
3 sæt trillinger 
født i samme 
døgn på Sheba 
Hospitalet  

Det usædvanlige blev næsten det nor-

male pa  hospitalers fødestue, da 3 kvin-

der fik 9 børn i løbet af 24 timer. 77 kvin-

der har født trillinger i de sidste 3 a r.  

Børnene, der vejede mellem 900 gram og 1,8 kg, blev hurtigt overført til for tidligt fødte spædbørns afdeling, hvor to af dem var 

i alvorlig tilstand og blev lagt i neonatal intensivpleje. Deres mødre havde ba ret dem indtil henholdsvis uge 30, 31 og 32. 

Dr. Tzippi Strauss, chef for neonatal og preemie-afdelingen pa  Sheba, fortalte Israel Hayom: ”Nogle af kvinderne var der taget 

ha nd om pa  vor afdeling for højrisiko-graviditeter, men vi havde bestemt ikke forestillet os, at alle ville føde samme dag. Det var et 
enesta ende syn!" sagde hun. De 3 fædre fremviste stolt deres højre arm med 3 ID-armba nd - et for hvert barn. 

Et mirakel fra himlen! 
Den nybagte far David sagde: "Jeg tror en gave som denne er et mirakel fra himlen! Det er meget spændende. Det tager mig tid 

at forsta  det, men jeg er sikker pa  vi klarer det hele. Jeg vil gerne takke hele personalet og Gud." 
Udgifter til bleer, papir og tøj kan være svimlende i sa dan et tilfælde, men den israelske regering hjælper til, især i begyndelsen. 

Et fødselstilskud er omkring NIS 13.000 NIS og ifølge israelsk socialsikring vil trillingeforældre ogsa  modtage NIS 120.000 i bør-

nebidrag gennem de første 20 ma neder. 

De ma nedlige ydelser falder gradvist fra NIS 11.000 ved fødslen til NIS 3.000, na r barnet er 1 a r gammel. Barselsorlov, der i øje-
blikket er 14 uger, forlænges til 20 uger, 3 uger ekstra for hvert barn. 

Denne glædelige begivenhed er endnu en opfyldelse af Guds løfte til den barnløse Abraham for snart 4000 år siden: 

       Jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere 
skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. 1. Mosebog 22:17,18  

Redningsfolk drikker 
vand tappet fra luft 

Et aggregat, der danner vand 

H2O af luftens ilt og maskinens 
brint, blev sendt til Californien 

for at levere vand til politiet og 

brandmænd, der arbejdede med 
eftervirkningerne af de massive 

brande, som indtil nu har krævet 

mere end 90 menneskeliv.  

GEN-350 er en atmosfærisk 
vandgenerator, der bliver sendt 

af Watergen USA, det amerikan-

ske datterselskab af det israelske 

selskab, der opfandt systemet. 

"Formanden for vort firma i Israel er stærkt engageret i bestræbelser for at hjælpe dem, der har mistet alt i Californien" sagde 

Yehuda Kaploun, formand for Watergen USA. Dets administrerende direktør Ed Russo siger, at redningsfolk kan arbejde i længere tid, 
na r de har tilstrækkeligt frisk drikkevand. Desuden reducerer GEN-350 det store antal plastflasker, der er nødvendige pa  stedet. 

Den 800 kg tunge Watergen GEN-350 kan producere 600 liter vand om dagen fra den omgivende luft. Den har et internt vandbe-
handlingssystem med brint og behøver ingen infrastruktur til at fungere, blot elektricitet, der leveres fra en generator eller ladesta-
tion. Watergen USA har lanceret en Go Fund Me-kampagne for at bringe en ekstra ERV og en GEN-350 til Californien, efter at  
Sundhedsministeriet og Human Service har erklæret Californien for sundhedsfarligt. 

Watergen USA har tidligere leveret en GEN-350 enhed til Florida efter orkanen Michael i oktober. Firmaet samarbejdede med 
World Central Kitchen, en organisation af kokke, der bekæmper sult og fattigdom ved at lave mad til ofrene for naturkatastrofer. 

"Watergen USA var glad for at samarbejde med disse førsteklasses kokke, der giver folk gourmet-ma ltider, mens vi giver dem ver-
dens bedste vand!" siger Kaploun. 



Pontius Pilatus’ signetring fundet ved Betlehem 
World Israel News 19. november 2018 

En bronzering fundet for 50 a r siden under udgravninger ved Herodion 
nær Betlehem er blevet tydet med navnet Pontius Pilatus, den romerske 

statholder i Jerusalem, der beordrede Jesu korsfæstelse. 

