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Syrisk överenskommelse flyttar Iran för nära Israels 
gränser 

 

 
 

Mohammed Bin Salman, Saudisk kronprins,  
allians möjlig med Israel mot Iran? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Israel will do what it takes to prevent an Iranian 
threat on its northern border, Liberman declared 

 

Jerusalem måste erkännas som Israels 
huvudstad! 

2017/2018 – 5778 

Med Israel för fred och utveckling! 

 

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

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

Magnetic Peace Badge Israel,  m.m.   

USA hotar att stänga ner PLO-kontor i 
Washington!  PLO hotar att stoppa alla möjligheter 
till fredsförhandlingar med USA som medlare 

 
 

 

 

Hot och fredsmöjligheter! 
 

Beställ 
spelkväll 
hemma hos 
dig eller din 
familj!  Tel. 
040-632 07 07   
666326320707 
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Hej!          
Välkommen till vintersäsongen 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!  Israel behöver vårt stöd! 
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!    Kom med som medlem i EDEN - Judisk Skandinavisk Kultur & Sällskapsklubb, för alla! 
Medlemsavgiften för EDEN är låga 200 kronor per halvår för hela familjen!     Betala nu för 2018:1! 
 
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?! 
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 hotet 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 ny  palestinsk 
intifada mot Israel?! Samarbete med Egypten, Saudiarabien, 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!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.  
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Enough is enough! Jerusalem must be recognized as 
Israel’s capital  
 
Op-ed: It remains an absurd anomaly that Jerusalem is the only world capital not recognized by 
the international community, and in which Israel, unlike every sovereign nation under 
international law, has been denied its inalienable right to designate its own capital. There is 
never a wrong time to do what is right, just and moral.  
Arsen Ostrovsky |Published:  05.12.17 YNetNews 

 

In the past week, speculation has been rife that 
US President Donald Trump is set to announce 
the United States will recognize Jerusalem as 
Israel’s capital.  
  
Such a move, while reinforcing the United 
States’ position as Israel’s pre-eminent ally, 
would also correct a longstanding injustice and 
send a powerful message to the Palestinians 
about the future direction of the peace process.  
 
To be sure, for Israelis, as well as most Jews 
around the world and our millions of Christian 
supporters, it is a given that Jerusalem is the 
heartbeat, soul and eternal capital of the Jewish 
people. This message though needs to be also 
reinforced to our Palestinian neighbors.  
 

 
Jerusalem has been the capital of the Jewish 
people—and only the Jewish people—

throughout recorded history (Photo: AP) 
 

However, like clockwork, no sooner than 
speculation began circling that President Trump 
is set to make the announcement, making good 
on his pre-election promises of recognizing 
“Jerusalem as the undivided capital of the State 
of Israel” and “moving the American embassy to 
the eternal capital of the Jewish people” the 
Palestinians have been predictably up-in-arms.  

  

The Palestinian Authority (PA) has threatened 
that peace talks will be “dead” if the US 
recognizes Jerusalem as Israel's capital, Hamas 
has called for an “intifada,” while the Arab 
League has warned that such a move would 
“fuel violence.”  
 
Newsflash: The PA has not exactly been 
engaged in “peace talks” for quite some time 
now, while the failure to date of recognizing 
Jerusalem as Israel’s rightful capital has not 
prevented the Palestinians from waging an 
incessant campaign of terror, violence and 
intifadas against the Jewish state.  
 
Enough is enough! The United States and the 
international community must no longer remain 
hostage to Palestinian threats, extortion and 
intimidation. President Trump should lead by 
example in this regard, by not only sending a 
powerful message to the Palestinians, but doing 
what is right and just, in recognizing Jerusalem 
as the capital of the State of Israel.  
 
Such an act would further shatter the Palestinian 
delusions, calls of incitement and 
delegitimization propaganda that Jews have no 
connection to Jerusalem.  
 
It would also send an unequivocal message to 
those in the international community, such as 
UNESCO, to halt their continuing acquiescence 
and encouraging of this incitement and blatant 
denial of history.  
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US President Trump must no longer remain 
hostage to Palestinian threats (Photo: AFP) 

 
President Trump has long professed his desire 
to reach the “ultimate deal” of peace between 
Israelis and Palestinians. The conventional 
wisdom has been that recognizing Jerusalem as 
Israel’s capital would hamper this effort, as the 
Palestinians continue to threaten.  
 
There are also some who suggest this would 
impede Trump’s efforts to establish a regional 
coalition to fight terrorism in the Middle East, 
specifically against the Islamic State.  

 The reality, however, is that the Israeli-
Palestinian conflict has long ceased to be a top 
priority for the Arab and Gulf states, which are 
today more concerned with a nuclear Iran and 
rampaging ISIS than the geographic location of 
Israel’s capital. According to the latest report 
from the NY Times, even the highly influential 
Saudis have proposed to the Palestinians an 
alternate capital, not Jerusalem, but the 

adjoining suburb of Abu Dis.  

It is noteworthy that since 1967, every US 
President has more or less sought to broker 
peace between Israelis and Palestinians, but 
each has failed—not for lack of effort, but due 
largely to Palestinian rejectionism and 
intransigence. Jerusalem has just been a handy 
excuse for the Palestinians.  
 
Despite Trump’s best intentions, there is no 
indication that the Palestinians’ position under 
the present leadership, including in which 
Palestinian President Abbas continues to use 
US aid money to pay convicted terrorists and 
has sought to embrace the terrorist organization 
Hamas, has changed.  

 
Simply put, there is never a wrong time to do 
what is right, just and moral. Although this past 
year Israel celebrated 50 years since the 
reunification of Jerusalem, the Jewish people’s 
historic, legal and inextricable bond to this holy 
city extends well over 3,000 years.  
 
It remains an absurd anomaly that Jerusalem is 
the only world capital not recognized by the 
international community, and in which Israel, 
unlike every sovereign nation under international 
law, has been denied its inalienable right to 
designate its own capital.  
 
Jerusalem has been the capital of the Jewish 
people—and only the Jewish people—
throughout recorded history. It is mentioned 
more than 850 times in the Bible, yet not once in 
the Quran. Jews end their High Holy Day 
prayers with the words “Next Year in 
Jerusalem,” where the city today has also 
become the seat of Israel’s parliament, 
government, judiciary and national institutions.  
 
There is no real impediment precluding Trump’s 
recognizing Jerusalem as Israel’s capital. In fact, 
Congress has even mandated so in its 1995 
Jerusalem Embassy Act, calling on Jerusalem to 
remain an undivided city and for it to be 
recognized as the capital of the State of Israel.  
 
In the coming fortnight, the Jewish people in 
Israel and around the world will celebrate the 
holiday of Hanukkah, also known as the Festival 
of Lights, marking the recapture of Jerusalem 
and dedication of the Jewish Temple over 2,000 
years ago.  
 
Just as Jerusalem is the burning light of the 
Jewish soul, there could be no better time or 
more powerful an opportunity to celebrate the 
unique history of Israel and the Jewish people, 
while reaffirming the unshakable bond between 
Israel and the United States, than to reaffirm 
and recognize Jerusalem as Israel’s eternal and 
undisputed capital.  
 
