
Israel på forsiden af Time Magazine for en af de bedste opfindelser i 2018 
United with Israel 18. november 2018 

Et israelsk produkt blev anerkendt i det seneste nummer af Time Magazine som en af a rets bedste opfindelser: Nanobe be , der 
betegnes som en "bedre babyflaske." Den blev lanceret i februar 2013 af de biomedicinske ingeniører Ayal Lanternari og Asaf Keh-

at for at hjælpe diegivende mødre. 

"Med et større overfladeareal end en traditionel flaske giver den mælken mulighed for at varme og afkøle dobbelt sa  hurtig, 

men bevarer vigtige næringsstoffer" forklarer Time. "Dens form ligner et moderbryst, det kan trøste børn, der ikke vil drikke af 
flaske. Den er dobbeltsikret mod spild af en tynd silikonekant og et lavt tyngdepunkt. Lanternari ha ber Nanobe be  vil hjælpe foræl-

dre overalt, herunder fædre som ham selv. "Man vil give det bedste til sin baby!" siger han.  

Nanobe be  tilbyder et startsæt og et sæt for nyfødte med en række produkter udover flaskerne. Pa  grund af flaskens form er den 
let at stable til opbevaring. Time Magazine nævner 50 banebrydende opfindelser i 2018, der "har gjort verden bedre, klogere og 

endda lidt sjovere." De vælges ud fra originalitet, kreativitet, indflydelse, ambition og effektivitet. 

Kentucky vedtager anti-BDS lov 
United with Israel 18. november 2018 

Kentuckys guvernør Matt Bevin har underskrevet 
en lov, der forbyder statslige kontrakter med virksom-

heder, der boykotter Israel. Det skete i en ceremoni i 

Kentucky Capitol med ambassadør Ron Dermer og Isra-
els generalkonsul Judith Varnai Shorer. 

Bevin kaldte bevægelsen anti-semitisk og modstrid-

ende  Han citerede fra Ezekiels bog: Og dig, menneske, 

stiller jeg som vægter for Israels hus. (Ezekiel 33:7) 
"Israel er en vigtig ven og handelspartner" sagde Be-

vin. "Vi vil ikke tillade statens midler bruges til foreta-

gender, der søger at skade en hvilken som helst allieret 
nations suverænitet og økonomi. Denne lov gør det 

klart, at Kentucky fordømmer BDS-bevægelsen og sta r 

skulder-ved-skulder med vor ven Israel."  Kentucky's guvernør Matt Bevin underskriver anti-BDS loven. 

Loven siger: "Commonwealth i Kentucky afviser utvetydigt BDS-bevægelsen og sta r sammen med Israel" og noterer sig, at BDS-

praksis truer suverænitet og sikkerhed hos en amerikansk allieret og ven af Commonwealth. 

"Boykot mod Israel er umoralsk, da den specifikt er rettet mod det eneste demokrati i Mellemøsten, der har været en solid allie-

ret for USA i a rtier" bemærkede Matthew Goldberg, direktør for relationerne til den jødiske føderation i Louisville. "Alle i Common-
wealth i Kentucky bør være stolte af, at vi nu er officiel modstander af dæmoniseringen af Israel." 

Kentucky slutter sig dermed til 25 andre amerikanske stater, der har vedtaget lignende anti-BDS love eller bestemmelser, 

blandt andet Montana, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Ohio, Indiana, Iowa, South Carolina, Pennsylvania, New Jersey, 
Rhode Island, Michigan, Texas, Nevada, Kansas, Louisiana og Wisconsin. 

Israel vælger kristen ambassadør til muslimsk land 

Israels udenrigsministerium har udnævnt George Deek som Israels næste ambassadør 

i Aserbajdsjan, den første kristne arabiske ambassadør, rapporterer Jerusalem Post. Deek 

er en højt anerkendt diplomat og tjener for tiden som seniorra dgiver for ministeriets ge-

neraldirektør Yuval Rotem. 

"Vi er stolte over hans udnævnelse, der symboliserer integrationen af israelere med 

forskellige baggrunde i statens repræsentation" siger talsmanden for udenrigsminister 

Emmanuel Nahshon. Aserbajdsjan er et af de få muslimske lande, der har udviklet strategi-

ske og økonomiske forbindelser med Israel i et seriøst samarbejde siden 1992.  
George Deek  



Araber, der solgte hus 
til jøder, blev begravet 
United with Israel 20. november 2018 

Jerusalems chefrabbiner har fundet et 

gravsted for en arabisk ejendomsmægler, 
der blev foragtet af muslimer, fordi han 

solgte et hus til jøder. Alla Qirresh, en af 

de 6 arabere, der blev dræbt i bilulykken 

pa  Route 90, blev nægtet begravelse pa  
Jerusalems muslimske kirkega rd, fordi 

han solgte ejendomme til jøder. 

