
Nyheder fra Israel 

 Præsident Rivlin nedlagde en krans ved mindesmærket i Gillelejes havn, hvorfra mange jøder om natten blev sejlet over Øreseund. 

Præsident Rivlin hyldede danskere, der reddede jøder i anden verdenskrig 
United with Israel 10. oktober 2018 

Præsident Reuven Rivlin var i onsdags pa  statsbesøg i Danmark for at nedlægge en krans ved mindesmærket for den danske 
modstandsbevægelse og de mange andre, der hjalp med at planlægge redningen. 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen stod med Rivlin foran mindesmærket sammen med den overlevende flygtning Salli 
Besiakov, der nedlagde en anden krans. 

Ifølge en erklæring fra præsidentens kontor blev "Salli reddet som en 15-a rig af modstandsbevægelsen. I oktober 1943 forlod 
Salli og hans familie deres hjem til et sikkert hus i København. Skjulte i en fiskerba d blev de sejlet til Sverige om natten."  

Rivlin sagde under sit møde med Besiakov, at "den beslutsomhed, hvormed Danmarks jøder blev reddet, bevæger os den dag i 
dag." Efter ceremonien blev han kørt til Amalienborg til et privat møde med Dronning Margrethe II. 

Rivlin var i Danmark efter indbydelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen, Grib-
skov kommune og Gilleleje kirke. Danmark var et af de fa  europæiske lande, hvis jødiske 
befolkning blev reddet af lokale fiskere og andre operatører i København. 7.200 jøder 
blev i de følgende nætter sejlet over Øresund til det neutrale Sverige. Ca. 500 jøder blev 
indfanget og ført til transitlejren Theresienstadt, hvor 53 af dem omkom.  

I april 1945 blev resten reddet i Grev Bernadottes aktion og i hvide Røde Kors-busser 
kørt til Sverige. Efter Tysklands kapitulation i 1945 blev de sejlet over Øresund til Køben-
havn. Ved hjemkomsten opdagede de, at deres lejligheder var blevet beskyttet af naboer. 

Præsident Rivlin og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 

The Pearl - Israels kvindelige spion i Libanon 
United with Israel 7. oktober 2018 

Shulamit Kishik-Cohen var Israels spion i Beirut. Hun begyndte at arbejde i det lokale jødiske 
samfund og etablere kontakter til myndighederne. I Libanon blev jøder smuglet til Israel for de 
libanesiske myndigheders næse. I Uafhængighedskrigen 1948 overførte hun oplysninger om li-
banesisk militæraktivitet til Haganahs hovedkvarter i Metulla. I 1961 blev hun anholdt af de liba-
nesiske myndigheder, tortureret og dømt til døden. Efter en appel blev dommen ændret til 7 a rs 
fængsel. Efter 6-dages krigen i 1967 blev Kishik-Cohen frigivet i en fangeudveksling. Hun smugle-
de sin resterende familie til Israel via Cypern og boede i Jerusalem til sin død i 2017. 



Irakiske yazidier i en traditionel dans uden for Lalish-templet nær Dahuk nordvest for Bagdad. 

Irakisk Fredsprisvinder: Israels historie inspirerer os 
United with Israel 7. oktober 2018 

Fredag blev Nobels fredspris tildelt kirurg Denis Mukwege fra Congo og den 25-a rige Nadia Mu-
rad, der bekæmper  seksuel vold i krig. Murad besøgte Israel i juli 2017, da Knesset holdt en konferen-
ce om folkemordet, der sidste a r blev bega et af ISIS mod Yazidis i Irak sidste a r. Nadia Murad 

Dens hovedtaler var Murad, som i august 2014 blev fanget af ISIS i sin landsby Kocho i Irak og solgt som sexslave. ISIS myrdede 
6 af hendes brødre og holdt hende fanget i flere ma neder. Det lykkedes hende at flygte og finde vej til en flygtningelejr og hun fik 
sammen med tusind andre Yazidis asyl i Tyskland. 