 
Arsen Ostrovsky is an international human 
rights lawyer.
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Nov 20, 2017 

Syrian deal puts Iran too close to Israel’s borders  

A single brief statement by Russian Foreign 

Minister Sergei Lavrov on Tuesday cleared up the 

strategic picture in southern Syria and the entire 

region. Three days after the signing of the 

agreement between Russia, the United States and 

Jordan about the cease-fire arrangements there, 

Lavrov disavowed the section of the accord that 

says foreign forces will be kept out of Syrian 

territory. Iran’s presence in Syria is legitimate, he 

said, and therefore Russia did not promise to 

compel the Iranians to withdraw their forces from 

the country. 

This claim by Moscow, which also applies to the 

Russian forces there, rests on Iran and Russia 

having been invited into Syria by the Assad 

regime. This invitation by the Syrian sovereign 

ostensibly bestows legitimacy on the presence of 

these countries’ military forces in Syria, even with 

Russia conveniently ignoring the ongoing atrocities 

the Assad regime has been committing against its 

own citizens for the past six and a half years. 

The only thing the Russians agreed to was a 

stipulation that the Iranians and the Shi’ite militias 

that answer to them would be kept five kilometers 

from the lines of contact with the rebels. For Israel, 

this means that the Iranians will be on the Golan 

Heights, just five to 10 kilometers from the border, 

depending on what areas are held by the rebels. 

This is the reason for Israel’s disappointment with 

the agreement, a feeling that has only intensified in 

the wake of Lavrov’s statement. 

The Russian foreign minister’s statement contained 

another hidden message: Moscow will be the one 

that decides what happens in Syria. The total lack 

of an American response to Lavrov’s comments, so 

soon after State Department officials boasted at a 

press briefing about the section of the agreement 

regarding the withdrawal of foreign forces, proves 

yet again who’s really running the show in Syria. 

The reason for Russian support of Iran, despite 

Russia’s generally close and positive ties with 

Israel, is simple: The Iranians, and especially their 

Hezbollah proxies, are providing the Russians and 

the Assad regime with the ground forces upon 

which the regime’s survival hinges. Keeping the 

current regime in power is mission number one for 

the Russians, because that way they can maintain 

all the advantages – an image of power, a 

Mediterranean seaport at Tartus, potential trade  

 

 

 

 

deals – inherent in an Assad victory. Russia does 

not intervene or protest when Israel reportedly 

bombs a Hezbollah weapons convoy in Syria (as 

long as the airstrike doesn’t harm Russian troops), 

but is has no reason to exert itself to meet all of 

Israel’s demands about keeping the Iranians out of 

Syria. 

Prime Minister Benjamin Netanyahu said this week 

that Israel is not bound by the tripartite agreement, 

and Defense Minister Avigdor Lieberman repeated 

his warning that Israel will not sit back and allow 

Iranian entrenchment in Syria nor let Syria become 

a forward position against Israel, adding, 

“Whoever hasn’t understood this yet would do well 

to understand it.” 

What do the Israeli warnings refer to specifically? 

Brigadier General (res.) Assaf Orion, a senior 

scholar at the Institute for National Security 

Studies think tank and former head of the IDF 

General Staff strategy department, says Iran has 

been waging war on Israel for some decades now 

via proxies. “But now, for the first time, the 

Iranians appear to be preparing to put in significant 

infrastructure in Syria – army bases, a seaport, 

weapons manufacturing plants, permanent military 

forces. When Israel says it won’t accept this, it is 

trying to dictate new rules of the game. More so 

than in the past, for Israel the northern front has 

become one long continuous front in which the 

border between Syria and Lebanon is completely 

blurred. We’ll have to ask ourselves: When exactly 

does the moment come when we respond?” 

This week, Britain’s The Guardian offered a 

perceptive description of the Middle East mood. 

Lebanese Prime Minister Saad Hariri’s 

announcement of his resignation, under Saudi 

pressure, sparked tension throughout the region 

that links seemingly unrelated events. In fact, these 

various undercurrents have been moving for some 

time, and now they have risen to the surface. 
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The paper’s Middle East analyst, Martin Chulov, 

connects the dots between Hariri’s resignation, the 

Iraq-Iran takeover of Kirkuk on the Kurdistan 

border, the purges in Saudi Arabia, the famine 

afflicting millions due to Yemen’s civil war, and 

Yemen’s Houthi rebels firing a missile at the 

Riyadh airport. All of these things, he writes, are 

manifestations of a power struggle between Saudi 

Arabia and Iran that is now reaching a peak all 

across the area between Beirut and Sanaa. 

The multi-pronged Saudi move – involvement in 

wars in Syria and Yemen, political maneuvers in 

Lebanon, efforts to isolate Qatar, efforts to limit 

the influence of extremist Wahhabi clerics, the 

plans to build a colossal “city of the future,” the 

IPO of oil company Aramco, along with many 

other ambitious initiatives – is being overseen by 

32-year-old Crown Prince Mohammed bin Salman. 

Assaf Orion believes the prince “has got too many 

balls in the air. It’s a systems overload that requires 

extraordinary command and control in tandem with 

long-term planning. I’m not sure the prince can 

sustain it without dropping any of the balls.” 

To an outside observer, Saudi Arabia calls to mind 

what Churchill called Russia – “a riddle wrapped 

in a mystery, inside an enigma.” The series of 

moves set in motion by the crown prince, 

particularly the resignation that was forced upon 

Hariri, was met with some surprise in Israel, 

elsewhere in the region and in the West. Israeli 

military experts are also skeptical of the Saudis’ 

ability to advance their goals with their military 

capacity. Despite the purchase of billions of 

dollars’ worth of weaponry from the U.S. and other 

countries, the Saudis have performed poorly in 

combat in Yemen. And they have played a fairly 

minor part in the international coalition’s fight 

against ISIS. The Saudis’ big plans have to fully 

come up against hard reality, and when it does 

happen, the encounter is liable to be painful. 

Gaza unstable 

As far as security goes, a threat of escalation on the 

Gaza border hung over the country this week. The 

security assessment was that Islamic Jihad would 

try to stage a reprisal for the destruction of the 

attack tunnel in late October in which 12 operatives 

from Islamic Jihad and Hamas were killed. Here, 

the prime minister and defense minister warned of 

a severe response while simultaneously taking 

practical steps, including the deployment of Iron 

Dome missile defense systems in the center of the 

country. The decision to quickly deploy the missile 

defense batteries was dictated to the army at the 

cabinet meeting by Netanyahu. The cabinet 

ministers backed Netanyahu’s action, saying he 

was entitled to put wider safety margins in place 

when the situation could rapidly deteriorate. 

Islamic Jihad in Gaza did not immediately respond 

to the killing of its men, apparently because of 

moves by Hamas and, according to Palestinian 

sources, by Egypt too, to restrain it. Shortly after 

the tunnel strike, the Palestinian Authority and 

Hamas began implementing their reconciliation 

agreement and PA police officers were stationed at 

the border crossings between Gaza and Israel for 

the first time in a decade. 

