Smånytt fra Netanya
En gruppe nasjonale tjeneste-jenter organiserte en svært gripende Bat Mitzvah (tilsv. konfirmasjons) -fest
for 10 underprivilegerte ungdommer. Donasjoner for å finansiere anledningen ble innhentet av jentene
ved å legge ut en appell på Facebook.
Mange appelsinfargede avfallsdunker ble plassert på fortauer/oppholdssteder i Netanya. Noen innbyggere
klaget på at disse blokkerer fortauer o.l. Kommunen sier at de vil diskutere ulemper og fordeler opp mot
hverandre slik at resultatet blir til nytte og glede for de fleste.
Noen klager på at vedlikeholdet av trimapparatene på byens strender ikke er god nok. Kommunen sier at
alle fasiliteter og apparater på strendene er standarisert og at mye innsats og økonomiske ressurser er
satt av til dette.
Netanyas vannverk (Mei Netanya) har blitt kåret som det beste vannverk-selskapet for året 2015. Netanya
ble valgt ut blant 55 vannverk selskaper over hele landet.
Gratulerer til Sagi Muki og Coach Oren Smadja som vant gullmedaljen samt Yarden Gerabi og Coach
Shani Hershko for å vinne bronse i 2015 European Judo Championship.
Den mytologiske bygningen "Beit HaEzrach" (innbyggernes hus) i Harav Kook gate anses hellig eiendom
og brukes til offentlige formål. Men den har nylig blitt solgt til eiendomsmeglere som vil bygge en 22
etasjers boligblokk. Justisdepartementet sier at denne transaksjonen vil gi betydelige inntekter til det
offentlige.
5 rullestolbrukere saksøker Netanya Kommune for å få 37 millioner shekel på grunn av at etter deres
mening, er ikke tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Netanya god nok. De sier at alle tiltak for å
bedre situasjonen er for liten, kommer sent og er ikke i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.
Kommunen svarer at alle disse påstandene er grunnløse og at Netanya har mange prosjekter på
områdenes tilgjengelighet og arbeider planmessig med å sikre at alle offentlige steder er tilgjengelige og
for å forbedre livsstandarden til de funksjonshemmede.
Kommunen har startet en kommunal redningsenhet og oppfordrer byens innbyggere til å bli med i denne.
Enheten kan bli til stor nytte i tilfelle av jordskjelv, større terrorangrep eller i tilfelle krig.
En britisk jøde, Kevin Green, markerte sitt 30 års ekteskap ved å dedikere denne spesielle dagen ved å
starte en sykkeltur fra Storbritannia, via Europa med Israel som endestasjon. Den 3000 kilometer lange
transport-etappen tar ham fra London, via Frankrike og Italia for så å ende opp i Israel. Alle inntektene
fra denne innsamlingen ble gitt for å hjelpe Laniado Hospital i Netanya.
"Mor til mor i Fellesskapet" er et program er sponset av Netanya kommune som gir veiledning og støtte til
mødre etter fødselen, uavhengig av deres sosioøkonomiske status. Denne tjenesten er utøves av frivillige.
En veteran-mor ankommer hjemmet til nye mødre en gang i uken i løpet av det første året av barnets liv.
De frivillige deltar i et 13-ukers kurs der de får opplæring, veiledning samt støtte i tjeneste-perioden.
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