
Cyklister i Israel rejser 3,5 millioner dollars til børn med særlige behov 
United with Israel 6. november 2018 

Omkring 600 cyklister deltog i den mest omfattende sportsvelgørenhed i Israel for at skaffe midler til børn pa  ALYN hospitalet i 

Jerusalem. Madonna, Cher, Michael Buble  og Kathleen Turner var blandt de nye deltagere pa  den a rlige Wheels of Love, der støtter 

Israels førende pædiatriske hospital ALYN med mere end 3,5 millioner dollars. 
5-dages turen har ruter pa  forskellige niveauer og er lige afsluttet. Ma let var at skaffe 3,2 mio. til børnene pa  hospitalet, der er et 

non-profit medicinsk center, som blev grundlagt for 85 a r siden til genoptræning af syge børn. Ved turens slutning na ede man op 

pa  3.517.634 mio. dollars. 
Der deltager i hundredvis af cyklister og frivillige fra Israel og mange lande rundt om i verden. Næsten en trediedel var cyklister 

fra udlandet, der var fløjet ind fra USA. I løbet af de første 3 dage kører cyklisterne pa  udfordrende vej- og bjergruter i syd og ved 

Dødehavet, de sidste 2 dage gælder det Judæas bakker. I slutningen af turen samles cyklisterne fra alle ruter og kører med politi-

eskorte til hospitalet. Her modtages de som helte med varm velkomst fra patienter, medarbejdere, venner og familier, der har sam-
let sig for at hylde deres indsats og hjælpsomhed. 

Børnene er stolte over at overrække medaljerne. 

"At besøge ALYN hospitalet er en bevægende og ydmyg oplevelse" siger Ben 

Cohen på AK Riders fra hjembyen Woodmere, New York. Vi har lige afsluttet 5 

dages cykling og overvundet mange forhindringer - varmen, vinden, det ha rde 

terræn, vanskelige nedkørsler, frygtelige skra ninger - sa  ser vi børnene, som 
hver dag va gner op til meget større udfordringer… og sa  giver de os medaljer!" 

Harmon Grossman fra Teaneck, New Jersey, har nu gennemført løbet 8 gange. 

"Vi taler om hellige steder i Jerusalem, men jeg kan fortælle, at det helligste sted 
i Jerusalem er det hospital, hvor professionelle og frivillige hjælper børn fra hele 

Israel til at overvinde de mest dybtga ende udfordringer livet kan give. Den sid-

ste tur op til Jerusalem er fysisk udfordrende, men na r jeg pa  hospitalet ser dis-

se handicappede børn, der er glade for at se mig og lægger en medalje rundt om 
min hals - sa  er jeg ikke flov over at fortælle, at jeg kommer til at græde!" 

"Jeg har det fantastisk!" siger den 17-a rige Qais Oweis, som lige har afsluttet 

de 50 km i sin ha nddrevne invalidecykel. Qais er nu begyndt at ga  med krykker 
efter operationer hos ALYN gennem flere ma neder. 

ALYN er Israels rehabiliteringscenter for fysisk handicappede børn - fra fød-
sel til ung voksenalder – der tilbyder alt under e t tag. Forma let er at hjælpe bør-
nene til at overvinde de udfordringer, de har med at leve med handicap.  

Her bliver det umulige muligt og det almindelige ekstraordinært. Talentfulde 
og hengivne medarbejdere, topmoderne udstyr, avancerede teknikker til reha-
bilitering, modige børn og støttende familier gør det muligt at ændre et handi-
cap til en evne. 



Vicepræsident Pence reagerer stærkt på synagoge-vandalisme i sin hjemstat Indiana 
JNS 6. oktober 2018 

Vicepræsident Mike Pence udtrykte medfølelse og forargelse søndag efter at en synagoge i hans hjemstat blev vandaliseret med 

antisemitisk graffiti i lørdags. "Jeg er rystet over den feje handling ved Congregation Shaarey Te’ila, en smuk synagoge i Carmel, In-

diana, hvor jeg har mange gode venner" skriver den tidligere guvernør i Indiana pa  Twitter. "De skyldige skal holdes ansvarlig. Dis-
se handlinger af antisemitisme skal have en ende!" 