But things have gotten more complicated since 

then. PA President Mahmoud Abbas is in no rush 

to transfer the money that he promised to Hamas to 

pay civil servants’ wages and to upgrade the 

electricity supply. The reopening of the Rafah 

crossing, the main avenue of departure from Gaza, 

is also being held up due to disputes between the 

parties. Under these circumstances, Hamas has less 

motivation to rein in Islamic Jihad. Things could 

get even worse if the entire reconciliation process 

gets stuck and Hamas goes looking for someone to 

blame for Gazans’ disappointed hopes of an 

improvement in their harsh living conditions. 

Saudi Arabia has its fingers in the pie here, too. 

Two weeks ago, at the height of the upheaval in the 

kingdom, Abbas was urgently summoned to 

Riyadh. After the visit, his spokesman said the two 

parties view the reconciliation agreement with 

Hamas “100 percent the same way.” Since then, 

the PA has sharpened its demand that Hamas 

completely cut off ties with Iran and that its 

military wing submit all of its weaponry to 

Ramallah’s authority. Abbas’s aggressive new 

posture, evidently inspired by Saudi prodding, is 

angering the Egyptians, who acted as the patrons of 

the reconciliation process. 

 
 

Amos Harel 

Haaretz Correspondent  
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The Trump administration has threatened 

to close the PLO mission in Washington for 

asking the International Criminal Court to 

prosecute Israelis for alleged crimes against 

Palestinians. 

 

The Palestinians threatened on Saturday to suspend all 

communication with the United States if the Trump 

administration follows through with plans to close their 

diplomatic office in Washington. The potential rupture 

in relations threatens to undermine President Donald 

Trump’s bid for Mideast peace. 

Senior Palestinian negotiator Saeb Erekat said the US 

decision was “very unfortunate and unacceptable,” and 

accused Washington of bowing to pressure from Prime 

Minister Benjamin Netanyahu’s government “at a time 

when we are trying to cooperate to achieve the ultimate 

deal.” 

In a video statement on social media, Erekat said: “We 

will put on hold all our communications with this 

American administration.” 

There was no immediate reaction from the Trump 

administration. Netanyahu’s office said the closure was 

“a matter of US law.” 

US officials had insisted before Erekat’s statement that 

the move wasn’t aimed at increasing leverage over the 

Palestinians, but merely the unavoidable consequence 

of US law. 

Cutting off ties would carry great risks for the 

Palestinians. It could antagonize an administration they 

already suspect is biased toward Israel and put millions 

of dollars of critical US aid in jeopardy. 

However, unresponsive Palestinians would deal an 

embarrassing blow to the Trump administration ahead 

of an expected peace initiative and potentially prevent it 

from getting off the ground. Their stance could also 

complicate US efforts to promote a regionwide 

approach by bringing together Israel with Saudi Arabia 

and other moderate Arab allies in a joint effort against 

Iran. Arab countries might be reluctant to get too close 

to Israel in the absence of serious progress on the 

Palestinian issue. 

 

 

 

 

The Cost of Palestinian Belligerence 

The administration announced late Friday that the 

Palestinians had run afoul of a legal provision that says 

the Palestine Liberation Organization (PLO) cannot 

operate a Washington office if the Palestinians try to 

get the International Criminal Court (ICC) to prosecute 

Israelis for crimes against Palestinians. 

Secretary of State Rex Tillerson determined that the 

Palestinians crossed that line in September, when 

Palestinian Authority (PA) head Mahmoud Abbas 

called on the court to investigate and prosecute Israelis, 

according to State Department officials. They weren’t 

authorized to publicly discuss the situation and spoke 

on condition of anonymity. 

It wasn’t clear when the office would close or whether 

the Palestinians would have to clear out of the building 

entirely or just close it to the public. Riad Malki, the 

Palestinian foreign minister, said he was told by the 

Americans that US and State Department legal teams 

would meet Monday to decide how the new situation 

would affect the office, the functioning of diplomats 

and contacts with the Palestinians. 

“We will wait to hear back from them,” Malki said. 

After that, the Palestinians will decide how to react. 

Under the law, Trump now has 90 days to consider 

whether the Palestinians are in “direct and meaningful 

negotiations with Israel.” If Trump determines they are, 

then the mission can reopen, officials said. 

PLO official Hanan Ashrawi said the US was 

“disqualifying itself as a peace broker in the region” by 

refusing to extend a waiver from the law. 

“Conditioning the renewal of the waiver on the 

Palestinians’ sticking to ‘direct and meaningful 

negotiations with Israel’ is actually superfluous since 

negotiations are nonexistent, and the current U.S. 
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administration has yet to present any kind of peace 

initiative,” she said in a statement. 

US Not Backing Away 

The US said it wasn’t cutting off relations with the 

Palestinians and remained focused on a comprehensive 

peace agreement between Israelis and Palestinians. One 

of the US officials said in an email that “this measure 

should in no way be seen as a signal that the US is 

backing off those efforts.” 

The Palestinians quickly dismissed that argument, with 

Malki telling Palestine Radio that the Palestinian 

leadership “will not accept any extortion or pressure.” 

Erekat contended the move was the result of “the 

pressure being exerted on this administration by the 

Netanyahu government.” 

In response, the Israeli prime minister’s office said, 

“We respect the decision and look forward to 

continuing to work with the US to advance peace and 

security in the region.” 

The Israelis and Palestinians are not engaged in active, 

direct negotiations. Trump’s team, led by Jared 

Kushner in his role as senior White House adviser, is 

working to broker a deal aimed at settling the 

intractable conflict. 

The Palestinians, publicly supportive of the US effort, 

are nonetheless skeptical because Trump’s close ties to 

Israel suggest whatever deal he proposes might be 

unfavorable to them. The threat of losing their office in 

the American capital could become one more pressure 

point as the Trump administration tries to persuade the 

Palestinians to come to the table. 

 

Have Palestinians Entered Into 

MeaningfulNegotiations with Israel? 

The PLO is the group that formally represents all 

Palestinians. Although the US does not recognize 

Palestinian statehood, the PLO maintains a “general 

delegation” office in Washington that facilitates 

Palestinian officials’ interactions with the U.S. 

government. 

The United States allowed the PLO to open a mission 

in Washington in 1994. That required President Bill 

Clinton to waive a law that said the Palestinians 

couldn’t have an office. In 2011, under the Obama 

administration, the US started letting the Palestinians 

fly their flag over the office, an upgrade to the status of 

their mission that the Palestinians hailed as historic. 

Israel opposes any Palestinian membership in UN-

related organizations until a peace deal has been 

reached. 

The Trump administration has not officially disclosed 

details about its effort to achieve an agreement that 

ostensibly would grant the Palestinians an independent 

state in exchange for an end to its conflict with the 

Israelis. Kushner and other top Trump aides have been 

shuttling to the region and meeting with Palestinians, 

Israelis and officials from Arab nations. 

The requirement about the mission closing stems from 

a little-noticed provision in US law that says the US 

cannot allow the Palestinians to have a Washington 

office if they back the international court’s move to 

investigate or prosecute Israeli nationals for alleged 

crimes against Palestinians. 

