
Israels sydlige beboere: "Vi er syge og trætte af raketterne fra Gaza!" 
World Israel News 29. oktober 2018 

"Nok er nok, vi er syge og trætte af det!" sagde Liana Peretz, en af arrangørerne af protesten fra folk, der bor tæt pa  Gaza. Beboe-

re her udtrykker deres frustration gennem flere ma neder over regeringens manglende evne til at forhindre missiler, ilddrager og 

bombeballoner fra Hamas. I mandags blokerede de vejen til Kerem Shalom-overgangen. 

Fredag aften og lørdag morgen affyrede den palæstinensiske jihad over 34 raketter ind i det sydlige Israel. 

Demonstranterne stoppede en konvoj af lastbiler pa  vej ind i Gaza til trods for en beslutning fra Forsvarsministeriet om at a bne 

Kerem Shalom-krydset for at bringe forsyninger fra Israel til Gaza. Protesterne holdt plakater i vejret med tekster som Vi fortjener 

også ro! - Folket kræver at trække vejret! - Syden brænder! 

"Det er utroligt, at mine børn bliver nødt til at sta  op midt om natten og løbe til beskyttelsesrum i angst for bombeballoner og 

ildbærende drager. Tiden er kommet til, at regeringen til at va gner op og gør noget!" siger Liana. 

"Vi kan ikke tolerere en situation, hvor beboere i vort land plages af uafbrudte terrorhandlinger!" siger Alon Schvartzer, politi-

ske leder i den zionistiske Im Tirtzu. "Beslutningstagere skal give IDF mulighed for at vinde en afgørende sejr og genoprette roen 

mod syd. Dette er ikke kun en kamp for os i syd, men en kamp for alle Israels borgere."  

Søndag aften blokerede indbyggere ogsa  højhastighedstoget Azrieli Junction i Tel Aviv for at protestere mod regeringens reakti-

on pa  den fortsatte drage- og ballonterror samt de raketangreb, der har været i gang siden 30. marts. Søndagens protest fandt sted, 

som Sikkerhedstjenesten indkaldte til møde i Forsvarsministeriet for at træffe beslutning om, hvad der skal ske efter weekenden. 

Israel bomber mål i Syrien trods russiske advarsler 
World Israel News 29. oktober 2018 

En højtsta ende israelsk embedsmand udtaler, at Israel har udført bombetogter i Syrien, efter at et russisk militærfly blev skudt 

ned, som Moskva hævdede skyldtes den jødiske stat, rapporterer Algemeiner og Reuters mandag.  

Embedsmanden fremkom ikke med detaljer om angrebet, men sag-

de: "Vor militære koordinering med russerne fortsætter uændret." Han 

henviser bl.a. til angreb pa  en forsendelse af iranske va ben, bestemt for 

Hizbollah i Libanon, rapporterer den israelske Kanal 1. 

Efter episoden i september, hvor syriske styrker nedskød et russisk 

IL-20-fly nær Latakia under forsøg pa  at ramme israelske kampfly, be-

skyldte Syrien og Moskva Israel for dette og overførte et S-300 luftfor-

svarssystem til den brutale diktator Bashar Al-Assads regime. 

Rusland meddelte det forventer Israel ændrer de procedurer i Syri-

en, der er rettet mod Irans svindende militære tilstedeværelse. 

Israel opfatter iransk militærs aktivitet i Syrien som et rød klud det 

ikke vil tolerere og har i hundredvis af angreb i siden 2017 søgt at 

stoppe den islamiske republiks fremgang. 
Israelsk IAF F-15 fly 



Israels judokæmper Sagi 
Muki vinder guld i  
De Forenede Emirater 
Israel 21 News 29. oktober 2018 

Israels judokæmper Sagi Muki skrev hi-
storie 28. oktober ved at vinde guldmedalje 
i 81 kilo-vægt pa  Abu Dhabi Grand Slam.  

Det var første gang israelske deltagere 
viste det israelske flag pa  deres kampdragt 
og første gang Israels nationalsang Hatikva 
blev spillet i De Forenede Emirater. 