Men chefrabbiner Aryeh Stern udsted-

te en unik bestemmelse om at godkende 
Qirreshs begravelse på et særligt afsnit for 

mennesker uden religiøs tro pa  Aeme-

nuchot, den jødiske kirkegård. 

Rabbi Stern forklarer, at da muslimer ikke var villige til at begrave ham, "skal vi gøre det rigtige imod det forkerte, der er gjort 

mod en mand for hans vilje til at sælge jord til jøder. Vi ma  give positiv behandling til retfærdige hedninger, i dette tilfælde er det 

e n, der viste god vilje og var villig til at løbe en risiko." 

"Vi vil gøre alt for at give Alla Qirresh en ordentlig begravelse og vi vil ikke tillade en mand at blive behandlet pa  denne ma de, 
hvad enten han er araber eller jøde!" siger Baruch Yadid, leder af den zionistisk-palæstinensiske NGO Im Tirtzu. "Ytringsfrihed, ej-

endomsfrihed og religionsfrihed har alle lidt skade i denne ulykkelige sag, og det ma tte vi rette op pa ." 

Har Aemenuchot kirkegården i Jerusalem. 

Airbnb-boykot i Judæa og Samaria 
World Israel News 20. november 2018 

Airbnb er et populært online-marked for booking af 

overnatning. Dens meget anvendte website omfatter 
mere end 2.000.000 tilbud i 192 lande og 33.000 byer. 

Fra grundlæggelsen i august 2008 til juni 2012 formid-

lede den 10 millioner overnatninger. 
Airbnbs beslutning om at fjerne tilbud fra Judæa og 

Samaria pa  sit website som boykot af Israel har udløst 

stærke reaktioner hos ba de jøder og arabere. 

Den stærkeste reaktion kom ma ske fra Israels turist-
minister Yariv Levin, der lagde en video pa  nettet, hvor 

han fordømmer Airbnbs boykot og kaldte den "det mest 

elendige af alle de elendige kapitler af boykot.” Den arabiske grundlægger af Airbnb på et reklameshow i Francisco 2018. 

Michael Oren, viceminister på statsministerens kontor og Israels tidligere ambassadør i USA, skrev på Twitter, at Airbnb selv burde 

boykottes: "Airbnb blacklister Jødiske lejligheder i Judæa og Samaria - ikke palæstinensiske lejligheder, ikke lejligheder i det tyr-

kisk besatte Cypern, ikke i det marokkansk besatte Sahara, ikke i Tibet eller pa  Krim. Airbnbs politik er selve definitionen af 

antisemitisme. Ingen burde bruge dens tjenester." 

137 lande for Israels resolution for innovation 
United with Israel 22. november 2018 

En resolution, der blev fremsat af Israel til fremme af iværksættelse 
og udvikling, blev vedtaget af et flertal pa  137 medlemsstater. Med den 
opfordrer FN medlemsstaterne til at støtte og formidle værktøjer til de 
yngre generationer, sa  de kan skabe innovative løsninger pa  globale 
spørgsma l, fremme indsætning af handicappede pa  arbejdspladser og  
forhindre kønsbaseret diskrimination. 

De arabiske lande gjorde modstand mod resolutionen. Qatars medlem 
Alya-bint Ahmed Al Thani bad medlemslandene om ikke at støtte resolutio-
nen, fordi Israel krænker palæstinensernes rettigheder." 

Som svar pa  hans indlæg sagde ambassadør Jan Kickert fra Østrig pa  
vegne af EU: ”Det er uheldigt, at der af politiske grunde ikke er fuld enig-
hed om en beslutning, der er sa  vigtig for landenes erhvervsliv." 

Israels FN-ambassadør Danny Danon udtalte efter sejren, at "israelsk innovation ikke blot er et eksempel pa  succes, men ogsa  er 
en bro mellem landene." Kun Silicon Valley i Californien overga r Israel i antallet af nystartede virksomheder, med over 6.000 nye 
virksomheder grundlagt i Israel gennem det sidste a rti. 

Pa  innovations-topmødet i Tel Aviv i sidste ma ned roste Ali Babas grundlæggeren Jack Ma israelsk innovation og dristighed og 
sagde, at "i Israel er innovation som vand og mad, det er noget helt selvfølgeligt." Han havde lært to ting under sine rejser til den jø-
diske stat: ”Den har innovation og den har chutzpah, mod til at ændre tingene." 