Palestinian leader Mahmoud Abbas said at the United 

Nations in September that the Palestinians had “called 

on the International Criminal Court to open an 

investigation and to prosecute Israeli officials for their 

involvement in settlement activities and aggression’s 

against our people.” 

The US president can let the Palestinians keep the 

office despite the violation, only if certifying to 

Congress “that the Palestinians have entered into direct 

and meaningful negotiations with Israel.” The provision 

doesn’t explicitly define what would constitute direct or 

meaningful negotiations.

https://unitedwithisrael.org/kushner-there-may-be-no-solution-to-israeli-palestinian-conflict/
https://unitedwithisrael.org/kushner-there-may-be-no-solution-to-israeli-palestinian-conflict/


Report: Israeli military attacks Syrian Army post 

near Damascus 

According to Syrian media reports, Israeli missiles were fired at an army post on the outskirts of Damascus 

late Monday night. Syria’s air defense system reportedly managed to intercept three of the missiles.  

 

Dec 5, 2017  Becca Noy – Jerusalem Online 

 

 

 

 

The alleged Israeli attack in Syria Photo Credit: 

Channel 2 News 

Foreign media outlets reported late Monday night 

that Israel attacked the Jamarya military complex on 

the outskirts of Damascus. According to Syrian and 

Russian news agencies, Israeli missiles were fired at 

the base at around 11:30 PM. 

Syrian state TV reported that the air defense system 

managed to intercept three Israeli missiles. “The air 

defense forces were confronted by an Israeli missile 

attack,” Syria’s official SANA news agency reported. 

“The target was a military base in the Damascus 

suburbs.” 
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Shortly after the reports of the alleged Israeli attack 

surfaced, Syrian media outlets affiliated with the 

government reported that sounds of explosions were 

heard west of Damascus. Earlier on Monday, satellite 

images that reveal the extent of Saturday’s alleged Israeli 

airstrike targeting an Iranian military base in Syria were 

released. 

The ImageSat International company, using the Earth 

Remote Observation System-B (EROS-B) satellite, 

compared images of the site before and after the airstrike. 

The images reveal that a lot of the housing buildings in 

the base and a structure that may have been used as a 

munition storage facility were destroyed. 
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Den 9 november anordnade Handelskammaren 
Sverige-Israel ett morgonseminarium med Israels 
ambassadör Ilan Ben-Dov och chefen för UD:s 
ministerråd, tillika före detta svensk ambassadör i 
Tel Aviv, Carl Magnus Nesser. Bland gästerna fanns 
flera ambassadörer, såsom Carl-Magnus 
Hyltenius, Ann Dismorr, Annika Molin Hellgren och 
Lars-Erik Wingren. 
 
Ambassadör Ilan Ben-Dov, som överlämnade sitt 
kreditivbrev i slutet av september, inledde 
morgonen med ett anförande där han talade om sina 
förväntningar inför de kommande åren som 
ambassadör i Stockholm. Ambassadör Ben-Dov har 
under sin korta tid i Sverige kommit till insikt 
om att Israel har många vänner i Sverige, men att det 
ännu finns utrymme för förbättring, särskilt 
på det politiska planet. 
 
Ambassadör Ben-Dov konstaterar överraskat att Israel 
och Sverige delar många likheter, i 
synnerhet hur våra ekonomier är uppbyggda; de är 
ekonomier grundade på know-how med 
innovation, entreprenörskap och kreativitet som 
stöttepelare – miljöer som särskilt lämpar sig för 
startup-företag. Sverige och Israel har båda utvecklat 
verktygen som krävs och har gemensamma intressen. 
Ambassadören ser positivt på möjligheterna för 
fördjupat samarbete i framtiden och berömde 
handelskammaren, handelsavdelningen och 
ambassadör Carl Magnus Nesser för deras arbete. 
”Min uppgift är att utmana er”, säger ambassadör Ben-
Dov. Till sist ger ambassadören 
handelskammaren en utmaning, ett operationellt mål 
– att rekrytera minst 10 personer i Sverige 
som är relevanta för det fascinerande ekosystem av 
startup-företag som vi ser i Israel. 
 
Carl Magnus Nesser, som nyligen avslutat sin 
tjänstgöring i Tel Aviv, delade med sig av sina 
erfarenheter och gav en tillbakablick från sin tid i 
Israel. När ambassadör Nesser inledde sin period i Tel  

 
 
Aviv sattes Israel på en lista över ekonomier av 
signifikant betydelse för Sverige och under sina fem år 
i Tel Aviv har Israel alltjämt varit en 
innovationspartner. Under årens lopp har åtskilliga 
delegationer skickats till Israel och flera konferenser 
har arrangerats. Ambassadör Nesser lovordade det 
hårda arbetet 
som Roberth Friedman, chef för Israels ambassads 
handelsavdelning, och handelskammaren lagt ned och 
underströk det minst sagt imponerande faktum att 
svenska storföretag varit etablerade i Israel under en 
väldigt lång tid. 
Även inom etablerade företag finns utvecklings-
potential, tillägger han. 
Ambassadör Nesser avslutade sitt anförande med en 
hyllning till Israel – ”det finns ingen bättre upplevelse 
som diplomat än att åka till Israel”, menar 
ambassadören. Få länder kan erbjuda lika många 
upplevelser som Israel, allt ifrån mat och historia till 
människorna. 
Intresserade frågor avslutade morgonen. En satsning 
efterlystes för att underlätta direkta bilaterala 
kontakter och för att informera israeliska företag om 
den potential som Sverige har som exportmarknad. 
Ambassadörerna meddelaratt de fortsatt kommer 
arbeta för lägre transaktionskostnader. 
Handelsstatistiken visar inte hela bilden, upplyste 
sedan styrelseledamot Ulf Birnik. Före detta 
ambassadör till Israel, Carl-Magnus Hyltenius, 
uppmanade båda parter till att fortsatt driva frågan om 
en motsvarande handelskammare i Tel Aviv. Bland 
svenska och israeliska företag finns en stor önskan om 
just detta. 
Tidningen Världen idag var på plats och skrev ett fint 
referat från mötet som kan läsas på tidningens 
hemsida. Sökord: 
Hjärtligt Sverige-Israel när ambassadörer möttes (13 
november 2017) 
 
 
 

Morgonseminarium med Israels nye ambassadör 
Ilan Ben-Dov  och Sveriges tidigare ambassadör i 
Israel  
Carl Magnus Nesser 
”Det finns ingen bättre upplevelse som diplomat än 
att åka till Israel” 
- Carl Magnus Nesser 
 

 
Carl Magnus Nesser och Israels nye ambassadör 

Ilan Ben-Dov. 