Murad blev som advokat for sit folk udnævnt til Goodwill-Ambassadør ved FN sidste a r. Hun siger til verden, at de forbrydelser, 
der bega s mod Yazidis, ikke ma  ga  ustraffet hen. "Dette er ikke første gang folk har brugt deres magt til at ødelægge uskyldige men-
nesker, blot pa  grund af hvem de er. Det ved I kun alt for godt, og jeres familier har haft deres egen tragiske og vanskelige flugt" 
sagde hun i Knesset med henblik pa  Holocaust. 

"Vi Yazidis er et fredeligt folk. Aldrig i vor 5000-a rige historie har vi kæmpet og dræbt andre. Men freden har ikke ført til noget 
godt. Vi har oplevet 74 massakrer, ofte motiveret af ekstreme fortolkninger af Islam, og jeg er bange for, at dette folkedrab vil blive 
fuldstændig, hvis vi ikke kan vende tilbage til vort hjemland. Yazidis stræber efter fred, men fa r ikke noget at sige, na r man beslut-
ter fremtiden for vort land." 
"Disse oplevelser inspirerer os til at holde fast i vor kultur og vor identitet - og vigtigere: Vore erfaringer driver os til at sta  op for 

andre, der forfølges. Derfor bruger jeg min stemme til at tale pa  vegne af dem, der er gjort tavse, og pa  vegne af de 3.000 kvinder og 
piger, der stadig fanget af ISIS-terrorister. Mit besøg her i dag er at bede jer om anerkende det folkemord, der er bega et mod mit 
folk, i lyset af vore folks fælles historie om folkemord." Murad meddelte, at hun ville dele Fredsprisen "med yazidier, irakere, kur-
dere, andre forfulgte minoriteter og de utallige ofre for seksuel vold over hele verden.  

Pro-Hamas vandaler tilsviner Torontos jødiske skole 
Free Palestine! Long Live Palestine! Long Life to Hamas! Stod der på murene af Leo Baeck Day School i Toronto tirsdag morgen      

efter Canadas lange Thanksgiving-weekend.  

B'nai Brith Canada hørte om vandalismen efter et indlæg på 
sin anti-hate hotline. Dens administrerende direktør Michael 
Mostyn sagde: Disse foragtelige handlinger af vandalisme, der 
støtter palæstinensisk terrorisme, rettet mod en jødisk skole, 
hvor canadiske børn lærer om Torah, værdien af velgøren-
hed, samfundssind og andre vigtige værdier og etik." 

Skolens leder Eric Petersiel skriver pa  Facebook, at politi-
et undersøger sagen: "Vi skal være a rva gne for at sikre ger-
ningsmanden bliver retsforfulgt, og vi ha ber vort samfund vil 
komme frem med enhver viden om denne hændelse.” 

Leo Baeck Day School blev grundlagt i 1974 som en refor-
meret jødisk dagskole. Dens sydlige afdeling flyttede til den 
nuværende placering i 2012 og tjener det jødiske samfund i 
Torontos midtby. Sådan så skolens navneskilt ud, da eleverne mødte tirsdag morgen. 



Netanyahu takker Haley for  
at bekæmpe hykleriet i FN 
United with Israel 8. oktober 2018 

Efter at den amerikanske FN-ambassadør i dag har med-
delt hun trækker sig fra sin stilling, udtrykte Israels premi-
erminister taknemlighed for hendes engagement i "sandhed 
og retfærdighed." 

"Jeg har givet alt, hvad jeg havde i mig gennem de sidste 
8 a r" sagde hun og henviste til sine 6 a r som South Carolinas 
guvernør og 2 a r i FN. "Jeg synes det er passende nu at finde 
andre mennesker, der vil lægge samme energi i arbejdet." 

I løbet af sin tid pa  den anti-israelske organisation har 
Haley været stærk tilhænger af den jødiske stat og allieret 
med Benjamin Netanyahu. Som svar pa  nyheden om hendes 
afgang udsendte Netanyahu en erklæring, der udtrykker 
taknemlighed for hendes tjeneste. 

I sidste ma ned kommenterede Haley pa  Trump-administrationens beslutning om at lukke palæstinensernes repræsentation i 
Washington: "Alt hvad de har udrettet, er at række ha nden frem for at bede om penge og at tilsvine USA.” 

Hun kom med denne bemærkning i et interview med Fox News, hvor hun undrede sig: "Palæstinenserne er ikke kommet til for-
handlingsbordet for en fredsaftale - hvorfor skulle vi sa  have et PLO-kontor i Washington? Hvorfor fortsat finansiere dem?" 

