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Netanyahu to Kushner: Peace with the Arabs is 

‘within our reach’ 

2017 – 5778 

Med Israel för fred och utveckling! 

 

Innehåll bl.a.:    Insidan, Israel and the Road to Peace, Mail News Israel, Program-nöjesguide,  

EDEN Rosh Hashana Party,  EDEN Israel-Träff Debattprogram nr. 25                    
The EDEN Jewish-Scandinavian Culture Games Competition 5778,  

Från den ljusa sidan, Magnetic Peace Badge Israel, Szpilman-programmet, m.m.   

EDEN inbjuder till Jewish-Scandinavian 
Culture Games Competition 5778-2017!  

Anmäl dig! 
Nya fredsmöjligheter!? 
 

A PC-game for the whole family! 
Learn about the history of Old Jerusalem by answering 
questions, discover ancient artifacts and save them 
from attacking bandits!   
----------------------------- 
------ 

 

 

While Israel has remained open-minded on the 
US peace efforts, the Palestinians are expressing 
pessimism and mounting obstacles. 

 

 
 

IDF will stop Iranian threat in Syria, declares 
Israeli defense minister Liberman! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Israel will do what it takes to prevent an Iranian 
threat on its northern border, Liberman declared 

 
Beställ 
spelkväll 
hemma hos 
dig eller din 
familj!  Tel. 
040-632 07 07   
666326320707 
 
 

 

Shana Tova 5778
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Hej!          
Välkommen till höstsäsongen med EDEN eller med adam V´chava!  Vi försöker att skapa ett smörgåsbord med 
judiska/israeliska program, skandinaviskt och vi vill gärna se det som ett Knytkalas där Du eller Din familj också har 
möjlighet att vara aktiva!    Anmäl familjen till EDEN Jewish-Scandinavian Culture Games Competition 5778! 
Du kan vara med om EDEN Party eller EDEN Träff o Debatt, Filmklubb EDEN, Fototävling Israel 5778. Vår debatt-idé 
”debatt-O-bingo”  erbjuds till alla judiska föreningar, i samarbete med EDEN. Vi har skapat vår Program och Nöjesguide för 
att Du och familjen skall kunna uppleva intressanta judiska program i Sverige och Danmark!  Vi judar måste bli bättre på 
att komma till program o aktiviteter för Israel! 
Om det fattas något program så får Du höra av Dig! Du vet väl att vi är den enda judiska klubb-verksamheten som är aktiv 
skandinaviskt hela året!  Vi försöker skapa verksamhet skandinaviskt och ökar hela tiden vårt kontaktnät!  I EDEN kan alla 
vara med!  Målet är att ge dig fler aktiva judiska , spännande kultur-upplevelser.  Genom att familjen blir medlem i EDEN 
eller Du som judisk singel blir medlem i adam V´chava, hjälper Du både Dig själv och oss att nå Dina eller familjens 
drömmar och våra mål!    Bliv medlem i EDEN - Judisk Skandinavisk Kultur & Sällskapsklubb, för alla! 
Medlemsavgiften för EDEN är låga 200 kronor per halvår för hela familjen!     Betala nu för 2017:2! 
 
Vi tar tacksamt emot alla gåvor!   Du som är judisk företagare eller sympatiserar med Israel, är välkommen att annonsera i 
våra skandinaviska Nyhetsbrev!  Välkommen som sponsor till visst program!  
Välkommen som sponsor till Purim-Spelet och Jerusalem-Spelet! 
 
Saknar Du eller familjen något visst program eller aktivitet?!  Vi hjälper till att fixa program i vårt namn , i Din stad, med Din 
eller familjens hjälp! 
Jag hoppas att många skall få nya judiska vänner genom EDEN och att du som är judisk singel,  skall träffa en vän att leva 
med, kanske genom adam V´chava!   Varför vara ensam när man kan ha trevligt tillsammans! 
 
Under våra ca 20 år har vi speciellt noterat alla försök till fred för Israel under rubriken: Israel and the Road to Peace. 
Kärnvapen-avtalet med Iran, är Israel och hela världen förlorare?! 
Många palestinier och israeler har blivit fattiga och kan inte försörja sig själva. Hatet mot judar/israeler som lärs ut i 
palestinska skolor och genom palestinska massmedia kommer att försvåra för israeler och palestinier att snabbt nå en 
hållbar fred. Hur få stopp på palestinska ungdomars knivterror?! Kan freden bliva en verklighet inom 5 år?  Kan Hamas 
sluta med sin terrorverksamhet och bli en förhandlingspart?!  Kan kärnvapenhotet från Iran stoppas? Abbas och hans 
regering är positiva till fred, på deras villkor, med icke judiskt Israel, i samtal med väst! Med Hamas i båten verkar 
möjligheterna till fred svaga.  Kan östra Jerusalem och Västbanken bli ett nytt terror-näste om Israel avstår dessa till 
Palestinierna?! 
 
Är Netanyahu rätt politiker att föra Israel mot trygghet och fred?   Blir östra Jerusalem en fredsgåva?! 
 

Utan Israel´s hjälp kan inte palestinierna få en egen stat!  Trump och medarbetare genomför en nystart för 
fredsförhandlingar! Är Fatah, Mahmood Abbas, redo för förhandling nu eller hetsar han till mer död  i en 3:e palestinsk 
intifadan mot Israel?! Samarbete med Egypten ,FN och PA för en varaktig fred i Gaza, med försvagat Hamas? Blir 
Västbanken ett nytt Gaza, Startar Hezbollah terror i norra Israel?!  Innebär Palestinska Myndighetens höjda status i FN 
bara problem för Israel? 
 
Vill Du arbeta med mig för att göra det lättare för familjer och singlar att träffas i Skandinavien? Är Du intresserad av att 
marknadsföra EDEN?!  Vill Du vara med om att genomföra program som erbjuder: 
Judiska Nöjen–Judisk Gemenskap–Aktiva Judiska Kulturupplevelser  och  Aktivt Israel-stöd?!  info@jewish-eden.se 
Du som kan svara JA på mina frågor, ring mig NU!  Det kan finnas en plats i den kommande styrelsen. Sänd mail till oss! 

0BMed hjärtlig hälsning!  
För EDEN och adam V´chava 
Sigvard ”Sigge” Aronsohn 
Ordförande, judisk-skandinavisk kulturarbetare 
 

Familj el. singel som betalar medlemsavgiften nu får. 
som medlemsförmåner: Presentkort, 10% rabatt på  de 
flesta unika produkter i Chanut EDEN, m.fl. rabatter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.  

mailto:info@jewish-eden.se


Iranians at the gates     September 3, 2017  

By AVI ISSACHAROFF 

With Russia happy to see Assad bolstered and the US 

uninterested, Tehran is free to pump cash, troops and missiles  

into areas bordering Israel, which Jerusalem will not abide! 

 

 

 

 

Israel and the Road to Peace  by EDEN 

 

Unless something changes, Israel is sprinting headlong into 

another violent confrontation along its northern border, this 
time against either Iranian troops or Iranian backed fighters 

with missiles made to order from Tehran.  

The disappearance of the Islamic State from wide swaths of 

Syria, together with the superpowers’ lack of interest (or 
desire) in removing Syrian President Bashar Assad from 

power, are paving the way for an Iranian takeover of the 

territories until recently held by the jihadist group. 

 
A Hezbollah observation post on the Israeli-Lebanese 
border, according to the IDF. Photo released on June 22, 

2017. (IDF Spokesperson’s Unit) 

At the same time, massive numbers of Hezbollah troops 

loyal to Iran have entrenched themselves in southern 
Lebanon, whether in visible lookout points or 

“environmental protection” posts, according to Israeli 

military officials. 

Israel won’t abide by this. The presence of Shi’ite forces on 

the border, be they Hezbollah or other Iran-backed militias, 
together with Iran’s efforts to bring in game-changing 

weapons, signal that the era of calm that Israel has enjoyed 

since the summer of 2006 is coming to an end. 

On Saturday, Iran’s new defense minister said the country 
was prioritizing boosting the country’s missile program and 

export weapons to shore up neighboring allies. 

 

Iranian military trucks carry surface-to-air missiles during a 

parade on the occasion of the country’s Army Day, on April 
18, 2017, in Tehran. (AFP Photo/Atta Kenare)“Wherever a 

country becomes weak, others become encouraged to raid 

it… Wherever necessary, we will export weapons to increase 

the security of the region and countries, to prevent wars,” 

General Amir Hatami said, without naming the countries. 

Jerusalem has warned against Iranian efforts to set up 
missile production facilities in Lebanon, with Defense 

Minister Avigdor Liberman telling United Nations 

Secretary-General Antonio Guterres in a meeting in Israel 
last week that Iran is “working to set up factories to 

manufacture accurate weapons within Lebanon itself.” 

Liberman did not explicitly threaten to attack the Iranian 

missile factories in Lebanon, but he said that “the Lebanese 

government and the citizens of southern Lebanon should 

know” that Israel will be forceful in future conflicts. 

The presence of at least two Iranian missile manufacturing 

facilities was revealed by Israel earlier this summer. On 

Monday, Prime Minister Benjamin Netanyahu told Guterres 
that Iran was also involved in the construction of another 

missile base in Syria. 

 
A site near the northern Syrian city of Banias where Iran is 

reportedly constructing a missile factory. (Screen capture: 

Google Maps) 

Yet no need to enter the bomb shelter yet. Despite media 
reports, by all accounts, Iran has not yet begun production at 

its missile plants — which will purportedly produce rockets 

that have a greater accuracy than Hezbollah’s current 

arsenal. However, it won’t be long. Contracts between Syria 
and Lebanon on one side and Iran on the other to establish 

the factories are nearly complete, as is a deal for Iran to 

build a seaport in Syria, giving it access to the 

Mediterranean. 