Templet blev spraymalet med et stort nazistflag og hagekors. Vandalismen fandt sted sent fredag eller tidligt lørdag og blev op-

daget lørdag formiddag. Sabbat-gudstjenesten i synagoge blev afholdt som planlagt. 

"Vi er dybt skuffede over den forfærdelige vandalisme, der skete mod vor forsamling" sagde Rabbi Benjamin Sendrow  i en er-
klæring. "Intolerance, had og voldelige handlinger mod jøder er en stærk virkelighed i dag. Svaret pa  denne hæslige handling be-

kræfter, at Amerika er kollektivt rasende over for disse hadefulde handlinger i vort kvarter." 

"Vandalismen ved denne synagoge ga r langt ud over en sma lig forbrydelse. 

Den er en hadsk handling af antisemitisme, der ga r imod alt, hvad Amerika sta r 

for!" sagde den republikanske senator Todd Young. 

"Jeg har talt med Rabbi Sendrow og medlemmer af menigheden og jeg sta r 
sammen med dem for at fordømme denne modbydelige forbrydelse. Vor nati-

ons mangfoldighed er en storsla et egenskab, ikke en fejl." 

Den demokratiske senator Joe Donnelly fordømte ogsa  vandalismen: "Der er 
ikke plads til antisemitisme eller had i vort samfund, stat og land.”  

Jeg er rystet over den foragtelige og hadske handling af antisemitisme bega -

et i ga r i Carmel!" sagde kongresmedlem Susan Brooks. Jeg opfordrer alle borge-

re i Carmel, Hamilton County og i hele staten til at være med til at protestere 
mod denne forfærdelige handling af intolerance - den har ingen plads i vort 

samfund,og jeg ha ber de skyldige hurtigt bliver stillet for retten."  

Israel styrker sin forbindelse med Ghana 
United with Israel 6. november 2018 

Endnu et afrikansk land har indse t fordelene ved venskab med Israel. Statsminister Benja-
min Netanyahu mødtes mandag med Ghanas udenrigsminister Shirley Ayorkor Botchwey i 

Udenrigsministeriet i Jerusalem. De drøftede det økonomiske samarbejde mellem regeringer 

og erhvervsliv samt andre muligheder for at styrke samarbejdet mellem de to lande. 
Netanyahu hilste Ghana velkommen til at hjælpe Israel i internationale fora og inviterede 

præsident Nana Akufo-Addo til at besøge Israel i 2019. Ghana var det første land i Afrika, der 

etablerede diplomatiske forbindelser med Israel. 

Israels fornyede forbindelse med Afrika begyndte efter Netanyahu's historiske besøg i de 
4 afrikanske lande Uganda, Rwanda, Etiopien og Kenya i juli 2016, som var det første besøg af 

en israelsk premierminister i a rtier. Shirley Botchwey og Netanyahu. 

Danmark standser støtte til anti-israelske organisationer 
United with Israel  5. november 201 

De nye retningslinjer præciserer, at projekter, der fremmer BDS og grupper, anfægter Israels ret til at eksistere eller har forbin-
delse til terrorbevægelser, ikke vil være berettiget til at modtage midler, meddeler NGO Monitor. Alle palæstinensiske NGO'er med 

tilknytning til Folkefronten for Palæstinas Befrielse PFLP vil derfor ikke længere modtage økonomisk støtte. Den danske regering 

ophører derfor med at finansiere 16 ud af 23 israelske og palæstinensiske NGO’er, hvoraf nogle er forbundet med BDS og PFLP. 
"Dette gennembrud er et resultat af NGO Monitors detaljerede undersøgelser og vi vil fortsætte med opdateringer til statslige 

embedsmænd og andre beslutningstagere i Danmark og andre steder!" siger denne vagthund. 

Ifølge 2015-data udgivet af Israels udenrigsministerium gav europæiske regeringer den svimlende sum af 100-200 millioner 

euro om a ret til anti-Israel organisationer, der opererer under dække af at arbejde for menneskerettigheder. 