Efter meddelelsen i tirsdag fortalte Trump om Haleys arbejde med ha rde problemer som Iran og Nordkorea. Han sagde, at Ha-
ley først drøftede at forlade FN med ham for 6 ma neder siden. 

Haley blev udnævnt til UN-ambassadør i november 2016 og arrangerede i sidste ma ned Trumps andet besøg i FN, herunder 
hans første gang som formand for Sikkerhedsra det – dette hverv ga r pa  skift mellem de 5 supermagter. 

Som nybegynder i international politik var den tidligere South Carolina guvernør et usædvanligt valg. "Det var en velsignelse at 
ga  ind i FN hver dag, iført min fulde rustning!" sagde Haley og sagde, at hendes job havde været at forsvare USA pa  verdensplan. 

Studine tvunget til antisemitisk foredrag 
World Israel News 8. oktober 2018 

"Som jøde, der er stolt af mit folk og af mit hjemland sad jeg under 
dette foredrag og følte mig ma lrettet og ydmyget for at skulle være lige 
sa  ond som denne mand, der gav ordre til Holocaust og systematisk 
myrdede 6 millioner jøder," sagde en studine pa  Michigan Universitet. 
Hun blev tvangsindlagt til at høre et antisemitisk foredrag, der sidestil-
lede Benjamin Netanyahu med Adolf Hitler. 

Seniorlærer Alexa Smith sagde det var en del af Penny Stamps Spea-
ker Series, som kunst og design-studerende er forpligtede til at deltage i. 

Billedet blev fremvist af Emory Douglas, en grafisk designer, der be-
tegnes som kulturminister for Black Panther Party. Det viser Netanya-
hu og Hitler med påskriften Skyldige i folkemord. Jeg sad helt forfærdet 
over det had og den intolerance, der blev udspyet her!" siger hun.  

"I hvilken verden er det OK for et obligatorisk kursus at være vært for en taler, der sidestiller Adolf Hitler med Israels premier-
minister?" spurgte Smith pa  Facebook. 

2 a r før deltog studinen i et andet foredrag med tegneseriekunstneren Joe Sacco, der "omtalte Israel som terroriststat og hæv-
dede,  at israelske soldater ikke var værdige til at blive repræsenteret som egentlige mennesker i hans kunst." 

Hændelsen kommer kort efter, at professor i digitale studier John Cheney-Lippold tilbagekaldte et anbefalingsbrev til en stude-
rende, da han hørte hun ville studere i Tel Aviv. 

Terrorballon landet i Jerusalem 
United with Israel 8. oktober 2018 

Israels politi blev søndag aften alarmeret fra et hus i Givat Ze'ev hvor en 
Molotov-cocktail bundet til en ballon blev fundet i baghaven. Politiet tog beg-
ge dele med til videre efterforskning. Givat Ze'ev ligger tæt pa  det arabiske 
kvarter i Jerusalem, 

Politiet opfordrede offentligheden til at udvise ekstrem forsigtighed med 
hensyn til mistænkelige genstande som drager og balloner, der kan indeholde 
sprængstoffer eller brændbare materialer. 

Det skete kun fa  dage efter der blev opdaget en ildballon i Ligad Technolo-
gy Park i Modi’in i det centrale Israel. Det var første gang en palæstinensisk 
luftba ren ildballon er trængt sa  langt ind pa  israelsk territorium. 

En politiker sagde det var i overensstemmelse med flere lignende sager om palæstinensere i Judæa og Samaria, der forsøger at 
efterligne angrebene fra Gaza ved at sende ildballoner ind over centrale israelske byer. I løbet af de sidste 6 ma neder er balloner og 
drager med sprængstoffer og ild regelmæssigt sendt fra Gaza til Israel og har udløst utallige brande, som har fora rsaget omfattende 
skader. Indtil nu er der afbrændt næsten 10.000 hektar skov og landbrugsjord med tab pa  millioner af dollars. 