Mukis holdkammerater Gili Cohen, Ba-
ruch Shmalilov og Timna Nelson Levi havde 
tidligere vundet 3 bronzemedaljer og Peter 
Paltchik vandt guldmedalje i vægtklassen 
under 100 kg i dag 29. oktober. Muki vandt 
guldmedalje i 2018 EM i Judo i april 2017. 

Fra venstre præsident for JWF Mohamed Bin Tha'loob, 81 kg-vinder Sagi Muki, Israels 
sports- og kulturminister Miri Regev og IJF’s præsident Marius Vizer. 

Som en anden milepæl pa  World Judo Day i Abu Dhabi undertegnede den israelske minister for sport og kultur Miri Regev og 

Israel Judo Associations præsident Moshe Ponte en aftale om at afholde en World Judo Tour i Israel for første gang. Tel Aviv Grand 

Prix bliver i januar 2019 og en anden Grand Prix er fastsat til 2020. 

For et a r siden vandt 12 israelske judokæmpere 5 medaljer i Abu Dhabi Grand Slam 2017 - guld til Tal Flicker og bronze til Ori 

Sasson, Peter Paltchik, Gili Cohen og Tohar Butbul, men dengang blev israelerne tvunget til at konkurrere under International Judo 

Federations banner og dens hymne blev spillet i stedet for Hatikva. 

IJF præsident Marius Vizer: "Vi sender verden et budskab om solidaritet, venskab og fred, og jeg takker alle involverede i dette 

stævne. Vi har vist et godt eksempel for verdens ungdom i et øjeblik, der var mere end en sport, mere end judo og et afgørende øje-

blik i verden. Jeg ha ber enheden mellem de to kulturer, muslimer og israelere, er begyndelsen til en ny æra i sporten og i verden." 

Mossad hjælper med  
opklaringen af iransk  
komplot i Danmark 
World Israel News 31. oktober 2018 

Det israelske efterretningstjeneste Mossad 

leverede nøgleinformation til sin danske mod-

part for at redde iranske oprørere fra at blive 

myrdet af iranske agenter, der opererer i Skan-
dinavien. Det førte for 10 dage siden til anhol-

delsen af en norsk statsborger af iransk afstam-

ning i den svenske by Go teborg, der ville myrde 
lederen af den danske gren af Bevægelsen for 

Ahvaz, ASMLA. 
Netanyahu og ambassadør Jesper Vahr 

ASMLA er en arabisk nationalistisk oprørsgruppe, der kæmper for oprettelsen af en separat arabisk stat i Khuzestan-provinsen 

i Iran. Den er klassificeret som en terroristgruppe af den iranske regering, som beskylder den for at have dræbt 25 mennesker un-

der en militærparade i byen Ahvaz by sidst i september, bl.a. soldater i Den islamiske Revolutiongarde. 

Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen udtalte tirsdag: "Vi har at gøre med en iransk efterretningstjeneste, der plan-

lægger et angreb pa  dansk jord. Det er klart, at det kan og vil vi ikke acceptere." 

Regeringens umiddelbare skridt er en opfordring til yderligere EU-sanktioner mod Iran og hjemkaldelse af sin ambassadør "til 

konsultationer." 

Den britiske premierminister Theresa May tilsagde Danmark sin støtte under et møde i Oslo for nordeuropæiske ledere, og den 

danske statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev pa  Twitter sin pa skønnelse og udtrykte sin vilje til at "sta  op mod Iran" sammen 

med England og andre lande. Ogsa  USA’s udenrigsminister Mike Pompeo lykønskede Danmark med beslutningen og opfordrede 

sine ”allierede og samarbejdspartnere til at imødega  Irans trusler mod fred og sikkerhed.” 



Far, mor og 6 børn dræbt i  
blodig ulykke ved Dødehavet  
World Israel News 31. oktober 2018 

8 medlemmer af familien Atar blev dræbt i en for-

færdelig kollision pa  Highway 90 nær Dødehavet. Fa-
milien havde hjemme i bosættelsen Psagot i Benjamin-

regionen af Samaria. 