FN-ambassadør Danny Danon 



Den kristne kvinde Asia Bibi nægtet  
asyl i Storbritannien  
World Israel News 19. november 2018 

I sit opsigelsesbrev til premierminister Theresa May understre-
ger det konservative partis næstformand Rehman Chishti, at en af 
hans grunde til hans afgang, er "den ma de, regeringen har behand-
let sagen om Asia Bibi: Regeringen bør ikke vente med at se, om et 
andet land tilbyder hende sikkerhed, vi burde have tilbudt hende 
det med det samme." 

Efter at Pakistans højesteret frifandt hende for blasfemi, er en 
kristen kvinde, der har siddet pa  dødsgangen i 8 a r, ført til et hem-
meligt opholdssted efter krav fra muslimske ekstremister om, at 
hun hænges offentligt. 

England har nægtet hende politisk asyl af frygt for sikkerheden for deres konsulære medarbejdere i Pakistan. "Dette er choke-
rende. Storbritannien har historisk altid støttet dem, der lider under krænkelse af deres menneskerettighed" siger Wilson Chow-
dhry, formand for British-Pakistan Christian Association, ”men en kristen mor til 5 er ikke blevet tilbudt asyl." Han har udsendt en 
opfordring til vestlige regeringer om at handle og bemærker, at flere muslimske ledere har forsøgt at hjælpe Bibi. 

William Stark, International Christian Concerns regionale leder for Sydasien, indrømmer, at selv om der er "en reel trussel mod 
ambassaderne for de regeringer, der hjælper Bibi og de involverede i sagen," blev han overrasket over Englands afvisning. 

Den pakistanske regering har flyttet Bibi og familien til et sted med sikker beliggenhed. For Bibi's mand vil det være smerte-
fuldt at forlade Pakistan, men det er et spørgsma l om et spørgsma l om liv eller død. "Jeg elsker mit land, men jeg kan ikke leve her." 

I 2018 noterede Open Doors World Watch Pakistan som det 5.-værste land for en kristen at opholde sig i, efter Sudan, Somalia, 
Afghanistan og Nordkorea. 

IDF opererer i celle i hjertet af Gaza 
World Israel News 24. november 2018 

Hamas er som bedøvet ved at opdage, at IDF drev en israelsk 

base i hjertet af Gaza, den blev afsløret af en forkludret indsam-

ling af informationer tidligere pa  ma neden. 
Operationen resulterede i en ildkamp, hvor 7 mennesker blev 

dræbt, herunder en Hamas-leder og en israelsk officer. Det  førte 

til massive missilangreb fra Hamas over det sydlige Israel, som 

næsten udløste en krig, før begge parter accepterede va benhvile. 
Ifølge Israels kanal 2 afslørede Hamas’ undersøgelse af episo-

den, at IDF-enheden kom ind i Gaza gennem Erez-passagen til 

Israel eller Rafah-passagen til Egypten. Der skal fremvises per-
sonlig ID begge steder. 

Mere bekymrende for Hamas er, at den israelske celle tilsyneladende drives i en humanitær organisations hus. To køretøjer og 

va ben bruges af den enhed, der er blevet opdaget. Hamas søger nu informationer fra beboerne i Hamas og har oprettet en speciel 

WhatsApp-gruppe til dette forma l. 

Tchads præsident vil forny 
sit lands bånd til Israel 
World Israel News 25. november 2018 

Under sit historiske besøg i Israel udtalte 

Tschads præsident Idriss Deby under pressekon-

ferencen med premierminister Benjamin Neta-

nyahu, at han ønsker at forny båndene mellem de 

to lande og at det ikke ville berøre det palæsti-

nensiske problem. 

Netanyahu sagde han havde talt med Deby 

om ”de ændringer, der finder sted i den arabiske 

verden med hensyn til Israel, og det afspejler sig 

i mødet med Sultan Qaboos i Oman, Jordan, og 

der vil snart komme flere besøg i arabiske lande. 

      ”Dialog og kommunikation er grundlaget for alt. Vi må sætte forskelle og uenigheder til side for at tale om det, der er bedst for 

mennesker. Israel og Chad har en fælles kamp i dette a rhundrede, hvor terrorismen har ødelagt sa  meget. Menneskeheden ma  

samarbejde for at bekæmpe den. Jeg er glad for at være pa  officielt besøg i jeres smukke land.” 