Der er ca. 25 organisationer registreret i Israel, der mod-

tager størstedelen af deres finansiering fra udenlandske rege-
ringer, herunder den venstreorienterede NGO Adalah der for-
svarer palæstinensiske terrorister i retten, og Koalitionen for 
Kvinder for Fred, der støtter BDS bevægelsen. 

HaMoked, en juridisk advokatgruppe for palæstinensiske 
terrorister, modtog fra 2012 til 2016 mere end 15.500.000 
sekel ($ 4.080.000) fra EU, FN og 11 europæiske regeringer: 
Belgien, Sverige, Schweiz, Danmark, Holland, Finland , Frank-

rig, Tyskland, Norge, Spanien og England.  
Desuden modtog HaMoked i 2008-2012 næsten 3.000.000  

sekel ($ 790.000) fra New Israel Fund og i 2014 3.300.000 
sekel ($ 870.000) fra en palæstinensisk fond med base i Ra-
mallah. En kedelig hilsen fra Danmark på sikkerhedsmuren. 



Shin Bet har hindret over 480 terrorangreb i år 
United with Israel 6. november 2018 

Israels Sikkerhedstjeneste Shin Bet har forhindret mere end 1000 ter-
rorangreb i det forløbne a r, siges det i en rapport fra direktør Nadav Ar-

gaman til Knessets Udenrigs- og Forsvarsudvalg.  

"Vi har modvirket 480 terrorangreb, arresteret 219 Hamas-celler og 
590 enlige angribere" fortalte Argaman i tirsdags til udvalget. "I Judæa og 

Samaria er der relativ roligt, men under overfladen bobler det i regionen.” 

En palæstinensisk kvinde angreb i tirsdags med kniv en gruppe solda-

ter og civile, der stod ved indgangen til Kfar Adumim, et israelsk samfund 
øst for Jerusalem. Soldaterne a bnede ild og standsede hende, hun fik min-

dre skader pa  benene, mens ingen israelere blev sa ret. 

Dette angreb fandt sted dagen efter, at en palæstinensisk terrorist angreb israelere ved indgangen til det israelske samfund 

Kiryat Arba nær Hebron. IDF-styrker stationeret i omra det skød og sa rede terroristen, der var i besiddelse af en kniv. 

Disse begivenheder fandt sted i løbet af de seneste uger med palæstinensiske angreb, hvoraf det værste skete 7. oktober, da en 

terrorist skød og dræbte 2 israelere i Barkan Industrial Park i Samaria. Men i alt har Judæa og Samaria set en nedgang i 2018 med 
25 angreb, sammenlignet med 54 i 2017 og 108 i 2016, siger Shin Bet. 

IDF i aktion 

IDF finder 2 granater ved Josefs grav 
World Israels News 7. november 2018 

I tirsdags opdagede IDF 2 granater gemt pa  stedet, 
hvor ca. 1000 jødiske besøgte Josefs grav. Ha ndgrana-

terne var af en amatøragtig udførelse og sandsynligvis 

fremstillet lokalt. Desuden blev der udenfor bygningen 
affyret skud mod et israelsk militærkøretøj og palæsti-

nensiske arabere kastede sten og Molotov-cocktails. 

Selvom Josefs grav ligger i nærheden af byen Sche-

chem (Nablus) og derfor er under arabisk kontrol, har 
jøder ret til at bede ved graven. 

Der har tidligere været angreb ved besøg af jøder. I 

2017 besøgte ca. 1000 pilgrimme graven i den anden 

nat af Hanukkah og blev mødt med palæstinensisk vold. 

IDF finder savnet pilot 56 år efter hans død 
World Israel News 6. november 2018 

"Denne indsats er en del af IDF's moralske forpligtelse til at finde frem 
til alle savnede, fanger og faldne IDF-soldater, hvis gravpladser er ukendte" 

siger hæren. 

Efter en a rtiers søgning kunne lederen af eftersøgningsteamet, general-
major Moti Almoz, meddele man havde fundet resterne af IAFs løjtnant 

Yakir Mordechai Naveh, der blev kaldt Leifer. 

"Torsdag den 25. oktober blev hans jordiske rester fundet blandt flyets 

brudstykker i Genesaret Sø, de blev overført til Retsmedicinsk Institut" 
sagde Almoz i en erklæring. "Han blev fundet under en operation i søen, 

som blev ledet af Luftva benet i samarbejde med Personaleafdelingen, en 

afdeling til opsporing af savnede personer og andre enheder." 