Navnet blev tydet pa  ringen ved brug af et specielt kamera i laboratorier-
ne pa  Israel Antiquities Authority . Bogstaverne siger med græsk skrift Pila-

tus omgivet af et vinskib. Pilatus var den 5. statholder i provinsen Judæa og 

tjente under kejser Tiberius a rene 26-36 e. Kr. 

Turister flokkes til Judæa og Samaria 
for at trodse Airbnb-boykot 
World Israel News 28. november 2018 

Antallet af turister, der besøgte israelske bosættelser pa  
Vestbredden, blev i den forløbne weekend fordoblet efter 

Airbnbs beslutning om ikke at bringe lister med overnatnin-

ger her. Ifølge Army Radio steg antallet af besøgende fra 

1.500 til 3.000. 
"I stedet for at ødelægge turismen i Judæa og Samaria 

gør Airbnb os kun stærkere med sin latterlige og antisemiti-

ske beslutning" sagde chefen for Regionalra det i Samaria  
Yossi Dagan til Army Radio. 

      Airbinb annoncerede sin beslutning om at blackliste disse 

omra der i erklæringen sidste uge, hvor den omtalte Judæa 

og Samaria som "den besatte Vestbred."  
Den blev fordømt af israelske embedsmænd som antisemitisk og kom et par a r efter, at Airbnb stod overfor beskyldninger om 

voldsom racediskrimination pa  sit website, som blev bekræftet efter en undersøgelse af Harvard Business School. 

Ifølge juridiske eksperter som Lawfare Projects Brooke Goldstein overskrider Airbnbs anti-diskriminationslovene i USA og a b-

ner dermed for retssager mod Airbnb. 

Hebraisk Universitets professor Danny Schwartz fortæller: ”Pilatus var et sjældent navn i Israel. Jeg kender ikke til nogen anden 

Pilatus fra perioden og ringen viser, at han var en person af stand og rigdom." 

Den er en seglring, der var almindelig i oldtiden og brugtes til at forsegle breve og officielle dokumenter, hvor den blev trykket 

ned i en klump af varm blød voks pa  det sammenrullede dokument. Forskere mener den blev brugt af statholderen i det daglige 
arbejde eller tilhørte en embedsmænd eller andre i hans embede, som brugte den til at stadfæste hans navn.  

En bekræftelse af, at ringen tilhørte Pontius Pilatus fra Det nye Testamente er, at denne type ring var et kendetegn for ridder-

skabet i den romerske æra, som Pilatus tilhørte. Den blev fundet af professor Gideon Forster kort efter 6-dages krigen i 1967.  

Større antal ultraortodokse i IDF 
World Israel News 29. november 2018 

Mere end 3.000 haredi eller ultraortodokse israelere 
meldte sig til IDF i 2017 - det højeste antal nogensinde i 

statens historie. Antallet 3.070 repræsenterer omtrent 

en tredjedel af de 9.700 18-a rige haredi-israelere, der er 

egnet til  militæret. I 2013 blev 1.972 ultra-ortodokse 
optaget i IDF og tallet er vokset gradvist. 

Jerusalem er den by, hvorfra det højeste antal haredi-

soldater blev optaget i 2017, den slog dermed Tel Aviv, 
som var den traditionelle rekordindehaver. 

Selvom denne vækst i tilmeldinger udgør en drastisk 

ændring i det ultra-ortodokse samfunds holdning til mi-

litærtjeneste, er langt størstedelen stadig imod.  

Onsdag aften arrangerede omkring 500 medlemmer af de mere ekstreme religiøse sekter en protest i Jerusalem mod det kom-

mende lovforslag om værnepligt, der forventes fremlagt i Knesset i de kommende uger. 

Demonstranterne blokerede veje og jernbaner, før politiet reagerede med deres metoder til kontrol af folkemængder. 30 de-

monstranter blev arresteret. 

En fremlægning af det nye lovforslag i Knesset i juli fora rsagede et brud med koalitionens ultra-ortodokse partier og førte til ud-

sættelse af loven til december. 

Foranstaltningen kræver, at Haredi Yeshivot (institutter for Talmud-undervisning) skal opfylde en a rlig kvote, som skal stige a r-

ligt i 10 a r. Enhver Yeshivot, der nægter at opfylde kvoterne, vil fa  nedsat deres statstilskud. 

Ifølge forslaget vil IDF optage 3.000 yeshiva-studerende, hvoraf 600 vil være villige til i første omgang at udføre civiltjeneste i 2 

a r. Derefter vil enhver yeshivot, der ikke opna r 95 % deltagere, blive udsat for yderligere økonomiske sanktioner.  

IDF’s Nahal Haredi enhed studerer på Peles militærbase. 