 

https://www.timesofisrael.com/writers/avi-issacharoff/
https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2017/09/AP_804203456862.jpg
https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2017/06/2-3.jpg
https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2017/08/Banias-e1502819691733.png
https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2017/04/000_NM901-e1492719870396.jpg


The Russian model: Israeli officials say that Iran is trying 

to adopt the model Russia used in getting permission to put a 
seaport in Tartus, which was reached with the approval of 

both houses of parliament and is acceptable in any 

international court. 

These contracts can be cancelled only with the agreement of 
both parties, not just one. The Iranians want to make sure 

that they, too, will have their Syrian seaport, which is why 

they are taking such meticulous care regarding the legalities. 

Iran’s investment is more than just a seaport and a rocket-

production plant. Tehran has also been pumping money and 
resources into various economic projects such as a cellular 

network and quarries. 

 
This photo released on the official Facebook page of the 

Syrian Presidency, shows Syrian President Bashar Assad, 

right, meeting with Iranian minister of economy and 
financial affairs, Ali Tayebnia, left, in Damascus, Syria, 

Monday, March 16, 2015. (Photo credit: AP) 

Assad, knowing that this is the only way to ensure the 

survival of his Alawite dynasty, has given the set-up his 

blessing. 

For now, the Iranian presence in Syria is actually limited 
officially to Revolutionary Guard advisers. But it cuts a 

wider swath once taking into account all the thousands of 

Shiites in Tehran’s pay who are deployed throughout Syria. 

Hezbollah, the militia most loyal to Iran, has already placed 
one-third of its available combat troops in Syria on a 

permanent basis, and despite the severe losses that it has 

suffered there, it seems to have no plans to leave the country 

anytime soon. 

In Lebanon, where the money is in the hands of large and 
well-known Sunni and Christian businessmen and families, 

the Iranians are less interested in investing in infrastructure 

and wish only to build a plant to produce precise rockets. 

America the silent 

Lebanese Prime Minister Saad Hariri, whose government 
includes Hezbollah despite the fact that he blamed Syria for 

the assassination of his father, Rafik Hariri on February 14, 

2005, is too weak to confront Hezbollah and its supporters. 

Tehran is investing enormous resources in order to transform 

Syria into an Iranian province, while the United States and 

Russia have decided to disregard this region-altering drama. 

The Russians are really the only ones who can make a 

difference. But they have no intention of doing so. The 

opposite is true: For them, the presence of thousands of 

Shi’ites will shore up Assad’s regime. 

 
A pro-regime fighter flashes the sign of victory on August 
21, 2016 as he drives a tank in the southern district of 

Ghweiran in the Syrian northeastern city of Hasakeh, where 

Kurdish forces were advancing (AFP/STR) 

Last month’s meeting between Prime Minister Benjamin 

Netanyahu and Russian President Vladimir Putin in Sochi is 
not expected to change that calculus. Russia wants to see 

Assad bolstered, even if it means allowing Tehran to do the 

bolstering. 

Washington, together with Netanyahu’s close ally, President 
Donald Trump, could have put pressure on Russia. But 

Trump, who is busy with his own affairs, has chosen to 

ignore what is happening in Syria — a dangerous thing to 

do. 

On Thursday, the Asharq al-Awsat daily reported that the 
US conceded to Russia on several issues during talks in 

Amman over a cease-fire in southern Syria and the Golan 

Heights. 

First, the Americans agreed that Russian inspectors would 
keep track of the implementation of the cease-fire, in 

essence letting the cat guard the cream and be the “judges” 

in conflicts between the pro-Assad/Iran forces and their 

opponents. 

 
A tank flying the Hezbollah terror group’s flag is seen in the 

Qara area in Syria’s Qalamoun region on August 28, 

2017.(AFP Photo/Louai Beshara) 

https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2015/03/Mideast-Syria-Iran_Horo-e1426508756659.jpg
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Second, the Americans agreed that Shiite (pro-Iranian) 

militias would have to stay 10 miles from the border with the 
Israeli Golan and Jordan, and not the 20 miles buffer 

Washington and Amman had initially sought. 

According to the report, the buffer zone in some places will 

be only five miles. 

If the report is true, once can’t help but feel that the Trump 

administration has turned its back on Israel’s security. 

But it’s not only Trump who should be blamed. Iran’s 

massive investments are likely an outgrowth of increased 
financial stability thanks to the Iran nuclear deal, reached 

under Trump’s predecessor Barack Obama. 

The Iranian army’s budget is now $23 billion and the 

Revolutionary Guards have seen an approximately 40 

percent bump in their budget compared to last year. 

Without sanctions relief, could Tehran have even dreamed of 

building a new Persian Empire, stretching from Yemen to 

Lebanon, via Iraq and Syria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsförmåner  EDEN och adam V´chava  2017:2 
 

 10% på alla spel, Jerusalem-Spelet & Purim-Spelet. 

 10 %. Rabatt  filmen från EDEN programmet om Pianisten Wladyslaw Szpilman, 150 kr.                            

 Rabatt 10 % vid köp av 3 st Magnetic Peace Badge Israel kr 35 per st. 

 40 kr. rabatt vid köp av 60   Fredsbrevmärken Israel, Pris kr 240 normalt. 

 10 % rabatt på entréavgift, ett valfritt progr. EDEN.  Gäller för 2 personer. 

 10 % på övriga produkter från Chanut EDEN.                 

 10% rabatt Singelringen adam V´chava, silver/röd emalj   Pris 550 inkl.1 års medl.avgift. 

 10% rabatt på filmerna EDEN Video Report Israel.          

 10 % på underläggen   Israel-on-the-Table. 

 Gratis vårt Nyhetsbrev, ca 25 sid. 4 gånger per år värde minst 160 kronor!  mm. 

 

HANDLA MED VÅRA ANNONSÖRER –  DET TJÄNAR DU PÅ! 
 Ditt presentkort till Chanukah-Kalendern 5777 

Det är mycket viktigt att du använder dessa presenter!     Då kan vi få dessa butiker som 

sponsorer till den kommande kalendern! 
 

Butiker som jag handlat  

i:_________________________________________________________________________________________ 

PoängJakt med fina priser:  Skicka mail till EDEN och skriv vilka butiker som du handlat 

i!  Då får du 5 poäng för varje besök + 10 poäng om du köpt något! Du kan vinna någon av 

de 10 vinsterna om du har minst 60 poäng!  Skicka  dina  Poängjakts-mail till  

info@jewish-eden.se   

 

Vinstlista skickas till dig som är aktiv!  Vinstvärde: Minst kr. 2.000 

Du får räkna din poäng vid ditt första besök!  Du som besöker skall vara minst 15 år.  

Glöm inte att ta med ditt Kalender-Presentkort! 
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FRÅN DEN LJUSA SIDAN  
med positiva nyheter från Israel  
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

Nr. 6 - 30 juni 2017 

 

INNEHÅLLET I DETTA NUMMER  
EKONOMI 
• Kvinnor dominerar Israels life science industri  
• Den kinesiska fonden MizMaa investerar 100 miljoner dollar 
   i israeliska startups  
• Shekeln är allt starkare  
HANDEL  
• El Al köper tre nya Boeing 787 dreamliners 
• Israeliska Frutarom köper brasilianskt företag för 33 miljoner 
dollar  
KULTUR  
• Israels första single malt whisky lanserat  
• Wonder Woman med Gal Gadot är en världssuccé  
• David Grossman vinner Man Booker International Prize  
• Rod Stewart uppträder med den israeliska sångerskan Rita i Tel 
Aviv 
 
SPORT  
• 20 000 joggare från hela världen deltar vid Tel Aviv Night Run  
 
TURISTNYTT  
• Turen går till Kishonfloden  
• Rekordmånga israeliska flygresenärer  
• Israel är ett standup paddelsurfing paradis 
 
 
FORSKNING  
• Technion lanserar en venturekapitalfond  
• Hebrew University i Jerusalem bland världens bästa universitet  
 

 

  

  

 
EKONOMI  
• MassChallenge välkomnar 
startups från hela världen i 
Jerusalem  
• Rekordlåg arbetslöshet  
• Israels skuldsättningsgrad 
fortsätter att minska  
 
HANDEL  
• Stor kanadensisk delegation 
skriver under teknologiavtal med 
Israel  
• Stor israelisk handelsdelegation 
besöker Egypten  
 
MILJÖ 
• Israeliska experter hjälper 
jordbrukare i Kalifornien att odla 
mer ris med mindre vatten  
 
EKONOMI  
 
MassChallenge välkomnar 
startups från hela världen i 
Jerusalem  
MassChallenge som är en av 
världens ledande startup 
acceleratorer har valt Israels 
huvudstad Jerusalem som adress 
för sitt nya kontor som stimulerar 
och stödjer lovande startup 
verksamheter. Verksamhetens 
kontor i Jerusalem har redan tagit 
emot 48 startups från hela 
världen som USA, Israel, 
Sydkorea, Turkiet, Nigeria och 
Kamerun. 45 % of startup 
företagen kommer från den 
högteknologiska sektorn, 20 % 
kommer från life science sektorn 
medan 10 % fokuserar på diverse 
sociala initiativ. Time Magazine 
betecknade nyligen Jerusalem 



MEDICINSKA NYHETER 
• Israeliska forskare upptäcker molekyler som reparerar hjärtceller  
• Ny innovation filtrerar bakterier från dricksvatten  
 
TEKNIK  
• Porsche investerar i israeliska förarlösa teknologier  
• Motorola och OurCrowd lanserar en startup inkubator i 
Jerusalem  

 

EKONOMI  
Lorem ipsum  

 
Kvinnor dominerar 
Israels life science 
industri  
Israels life science 
industri blomstrar och 
har under senare år 
blivit en allt viktigare 
komponent av Israels 
ekonomi. Enligt en 
rapport från 
forskningsföretaget IVC 
så är 70 % av de 
anställda i life science 
sektorn kvinnor. 
Anledningen till detta är 
bland annat att kvinnor 
är överrepresenterade 
inom life science 
relaterade 
universitetsstudier. 
Rapporten visar att 40 
bioteknologiska företag 
etablerades i Israel 
2016. Statistik från 
Start-Up Nation Central 
visar att israeliska life 
science företag 
attraherade 800 
miljoner dollar i 

 

 
Den kinesiska 
fonden MizMaa 
investerar 100 
miljoner dollar i 
israeliska startups  
Den nya kinesiska 
venturekapitalfonde
n MizMaa Ventures 
har beslutat att 
investerar 100 
miljoner dollar i 
israeliska startup 
företag. Fondens 
israeliska portfölj 
omfattar redan de 
cyberteknologiska 
företagen Armeron 
och Coronet samt 
sökmotorn Twiggle 
som används för 
shoppingrelaterade 
hemsidor. MizMaa 
har också investerat 
i det israeliska 
företaget 
Corephotonics som 
fokuserar på optik-
relaterade 
teknologier. 