Chalmersforskaren Jens Nielsen har fått israeliska 
statens energipris, Eric and Sheila 
Samson Prize, för sin forskning om alternativa 
bränslen. Han delar priset med franske 
professorn Jean-Marie Tarascon. 
Vid en ceremoni i Tel Aviv mottog Jens Nielsen priset 
från Israels forskningsminister Ofir 
Akunis. Priset, med en prissumma på hela en miljon 
dollar, är det största i sitt slag. 
“Det är överväldigande, men jag är självklart mycket 
stolt över att ha fått motta priset. Israel har lanserat 
ett statligt program för att minska sitt oljeberoende 
och skifta till alternativa bränslen för transport. 
Förhoppningsvis kan forskningen som görs på jäst i 
förnyelsebart bränsle och kemisk produktion vara en 
drivkraft i denna utvecklingen”, sa Jens Nielsen efter 
att ha mottagit priset. 
Jens Nielsen är professor på avdelningen för 
systembiologi och leder en forskargrupp på över 
60 personer. Med en enkel mutation kan man få jäst 
att växa i högre temperatur än normalt. 
Resultaten kan effektivisera tillverkningen av etanol till 
fordonsbränsle, och öka möjligheterna att använda 
restavfall som råvara. 
 
Professor från Chalmers vinner 
israeliskt pris värt 1 miljon dollar 
Professor Jens Nielsen – nummer två från vänster 
 
Under 2018 öppnar den nya 
flygplatsen i Eilat 
Eilat Ramon flygplats, som planeras att öppna i 
början av 2018, kommer att bli den första 
civila flygplatsen som byggts i Israel sedan statens 
grundande. 
Den nya flygplatsen, Ilan and Asaf Ramon International 
Airport, kommer bli 34 000 kvadratmeter stor och ligga 
18 kilometer norr om Eilat, den populära badorten vid 
norra spetsen av Röda havet. 
Flygplatsen har byggts på återtagen ökenmark i hjärtat 
av Timnadalen, ett område som är rikt på 
kopparreserver och som nyttjats sedan kung Salomons 
dagar. Den nya flygplatsen kommer att ersätta två 
andra flygplatser: Eilat J. Hozmans flygplats i Eilats 
centrum och Ovdas flygplats 60 kilometer norr om 
Eilat. Europeiska turister på väg till Eilat med 
lågprisflyg, exempelvis med Ryanair, flyger för 
närvarande till Ovda. Detta är långt ifrån idealiskt 
eftersom det krävs dyra resor för att komma in till 
Eilat. 1980-talet och 1990-talet 
såg en enorm boom i utländsk turism till Eilat, men 
denna efterfrågan har sedan dess minskat. Omkring 

128.000 utländska passagerare passerade genom Eilat 
förra året. 
Om det blir en ökning av lågprisflygbolag som erbjuder 
flyg till och från Eilat kan israelerna 
förvänta sig att dra nytta av billiga flyg till Europa. 
Ryanair har redan börjat erbjuda mycket billiga flyg till 
en rad europeiska destinationer, inklusive Milano, 
Budapest och Berlin. Det enda förbehållet är att du 
måste ta ett 50-minuters anslutningsflyg till Eilat från 
Ben-Gurion International Airport. Under högsäsong 
kan besparingarna vara väl värda din tid. 
I november 2016 angav transportministeriet att 
israeler som reser på inrikesflyg till Eilat 
ska kunna köpa taxfree-varor. Enligt tidigare gällande 
regler får endast resenärer från utlandet köpa tullfria 
produkter i Israel. Det återstår att se om varor som 
köps taxfree kommer att vara något billigare än de 
varor som redan kan köpas i Eilat, eftersom staden är 
befriad från israelisk mervärdesskatt på 17 procent. 
Den nya flygplatsen kan även bli startskottet för två 
megaprojekt som diskuterats av israeliska regeringar i 
åratal. Den första planen är att flytta Eilats hamn från 
sin nuvarande plats längs den västra strand-
promenaden och istället låta den gå inåt land via en 
kanal längs gränsen mot Jordanien. Om planen går i lås 
skulle det frigöra stora ytor för utveckling av turist-
stråken. 
Den andra planen är att bygga ett höghastighetståg 
som förbinder Israels centrala delar med Eilat centrum, 
Eilats hamn och den nya flygplatsen. Regeringen 
godkände projektet 2013 men sedan dess har inte 
mycket gjorts. Den föreslagna tåglinjen skulle erbjuda 
ett alternativ till Egyptens Suezkanal. 
 
Healthymize släpper en app som 
upptäcker lungsjukdomar 
Appen kommer att bli den första produkten 
som övervakar användarens röst automatiskt 
och kontinuerligt för att upptäcka kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den fungerar 
genom att analysera dina telefonsamtal utifrån 
en grundinspelning. På så vis kan den upptäcka 
negativa andningsmönster, en viss sorts hosta 
och en försämring i användarens talmönster. 
Vid upptäckt av förändring meddelar den 
automatiskt användaren. 
Healthymizes VD och delgrundare Dr. Shade Hassan 
säger att man egentligen inte vill att 
patienter kommer till sjukhuset med en för sen 
upptäckt KOL därför att då är det redan för 
sent. Med tidig upptäckt menar man att man 
signifikant kan minska behovet av avancerad 

 



sjukhusvård och till och med dödsfall. En vanlig KOL-
patient uppsöker inte vård då besvären 
börjar utan väntar oftast ett antal dagar vilket är 
allvarligt då besvären ökar markant för varje 
dygn som de går obehandlade. 
Healthymize kommer att släppas under 2018 och även 
om den kan användas av vem som 
helst så är den specifikt framtagen för personer som 
redan diagnostiserats med KOL och som 
riskerar allvarliga följder om inte besvären följs upp 
noggrant. 
 
Behöver ditt företag en ny logotyp? 
Israeliska Tailor Brand fixar det för 25 kronor 
Israeliska Tailor Brands håller på att göra en hel 
yrkesgrupp överflödig. Redan idag 
genererar de 350 000 logotyper – per månad! Målet 
är klar – bli största 
varumärkesföretaget i världen. 
VD och co-founder Yali Saar menar att det idag nästan 
finns 100 miljoner små företag som 
inte har en logga av det enkla skälet att det är för dyrt 
att ta fram något bra. Efter att 
Mangrove Capital Partners och Disruptive 
Technologies investerat 5 miljoner dollar i 
företaget jobbar nu Saar med att ta med att 
effektivisera produktionen ytterligare. Tanken 
är att man endast skriver in namnet på sitt företag och 
svarar på några frågor, sedan är en 
helt ny logga på väg inom några sekunder. 
Saar säger dock att det än så länge inte kommer 
ersätta det traditionella sättet fullt ut – 
även på Tailor Brands föredrar de en logga som kostar 
dem väsentligt mycket mer att ta 
fram. Men det är inte heller poängen med Tailor 
Brands. ”Vi vill demokratisera möjligheten 
att ta fram ett varumärke för dem som inte har en 
mångmiljonbudget”. I dagsläget har 
redan två miljoner företag startat sin logotyp-process 
hos Tailor Brands vilket resulterat i 
20 miljoner olika utkast. Alla fullföljer inte processen 
eftersom de endast behöver betala 
om de gillar slutprodukten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varför du borde investera i israelisk 
cancerforskning 
Trots sin ringa storlek, med en befolkning på 8 
miljoner, har Israel gjort oproportionerligt 
stora bidrag till kampen mot cancer. Ett 
genombrott på 80-talet av den israeliske 
vetenskapsmannen Eli Canaani var avgörande 
för utvecklingen av Gleevec, ett läkemedel som 
sparat livet på miljontals människor med 
leukemi. 
Velcade, ett läkemedel som används för att behandla 
cancer i benmärgen, är baserat på 
arbetet av två israeliska professorer, Avram Hershko 
och Aaron Ciechanover, och deras 
medarbetare, Irwin Rose. Trion vann sedan 
Nobelpriset i kemi 2004. 
Israeliska forskare upptäckte också den roll som 
mutationer i p53-genen spelar för att orsaka 
tumörer och hur en mindre mutation i RAD51-genen 
ökar risken för bröstcancer hos kvinnor 
med BRCA2-genmutationen. ICRF-stödda forskare vid 
Hebrew University i Jerusalem bidrog till utvecklingen 
av Doxil, det första läkemedlet som kapslats in i en 
mikroskopisk fettbubbla och som direkt kan levereras 
till tumören. 
Israels cancerforskningsfond, ICRF, är den organisation 
i Israel som samlar in medel för att stödja den mest 
lovande forskningen i området. Om du vill ha maximal 
utdelning på ditt bidrag, investera i Israel! 
 
