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Netanya med nytt interaktivt sentrum
21. juli innviet Netanya kommune en ny 
attraksjon på selveste Ha’atzmaut Square 
som representerer hjertet i Netanya. Nå 
strømmer til folk av alle aldre og slag fra inn 
og utland for å betrakte dette nye og unike 
tilbudet Netanya har fått. I løpet av det siste 
halvannet året, har den store sentrale åpne 
plassen blitt totalt renovert.  ”Inter Active 
Atzmaut Square” er et nettverk med de 
mest avanserte teknologisk systemer og er 
blitt en turistattraksjon. 

Cellular apps for interaktive spill, er utvi-
klet. Besøkende kan bruke informasjon 
hjørner som inkluderer berøringsskjermer 
slik at besøkende til å motta informasjon 
om steder å besøke, ulike steder og aktivi-
teter som finner sted rundt i byen. Eller de 
kan koble direkte til torget via apps slik at 
de kan sende SMS på storskjermene, bruke 
sin mobil som en ”personlig fjernkontroll”, 
delta i ulike spill, velge sin musikk etc.

LED-skjermer, vann skjermer, lyd, lys, 
fargespill og begivenheter, fontener i mange 
varianter, aktiviteter for barn inkludert vann 
spill i fontenene, En sykkelsti er også inklu-

dert. Må heller ikke glemme den økologiske 
fiskedammen og de nye sitteplassene som 
det heldigvis har blitt flere av.

Med midt i alt dette savner jeg nok litt av 
den gamle atmosfæren der også.

Da det er vanskelig å få oversikt over alt 
dette nye, anbefales det å gå inn på You-
tube, og søke opp filmen med kode ”xEs-
d2QTzi0k”. 

Konklusjonen på det hele: Kom heller og 
opplev dette selv. 

Varaordføreren inviterte til tur
Fra 7.-12. april var styreleder Sigve Bø og 
nestleder Trygve Brekke på en ukes reise 
i Israel. Fra sin residens i Netanya deltok 
også Arne Karlsen på deler av program-
met.  Anledningen var at varaordfører i 
Stavanger Bjørg Tysdal Moe hadde invitert 
Netanyaforeningen og Nablusforeningen 
sammen på tur for å besøke Stavangers to 
vennskapsbyer sammen. Stavangers biskop, 
Erling Pettersen og leder for dialogsente-
ret i Stavanger, Kian Reme, hadde lagt opp 
programmet. Med på turen var også repre-
sentanter fra bystyret, administrasjon, UIS, 
Fylkeskommune og mange lærere. Neta-
nyaforeningen hadde ansvaret for besøket 
i Netanya. Her fikk vi en god omvisning i 
byen, besøk i kommunesenteret hvor ord-
fører Miriam Feirberg møtte oss. Et besøk 
ved John Hagees dialogsenter i byen måtte 
utgå p.g.a. at lunchen som Chefs for peace 
serverte oss den dagen varte lenger enn for-
ventet. Den ble servert på en skole og var 

meget hyggelig. På kvelden møtte vi David 
og Lisa Loden og energifirmaet Delek. En 
liten gruppe lærere besøkte en junior high 
skole og fikk veldig god kontakt. Denne 
kontakten kommer til å bli utviklet videre 
innenfor et valgfag i skolen.

Det var også veldig 
interessant å være med 
til Nablusforeningens 
opplegg i Nablus. 
De har jobbet veldig 
strategisk godt utfra 
deres oppfatninger om 
situasjonen. Men det 
er underlig å se at de 
uten motforestillinger 
aksepterer bruken av 
et israelkart der hele 
arealet er dekket av det 
palestinske flagget.

I etterkant av turen 
har vi hatt to møter 
og vi vil prøve å holde 

kontakten oppe dersom vi opplever at det 
har noen verdi. Der vil bli skrevet mer om 
denne turen ved en senere anledning.

Miriam Feirberg og Bjørg Tysdal Moe.



Vertskapet sammen med sine israelske venner.