 

 
Shekeln är allt starkare  
Den israeliska shekeln 
fortsätter med att växa i 
styrka jämfört med den 
amerikanska dollarn och 
en rad andra ledande 
valutor. En amerikansk 
dollar som för några år 
sedan motsvarade 4 
shekel, säljs idag för 
omkring 3,5 shekel. Den 
israeliska valutan har 
också stärkts i 
förhållande till euron 
och säljs för omkring 3,9 
shekel per euro. En 
shekel att ta med sig 
som resevaluta kostar i 
Stockholm ca 2,69 
kronor. En del israeliska 
experter varnar att den 
starka shekeln 
underminerar Israels 
export. Å andra sidan så 
har den resulterat i en 
dramatisk ökning av 
israelisk import och 

som en av världens fem ledande 
teknologistäder. Under de senaste 
två åren så har antalet 
teknologiverksamheter vuxit 
tiofaldigt i Jerusalem. 
MassChallenge är också aktiv i 
Boston, London och Schweiz. 
Verksamheten generar 500 
miljoner dollar per år och har 
genererat 8500 nya 
arbetstillfällen. Globes, 22 maj 
 
Arbetslösheten sjunker till under 
5 %  
Färsk statistik från Israels 
Statistiska Centralbyrå visar att 
arbetslösheten sjönk till 4,9 % i 
april. Detta är den lägsta 
arbetslösheten på 33 år. 
Arbetslösheten i mars uppgick till 
5,3 % vilket innebär att den 
minskade med hela 0,4 % under 
perioden mars – april. 
Sysselsättningsgraden för folk i 
arbetsför ålder (25 -64 år) ökade 
under samma period från 79,8 % 
till 80,5 %. Globes, 23 maj  
 
Israels skuldsättningsgrad 
fortsätter att minska  
Israels skuldsättningsgrad 
minskade med 2,1 % från 66,7 % 
2014 till 64,6 % 2015. Israel som i 
början av 2000-talet hade en 
skuldsättningsgrad på 100%, har 
idag en av västvärldens lägsta 
skuldsättningsgrad och trenden 
pekar på att den kommer att 
fortsätta att minska under 2016. 
Skuldsättningsgraden är en viktig 
parameter som internationella 
kreditinstitut använder sig av när 
de rankar länders kreditvärdighet. 
Det internationellt respekterade 
kreditinstitutet Fitch beslutade i 
april att uppgradera sin 
framtidsprognos av Israels 
ekonomi från ”neutral” till 
positiv”. Globes, 18 maj 
 
HANDEL 
 
Stor kanadensisk delegation 
skriver under teknologiavtal med 



investeringar utav totalt 
4,8 miljarder dollar för 
den israeliska 
högteknologiska sektorn 
som den hör under. 
Personer med  
1-3 års 
arbetslivserfarenhet 
tjänar i genomsnitt 
18.000 – 24.000 shekel 
(cirka 44.500 – 59.000 
SEK) i Israels växande 
life science sektor. 

Globes, 21 juni  

Fondens namn är en 
förkortning och 
refererar till de 
hebreiska orden för 
väster och öster och 
indikerar ett starkt 
kinesiskt förtroende 
för Israels ekonomi 
och teknologier.  

Globes, 25 juni  

israeler som reser till 
utlandet på semester. 
Shekeln som så sent 
som på 1980-talet 
räknades bland 
västvärldens svagaste 
valutor, är idag bland 
världens starkaste och 
mest stabila valutor.  

Globes, 27 juni Daniel 
Krygier  

 

 

HANDEL  

 
El Al köper tre nya Boeing 787 
dreamliners  
 
Det israeliska flygbolaget El Al och 
Boeing har skrivit under ett avtal 
rörande en leverans av tre Boeing 
787 Dreamliners. Ordern är värd 729 
miljoner dollar och kommer 
dramatiskt uppgradera El Als 
flygflotta. Det israeliska flygbolaget 
kommer att på sikt köpa totalt sex 
Boeing 787 och leasa ytterligare sju 
stycken Dreamliners som räknas 
bland de mest innovativa och 
effektiva flygplan som någonsin 
byggts. El Als direktör David Maimon 
säger att de nya miljövänliga 
flygplanen kommer att dramatiskt 
förbättra flygupplevelsen för 
bolagets passagerare. Globes, 21 juni 

 

 
Israeliska Frutarom köper 
brasilianskt företag för 33 miljoner 
dollar  
 
 

Det israeliska företaget Frutarom har 
köpt upp 80 % av det brasilianska 
ingrediensföretaget SDFL Brasil 
Indústria E Comércio för omkring 33 
miljoner dollar. Frutarom är en 
ledande aktör inom den globala 
smaksättningsmarknaden och har 
under senare år utökat sin 
handelsportfölj genom en rad 
internationella uppköp. Det 
brasilianska företaget producerar 
lösningar för smaksättning av glass 
och desserter i Brasilien.  

Globes, 25 juni  

Israel  
En delegation bestående av 130 
affärsmän, forskare och 
regeringsrepresentanter från den 
kanadensiska provinsen Ontario 
under ledning av provinsens 
premiärminister Kathleen Wynne, 
besökte nyligen Israel. Delegation 
inkluderade även Ontarios 
forskningsminister Reza Moridi 
och provinsens hälsominister Eric 
Hoskins. Besöket resulterade i att 
den kanadensiska delegationen 
skrev under teknologiavtal med 
Israel uppgående till nära 100 
miljoner dollar. Kanada har länge 
uttryckt beundran för Israels 
entreprenör- och startup kultur 
och är speciellt intresserat i ett 
nära samarbete med israeliska 
teknologiföretag inom life science 
och den medicinska sektorn. 
Globes, 17 maj 
 
Stor israelisk handelsdelegation 
besöker Egypten  
För första gången på tio år så  
besöker en israelisk 
handelsdelegation Egypten. 
Företagsledare för 38 israeliska 
företag besökte sina egyptiska 
kollegor och besökte egyptiska 
fabriker. Syftet är att stärka de 
bilaterala ekonomiska relationerna 
mellan Egypten och Israel. De 
egyptiska företagsledarna var 
entusiastiska över att fördjupa de 
ekonomiska relationerna med Israel 
vilka hitintills varit blygsamma. Israels 
export till Egypten uppgick 2015 till 
113 miljoner dollar medan den 
egyptiska exporten under samma år 
till Israel uppgick till 54,6 miljoner 
dollar. Samarbete gäller främst 
industrier som textiler, plast och 
förpackningsindustrin, områden där 
det existerar synergier mellan 
israelisk know-how och 
kostnadseffektiv egyptisk produktion. 
En egyptisk handelsdelegation 
förväntas att besöka Israel i slutet av 
2016. Ynet News, 22 april  
 
MILJÖ 
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Israels första single malt whisky 
lanserat  
Det israeliska företaget Milk & 
Honey Distillery har lanserat 
Israels första inhemskt 
produceerade single malt whisky. 
Företagets whisky lagrades på 
ekfat under tre år i enlighet med 
den skotska definitionen av 
whisky. Nästa månad kommer 
totalt 391 flaskor av denna 
experimentella israeliska whisky 
att erbjudas till försäljning på 
marknaden, De första 100 
flaskorna kommer att säljas på 
online auktioner men en del 
kommer att vara tillgängliga i 
alkoholbutiker i Israel.  

World Israel News, 29 maj  

 

 
Wonder Woman med Gal Gadot är 
en världssuccé  
Den amerikanska biofilmen Wonder 
Woman har varit en kommersiell 
succé runt om i världen. 
Huvudrollen spelas av den israeliska 
skådespelerskan och modellen Gal 
Gadot prisas runt om i världen som 
en förebild för unga kvinnor. Gal 
Gadot har tidigare spelat i filmen 
The Fast and the Furious och vann 
Miss Israel 2004. Gal Gadot är stolt 
över att vara israel och har öppet 
uttryckt sitt stöd för sitt hemland.  

Daniel Krygier  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rod Stewart uppträder med den 
israeliska sångerskan Rita i Tel Aviv 
 
 
 
 
 

 
Israeliska experter hjälper 
jordbrukare i Kalifornien att odla mer 
ris med mindre vatten  
Torka har under de senaste åren 
blivit ett allvarligt problem i den 
amerikanska delstaten Kalifornien 
och detta gäller i synnerhet risodlare 
som behöver mycket vatten för sina 
grödor. Ett nytt projekt baserat på 
israelisk teknologi, strävar efter att 
minska mängden vatten samtidigt 
som risskörden ökar på Conaway 
Ranch i kaliforniska Woodland som 
täcker en yta på nästan 70 
kvadratkilometer. Israels välkända 
vattenteknologi bygger på 
underjordisk droppbevattning vilket 
effektiviserar och minskar 
användningen av vattenmängden på 
en given yta samtidigt som den ser 
till att varje droppe vatten når till 
grödorna. Conaway Ranch 
samarbetar med Ben-Gurion 
universitetet i Beersheva och det 
ledande israeliska 
vattenteknologiföretaget Netafim 
som är experter på torra regioner 
och samarbetar med länder i hela 
världen från diverse afrikanska 
länder, Kina till Australien. Professor 
Eilon Adar som är vattenexpert från 
Ben-Gurion universitetet har träffat 
representanter för myndigheter i 
Kalifornien för att dela med sig Israels 
erfarenheter att implementera ett 
högteknologiskt jordbruk i torra 
regioner med minimal 
vattenkonsumtion. No Camels, 2 maj  
 
---------------------------------- 
 
NYHETSKÄLLOR OCH BLOGGAR 
 
NYTT PÅ DENNA SIDA: 
Aktuella TV-nyheter och livaktiga 
diskussioner direkt från Israel: 
http://www.i24news.tv/en/tv/live  
 
Dagsaktuellt - vem indoktrinerar 
jihadister?  
Kolla det som sägs i arabiska och 
iranska media? 
www.memri.org och 

Kultur-Chansen - köp nu! Dragning 23/9! 