Israeliska entreprenörer gör livet enklare för 
diabetiker-  
14 november var den internationella 
diabetesdagen. Trots att det i dagsläget inte 
finns något botemedel mot diabetes erbjuder 
många israeliska forskare och företag lösningar 
för att undvika, hantera och behandla 
tillståndet. Här är några betydande lösningar 
som kommit från Israel de senaste åren. 
 
Oramed Pharmaceuticals hoppas kunna revolutionera 
behandlingen av typ 1 och typ 2 
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diabetes med kapslar som intas via munnen. Insulin 
måste för närvarande injiceras. 
Dario tillverkar en glukos- och blodsockermätare i 
kombination med en mobilapp för att i 
realtid kunna spåra, övervaka och hantera diabetes 
från en smartphone. 
Betalin utvecklar en konstgjord mikro-bukspotsskörtel 
(EMP). Patienter som implanteras med mikro-
bukspottkörteln skulle inte längre behöva övervaka 
sina blodsockernivåer. 
Företaget vann i läkemedelskategorin i Biomed Start of 
the Year som hölls av Israels 
innovationsmyndighet tidigare i år. 
GlucoTrack är en sensor som man klämmer fast på 
öronlocket. Med en kombination av 
ultraljud, elektromagnetisk och termisk teknik kan den 
mäta blodsockernivå. Resultat visas 
inom en minut på en USB-ansluten enhet, som också 
lagrar och jämför tidigare mätningar. 
Sweetch är en app som förutsäger diabetesrisk och 
som uppmuntrar till långsiktig 
beteendemässig förändring för att förebygga diabetes. 
Enligt det Tel Aviv-baserade företaget 
ligger 63 miljoner européer i fältet för pre-diabetes 
och 70% av dessa kommer att utveckla 
diabetes inom ett decennium. 
Många diabetiker loggar manuellt sina 
insulininjektioner för att undvika över- eller 
underdosering. Insulog är en liten enhet som fungerar 
med alla märken av insulinpennor för 
engångsbruk och som fästs på pennan för att visa 
användarens senaste data. Insulogs app 
använder Bluetooth-teknik för att lagra 
injektionshistorik, såsom antal injektioner som gjorts 
samt blodsockernivå. Användare kan sedan dela denna 
data med sin läkare. 
Genom att studera och analysera bakterierna i din 
kropp anpassar DayTwo din personliga 
diet och på så vis kan du förebygga diabetes. Priset för 
appen och det specialiserade 
bakterietestet är en engångskostnad på 500 dollar. 
 
LÄNKAR 
Blogg på svenska om innovationer i Israel 
http://www.israelinnovation.se/ 
Jerusalem Post: www.jpost.com/ 
Ha’aretz på engelska: www.haaretz.com 
Ynet News. Engelsk hemsida för Israels största 
dagstidning Yediot Ahronot: www.ynetnews.com 
Globes finans- och handelstidning: 
http://www.globes.co.il/serveen/ 

The Times of Israel: Vederhäftig dagstidning - utgivare 
David Horovitz: 
www.timesofisrael.com 
Israels utrikesdepartement har en omfattande 
hemsida med färska officiella nyheter, 
kommentarer, fakta samt sökmotor: www.mfa.gov.il 
Israels ambassad i Stockholm har en blogg om Israel 
som heter ISRAEL IDAG. Den innehåller nyheter och 
aktuella artiklar under rubrikerna Media, Politik, 
Kultur, Innovation, 
Besök Israel och Ambassadörens spalt. 
http://israelidag.se 
Ambassaden har även en väldigt aktiv Facebook-sida 
för den som är intresserad: 
https://www.facebook.com/IsraelinSweden 
Business Sweden: http://www.business-
sweden.se/Export/Marknader/Asien-och- 
Mellanostern/Israel1
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St. John Eye Hospital.  

 

Israeli-trained Palestinian Doctors Perform Corneal Transplants in Gaza 

Nov 20, 2017  

After undergoing training in Israel, Palestinian doctors are now able to save Palestinians’ 

eyesight and improve their health in the Gaza Strip. 
 

At the end of 2016, a new branch of St John’s Eye 

Hospital was opened in Hamas-controlled Gaza 

and, corneal transplant surgeries are now being 

performed in the Gaza Strip by Palestinian doctors 

who have undergone training in Israel. 

Last week, two Palestinian doctors who work at 

the Jerusalem hospital crossed into Gaza to 

perform rounds of treatments and corneal 

transplants at the St John’s hospital branch in 

Gaza, the IDF’s Coordinator of Government 

Activities in the Territories (COGAT) reported. 

The two doctors work regularly at the St. John’s 

Hospital in Jerusalem and once every two months 

travel to Gaza in order to perform transplants and 

provide other services to patients living in the 

Gaza Strip. They bring their medical equipment 

from Jerusalem to Gaza in order to give their 

patients the best treatment possible. 

Dalia Bassa, the Health Coordinator of the IDF’s 

Civil Administration, together with the Gaza 

Coordination and Liaison Administration, 

coordinate the entry of doctors into Gaza and their 

return to the hospital in Jerusalem. 

“We bring medical care to Gazans and save them 

the aggravation of leaving home and going a 

distant hospital in Judea and Samaria,” Bassa 

stated. 

Cornea surgery is an important operation and 

saves the eyesight of many Palestinian patients a 

year. Since the beginning of 2017, approximately 

60 corneal transplant surgeries have been 

performed by doctors in Gaza. 

Israel regularly offers its medical services, 

know-how and expertise to Palestinian medical 

services and patients, in many cases free of 

charge. 

 

https://unitedwithisrael.org/palestinian-authority-slashing-aid-for-gazan-medical-care/
https://unitedwithisrael.org/journalist-palestinian-leadership-exploits-medical-treatment-in-israel-for-personal-gains/


By: United with Israel News Staff 
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The Grand Mufti of Saudi Arabia issued a ruling forbidding war against the Jews and 

proclaiming that Hamas is a terror group. 
The Grand Mufti of Saudi Arabia, Abdulaziz Al 

Sheikh, issued a surprising religious ruling, saying 

that fighting against Israel was inappropriate and 

that Hamas is a “terror organization.” 