Netanyahu tilføjede: "Dette er et historisk og vigtigt besøg, som sker efter de anstrengelser, vi har gjort os. Jeg hylder Tchads 

præsident for hans besøg i Israel.” Han oplyste, at han var sammen med Deby ved den store ceremoni i Paris, der markerede 100-

a rsdagen for afslutningen af Første Verdenskrig. 

Demonstration i Pakistan 



Israel leverer naturgas til 
Europa og Egypten 
World Israel News 25. november 2018 

Israel har efter 2 a rs forhandlinger indga et 
en aftale med Italien, Grækenland og Cypern 
om anlæg af den længste gasledning i historien. 
Den ga r pa  over 2.000 km og vil levere gas til 

Europa fra Israels offshore-omra der. 
EastMed Pipeline Project forventes at starte 

om et par ma neder - den begynder 170 km ud 
for Cyperns sydkyst og slutter ved Otranto i 
Italien over Kreta og Grækenland. 

Op til 20 milliarder kubikmeter naturgas er 
forventet a rligt til Europa, det forøger udbud-

det af denne energikilde, der i øjeblikket er 
stærk afhængig af Rusland. I 2014 truede Mo-
skva med at standse leverancen af naturgas til 
Ukraine i en tvist og stoppede den i 2009. 

”Gasledningen vil være et kraftigt løft til Israels økonomi” sagde Yuval Steinitz, minister for infrastruktur, energi og vand, til 

Hadashot TV. "I a rtier har vi været besværet af arabisk indflydelse i Europa pa  grund af deres olie og gas. Denne eksport af gas til 

Europa vil formindske indflydelsen og skabe en modvægt til de olieproducerende landes magt." 

Aftalen har været 2 a r undervejs, før de 4 lande underskrev kontrakten i december 2017. Den betragtes som et teknisk vanske-
ligt projekt, ikke blot pa  grund af undervandsrutens dybde, men ogsa  fordi rørledningen skal føres gennem et vulkansk omra de pa  

havbunden mellem Cypern og Grækenland. 

Andre kontrakter om naturgas er indga et med Egypten og Jordan til millioner af dollars, leveringerne begynder næste a r.  

Beverly Hills: Boycot Airbnb for 
dets anti-jødiske politik! 
World Israel News 25. november 2018 

Byra det i Beverley Hills har e nstemmigt ved-

taget en resolution, der fordømmer Airbnbs be-

slutning om at fjerne lister med overnatningstil-
bud i de israelske bosættelser i Judæa og Sama-

ria., fordi de ligger pa  ”besat omra de.” 

"Vi finder Airbnbs handling beklagelig" siger 

borgmester Julian Gold. "Denne enstemmige re-
solution er udtryk for vort engagement i Israel og 

vilje til at bekæmpe jødehad, hvor som helst vi 

møder det. Israelsk-jødisk Kongres og lederne af 

menneskerettigheder har ogsa  offentligt modsat 
sig firmaets handling. Had til jøder er en sygdom. Shoppere passerer en butik med Dior luksusvarer på Rodeo Drive i Beverly Hills.  

Vi kan forsøge at vaccinere andre mod den, men vi skal ogsa  beskytte os mod dens virkninger. Beverly Hills opfordrer Airbnb til 

af respekt for Israel at genoprette sine oprindelige tjenester i dette land. Hvis de ikke stopper, vil vi opfordre alle civil iserede men-

nesker til at boykotte dem, til de afsta r fra denne foragtelige antisemitiske handling!" slutter resolutionen. 

Tamar boreplatformen ud for Israels sydlige kyst 

3 soldater såret, 1 terrorist dræbt  
i bilnedkørsel ved Beit Ummar  
World Israel News 26. november 2018 

I en bilnedkørsel mandag middag pa  Highway 60 syd for 

Gush Etzion-krydset blev 3 soldater sa ret, mens de gik ude i 
siden af vejen, hvor der var vejarbejde. Den ene er i mode-

rat tilstand, de to andre i stabil tilstand. 

Lægen Abba Richman sagde: "Vi ankom sammen med et 
lægehold fra IDF og sa  3 unge mænd ved fuld bevidsthed. 

To af dem var lettere sa ret, den tredie havde skader pa  sine 

lemmer. Vi gav dem førstehjælp pa  stedet og kørte dem til 

hospitalet i bevidst og stabil tilstand." 
Terroristen var forinden skudt og dræbt af sikkerheds-

styrker, der var i nærheden. Det blev senere konstateret, at 

han kom fra flygtningelejren Dheisheh nær Bethlehem.  