Hollands Jernbane betaler  
erstatning til efterkommere  
World Israel News 29. november 2018 

Hollands nationale jernbane Nederlandse 

Spoorwegen (NS) betaler nu erstatning til ef-

terkommerne af jøder, der blev transporteret 
til KZ-lejre under Holocaust. Præsident Roger 

van Boxtel udtaler til den tyske avis Deutsche 

Welle: ”Vi har  besluttet at oprette en komite , 
som vil finde frem til, hvordan vi kan yde fi-

nansiel bistand til de berørte efterkommere.” 

Aftalen er et resultat af en kampagne ført 

af Salo Muller, hvis forældre blev myrdet i 
Auschwitz efter transport med NS. Selvom NS 

før har ydet erstatninger til ofre for Holocaust, 

yder denne kampagne individuel erstatning. 

"For mig betyder det, at NS  nu forsta r, at man-

ge jøders lidelser ikke er afsluttet. Jeg har aldrig 

turdet drømme om dette resultat. For mig betyder 

det, at NS anerkender, at vor smerte ikke er forbi. 
Sorgen er der stadig for mange jøder i Holland." 

Ifølge Deutsche Welle kørte NS 107.000 jøder til 

dødslejrene, blandt andre den kendte teenager 
Anne Frank, hendes storesøster Margot og den øvri-

ge familie under den hollandske besættelse. 

Selv om transporterne blev pa tvunget af nazi-

sterne, blev NS betalt for sine ydelser og havde til 
sidst et overskud pa  2,8 mio. dollars i nutidens kø-

bekraft. 

"NS fulgte tyske ordrer med at stille tog til di-
sposition" siger Dirk Mulder fra Center for Memory 

i Westerbork. "Tyskerne betalte for det og NS sør-

gede for, at togene afgik til tiden." 

I 2005 undskyldte NS officielt sin del af depor-
tationen og mordene pa  hollandske jøder. Familien Frank var på sidste transport til Westerbork og senere til Auschwitz. 

Israelere i Judæa og Samaria redder en 
palæstinensers liv 
United with Israel 29. november 2018 

Indbyggerne i bosættelsen Efrat i Judæa reddede livet for 

en palæstinenser, der søgte akut lægebehandling. En række 
beboere i den nærliggende palæstinensiske landsby Wadi 

Nis kom til den sydlige port af bosættelsen onsdag aften med 

en beboer i landsbyen, der var faldet fra anden etage i sit 

hjem og havde alvorlige sa r i ansigtet. 
Sikkerhedsvagter kom og et MDA-team gav ham første 

behandling, før han blev kørt til byens beskyttelsesrum. 

Da den dramatiske begivenhed blev kendt, kom mange af 
Efrats beboere og tilbød deres hjælp, mens IDF og sikker-

hedsvagter hjalp med at ha ndtere situationen. Den sa rede 

palæstinenser blev senere ført til et hospital. 

Efrat kommunes leder Oded Revivi takkede sikkerheds- og redningsstyrkerne og tilføjede, at han var stolt af at byens beboere 

reddede et liv. 

Ikke en enkeltstående begivenhed 
Denne begivenhed er pa  ingen ma de et enkeltsta ende eksempel pa  israelere, der yder palæstinensere lægehjælp. Israels hospi-

taler og lægeteams har gennem mange a r behandlet palæstinensiske patienter. Israel og IDF tilbyder regelmæssigt lægehjælp og 

ekspertise til palæstinensisk plejepersonale og patienter, i mange tilfælde gratis. 

I juli 2015 oprettede IDF et helt reservehold med det ene forma l at yde lægebehandling og humanitær bistand til den palæsti-

nensiske befolkning. IDF-lægehold og israelske civile beredskaber i Judæa og Samaria behandler jævnligt lokale arabere, ofte efter 
bilulykker, for en bred vifte af lidelser og skader. 

At ga  til et IDF-kontrolpunkt eller en bosættelse for at fa  lægehjælp er almindelig praksis blandt arabere, der bor i  Selvstyreom-

ra derne. I løbet af nogle ma neder behandler israelske læger flere palæstinensere end israelere. 



Jordaner sårer 2 israelere i et    
angreb med hammer 
World Israel News 1. december 2018 

En jordansk mand angreb i fredags 2 israelske hav-

nearbejdere med en hammer, der sa rede dem alvor-
ligt, i feriestedet Eilat. Han blev tilbageholdt til forhør. 

Fredag var jordanerens første arbejdsdag pa  sit job 

gennem den lokale arbejdsanvisning, rapporterer isra-

elske medier. Til Eilat kommer hver dag hundredvis af 
jordanere for at arbejde i hoteller og virksomheder i et 

grænseoverskridende jobprogram. 

De to ofre blev bragt til hospitalet med alvorlige 

skader. Domstolen i Eilat har afgivet kendelse om, at 
sagens detaljer ikke ma  omtales. 