The Muslim cleric issued the ruling while 

answering a question on a television program 

regarding the Palestinian riots surrounding the 

Temple Mount in July, Turkey’s Anadolu news 

agency reported. 

Israel’s Communications Minister Ayoub Kara 

welcomed the unexpected decision and invited the 

Mufti to visit Israel. 

“We congratulate Abdulaziz Al Sheikh, the Grand 

Mufti of Saudi Arabia as well as the head 

of Ulema (Islamic scholars), for his fatwa 

[Muslim religious ruling] forbidding the fight 

against the Jews and forbidding to kill them,” 

Kara, a Druze, tweeted on Monday. 

“He will be welcomed with a high level of 

respect,” Kara stated. 

This was not the cleric’s only exceptional 

proclamation. In September 2016, he ruled that 

Iranians are descendants of Zoroastrians and are 

therefore “not Muslims.” Their “enmity to Islam, 

especially the Sunnis, is very old,” he said. 

By: United with Israel Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Välkommen till Israelidag.se!  

 

SDS 2017.11.05 Debattinlägg: "Hat och våld kan inte längre bemötas med naiva förhoppningar." 
Inte heller andra har råd att vara tysta och vända sig bort, skriver Jehoshua Kaufman, judisk aktivist, och Fredrik 

Sieradzki, informationsansvarig vid Judiska Församlingen i Malmö. 

Våldsbejakande nazister flyttar fram sina positioner på Sveriges gator. Det är inte gapandet och slagorden vi fruktar, utan 

de fysiska hoten mot judar och andra minoriteter som snabbt kan materialiseras. Det starka folkliga motståndet mot 

Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg visade på något positivt. Vi vill därför uppmana alla att komma till 
Stortorget i Malmö på torsdag den 9 november där Judiska församlingen håller en manifestation, på årsdagen av 

Kristallnatten 1938 som var kulmen på en statsstyrd våldsam pogrom med fysiska angrepp på judar, judiska affärer och 

judisk egendom över hela Tyskland. 

Tusentals göteborgare visade sin avsky mot Nordiska motståndsrörelsens, NMR:s, demonstration i Göteborg den 30 
september. Det ingav hopp. Men tro inte att nazisterna lägger ned sin verksamhet frivilligt. I Tyskland på 1920- och 30-

talet slickade de såren och kom tillbaka mer välorganiserade för att till slut ta över. 

Svenska nazister är stärkta av att det blåser enkraftig brun vind över Europa. I Sverige har kommunpolitiker skrämts till 
tystnad av nazister och på sina håll sitter nazister i kommunfullmäktige. 

Föraktet för det demokratiska samhället och synen på judar förenar extremiströrelser som nazism, militant jihadism och 

extremvänstern. Historien har visat att antisemitism och demokratiförakt går hand i hand. Det är därför många judar 

känner en oro för det som händer i Sverige. 
 

Ord betyder något, uniformer betyder något, flaggor, taktfast marscherande och brandtal betyder något.  

Folkmorden i Nazityskland, Balkan och Rwanda börjadeinte med massakrer och förintelser. De började med ord, där den 
egna folkgruppen ställdes mot andra. Men det slutade aldrig med ord. 

I Sverige fruktar vi för att hoten och hatet följs av våldsamma angrepp inte bara på judar, utan även på muslimer, romer, 

afrikaner och andra religiösa minoriteter och invandrargrupper.   Många uppmanar oss att vänta på att hatet ska gå över. 
Om bara människor får uttrycka sina tankar och känslor så kommer de att lugna ner sig. Det är en humanistisk ståndpunkt 

men tyvärr saknar den grund i någon erfarenhet.Hat och våld kan inte längre bemötas med naiva förhoppningar. 

 

 

https://unitedwithisrael.org/hamas-what-took-us-51-minutes-we-could-now-do-in-51-days/
https://unitedwithisrael.org/iran-helped-fund-violent-clashes-over-temple-mount/
https://unitedwithisrael.org/iran-helped-fund-violent-clashes-over-temple-mount/
https://unitedwithisrael.org/druze-lawmaker-tells-arab-colleagues-to-focus-on-their-community-and-stop-assault-on-israel/
http://israelidag.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 multinationella företag har sökt sig till Israel de senaste tre åren 
By admin on 11/17/2017    Israelidag.se  

Tillgång till den senaste tekniska utvecklingen och värdefull talang är de största bidragande orsakerna.

Åtminstone 87 multinationella företag har 

etablerat forskning och utveckling eller 

innovationscentrum i Israel de senaste tre 

åren – majoriteten efter förvärv av israeliska 

startup-företag, detta enligt en studie av  

 

 

 

 

 

 

Start-up Nation Central. 

Studien visar att företag från 18 länder har 

etablerat sig i Israel sedan 2014. Den stora 

majoriteten är USA-baserade företag, totalt 49 

stycken. Kanada har sex företag på listan, 

Storbritannien och Kina har fem vardera, 

Japan har två, Schweiz, Tyskland, Frankrike, 

Indien, Nederländerna och Ryssland har två 

företag var medan Brasilien, Sverige, Ukraina, 

Spanien, Argentina, Australien och Thailand 

har ett företag vardera. 

Rapporten visar att 2016 var ett särskilt 

händelserikt år. 32 olika företag etablerade sig 

i Israel det året jämfört med 29 stycken 2015 

och 19 stycken 2014. Hittills har bara sju 

sådana etableringar gjorts i Israel i år. 

Microsoft, Intel och Google har varit 

verksamma i landet i minst ett decennium. 

Israels högkvalificerade arbetskraft, och i 

synnerhet akademiker från israeliska armens 

elitenheter, har fått stor internationell 

uppmärksamhet, eftersom teknikföretag har 

flockats till landet för att investera i eller 

förvärva israeliska startup-företag och för att 

rekrytera lokala talanger. Faktum är att 

utländska investeringar i israeliska företag har 

ökat kraftigt under de senaste fem åren. 

Utländska investerare har investerat 

rekordhöga 2.85 miljarder dollar under denna 

period. 

(via nocamels) 

 

Det går inte att avfärda grupper som NMR som en skränande flock. På 1920- och 30-talet avfärdade demokratiska och 
anständiga tyskar nazisterna som en bunt virrpannor. Vi vet hur det gick. 

 

När hoten från nazister och andra våldsamma grupper växer och tar plats i Sverige och runt om i Europa måste vi alla agera 

och gemensamt sätta stopp. 
Politiker och tjänstemänpå alla nivåer behöver göra ännu tydligare ställningstaganden mot alla våldsbejakande och extrema 

grupper. Samhällets olika funktioner och dess politiska företrädare måste bjuda motstånd mot extremism och våld. Alla 

måste kunna vistas och vara trygga på Sveriges gator och torg utan att frukta förföljelse och trakasserier. 
Varje människa och grupp, oberoende av kulör och bakgrund måste ta sin plats och göra sin röst hörd för att visa att det inte 

finns plats för hat och våld i det svenska samhället. 