Välj dina turnummer! Skicka mail! 

100 nummer – 15 vinster till ca 18 köpare! 

Vinstvärde över 8.000 kr. 

6 nummer för 100 kr. 3 nummer 60 kr. 
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David Grossman vinner Man 
Booker International Prize  
David Grossman har vunnit det 
Man Booker International Prize. 
Detta är första gången som en 
israelisk författare har tilldelats 
det prestigefulla priset. 
Grossman och hans översättare 
Jessica Cohen delar 
vinstsumman som uppgår till 50 
000 brittiska pund. David 
Grossman tilldelades priset för 
sin roman ”A Horse Walks into a 
Bar” och handlar om domaren 
Avishai Lazar som blir inbjuden 
av en stå-upp komiker till hans 
show på en pub i den israeliska 
staden Netanya.  

Ynet News, 15 juni  

Den 72-årige rocklegenden Rod 
Stewart blev varmt mottagen av 20 
000 fans som kom till hans konsert i 
Tel Avivs Yarkon Park. Rock Stewart 
charmade den israeliska publiken 
och sjöng sången ”Sailing” i duett 
med den mycket uppskattade 
israeliska sångerskan Rita. 
Rocklegenden skämtade med att 
längden på hans konsert motsvarar 
en fotbollsmatch men är dubbelt så 
underhållande.  

Ynet News, 15 juni  
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20 000 joggare från hela 
världen deltar vid Tel 
Aviv Night Run 
Omkring 20 000 joggare 
från Israel och hela 
världen deltog vid den 
populära och årliga Tel 
Aviv Night Run som är på 
10 kilometer. 

Evenemanget vänder sig till både professionella löpare och 
nybörjare som vill kombinera motion med socialt umgänge i en 
avslappande atmosfär. Män, kvinnor och barn över 14 år är 
välkomna att deltaga i detta årligt återkommande Tel Aviv event.  

Israel21c.org, 26 juni  

 

www.memriTV.org översätter till 
engelska.  
Palestinian Media Watch PMW 
bevakar palestinska media:  
http://www.palwatch.org  

 
Blogg om Israel – speciellt 

intressant i dessa tider 
ges ut av Israels ambassad och 
heter ISRAEL IDAG. Den 
innehåller nyheter och aktuella 
artiklar under rubrikerna Media, 
Politik, Kultur, Innovation, Besök 
Israel och Ambassadörens spalt. 
http://israelidag.se  
 
Innovationer från Israel kan du 
läsa om på 
http://www.israelinnovation.se 
där nyheterna hela tiden 
uppdateras. Dessutom har dessa 
sidor en tilltalande layout med 
bilder och kartor. 
 
Informationsbroschyr om Israel  
Israel & israelerna är namnet på 
Israels ambassads illustrerade 
informationsbroschyr. Den 
innehåller uppgifter om 
befolkning och samhälle, om 
landets historia, näringsliv, 
turism, mat & vin och annat 
läsvärt. Den och andra 
intressanta trycksaker kan 
rekvireras i enstaka eller flera 
exemplar på 
info@stockholm.mfa.gov.il eller 
per telefon 06-528 06 524. 
 
Sionistiska Federationen på 
Facebook  
Sionistiska Federationen, som 
ger ut Från den Ljusa Sidan och 
stödjer pro-israeliska initiativ i 
Sverige, finns också på Facebook: 
Länken hittar du på 
www.zionit.se . Här kan du se 
bilder, videos, få intressanta 
länkar och tips. Du kan här 
dessutom bli medlem i 

Latest News   by EDEN 
 
2017.09.07 
Did Israel attack Syrian chemical weapons facility?! The Syrians accused the Israeli 
Air Force of striking regime positions, while the Syrian Observatory for Human Rights 
described the target as a “scientific research center where chemical weapons are 
manufactured” (and possibly due to be transferred to Hezbollah?) According to the 
Jerusalem Post: 
 
Reports say the attack came from Lebanese air space. Israel has not commented. It 
would be the first Israeli airstrike in Syria since the US and Russia agreed on a partial 
ceasefire in July — a ceasefire Israel was not party to. The attack also took place one 
day after a UN report accused the Assad regime forces of using chemical weapons 
more than two dozen times. 
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Turen går till 
Kishonfloden  
Den israeliska 
Kishonfloden mynnar 
ut i Medelhavet i 
närheten av staden 
Haifa. Den var länge 
förknippad med 
föroreningar från den 
tunga industrin i 
Haifabukten. Efter en 
omfattande 
rehabilitering så 
blomstrar djur- och 
växtlivet åter i och 
omkring Kishonfloden. 
Området är hem åt 
otaliga vilda blommor 
och bland annat 
tusentals fåglar. Ett 
tecken på att det 
lokala djurlivet 
blomstrar är att 
sällsynta sköldpaddor 
återvänt till det vackra 
flodområdet som är 
väl värt ett besök för 
naturälskare. 

Daniel Krygier  

 

 
Rekordmånga israeliska 
flygresenärer 
Drygt 2,2 miljoner 
israeler har hitintills 
flugit utomlands under 
2017. Liberaliseringen 
av den israeliska 
flygmarknaden har 
resulterat i dramatiskt 
lägre flygbiljettpriser 
och rekordmånga 
israeler som turistar i 
utlandet. 
Marknadsexperter 
uppskattar att drygt 80 
% av Israels befolkning 
har flugit utomlands 
sedan flygmarknaden 
avreglerades för ett par 
år sedan. Enligt Israels 
statistiska centralbyrå 
så har antalet israeliska 
flygresenärer ökat med 
14 % under perioden 
januari –maj jämfört 
med samma period 
under 2016 och med 
hela 85 % jämfört med 
2012. Ynet News, 12 juni 

 

 

 
Israel är ett standup 
paddelsurfing paradis 
Hawaii. Sporten växer 
också kraftigt i Israel 
som är ett perfekt ställe 
med bra 
väderförhållanden och 
vackra kuster längs 
Medelhavet, Röda 
Havet, Döda Havet, 
Genesarets Sjö och 
Jordanfloden. Trots sin 
ringa storlek så erbjuder 
Israel möjligheter för 
SUP surfing året runt 
och under 
vintermånaderna så 
flyttar surfarna till 
solparadiset Eilat vid 
Röda Havet. SUP sägs 
passa för alla typer av 
personer som 
uppskattar 
vattenrelaterade 
sporter.  

Israel21c.org /Daniel Krygier  

 

  

Sionistiska Federationen, 
diskutera med andra och dela 
med dig av dina åsikter. Bli 
supporter till sidan och sprid den 
till dina vänner. 
 
Förenade Israelinsamlingen har 
en informativ hemsida. 
De stora nyheterna är ett 
fotogalleri med bilder från 
projekt och senaste Israelresan. 
Givandet förenklas och det finns 
möjligheten att själv starta en 
insamling exempelvis inför en 
anhörigs födelsedag. Som 
tidigare behandlas Israels stora 
sociala behov. Sidan har även 
länkar till artiklar ur den läsvärda 
tidskriften Menorah: 
www.israelinsamlingen.org  
Nu också på Facebook  
 
Handelskammaren Sverige-Israel 
Här kan du bl.a. hitta uppdaterad 
handelsstatistik mellan länderna 
samt läsa uppdaterade nyheter 
från israeliskt näringsliv. På 
hemsidan finns även ett register 
över Kammarens medlemmar 
om du vill komma i kontakt med 
företag som handlar med Israel. 
Kammaren ger ut ett 
medlemscirkulär med nyheter 
om Israels ekonomi, industri och 
handel samt aktuella notiser om 
forskning, medicin, vatten, miljö 
och försvar, mm. De senaste 
nummer finns här. 
www.svenskisraeliska.com  
 
Närradio om Israel – också på 
Internet  
Föreningen FRED I 
MELLANÖSTERN, FIM, sänder 
närradio, varje tisdag ett nytt 
program med ny programledare. 
Lyssna på FiM varje vecka, tisdag 
kl 19 – 20 med repris söndag kl 
08 – 09.  
Du kan lyssna överallt:  

TURISTNYTT 

adam V´chava - Judisk Skandinavisk Kultur & 

Vänskapsklubb, för judiska singlar 30+,  Senior -75 
Vill ge dig fler aktiva judiska o israeliska upplevelser!   
 Aktiva upplevelser med judisk tradition som bas! 
Ha trevligt med judiska ungdomar i sta´n och i Skandinavien!   
Vill hjälpa dig till bättre kontakt med judisk - israelisk kultur i Skandinavien!   
Vi Vill göra verklighet av dina ideér om judiska och israeliska program!    I din stad!     
atid betyder framtid! 
Kan ge dig nya vänner!  Upplev Partyn, Debatter, 
Judiska kulturprogram, Israel i Sång och Dans, Disco, Resor,  Filmklubb, Ute i 
naturen m. kumsitz, roliga tävlingar i lag, 
Spelkvällar, Ledarskapsprogram och Personlig Utveckling 
Israel Igår o Idag, Ivrit, mm. Vi behöver fler medlemmar och du behöver oss för att 
ha trevligt på judiskt-israeliskt vis! 
Medlemsavgiften är 150 kronor per år.  Betala till   
Plusgiro konto nr. 469 50 57 – 2  eller Bankgiro 5122-6090 
Ledare o ordförande: Sigvard ”Sigge”Aronsohn. 
 