De dræbte er faderen Yariv 45, moderen Shoshana, 
47 og deres 6 børn Yaakov-Yisrael 12, Atara 11, Ayela 

9, Moriah 7, Yadid 5 og Avigail 3. 

Yariv arbejdede i en computerfirma og Shoshana 

var lærer i specialundervisning i Jerusalem. 
Undersøgelsen tyder pa , at en af chaufførerne ikke 

var opmærksom. I den anden bil 4 personer, en 52-

a rig kvinde, en 50-a rig mand og en 12-a rig pige samt 
chaufføren. To af dem blev kørt til et hospital og er i 

moderat tilstand. Chaufføren blev kun lettere skadet. Familien Atar fra bosættelsen Psagot i Samaria. 

Mistanken falder pa  føreren af den modga ende bil. Han var pa virket af 

stoffer og havde været indblandet i mere end 20 færdselsforseelser. Han 

er en 52-a rig mand, der pa  stedet udbrød: "Jeg ve d jeg har dræbt folk!"  

Ifølge indledende rapporter mener politiet han var optaget af sin mo-
biltelefon og det førte til ulykken. Det viste sig senere han var pa virket af 

stoffer. Efter udskrivning fra hospitalet blev han anholdt og retten forlæn-

gede arrestationen i 6 dage. 
Advokat Aviad Hait, der repræsenterer chaufføren sammen med Ya-

non Haiman, sagde, at hans klient samarbejder fuldt ud med myndigheder-

ne og at der ikke var behov for at forlænge hans fængsel. Manden var for-

virret, da han kom med sin erklæring og siden har sagt, at han ikke kan 
huske hvad der skete og at han aldrig vil køre bil igen. 

United Methodist Church fyrede op under anti-semitismen pa  sin Checkpoint Conference i Oklahoma, hvis forma l var at overføre 

den amerikanske støtte til Israel til Palæstinenserne. 

De værste lovovertrædere er normalt aktivister fra Presbyterian Church USA PCUSA og United Church of Christ UCC. Men i a r 

tog aktivister og ledere fra United Methodist Church en ledende rolle som vært for den kontroversielle Christ at the Checkpoint 
Conference i Oklahoma. Konferencen tog hurtigt en uheldig tone. 

Der blev vist et billede af præsident Donald Trump omgivet af 3 ra dgivere. Taleren spurgte publikum, hvad der var galt med 

billedet? De svarede problemet var, at de var jøder og de var vrede over, at USA’s præsident havde jødiske ra dgivere i sine bestræ-
belser for at opna  en fredsaftale i Mellemøsten. 

Dødelig retorik 
Dexter Van Zile, en kristen forsker for magasinet Camera, fortæller: Da publikum klagede over jøderne i Trumps administration, 

blev jeg vred over deres vilde antisemitisme. Men nu, efter at have hørt, at Pittsburgh-skytten over højttaleren sagde, at den ameri-

kanske regering var "inficeret" med jøder, føler jeg mig mere end rystet af, hvad jeg hørte pa  Metodisternes konference. Begreber-

ne jødisk grusomhed, korruption og angreb var dens eneste program. Det er bogstaveligt talt dødelig retorik!" 
United Methodist Church's anti-semitisme ligger flere a r tilbage. Metodistpræsten James M. Wall var redaktør af det populære 

magasin Christian Century samtidig med han var tilknyttet det anti-semitiske website Veterans News Now . 

Metodistkirken vender  
anti-israelsk stævne til  
anti-semitisk had-fest 
United with Israel 2. november 2018 

I kølvandet pa  attentatet i Pitts-

burghs synagoge i sidste uge blev 

aktivister i flere protestantiske kir-

ker tændt for at fremme en anti-
semitisk kultur i deres kirker, især 

den amerikanske Metodistkirke. 



Israel viser 
avanceret 
vandteknik i 
Vietnam 

United with Israel  

4. november 2018 

Diplomatiske forbindel-

ser mellem Vietnam og Isra-
el ”blomstrer mere end no-

gensinde!" siger Israels am-

bassadør Nadav Eshcar. 
      Israel præsenterer en ny  

teknologi, der kan forbedre 

landets landbrug betydeligt.  