Hatiska grupper som försöker skrämmas med hot, hat och slagord måste få se att vanliga människor vågar säga ifrån och stå 
upp för de ideal som är grunden i ett fritt och demokratiskt samhälle. 

Som judar kan vi aldrig tillåta oss att vara tysta och vända oss bort när ondskan är på frammarsch. Men inte heller andra 

har råd att vara tysta och vända sig bort. Motståndet mot nazisterna i Göteborg var för oss och många andra ett viktigt 

tecken på att den passivitet och uppgivenhet vi tycker oss skymta hos politiker och allmänhet är på väg att förändras. Det är 
bra. Men det räcker inte. Det är upp till oss alla att göra allt vi kan. 

 

 

Jehoshua Kaufman                                                      Fredrik Sieradzki      

                                                                                           

 

 

 

http://israelidag.se/author/admin/
http://nocamels.com/2017/11/global-corporations-flock-to-israel-for-tech-talent


 

  

Stockholm och Tel Aviv nummer 2 och 3 i världen! 

  

 NyTeknik: Regeringen lär innovation av Israel 

  

 Bloomberg Global Index – Israel rankat 5:e mest 

innovativa land 

  

 Tel Aviv är den 3:e bästa staden i världen för teknikföretag 

 

 

  

 Israeliskt tillverkade skidglasögon förändrar hur vi ser på 

verkligheten 

 

 

 

 

BREVMÄRKE nr 1 A och 2 A för Sverige 

  

1 A 2 A 

BREVMÄRKE nr 1 B, 2 B & 3 B på engelska 

  
 

1 B 2 B 3 B 

Antal självklistrande märken per ark: 60 st   

PRIS/ARK: SEK/DKK 240 inkl. porto., ½ ARK 150. 

               
För varje sålt ark sänder vi 60 kronor till Israel:  

Till KerenKajemet, MagenDavidAdom och Förenade 
Israelinsamlingen 

Gör 3 goda gärningar samtidigt: Visa solidaritet med 
Israel – Pengar till KKL- MDA och 
FÖRENADE ISRAELINSAMLINGEN  -  Bidrag till 
utvecklingen av EDEN och adam V´chava! 
 

NU kan alla visa sin solidaritet med Israel genom att 
använda våra brevmärken! 
 

                        Shalom al Jisrael! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://israelidag.se/stockholm-och-tel-aviv-nummer-2-och-3-i-varlden/
http://israelidag.se/nyteknik-regeringen-lar-innovation-av-israel/
http://israelidag.se/bloomberg-global-index-israel/
http://israelidag.se/bloomberg-global-index-israel/
http://israelidag.se/tel-aviv-3e-basta-staden-i-varlden-for-teknikforetag/
http://israelidag.se/israeliskt-tillverkade-skidglasogon-forandrar-hur-vi-ser-pa-verkligheten/
http://israelidag.se/israeliskt-tillverkade-skidglasogon-forandrar-hur-vi-ser-pa-verkligheten/
http://israelidag.se/stockholm-och-tel-aviv-nummer-2-och-3-i-varlden/
http://israelidag.se/nyteknik-regeringen-lar-innovation-av-israel/
http://israelidag.se/bloomberg-global-index-israel/
http://israelidag.se/tel-aviv-3e-basta-staden-i-varlden-for-teknikforetag/
http://israelidag.se/israeliskt-tillverkade-skidglasogon-forandrar-hur-vi-ser-pa-verkligheten/


 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         

 Jerusalem - 50 år som Israels odelade huvudstad  
 

  

 

 

EDEN minns Lev Sudit 

Vår käre vän Lev har lämnat oss och familjen i 

stor sorg och saknad. Lev har tillsammans med 

Sofia varit med på de flesta av EDENs program, 
hjälpt till, varit aktiv i programmen, varit 

föreningens revisor. Han var en stor Israelvän 

och hade ett stort och varmt hjärta! 

Jiskor elohim nishmatå. 

Vi gör en insamling till hans minne! 

Insamlingen pågår till slutet av januari 2018 

Ditt bidrag kan skickas till:  

EDEN Plusgiro 469 50 57-2 

Märk ditt bidrag med Lev Sudit! 

För insamlade medel kommer vi att plantera träd 

till Levs minne i Israel, med Keren Kajemet. 

Vi minns vår käre vän Lev och saknar 

honom! 

”Sigge”, Galina, övriga i styrelsen: 

Jörgen, Gunilla, David  

 

 

Lev lämnade oss den 4 november 2017, han blev 78 år. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peace-Badge Israel no.4 

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! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peace-Badge Israel no.1B 

 

 

Peace-Badge Israel no.2B 

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! 

 

 

 

Size: 

 

8,5 x 5,5 cm 

To put on your 

fridge or give 

away to friends 

and family! 



 

 

 

 



 

 

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 

  

Version 1.1 – 2015-05-04 

      Välj språk – svenska eller engelska 

 

 

 

 

 

Jerusalem-Spelet –  spelidé från EDEN! 

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


  

    Mail: info@jewish-eden.se                    

                       Se vår hemsida   www.jewish-eden.se           Version 2017.12.06                            

EDEN + adam V´chava programguide december 2017-2018 / 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. 
    .     
December:    
  EDEN Judiska Fototävling, tävla med ditt trevligaste Chanukah-foto!  

  skicka ditt/dina trevliga foton i mail till vår mailbrevlåda, eller skicka i brev 
        till ”Sigge” Aronsohn, Herrestadsgatan 9 A,  217 49 Malmö,  

 Anmälningsavgift 50 kronor,  3 priser delas ut. 
Anmäl dig snarast, tävlingen avslutas 10 januari!     EDEN Tel. 040 632 07 07,    
mail till info@jewish-eden.se                 

 
Januari:   6/1 
Lördag kl. 18.00         EDEN efterChanukah-Party med Chanukah-Kalender Final  

        Hemma hos Sigge Aronsohn. Se programmet i detta Nyhetsbrev. 
  Anmäl dig snarast!  Högst 15 personer.   
 

Söndag 14/1 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. 
 

  Jewish Culture i København,  program 2018 

Læs mere www.jewishculture.dk   

Februari:    
Söndag 4 /2   Tu b`Shvat firande med EDEN – trädens fest i Israel                  
kl. 18.00    Hemma hos Sigge Aronsohn,   Naturprogram, trädtävling, frukt o fika 
 
Mars:  3/3  lördag   EDEN efterPurim Party hemma hos Sigge Aronsohn, program kommer. 

 
i mars                           Jewish-Scandinavian Culture Games Competition 5778,  
   deltävling 1 i Malmö, info skickas på mail!   Anmälan kan göras från januari!   
   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:info@jewish-eden.se
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  2018  
Copenhagen 2018,  
Gothenburg 2018,  

Stockholm 2018 

Anmäl dig nu, lag med  
2 tävlande! 

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

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

   

             Bernt Schuss 
 
 
 
 
 
 
 

            Henrik Werner 
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