                                                     Köp singelringen     Tel. 040 – 632 07 
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Technion lanserar en 
venturekapitalfond  
 

Technion Israel Institute of 
technology kommer att etablera 
en venturekapitalfond uppgående 
till 200 miljoner dollar i samarbete 
med det kinesiska venturekapital 
företaget UG Capital 
Management. Fonden kommer att 
fokusera på startupföretag inom 
teknologi och vetenskap med 
kopplingar till Technion. 
Målet med fonden är att stödja 
kommersialiseringen av  
Technions teknologiska forskning.  
No Camels, 14 juni  

 

 
Hebrew University i Jerusalem 
bland världens bästa universitet  
 
 

Hebrew University i Jerusalem är 
Israels ledande universitet och 
rankas nummer 145 bland världens 
mest respekterade akademiska 
institutioner enligt QS World 
University Rankings. Detta är en 
förbättring med tre placeringar 
jämfört med förra årets ranking. 
Detta placerar Hebrew University 
bland de 15 % högst rankade 
universiteten bland 980 akademiska 
institutioner som ingår i studien. 
Hebrew University grundades 1918 
av bland andra Albert Einstein, 
Martin Buber och Sigmund Freud.  

No Camels, 8 juni  
 

 

Medicinska nyheter 

 
Israeliska forskare upptäcker 
molekyler som reparerar 

 

 
Ny innovation filtrerar bakterier 
från dricksvatten  
Ett team av amerikanska, israeliska 
och tyska forskare har utvecklat en ny 

* I Göteborgsregionen på radion 
94,9 MHz 
* Över Internet: via Göteborgs 
Närradioförenings hemsida 
www.gnf.nu klicka på Lyssna live 
längst upp till höger 
* FiM hemsida: 
www.fredimellanostern.se 
* Podradio: 
www.fredimellanostern.se 
* via iTunes, prenumerera på 
’FiM Podcast’  
Blogg från FiM – Fred i 
Mellanöstern  
 
Svensk Israelinformation med 
veckobrevet SNABBNYTT:  
http://www.si-info.org 
 
Vad händer på bojkottfronten? 
http://www.stoppabojkott.se  
 
Vad svenska media underlåter 
att rapportera och annat 
inopportunt: 
http://thegolanispy.com  
 
Sant och bitskt: 
http://ilyameyer.com/svenska/  
http://ilyameyer.com/english/  
 
Nytt från Samfundet Sverige-
Israel:  
http://www.sverigeisrael.org  
Samfundets stockholmsavdelning 
har egna facebook-sidor.  
 
Med utblick från Israel – Gita och 
Noomi: 
Gita  
Noomi på svenska  
Noomi internationellt  
 
ANDRA LÄSTIPS  
 
Israels utrikesdepartement har 
en omfattande hemsida med 
färska officiella nyheter, 
kommentarer, fakta och 
videoclip, samt en sökmotor:  

FORSKNING 
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hjärtceller  
Hjärtrelaterade sjukdomar 
tillhör de vanligaste 
dödsorsakerna runt om i 
världen. Existerade 
behandlingsmetoder är 
fortfarande relativt ineffektiva 
när gäller skadade 
hjärtvävnader. Forskare från det 
israeliska Weizmann Institute of 
Science har upptäckt en molekyl 
i nyföddas hjärtan som förefaller 
att kontrollera 
rehabiliteringsprocessen av 
hjärtceller. Forskarna professor 
Eldad Tzahor, Elad Bassat och 
Alex Genzelinakh lyckades 
rehabilitera skadade mushjärtan 
genom att först injicera en 
särskild molekyl, Agrin, som är 
ett starkt glykolyserat protein. 
Förhoppningen är att denna 
forskning på sikt kan leda till 
genombrott vad gäller 
rehabiliteringen av skadade 
mänskliga hjärtan.  
No Camels, 19 juni  

innovativ membranmetod som 
dramatiskt förbättrar filtreringen av 
bakterier från avloppsvatten som 
används som dricksvatten i städer 
som plågas av vattenunderskott. 
Forskarna från Ben-Gurion University 
i Israel, University Duisenberg i 
Tyskland och amerikanska University 
of Illinois har lyckats att mer effektivt 
filtrera mänskliga adenovirusar i 
kommuners vatten som kan orsaka 
en rad olika sjukdomar som bland 
andra diarréer, bronkit, feber, 
infektioner och neurologiska 
sjukdomar.  

Israel21c,org, 6 juni  

 

TEKNIK  

Lorem ipsum  

 
Porsche investerar i israeliska 
förarlösa teknologier  
Den exklusiva bilproducenten 
Porsche har beslutat att 
investera tiotals miljoner euro i 
israeliska förarlösa teknologier. 
Den tyska biltillverkaren 
kommer att lansera ett 

 

 
Motorola och OurCrowd lanserar en 
startup incubator i Jerusalem  
Telecom giganten Motorola Solutions, 
det israeliska crowd-funding företaget 
OurCrowd, det indiska konglomeratet 

www.mfa.gov.il/mfa/  
 
Israels ambassad i Stockholm har 
en bra och innehållsrik webbsajt 
www.israelsambassad.se  
där man kan beställa deras 
nyhetsbulletin som sänds per e-
post.  
 
Israelisk TV och radio på engelska 
och andra språk 
http://www.iba.org.il/world  
Välj IBA News TV-nyheter eller 
radioprogrammen Weekend 
Report, Sunday edition, Culture 
Report och Face to Face. 
 
Tidningar på engelska  
Bra e-tidning: The Times of Israel.  
Kan prenumereras gratis på 
http://www.timesofisrael.com 
Jerusalem Post: www.jpost.com  
Ha’aretz på engelska: 
www.haaretz.com/  
Ynet News. Engelsk hemsida för 
Israels största  
dagstidning Yedioth Ahronoth: 
http://www.ynetnews.com  
Globes - finans- och 
handelstidning: 
www.globes.co.il/serveen/  
 
OM DENNA E-TIDNING  
 
DENNA E-TIDNING utges av 
Sionistiska Federationen i Sverige  
ansluten till World Zionist 
Organization WZO  
Box 5053, 102 42 Stockholm. E-
post: info@zionit.se  
Använd länken "Skicka vidare" 
ovanför vinjettbilden om du vill 
låta någon annan ta del av 
bulletinen med bibehållen 
formatering. Informera gärna 
släkt, vänner och bekanta att de 
kostnadsfritt kan prenumerera 
om de har e-post. Länken till 
"Automatisk registrering" finns 
till vänster ovanför vinjettbilden. 

Annonsera i våra EDEN Nyhetsbrev! 

Det är ett stöd för vårt judiska 

kulturarbete i Skandinavien! Priser:  

 

Helsida  SEK 4.000 / DKK 3.600 

½   A-4 sida SEK / DKK  2.000 

¼  A-4 sida  SEK/DKK      1.000 

1/8 ( denna annons)  ”            500 

Färg/Farvetillägg: SEK / DKK  500 
 

INTERNET-Annons SEK/DKK 200 + 
vanlig annons. 
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http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19207721&uid=319837926&&&https%3A%2F%2Fwww.israel21c.org%2Fscientists-develop-innovative-way-to-remove-viruses-from-drinking-water%2F


innovationscenter i Israel och 
följer därmed i fotspåren av 
andra ledande globala företag 
som Ford och Intel. I mars 
köptes det Jerusalem-baserade 
företaget Mobileye upp av Intel 
för rekordhöga 15 miljarder 
dollar. Israel tillhör en av 
världens ledande länder inom 
förarlösa teknologier, en 
bransch som förutspås en ljus 
framtid. 

World Israel News, 4 juni  

Reliance Industries och Hebrew 
University lanserar en startup 
inkubator i Israels huvudstad 
Jerusalem. Inkubatorn kommer att 
fokusera på stora data, artificiell 
intelligens, fintech och Internet of 
Things. Jerusalem har under senare 
etablerat sig som en ledande stad inom 
högteknologisk innovation.  

No Camels, 11 juni  

 

 

Medlemsavgift i Sionistiska Federationen för 2017  
Nu när 2017 har anlänt, är det hög tid att erlägga årsavgiften: 
350 kr för vuxna och 250 kr för 
studerande. Stöd Sionistiska Federationens aktiviteter i Sverige 
som en unik och förenande röst för alla sionister, organisatör av 
Nordens största och årligen återkommande pro-Israeliska 
manifestation i Stockholm i augusti samt lokala evenemang i 
stöd för Israel, information och utbildning av pro-israeliska 
aktivister. Vi ger ut vårt kostnadsfria vårt nyhetsbrev med 
positiva nyheter från Israel, Från den ljusa sidan. 
 
Du betalar enklast på PG 35 98 99-2 eller via Swish på 123 082 
10 74. Naturligtvis uppskattar vi även gåvor utöver avgiften för 
att stödja vårt arbete. Bifoga gärna din e-postadress så skickar vi 
ditt medlemsbevis!  

 

Alternativt kan man gå in på 
http://www.zionit.se. Klicka på 
PRENUMERATION. Alla 
föregående nummer finns under 
rubriken Från den ljusa sidan - 
Arkiv. Vill du inte få dessa 
nyheter kan du enkelt och 
automatiskt avregistrera dig på 
länken "Avprenumerera" ovanför 
bilden. Kommentarer och förslag 
emotses tacksamt till 
Redaktionen  
 
Bli medlem i Sionistiska 
Federationen!  
Det är idag viktigare än någonsin 
med ett aktivt opinionsarbete för 
Israel i Sverige.  
Medlemsavgiften för 2016 är 350 
kr, för studerande 250 kr. 
Extra bidrag till vår verksamhet 
för Israel är mycket välkomna!  
Plusgiro 35 98 99-2, bankgiro 
5329-0284  
 
Styrelsen tackar härmed alla våra 
generösa givare. 
 