10 Netanya-speidere på landsleiren  i Stavanger
Alle har hørt om den store speider-landslei-
ren som var lokalisert på Madla i perioden 
6-13. juli der ca. 12 000 speidere deltok. 
Selvsagt var den store majoriteten fra 
Norge, men det var en overaskende stor del 
fra våre naboland og verden for øvrig.

Lørdag 6. juli sto en gjeng fra Neta-
nyaforeningen og speiderbevegelsen med 
israelske og speiderflagg som ønsket trop-
pen velkommen. Slik ble 10 ”Rovers” fra 
Netanya i alderen 15 – 18 år med lederen 
Avi (24). 

I leiren fant de seg fort til rette med assis-
tanse ”Moder” Margrethe med troppen sin 

fra Jæren på tross av klima, alder og kultur-
forskjeller. Speiderne bodde i telt her, mens 
i Israel var de helst i hytter under sine leir-
opphold. Programmet var de godt fornøyd 
med. Spesielt snakket de om turen til Preke-
stolen hvor naturen gjorde stort inntrykk.

Netanyaforeningen tok dem også med 
på liten dagstur som startet med et besøk 
til varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Deret-
ter ble det shopping noe de ikke hadde hatt 
anledning til tidligere.

Så ble det en befaring til byøyene med 
avslutning hjemme hos Sigve Bø. Neste 
kveld ble de invitert hjem til Iver Leren 
som nylig hadde vært i Netanya sammen 

med familien hans. Ekte norsk bakalao 
med tilbehør som ble servert i hagen med 
rabarbragrøt til dessert. Etter hvert ble den 
ene etter den andre hyllet inn i ulltepper og 
til slutt måtte vi trekke innendørs. Dette på 
et tidspunkt hvor airconditionene gikk for 
fullt hjemme i Israel. Men kjekt var det og 
kontakten var det ingenting å si på.

Det samme kan sies om leiroppholdet 
for øvrig. Det ble knyttet god kontakt med 
andre speidere fra nær sagt hele verden.

Hadde en liten spørreundersøkelse ved 
avskjed: Når du hører navnet Stavanger i 
ettertiden; Hva er da det første du kommer 
på? Svarene ble omtrent så:



Å gå over Israel  
der landet er smalest
I utgangspunktet høres det verre ut enn 
Birkebeinerløpet eller lignende som er 
forbeholdt de spesielt spreke med store 
ambisjoner. Men min venn Doron og 
jeg fant ut at nettopp det å krysse dagens 
Israel til fots, var noe å satse på for oss. 

Vi møttes tidlig mandag morgen 6. mai 
på busstasjonen i Netanya. 

GPS-en og stoppeklokka klikket inn 
07.45 fra utkanten av Samaria eller Tul-
karm i område A som de fleste medier 
betegner som «Vestbredden». Vi hadde 
ikke trasket lenge i vei før vi så det første 
avstandsskiltet: Netanya 16 km. Solvar-
men begynte etter hvert å gjøre seg sterkt 
gjeldende og vannbeholdningen måtte 
rasjoneres. Trafikkstøyen var ubehagelig, 
men vi gikk og gikk, og gikk og gikk….. 

Etter den første mila, tok vi en god break 
på en god halvtime på 30-40 minutter på 
et skyggefullt sted like ved ruinene av en 
forhenværende tysk borg. Ferden fort-
satte og oppdaget vi skiltet med Netanya 
som lyste imot oss. Men ingenting kunne 
stoppe oss før beina våre var plantet i 
Middelhavet på Netanya stranden. Målet 
var nådd! Vi hadde krysset Israel på tvers 
til fots! Effektiv gåtid var kun 3,5 time og 
GPS-en til Doron viste at vegstrekningen 

var kun 17 km. Luftlinja skal etter sigende 
være ca. 15 km. 

Ettertanke: Turen var kjekk og været 
bra, men er jo svært tragisk at det skal 
være så enkelt å krysse Israel på tvers selv 
om dette er landet på det smaleste! Selv 
små raketter har ikke problemer med den 
distansen. Et sterkt, aktpågivende forsvar 
med de rette forsvarssystemer og perso-
nell, er et must for Israel i disse dager! 