I 1962 fløj løjtnant Naveh i sit træningsfly sammen med sergent. Oded Koton over søen, men de styrtede ned. Kotons lig blev 

fundet omkring et a r efter ulykken. I 2009 blev flyet sporet i søen og den 16. oktober startede den 12. eftersøgning. 

"IAF foretog søgningerne med avancerede marineværktøjer og teknologier fra et firma valgt af Forsvarsministeriet. Vi har  hele 

tiden været i kontakt med den afdødes familie og opdateret den gennem alle a rene." 

Yakir Naveh, hvis fly styrtede ned i Genesaret Sø i 1962. 

Brasilien flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem 
www.noer.info.dk 11. november 2018 

Kongresmanden Jair Bolsonaro vandt embedet som Brasiliens præsident for et par uger siden. Efter 

valgsejren erklærede Bolsonaro pa  Facebook, at han ville flytte Brasilien ambassade i Israel til Jerusalem. 

"Som det er blevet gjort klart under valgkampagnen, er det vor agt at flytte Brasiliens Israels-Ambassade 

fra Tel Aviv til Jerusalem. Israel er en suveræn, selvstændig stat, som alle burde respektere!"  

I det første interview udenfor sit eget land udtalte han til Israel Hayom Daily, at hans løfte om at flyt-

te ambassaden til Jerusalem var alvorlig ment. "Samtidig vil jeg lukke den Palæstinensiske ambassade. Er 

Palæstina et land? Nej, Palæstina er ikke et land, sa  der kan ikke være en ambassade hos os!" 

Jair Bolsonaro  



Israels kirurger redder 
børn i Tanzania 

Kirurger fra Save a Child’s Heart 

SACH var i Dar es Salaam i Tanzania 

for at gennemføre hjerteoperationer 

pa  børn. Den humanitære operation 

blev gennemført med støtte fra MAS-

HAV, Israels agentur for internatio-

nalt udviklingssamarbejde. 

Siden 1999 er mere end 750 børn 

fra Tanzania behandlet af denne isra-

elske non-profit organisation til hjælp 

for børn med hjertefejl i udviklings-

lande rundt om i verden. 

Den israelske ambassadør i Tanza-

nia Eyal David skriver pa  Twitter, at 

han er stolt af MASHAVs samarbejde 

med SACH og Jakaya Kikwete Cardiac 

Hospital.  Dr. Lior Sasson med en lykkelig mor, hvis datter lige har fået en vellykket operation. 

Sabra, der beskrives som ”en levende 6-a rig pige fra Zanzibar med et kæmpesmil pa  sit ansigt," var en af modtagerne af et nyt 

hjerte fra denne humanitære mission. 

SACH blev i 2018 tildelt FN’s befolkningspris. NGO’er som SACH forbedrer ikke blot menneskers liv over hele kloden, men er 

ogsa  humanitære ambassadører for Israel, der viser vor sande karakter overfor verden" siger Israels FN-ambassadør Danny Da-

non. Intet udmærker os mere end israelere, der hjælper mennesker i nød og får den anerkendelse, de fortjener fra det internationale 

samfund." 

SACH blev etableret i 1996 og har til dato hjulpet 4.400 børn fra 55 lande og uddannet mere end 100 medicinske assistenter fra 

disse lande. I 2011 blev SACH efter ansøgning fra den israelske delegation i FN tildelt ra dgivende status ved FN’s Økonomiske og 

Sociale Råd (ECOSOC). 

Ved at afhjælpe hjertefejl uanset race, religion, køn, nationalitet eller finansiel status bidrager den til en mere fredelig og pro-

duktiv verden, en lykkeligere og sundere verden og en bedre verden for alle børn og deres familier. Ca. 50 % af de børn, der modta-

ger lægehjælp gennem organisationen, kommer fra Gaza, Jordan, Irak og Marokko. 

Kuifus far Abraham ser  
ham efter operationen 

Bekymrede mødre med deres børn  Dr. Alona Raucher tager et kardiogram  

Taknemlige mødre tager afsked 