Copyright: Sionistiska 
Federationen i Sverige.  
Notiser får återges utan tillstånd 
om  
”Från den ljusa sidan nr 5 - 2016" 
anges som källa. 

 
 

  

 

    

Peace Card Israel 
Beställ det nu – 2-pack 50 kr. 

 

Med Israelbidrag, om du handlar 

2 x 2-pack, 30 kr. 
 

Det enda fredskortet i Sverige! 

Kortet finns i 2 utföranden. 

Hela insidan har en bild från Negev. 

Beställningar på  

info@jewish-eden.se  
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OM DENNA E-TIDNING  
 
FRÅN DEN LJUSA SIDAN - Positiva Nyheter från Israel - utges 
kostnadsfritt av Sionistiska Federationen i Sverige som är 
ansluten till World Zionist Organization WZO och vår 
målsättning är att på ett positivt sätt sprida intressanta nyheter 
från Israel som annars inte fångas upp via de klassiska 
mediekanaler.  
 
Tror du att någon i din närhet skulle uppskatta att läsa just detta 
nummer kan du enkelt vidarebefordra det till deras e-post 
genom att klicka, här. 
 
Du får gärna informera släkt, vänner och bekanta att de 
kostnadsfritt kan prenumerera och få framtida utskick genom 
att ange sin e-post, här. 
 
För att läsa tidigare nummer, klicka här 
 
Ansvarig utgivare: Saskia Pantell  

 

 

BLI MEDLEM I SIONISTISKA FEDERATIONEN!  
Det är idag viktigare än någonsin med ett aktivt opinionsarbete 
för Israel i Sverige. Bli därför medlem i Sionistiska Federationen i 
Sverige och se till att vi kan fortsätta vårt arbete. 
 
Medlemsavgiften för 2017 är 350 kr, för studerande 250 kr. 
Extra bidrag till vår verksamhet för Israel är mycket välkomna!  
 
Plusgiro 35 98 99-2 | Bankgiro 5329-0284  

 

 

NYHETSKÄLLOR & BLOGGAR  

Blogg om Israel – speciellt intressant i dessa tider 
Ges ut av Israels ambassad och heter ISRAEL IDAG. Den 
innehåller nyheter och aktuella artiklar under rubrikerna 
Media, Politik, Kultur, Innovation, Besök Israel och 
Ambassadörens spalt här, www.israelidag.se  
 
Innovationer från Israel  

 

Rosh Hashana Party 
5778 - 2017 
Judisk Nyårsfest! 
Lördag 23 September  Kl. 18.30– 24 
Hos Sigge Aronsohn,  
Herrestadsgatan 9 A, vån.2,  i Malmö 
 
Shana Tova – Gott Nytt Judiskt År!             

Vi tar in max 20 gäster!  
Boka plats nu! 
Ring Tel. 040 – 632 07 07 linfo@jewish-
eden.se  
mobiltel. 0702  26 07 65. 
Entré och servering kr. 160  SEK/DKK 
Medlemsrabatt: 3 gratis nummer i 

Kultur-Chansen!   Betala nu till Pg  

469  50  57-2 eller Bg 5122-6090   

senast 15 September! 

Servering: 
Smörgåsbord, äppelkaka, kaffe eller te, 

mineralvatten 

Dragning i Kultur-Chansen med 

vinstutdelning, 100 nummer. 

Boka dig för dina nummer nu  

på vår telefon eller skicka mail! 

6 nummer för 100 kronor,  

till stöd för inköp av filmkamera! 
Vi upplever Danmarks största  

Klezmer-Gala, i Tivoli 

Vi dansar till Sigges Disco.    
 
Välkommen till en glad start på  
det nya judiska året    
med EDEN!             
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mailto:info@jewish-eden.se
mailto:info@jewish-eden.se


Är intresserad av israeliska innovationer? Läs om de senaste 
på denna svenska sida som konstant uppdateras: 
www.israelinnovation.se  
 
Sionistiska Federationen på Facebook  
Sionistiska Federationen, som ger ut Från den Ljusa Sidan och 
stödjer pro-israeliska initiativ i Sverige, finns också på 
Facebook där du kan se bilder, video, och få senaste 
uppdateringarna. Gå in och "gilla" vår sida, här!  
 
Nytt från Samfundet Sverige-Israel 
Besök Samfundet Sverige-Israels egna hemsida 
www.sverigeisrael.org och "gilla" även deras Facebook-sida. 
Glöm inte att prenumerera på deras nya veckotidning 
"Israelnytt" och besök Samfundets regionala Facebook-sidor.  
 
Förenade Israelinsamlingen 
Har en informativ hemsida (www.israelinsamlingen.org) om 
deras arbete och du hittar även länkar till artiklar ur den 
läsvärda tidskriften Menorah. De finns även att "gilla" på 
Facebook!  
 
Handelskammaren Sverige-Israel 
Kammaren ger ut ett medlemscirkulär med nyheter om 
Israels ekonomi, industri och handel. Det senaste numret 
hittar du via deras hemsida, www.svenskisraeliska.se  
 
Israelarkeologi 
Här kan du fortlöpande läsa om Israels antika historia och 
hålla dig uppdaterad om nya arkeologiska fynd.  
http://www.israelarkeologi.se/ 
 
Vad händer på bojkottfronten? 
Besök www.stoppabojkott.se för att hålla dig uppdaterad. 
 
Sant och bitskt 
Ilya Mayer ger oss intressant läsning på både svenska 
(www.ilyameyer.com/svenska/) och engelska 
(www.ilyameyer.com/english/). 
 
Dagsaktuellt - vem indoktrinerar jihadister?  
Vill du veta vad som sägs i arabisk och iransk media! Båda 
sidorna www.memri.org och www.memritv.org översätter 
dessa till engelska. 
 
Palestinska nyheter & indoktrination? 
Palestinian Media Watch PMW fokuserar på bevakning av 

 

 
EDEN inbjuder till 
 

Israel-Träff,  

Debattprogram nr. 25 
   

 Söndag 8 oktober 2017  

  kl. 18.30  Malmö         
  Plats: Judiska Församlingens 

  Center,  Kamrergatan 11, 

  Malmö  

  Programgäst:  

  Doktor i statsvetenskap,  

  Israelkännare Anders Persson 

  Programledare:   

  Sigvard ”Sigge” Aronsohn. 

 

Israel - fred, krig 

eller?! 
Programpunkter i föredrag och 

debatt: Bl.a 
 

Nya fredsförhandlingar med 

palestinierna 

 USA´s  president Donald Trump,  hur 

hanterar han Israels behov av trygg 

gräns mot Syrien? 
 

Hoten från Iran, Syrien, Libanon - 

Hezbollah, Gaza, Sinai - Hamas, Al 

Qaida, IS.          fortsättning nästa sida! 

                                         Se nästa sida! 
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palestinska media, www.palwatch.org                                                               
Direkt från Israel 
Israels utrikesdepartement har en omfattande hemsida med 
färska officiella nyheter, kommentarer, fakta och videoclip, 
samt en sökmotor som nås via www.mfa.gov.il/mfa/  
 
Israels ambassad i Stockholm 
Har en bra och innehållsrik webbsajt där man kan beställa 
deras nyhetsbulletin som sänds per e-post, 
www.israelsambassad.se 
 
Tidningar på engelska  
Prenumerera gratis på e-tidning: The Times of Israel.  
Läs Jerusalem Post (www.jpost.com), Ha’aretz på engelska 
(www.haaretz.com/) eller Ynet News (www.ynetnews.com) 
vilket är den engelsk hemsida för Israels största dagstidning 
Yedioth Ahronoth. Vi rekommenderar även Globes - finans- 

och handelstidning (www.globes.co.il/serveen/)  

 

Sionistiska Federationen i Sverige 
Box 5053, 102 42 Stockholm 

 
 

 

  

 

My experience in Israel: It is not what you see on TV 
By Diliman Abdulkader August 30, 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I recently traveled to Israel as part of a study abroad 

program through the American University in 

Washington, DC. As a master’s student concentrating 

on peace and conflict resolution and as a Kurd from 

northern Iraq, I was curious about the intense hostility 

toward Jews in the Middle East, the negative bias in the 

 

 

Israels förhållande till Saudiarabien, 

Egypten mfl., 

Omvärlds-analys:  

Syrien – MellanÖstern, 

Hoten från Iran, Syrien, Libanon - 

Hezbollah,  

Gaza, Sinai - Hamas, Al Qaida, IS. 

Bojkotten mot Israel 

 ANMÄLNING:  NU, till EDEN, 

Sigvard Aronsohn,  

 Herrestadsgatan  9 A, SE-217 49 

MALMÖ, SVERIGE         

 Anmäl dig nu, senast 28 

September! Med mobilnummer till 

EDENs mailadress!          

 Anmälningsavgift/tilmeldn: SEK 

85 / DKK 75  inkl. Fika och inkl. 

obligatorisk Vaktavgift kr. 675 

 Kaffe/Te, bulle, kaka o frukt 

serveras.  

 EDEN bjuder sina medlemmar på 

fika!  Gäller dig som betalat för 

2017 detta halvår. 

 Medlemspris: Kr. 60 

 Medlemsavgift halvår kr. 200 för dig 

eller hela familjen. Inbetalningar nu 

för 2017:2 

 Inbetalning till Pg konto   

 469 50 57-2   eller till Bankgiro 
5122-6090 
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mainstream media and the continuous antisemitic 

lectures and activities on college campuses, including 

my own university. 

 

My trip to Israel was unique. I was able to travel there 

through the Kurdistan Region of Iraq. Having departed 

from the Sulaymaniyah International Airport in the 

KRI, I was sent off with a smile among my fellow 

Kurds without any shame, despite the fact that a trip to 

Israel is taboo among Middle Easterners. 