Gammel sten med  
korrekt stavemåde  
af Jerusalem glæder  
arkæologerne 
United with Israel 8. oktober 2018 

"Som borger i Jerusalem er jeg me-
get begejstret for at læse denne ind-
skrift, skrevet for 2000 a r siden, især 
fordi den vil være tilgængelig for alle 
børn, der kan læse og i dag bruger de 
samme bogstaver som blev brugt den-
gang." 

Arkæologer har pa  en stor sten fundet en indskrift, der ga r tilbage til det 2. Tempels tid: Navnet Jerushalajim sta r skrevet med 
nutidens hebraiske bogstaver – det første fund af denne art nogensinde. Det spændende fund blev præsenteret i tirsdags under en 
pressekonference med Israels Antikvitetsmyndighed og Israels Museum. 

Arkæologer opdagede indskriften i nærheden af Jerusalem International Convention Center ved anlæggelsen af en ny vej, hvor 
resterne af et romersk hus kom til syne. Den mest betydningsfulde del af fundamentet var en tyk stensøjle, der var genanvendt her 
– der stod den aramæiske indskrift i 3 linier med de hebraiske bogstaver, der er typiske for det 2. tempels tid: 

Hananiah Søn af / Dodalos / Jerusalem – stavet, som vi kender det i dag! 
Dr. Yuval Baruch, Jerusalems regionale arkæolog, og professor Ronny Reich fra Haifa Universitet læste og studerede indskriften 

og bemærkede: "Indskrifter fra første og anden tempelperiode, der nævner Jerusalem, er ret sjældne. Men endnu mere unik er den 
fulde stavema de af navnet, som vi kender det i dag, og ikke i den korte form vi før har set." Dette er den eneste stenindskrift fra det 
2. Tempels tid, hvor den fulde stavema de af Jerusalems navn fremga r. Det er set i et andet tilfælde pa  en mønt fra det store oprør 
mod romerne a r 66-70. 

Denne usædvanlige stavema de ses ogsa  i Bibelens hebraiske ha ndskrifter, hvor ordet Jerusalem anføres 660 gange, med kun 5 i 
den fulde stavema de i de yngste ha ndskrifter. 

David Mevorach, chef for arkæologi ved Israels Museum, sagde, at søjlens kontekst ikke hjælper til at bestemme, hvor den oprinde-
ligt blev brugt eller hvem Hananiah, søn af Dodalos var, selvom det antages, at han var keramisk kunstner, søn af en anden kera-
misk kunster Ikaros Dodalos, der antog sit navn fra den græske mytologi. "Det er interessant, at han besluttede at føje sin oprindel-
se fra det nærliggende Jerusalem til sit efternavn" siger Mevorach. 

Ikaros Daidalos (latin: Daedalus) var en arkitekt, håndværker og kunstner, der var ansat af kong Minos i Knossos på Kreta. 

15-årig israelsk svømmepige vinder guld på Ungdoms-OL i Buenos Aires 
World Israel News 8. oktober 2018 

Anastasia Gorbenko satte ny national rekord, da hun vandt 644 meter medley på Summer Youth Olympic Games i Buenos Aires. Den 
15-a rige Anastasia skabte 2 gange historie, da hun vandt 200 meter medley i tiden 2:12,88 og dermed slog den rekord israeleren 
Amit Ivry satte under OL i London i 2012. 

Den individuelle medley besta r af 2 omgange a  50 meter med butterfly, rygsvømning, brystsvømning og freestyle. Ifølge websi-
tet Swimswam var hendes tid den 6.-hurtigste i 2018.  

Gorbenko kom til Buenos Aires direkte fra det europæiske juniormesterskab i juli. Her na ede hun til semifinalen med en tid pa  
2:15.49 pa  samme 200 meter, som hun nu har vundet guld pa . Hun var tæt pa  en medalje i 4 x 100 m freestyle, hvor blev nr. 4. Hun 
var ogsa  en del af holdet, der fik en 7. plads i finalen af 4 x 200 m og en 8. plads i 4 x 100 freestyle. 

Det er 3 gang Ungdoms-OL bliver afholdt. Den er mere beskeden end de olympiske lege for at gøre det muligt for ogsa  mindre 
byer at være vært og budgettet er pa  millioner mod OL’s milliarder. Den har ogsa  kulturelle udvekslings- og uddannelser til delta-
gernes alder pa  14-18 a r. 