Israel tavs om virusangreb i 
Irans strategiske netværk 
World Israel News 31. oktober 2018 

I onsdags meddelte Israels Hadashot News, at Irans 

strategiske computernetværk og anden infrastruktur 
blev angrebet i flere dage af en computervirus, der 

sammenlignet med den smitsomme Stuxnet-virus er 

mere ”avanceret og sofistikeret."  
Det skete fa  timer efter nyheden om Israels bidrag 

til opklaringen af et iransk mordkomplot i Danmark.  

Iranerne nægter at anerkende omfanget af skaden. 

Stuxnet refererer til en computervirus, der ramte Iran 
for 8 a r siden, og som menes udviklet i fællesskab af 

israelske og amerikanske efterretningstjenester.  En iransk tekniker arbejder på det nukleare anlæg syd for Teheran. 

Den infiltrerede med succes Irans ulovlige nukleare program, styringen af centrifuger og tvang dem til at operere med forøget 

hastighed, som var til skade for berigelsesprocessen med Uran. 

I søndags hævdede Irans forsvarschef Gholamreza Jalali, at Teheran havde kontrol over den nye virus. Israel har været tavs om 

denne nye cyber-offensiv, efterretningstjenesten han nægtet at kommentere den.  
Mossad meddelte i onsdags sin rolle i opklaring af et iransk mordkomplot, der skulle udføres på dansk jord. Danmark reagerede ved 

at hjemkalde sin ambassadør og opfordre til nye EU-sanktioner mod Iran. 

Fa  dage tidligere meddelte Iran, at præsident, Hassan Rouhanis telefon var blevet aflyttet og Irans øverste leder Ayatollah Ali 
Khamenei udtalte på det statslige TV: ”I lyset af fjendens komplekse praksis bør vort civile forsvar konfrontere infiltrationen.” 

Teknologien blev vist pa  udstillingen Futuristic Agro and Water Technologies i Hanoi sidste lørdag. Det var en af de aktiviteter, 

der fejrer 25 a rs diplomatisk forbindelse mellem Vietnam og Israel og fremmer venskab mellem de to nationer. 

En af de nye teknologier, kendt som den lodrette rismark, er udviklet af det israelske firma Vertical Field, der er pione r i lodrette 

haver og marker, rapporterer Viet Nam News. En lodret rismark dækker 100 kvm og er en ny jordbaseret teknologi til vandbeva-
relse og plantens ernæring. 

Den banebrydende teknologi er udviklet af Watergen og giver rent drikkevand udvundet af atmosfæren, som det blev vist pa  

udstillingen. Anlægget kan fremstille omkring 700 liter vand om dagen 
Arrangementet indeholdt ogsa  kulturelle aktiviteter som dans og musik. 

"Vi fejrer vort gode venskab med det vietnamesiske folk ved at vise banebrydende teknologier, der styrker ba ndene mellem 

vore to nationer, na r det drejer sig om opfindelser, kreativitet og samarbejde om uddannelse, avanceret teknologi, landbrug og vi-

denskab. Jeg tror der er et enormt potentiale i vor forbindelse med Vietnam. Sammen er der ikke noget, vi ikke kan opna !" sagde 
Eshcar. 

Israel er verdensberømt for sine avancerede vandteknologier med løsninger for selv de værste tørkeomra der pa  Jorden. Med 

mange a rs erfaring til at fa  den sydlige ørken Negev til at blomstre er Israel blevet førende leverandør af aqua know-how til lande 
omkring i verden. 

Selvom Israel selv har oplevet tørke i de seneste a r, har det overkapacitet af vand pa  grund af en højt udviklet vandforvaltning 

og afsaltning af havvand. Andre lande vender sig til Israel for at fa  hjælp. I a renes løb har Israel forvandlet sig fra et land med alvor-

lig vandmangel til et globalt vandkraftværk, der eksporterer hjælp til tørre egne rundt om i verden. 