 

Upon arriving at Ben-Gurion Airport, I was briefly held 

back by security due to concerns about a first-time 

traveler to Israel coming from an Arab state with no 

diplomatic relations (Iraq). This was understandable 

and expected, I too expect heavy screening towards 

foreigners entering the KRI due to the hostility of the 

region. I successfully and peacefully passed through 

airport security with a visa that would allow me to stay 

beyond my permitted time. 
 

My first interaction with an Israeli was with a taxi 

driver driving me to my hotel. His conversations were 

animated, his politics realistic. He said he doesn’t care 

what religion one believes in, he just wants to live in 

peace. I tested the waters and told him I was Kurdish 

and he was very excited. 
 

His eyes lit up and he immediately called for 

establishing a Kurdistan without my prodding.  

 

 “That was easy,” I said to myself. 
 

My time in Tel Aviv was brief, a little over a week. But 

what the city offered was unprecedented to me, 

especially in the Middle East. It is modern, filled will 

young Israelis enjoying life at the beaches, nightlife 

spots, restaurants. It is also historical and diverse. I 

witnessed Muslims and Jews intermingling, mosques 

calling for prayer, Arab families enjoying their time 

together on the beaches after breaking their fast. No one 

bothered others; everyone minded their own business. I 

tried hard to discover instances of negative interactions 

between the two peoples, but they even smoked hookah 

together at the local café. 
 

I thought that maybe Tel Aviv is in its own little 

bubble, distant from the reality we witness every day in 

the media, so together with my class, we took a bus ride 

to Jerusalem. 
 

I was excited, having heard so much about the ancient 

city – from the time when the Kurdish sultan Saladin 

Ayubi conquered the Old City from the Crusaders to 

the current Arab-Israeli conflict. 
 

After a short ride, we checked into our dorms and got a 

tour of Hebrew University, where we would be 

studying for the rest of the trip. Hebrew University has 

a beautiful campus situated on a hill overlooking the 

Old City. Without having any knowledge of the school, 

I assumed there would be only Israelis studying there, 

but again I was wrong. Young college students 

included Jews, Muslims, women with and without 

headscarves all together at this institution. I was still 

struggling to find the picture that the Arab world and 

the mainstream media have painted. 
 

Throughout my time in Jerusalem I had the opportunity 

to speak with locals and elected officials, Arabs and 

Israelis at cafés, restaurants, bars, in the Muslim 

quarter, the Knesset, the shuk (outdoor bazaar) and so 

on. My interactions with Palestinians took place in the 

Muslim quarter, at the local restaurants and tea houses 

– all men, as talking with the women was looked down 

upon. 

 

I entered the Old City through the Damascus Gate, 

although I was warned to not enter there because the 

site had been the scene of stabbings and attacks. I 

thought to myself, “I’ll be fine – I’m from Kirkuk, a far 

more dangerous city.” 

 

Wanting to experience the real Jerusalem, I stayed 

away from popular tourist sites such as the shopping 

centers and famous high-end restaurants and explored 

the Old City and the surrounding area for the next few 

weeks. I made a few Palestinian friends over hookah 

and Arabic coffee. They tried to not discuss politics but 

were also keen on labeling me Iraqi. I accepted their 

opinions, but they were more excited about America 

and the dream of one day moving there. 

 

I also visited the walls built around the Palestinian 

territories. 

 

My feelings were mixed, but having personally 

experienced war and refugee camps from Arab 

governments, Syrian President Bashar Assad and 

former Iraqi leader Saddam Hussein, a Palestinian ally, 

I thought although it is not the ideal solution for either 

side – safety and security are better than terrorism. 

 

One conversation that would stick with me was with a 

uniformed IDF soldier in his early 20s. I approached 

him while he was sitting alone having lunch, and began 

to slowly move past small talk. He was proud to serve 

his nation and was ready to defend it both literally and 



verbally. 
 

He wasn’t a “tough guy,” he simply loved his nation. 
 

He mentioned although it is mandatory for him to serve 

in the IDF, he would have done it regardless. He was 

also curious where I was from. When I replied 

Kurdistan, he shook his head in sadness, 

acknowledging that we are without a state and thanked 

me for our people fighting ISIS in Syria and Iraq. 
 

We had the privilege of visiting the Knesset. Thanks to 

my professor, who attempted to keep the meetings with 

guest MKs balanced, we were given views from the far 

Left, Right and everything in between. The most 

surprising comments were made by MK Taleb Abu 

Arar of the United Arab List, who openly declared 

Israel an undemocratic terrorist country while 

supporting Hamas and staunchly backing Turkish 

President Erdogan. He ignored my questions about 

double standards on Kurds in Turkey. I thought to 

myself, “You are calling Israel undemocratic? But you 

have a seat in their Knesset, you’re openly supporting 

Hamas and calling the government terrorist? 

Interesting.” 
 

Unfortunately, the night before the end of the program, 

when I was having coffee inside Damascus Gate, a 

terrorist attack occurred. An IDF soldier by the name of 

Hadas Malka, only 23, was stabbed and lost her life 

after being rushed to the hospital. The gates were shut 

down, the city was on alert and Palestinians flocked to 

the streets to protest. Tel Aviv may be in its own 

bubble, but Jerusalem is fragile. People do want peace 

on both sides. We just have to move beyond those who 

incite terrorism. Israel is not the horror movie we 

witness on TV or by academics – it is a country simply 

striving to survive in a hostile region. 
 

The writer is an NRT English columnist and master’s 

degree student at American University’s School of 

International Service in Washington, DC. He is also a 

research fellow at the Endowment for Middle East 

Truth (EMET). Follow him on Twitter: 

@D_abdulkader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug 28, 2017  

Addressing a crowd of several thousand, 

Netanyahu vowed that Judea and Samaria, 

the biblical heartland of the Jewish People 

that was liberated during the Six Day War, 

will forever belong to the State of Israel. 

 

Israel will never withdraw from any Jewish settlement 

in Judea and Samaria, Prime Minister Benjamin 

Netanyahu said Monday night at a ceremony marking 

50 years of Jewish settlement in Samaria. 

“This is the land of our fathers, this is our land. We are 

here to stay, forever,” Netanyahu said at the event held 

at the Barkan Industrial Park. “There will be no 

uprooting of communities in the Land of Israel.” 

 

Netanyahu told a crowd of several thousand that past 

experience showed that withdrawing from Jewish 

settlements had not furthered the cause of peace. 

“Communities were uprooted and what did we get? We 

got missiles. That will not happen again,” the prime 

minister stated. 

Netanyahu called Samaria a “strategic asset” for the 

state of Israel. “From these hills we can see the Land of 

Israel from one end to the other,” he said. 

 

https://unitedwithisrael.org/palestinians-earn-more-working-for-israelis-than-in-pa-survey-shows/


Imagine that radical Islamic forces were stationed on 

these hills,” Netanyahu continued. “That would be a 

danger not only to us, but to all our neighbors. It would 

endanger the whole region and the entire Middle East. 

Given everything that is happening around us, one 

could only imagine the consequences.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peace-Badge Israel no.4 

Peace-Badge Israel no.1B 

 

Peace-Badge Israel no.2B 

Open! 
When Jerusalem was ruled by 

Jordan, no jews were allowed 

to enter the Old City. Now, 

Jerusalem is open to every 

fate! 

Jews, Muslims, Christians, 

and others have free access to 

all of Jerusalem today! 

Historic! 
Under Jordanian rule, many 

Jewish archeological and 

biblical objects were destroyed. 

The Palestinian Authority and  

Waqf  is destroying Jewish 

history when digging out 

under the  Al-Aqsa Mosque, 

which was the location of the 

Jewish temples. 

The Palestinians deny any 

Jewish history connected to 

Jerusalem! 

 

 

 

Price: SEK / DKK 35, or € 4 per badge plus postage. When buying a minimum of 6 badges, no 

postage will be charged. 

Orders: EDEN – Jewish-Scandinavian Culture & Social Club 

www.jewish-eden.se Mail: info@jewish-eden.se 

Phone-nr: +46 (0)40 – 632  07 07 

Membership EDEN: 6 months whole family  SEK/DKK 200 

 

© Copyright EDEN 

Sigvard Aronsohn 

 

Size: 

 

8,5 x 5,5 cm 

To put on your 

fridge or give 

away to friends 

and family! 





 Jerusalem-Spelet –  spelidé från EDEN! 

 

 

Ett spel för PC.  
Spelet består av fyra banor.  
 

Lär känna Jerusalems historia 
genom att svara rätt på frågor, 
upptäck antika föremål och för 
dom i säkerhet undan banditer 
som attackerar! 
 

 
 
 
 

 

Spelets pris: 290 SEK/DKK.  

 

EDEN Tel: 040 - 632 07 07    Mail: info@jewish-eden.se    Pg: 469 50 57-2 
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      Välj språk – svenska eller engelska 

mailto:info@jewish-eden.se


Bilder från Jerusalem-Spelet  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Besvara frågor om Jerusalems historia! 

Undersök platser för att hitta dolda föremål! 

Det judiska distriktet – ett av de fyra distrikten i spelet 

Bli medlem i EDEN och få 10% rabatt på Jerusalem-Spelet! 
EDEN hemsida: www.jewish-eden.se       E-mail: info@jewish-eden.se 
EDEN Tel: 040 – 632 07 07 
Plusgiro-konto: 469 50 57-2 
Vill du hjälpa till att sälja Jerusalem-Spelet?! 
Ring eller skicka mail med din info! 

Spelets pris: SEK/DKK 290 
Av priset går 60 kr till Israel! Keren Kajemet,  
Magen David Adom, Förenade Israelinsamlingen 

© Copyright EDEN 2017 

http://www.jewish-eden.se/
mailto:info@jewish-eden.se
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EDEN + adam V´chava programguide september 2017 / 5778 
 

  Nöjes och program-info som inte finns i denna guide, får medlemmar per tel. Ring! Program kan sändas till dig  
  som inte är medlem om du skickar 6 inrikesfrimärken à 7,00 per utskick.  Guiden kan ändras med kort varsel! 
 