Jordan siger officielt, at den er opmærksom pa  hændelsen, "hvor en jordansk statsborger var involveret" og har sendt en diplo-

mat fra sin israelske ambassade til Eilat for at undersøge sagen. 

Jordan har i de senere a r kæmpet med økonomisk nedtur og stigende arbejdsløshed som følge af regionale kriser og langvarige 

konflikter i nabolandene Syrien og Irak. Arbejdsløsheden er særlig høj i det sydlige Jordan, hvorfra mange Eilat-arbejdere rekrutte-
res. Israel og Jordan underskrev en fredsaftale i 1994 og samarbejder tæt, omend diskret, om at imødega  sikkerhedstrusler, herun-

der dem, der kommer fra islamisk militante. Fredsaftalen er upopulær i Jordan, hvor mange anse r sig for at være palæstinensere. 

Oded Eran, tidligere israelsk ambassadør i Jordan, siger, at angrebet næppe vil påvirke jobprogrammet eller forbindelsen mellem 
Israel og Jordan. "Samlet set forsta r de to regeringer betydningen af deres forhold til de bredere sikkerhedsmæssige forma l.” 

Arkæologisk bevis for Chanukah 
United with Israel 2. december 2018 

Et fascinerende museum i Jerusalem er vidnesbyrd om 

tusinder af a rs jødiske forbindelse til dette land. 

Kort efter 6-dageskrigen købte Theo og Miriam Sieben-

berg et hus på en bakke i Jerusalems befriede gamle bydel. 
Nu er huset omdannet til Siebenberg House, et bemærkel-

sesværdigt museum for jødisk historie. 

Da de flyttede ind, forklarede Miriam i et interview 
med United with Israel, at hendes mand havde en følelse 

af, at jøder havde boet her for 2000 a r siden, siden vi la  sa  

tæt ved Templet og han følte trang til at undersøge jord-

bunden. Han fik et møde med myndighederne og fik tilla-
delse til at udgrave den.  

”Vi trak bakken ind under huset" siger Miriam, ”og vi fandt to rituelle bade, brudstykke af en mur fra det andet Tempels tid og 

en gravkrypt, der er 3000 a r gammel fra tiden med kong David og Salomon." 

I løbet af 18 a r blev der gjort bemærkelsesværdige fund af mønter, keramik, glas, krukker og mosaik. Et eksempel - som er rele-

vant for Chanukahs lyshøjtid, der fejres i denne uge - er store sten fra en bygning fra tiden for det hasmonske dynasti, der blev 
grundlagt af de heroiske Makkabæer-krigere. 

Den hasmonske tid begyndte med historien om Chanukah, hvor Israels folk, ledet af Judas Makkabæer, gjorde oprør mod den 

græske kong Antiokus IV Epifanes, der forbød omskæring og overholdelse af sabbat i sine bestræbelser for at udrydde alle spor af 
den jødiske tro. I a r 164 f. Kr. havde de overvundet ham, Judas gik ind i templet og fjernede afgudsbilledet. Det første lys i Templets 

store manorah blev tændt, sa  slap olien op - men som ved et under blev den ved at flyde, indtil alle lys var tændt - deraf  Chanukah. 

En bærende søjle pa  ejendommen har sorte striber af aske fra byens ødelæggelse for næsten 2.000 a r siden. Siebenbergs sendte 

asken til et radiocarbon-laboratorium i Sydafrika, som bekræftede, at den stammede fra a r 40-90 e. Kr.  

Den nøjagtige dato for ødelæggelsen af den øvre by - der nu kaldes den gamle by – 

var den 8. dag i Elul ma ned a r 70, skriver den jødiske historiker Flavius Josephus, der 
levede i det 1. a rhundrede e. Kr. 

I det øverste lag af udgravningen fandt man et maskingevær fra Frihedskrigen i 
1948. "Det var det eneste va ben jøderne havde her!" siger Miriam og tilføjer, at en 
mand ved navn Yitzhak Mizrahi i denne krig kørte rundt med en tung maskinpistol 
fra sted til sted for at give indtryk af, at de havde mere ammunition - det havde de 
slet ikke. 

Siebenbergs har altid været glade for at byde besøgende pa  museet velkommen og 

de udstra ler stolthed over deres hjem og den utrolige præstation med udgravningen, 
men ogsa  over deres jødiske arv. Som tidligere præsident Chaim Herzog sagde i 1985, 
da han besøgte museet: "Her har vi i vor tid fundet forbindelse mellem vor fortid, 
nutid og spændende fremtid."                             Aura og Chaim Herzog pa  museet i 1985. 

Gerningsstedet for en terror-aktion 

Gravkrypten 