Men det viktigste er tross alt at Israel 
har en mektig Gud som har lovet sitt folk 
både fremtid og håp. I krig og fred har og 
vil Gud demonstrere sin makt og mira-
kler: Esekiel 28,24-26: «Israelittene skal 
ikke lenger plages av tagger som stikker og 
torner som svir, av grannefolk som forak-
ter dem. De skal sanne at jeg er Herren. 
Så sier Herren Gud: Når jeg samler isra-
elittene fra de folkene de er spredt iblant, 
vil jeg åpenbare min hellighet blant dem 
for øynene på de andre folkene. De skal få 
bo i sitt land, det som jeg gav min tjener 
Jakob.  Ja, der skal de bo i trygghet, bygge 
hus og plante vingårder. De skal bo trygt, 
mens jeg holder dom over alle grannefol-
kene som forakter dem. Da skal de sanne 
at jeg er Herren deres Gud».

Tekst: Arne Karlsen
Fotograf  og medvandrer: Doron Goro-

detzky

10 Netanya-speidere på landsleiren  i Stavanger
Kaldt sted.
Kaldt sted med varme folk
Utrolig grønn farge i naturen
Fantastisk natur
Nye venner
Å treffe lokale jøder

Ellers er planen at ”mamma” Margrethe 
med troppen sin skal dra på gjenvisitt til 
Israel om et par år. Det med å knytte og 
styrke kontakten mellom vennskapsbyene, 
er et viktig mål med Netanyaforeningens 
arbeide.
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Velkommen til Sabbatskveld 30. august kl. 19.00  
i Madlamark Bydelshus
Netanyaforeningens tradisjonelle og popu-
lære Sabbatskveld arrangeres i år som nevnt 
i overskriften. Edna Spitzer (bildet), som 
har lang tradisjon med å være kontaktper-
son for Netanyas vennskapsbyer, deltar. 
Spitzers arbeid har Stavanger kommune og 
Netanyaforeningen hatt mye glede av og vi 
kan se fram til en gild solidaritetskveld med 
Netanya og Israel. Hennes mann blir også 
med. Sangere og andre innslag er på plass.  
Selvsagt blir det koldtbord med en kombi-
nasjon av israelske og norske matretter på 
en Sabbatskveld som dette. 

Madlamark Bydelshus befinner seg i Åsta 
Kongsmors gt. 20, mindre enn 50 m neden-
for Madlamark kirke eller grovt sagt mellom 
Gosen på Ullandhaug og Madlakrossen.

Prisen for medlemmer er kr. 100 og ikke-
medlemmer kr. 150. Medlemsskap kan 
tegnes ved inngangen.

I den vanskelige situasjonen som Israel 
er i nå, er det svært viktig å vise sympati og 
vennskap. 

Ta derfor familie og venner med deg og 
møt mannsterkt opp i Madlamark Bydels-
hus i god tid.

Det er ingen påmelding.
Arrangør: Netanyaforeningen
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Kontakt Netanyaforeningen

Medlemskontigenten for 2013
For å være medlem i Netanyaforeningen, 
må det betales ny kontingent i 2013. De 
fleste har betalt, noe som vi glade for uten 
medlemmer kan ikke Netanyaforeningen 
bestå.

Til dem som vi ikke har registrert innbe-
talingen enda, legger vi en ny innbetalings-
blankett inne i dette bladet. 

Det er til stor hjelp for oss og nødven-
dig at du gir opp ditt eget, evt. ektefellens 
navn, samt adresse uansett betalingsmåte. 
Uten nevnte opplysning får vi nemlig ikke 
registret din innbetaling. Dessverre gjentar 
denne feilen seg for flere hvert år.

Medlemskontigenten er 150 kr. For ekte-
par og 100 kr. Årlig for enslige. Kontonum-
meret er: 9365 0547762

Er det noen som heller vil ha bladet til-
sendt via email, så oppgi emailadressen din 
til post@netanyaforeningen.no 
På forhånd takk!
Styret

Netanyaforeningens webside
Blir nå oppdatert oftere og bedre enn tidli-
gere. Derfor anbefales det å gå inn på www.

netanyaforeningen.no  med regelmessige 
mellomrom.