En  jødisk stjerne på Københavns kulturhimmel: Salon SCHMUUS – jødisk kultur og hygge 
Store Kongensgade 36, Café Den Blå Time. Se program www.schmuus.dk                                       

Program i Lund se www.jcl.se . Det Jødiske Samfund i Danmark Tel. : +45 33 12 88 68 

Program i Göteborg:     Tom Shulevitz, Judiska Församlingen i Göteborg. 031-109400  Församl.Exp. 
    .     
September:    
Lördag 23/9   EDEN Rosh Hashana Party – Nyårsparty   

kl. 18.30   Smörgåsbord, dragning i Kultur-Chansen, klezmerfestival, dans-o-tek 
       hos ”Sigge” Aronsohn, Herrestadsgatan 9 A, Malmö, porttelefon  
 Anmälningsavgift 160 kronor,  
   Anmäl dig snarast, senast 17 sept.!     EDEN Tel. 040 632 07 07, mail.                

 

Torsdag 28/9   Samfundet Sverige-Israel Malmö Lund:  Författaren Martin Blecher om sin bok: 

Kl. 17.30 - 20  ”Röster för och emot en tvåstatslösning  mellan Israel och Palestina" 
  Lokal: Judiska Församlingens Center, Kamrergatan 11, Malmö 

Oktober:   

Söndag 8/10 18.30 EDEN Israel-Träff, Debattprogram nr. 25, med Dr.statsvet.skap Anders Persson 
      i Judiska Församlingens Center, Kamrergatan 11, i Malmö  . 
                                             EDEN telefon: 040-632 07 07 eller info@jewish-eden.se , Mob.tel: 0702 26 07 65.  
                                             Avgift 85 kr.  Fika ingår: Bulle m. Philadelphiaost, kaka, kaffe el. Te, frukt 
  Du som är medlem blir bjuden på fika och betalar istället 60 kr, gäller om du anmält dig 
  senast 1 vecka innan programmet!   Anmäl dig snarast!   I avgiften ingår också av  
  församlingen påförd obligatorisk vaktavgift med kr. 675. 
 

Onsdag 11/10   Spelman På Taket, Malmö Opera. Rabatterad föreställning kr. 480(550). Bindande anmälning 
  Senast 10/9 till Samfundet Sverige- Israel, Lars Ahlgren mail larsalbin@hotmail.com eller  
  Tel. 040-455712,  ange namn, adress, antal biljetter, mobiltelefon.                                                                                                                                             

     

Tisdag 17/10     ROSH  HASHANAH  KONCERT  2017         
Shlomo Carlebach - tre tenorer med kor fra Israel 
Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 19:30 i synagogen i Krystalgade, København 

Læs mere www.jewishculture.dk   

November:    
Söndag  19/11   EDEN Jewish-Scandinavian Culture Games Competition 5778,  

Kl. 18.30-21     deltävling 1 i Malmö, info skickas på mail!   Anmälan kan göras från september!   
   Barn från 8 år kan bilda lag med förälder. 
  Lokal: meddelas till anmälda 
 
programinfo EITAN i København   Mail: amir@walla.dk  se www.walla.dk 
SÄND PROGRAM OM DU ELLER DIN FÖRENING/FÖRSAMLING VILL SYNAS HÄR!               
BLI MEDLEM I EDEN – ger dig många fördelar!       BO BILLIGT I SKANDINAVIEN, EDEN B&B Service!  Gäller medlemmar!  
Inbetaln.fra Danmark til DANSKE-BANK:  Modtagarnavn David Lecerof Regnr. 0274  Kontonr. 45 600 39 832 
Medlemsavgift EDEN SEK/DKK 200 per familj och halvår till Pg konto 469 50 57-2, Bg 5122-6090   

EDEN-Judisk skandinavisk Kultur & Sällskapsklubb, för alla. Tel. 040 632 07 07  Mail: info@jewish-eden.se   
adam V`chava-Judisk Skandinavisk Kultur & Vänskapsklubb, för singlar 30-65 med minst en judisk förälder.  

Singlar 18-30 väljer atid-Judisk Skandinavisk Ungdomsklubb. Medlemsavgift adam V´chava o atid är SEK/DKK 150 för helår            
E-mail: adamvchava@aol.com Plusgiro kontonr. 469 50 57-2 eller Bg 5122-6090 Gäller inbetalning för EDEN också. 

 
 

http://www.schmuus.dk/
http://www.jcl.se/
mailto:info@jewish-eden.se
mailto:larsalbin@hotmail.com
http://www.jewishculture.dk/
mailto:amir@walla.dk
http://www.walla.dk/
mailto:info@jewish-eden.se


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                             

    

                                                                                                                                         

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Läkare Leo Lazer 
Specialist i invärtes och lungmedicin 

 

Utredning och behandling 
av snarkning och andningsuppehåll 

under sömnen 
 
Södra Skolgatan 31, Malmö | Tel. 0707-97 08 63 
 

 

Din hjälp gör skillnad!  

Magen David Adom ansvarar för akut prehospital 

sjukvård, ambulanssjukvård och blodbanker, samt 

utbildning i första hjälpen och medicinetiska frågor i 

Israel. MDA bistår och räddar liv vid akut sjukdom, 

olycksfall och terrordåd, dygnet runt, året runt.  

Donera – rädda liv!  
Tel. 08-661 31 05                       Bankgiro  820-21786 

                            Mail:  info@smda.se 

 

 
 

 

Stöd planteringen  
av nya skogar!  
Plusgiro 15 03 76 -2 
Bankgiro 5816-5515 
 
 
Ring Keren Kajemet Tel. 08-661 86 86 
eller besök denna hemsida för info och givande! 
 

www.kkl.nu  
 
 
 

 

 

  Beställ  sköna silver-emalj smyckeägg  
 genom 
 EDEN  Tel. 040 632 07 07   

 Anmäl dig till Hem-Party! 

Israelinsamlingen - Keren Hayesod 

Din gåva gör skillnad!    Bg 671-6609  

Pg 45 42 60-1   Tel. 08-667 67 70 
Mail:  info@israelinsamlingen.org 

info@israelinsamlingen.org 

Precis som alla andra barn  

I barnbyn Neve Michael bor 300 barn mellan fyra och 

18 år som av olika anledningar måste komma bort 

från sina destruktiva hemmiljöer. Det kan handla om 

misshandel, psykiska problem, missbruk eller barn 

som blir föräldralösa. Barnen är precis som alla andra 

barn - de har bara haft oturen att växa upp i ett hem 

där de inte kan bo kvar.  

I Neve Michael får barnen bo i en familjelik miljö - där 

de med hjälp av terapeutiskt stöd och kärlek kan 

utvecklas till trygga och självständiga individer. Neve 

Michael tillhandahåller ett dygnet-runt-öppet 

kriscenter, ett speciellt kriscenter för tonårstjejer, en 

grundskola, en förskola, ett terapicenter för barn, 

samt ett externt terapi- och kriscenter för familjer i 

riskzonen.  

Under 2015 är vi tillsammans med partners del i 

totalsanering och utbyggnad av ett stort bostadshus i 

Neve Michael. Vi fortsätter också att se till att samtliga 

barn och ungdomar får hjälplärare och terapi vid 

behov.  

Läs mer om hur du kan hjälpa barnen i Neve Michael: 
www.israelinsamlingen.org/andamal/barnbyn-
neve-michael  

Precis som alla andra barn  

I barnbyn Neve Michael bor 300 barn mellan fyra och 

18 år som av olika anledningar måste komma bort 

från sina destruktiva hemmiljöer. Det kan handla om 

misshandel, psykiska problem, missbruk eller barn 

som blir föräldralösa. Barnen är precis som alla andra 

barn - de har bara haft oturen att växa upp i ett hem 

där de inte kan bo kvar.  

I Neve Michael får barnen bo i en familjelik miljö - där 

de med hjälp av terapeutiskt stöd och kärlek kan 

utvecklas till trygga och självständiga individer. Neve 

Michael tillhandahåller ett dygnet-runt-öppet 

kriscenter, ett speciellt kriscenter för tonårstjejer, en 

grundskola, en förskola, ett terapicenter för barn, 

samt ett externt terapi- och kriscenter för familjer i 

riskzonen.  

Under 2015 är vi tillsammans med partners del i 

totalsanering och utbyggnad av ett stort bostadshus i 

 

EDEN  Jewish-Scandinavian  
Culture Games Competition 

 

Malmö  2017,  
Copenhagen 2018,  
Gothenburg 2018,  

Stockholm 2018 

Anmäl dig nu, lag med  
2 tävlande! 

info@jewish-eden.se 
Tel: 040 – 632 07 07 

 

 

 

Engelbrekts Tandvård                                                            denna annons är skapad av EDEN 

 
Bernt Schuss med team 
 

Jag heter Bernt Schuss och är klinikchef för Engelbrekts Tandvård. 
Vi erbjuder kvalificerad allmän- och specialist tandvård  
– generösa öppettider 
– nära samarbete med specialister 
– lugnt och tryggt 

Hos oss träffar du ett engagerat team som känner stolthet  
för det förtroende tusentals patienter ger oss.  
 

Kontakta oss 

Tel. 040-631 57 00                      info@engelbrektstandvard.se  
Engelbrektsgatan 7, Malmö 
Öppettider: Vardagar 07.30-19.30, Lördagar 9.00-13.30 

 

 

http://smda.brosoft.net/donera
http://www.kkl.nu/
mailto:info@israelinsamlingen.org
mailto:info@israelinsamlingen.org
http://www.israelinsamlingen.org/andamal/barnbyn-neve-michael
http://www.israelinsamlingen.org/andamal/barnbyn-neve-michael
mailto:info@jewish-eden.se
mailto:info@engelbrektstandvard.se


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


