
Nyheder fra Israel 

“Jeg vil bringe mange flere babyer ind  
i denne verden!” 
United with Israel 16. december 2018 

Den gravide 21-a rige Ish-Ran var 30 uger henne, da hun blev 

skudt i maven pa  et busstoppested udenfor bosættelsen Ofra. Hun 
blev alvorligt sa ret og lægerne ma tte bringe spædbarnet til verden 

med kejsersnit. Barnet døde onsdag efter flere dage i intensiv ple-

je. Ish-Rans mand Amichai blev lettere sa ret. 
Torsdag blev den 4 dage gamle søn lagt til hvile pa  den jødiske 

kirkega rd pa  Oliebjerget. Moderen udtalte sig for første gang med 

disse ord: "Jeg skal vise dem! Jeg vil bringe mange flere babyer ind 

i denne verden end Amad Yisrael!” 
Barnets navn Amiad Yisrael betyder Mit land for evigt, Israel. 

Shiras far Chaim Silberstein sagde, at hans barnebarns begravelse var "meget sorgfuld, især na r Shira og Amichai ikke kunne 

deltage, men ma tte blive pa  hospitalet. De havde fa et lejlighed for at sige farvel til Amiad Yisrael, som vi aldrig kommer til at se vok-

se op. Vi ma tte lade ham hvile pa  Oliebjerget." 

Babyens anden bedstefar Refael Ish-Ran sagde ved begravelsen, at drengen trods sit korte liv havde formået at forene israelitterne. 
"Du bragte sa  meget lys og med alt det lys du bragte, vil vi slukke deres mørke!" sagde han i ærefrygt og tilføjede, at navnet Amiad 

Yisrael blev valgt for at tilkende give dette på trods af barnets død. Israels land vil leve for evigt.” 

Blot fa  timer efter begravelsen foretog israelske specialstyrker et raid i en palæstinensisk landsby, dræbte en af de mistænkte 
terrorister Salih Barghouti og arresterede 4 andre med forbindelse til skudangrebet, hvor 7 israelere blev sa ret. 

Israel redder livet for palæstinensiske baby Musa 
United with Israel 16. december 2018 

En 6 ma neder gammel palæstinensisk baby kæmper for sit liv efter at have modtaget 

en hjertetransplantation fra et jødisk barn. Det kirurgiske hold pa  Sheba Hospital i Ra-
mat Gan venter, ha ber og beder efter en enesta ende operation. Det var første gang hjer-

tetransplantation er blevet udført pa  sa  lille et barn pa  hospitalet og første gang en palæ-

stinensisk baby fik et hjerte fra et jødisk barn. 

Musa har nu store chancer for at fa  et langt liv, takket være israelsk generøsitet og 
lægehjælp. 

Fotograf roser terrorist, der dræbte baby 
World of Israel 15. december 2018 

En fotograf nomineret til Pulitzerprisen har hyldet terrorismen pa  sine 

sociale medier. Wissam Nassar har pa  Instagram lagt billeder af de 2 mis-
tænkte terrorister bag Barkan Industrial Park og Ofra med teksten: "En trist 

morgen, men vi er stolte over martyrerne og ærer modstanden. Har du mi-

stet kursen, sa  følg martyrerne!" 

Den palæstinensiske fotograf fra Gaza udstillede det som en "historie", 
hvilket betyder, at den blev slettet efter 24 timer. 

Hamas tog ansvaret for begge angreb og dens væbnede fløj Qassambriga-

derne siger: ”Med den heroiske Barkan-operation og Ofra-operationen har 
Qassam-brigaderne foretaget et nyt slag mod Israel." 

Wissam Nassars arbejde er omtalt i Time Magazine og New York Times, 

han brugte sine fotos fra Gaza i artikler om protester og oprørernes Great 

March of Return. I 2015 var Nassar med i finalen om Breaking News Photo-
graphy til den prestigefyldte Pulitzerpris  ”for at opfange vigtige øjeblikke i 

den menneskelige kamp i Gaza, der har skabt en langvarig blodig konflikt." 

Time Magazine har bragt en artikel om hans arbejde. 

Panorama af Jerusalem 



 

Terroristen fra Barkan skudt i raid i Nablus 
World Israel News 13. december 2018 

Ashraf Naalwa, den 23-a rige palæstinenser, der brutalt dræb-

te 2 israelere i et terrorangreb i Barkan Industrial Park den 7. 

oktober, blev skudt, da politiet opsporede ham i en lejlighed i 
Nablus. 

Shin Bet siger, at Naalwa blev opsporet efter en intensiv efter-

søgning i et samarbejde mellem Yamams terror-enhed og IDF-

styrker, han var bevæbnet og planlagde et nyt terrorangreb. 
Den 7. oktober dræbte Naalwa, der er fra byen Shweika i det 

nordlige Samaria, den 28-a rige Kim Levengrond-Yehezkel og den 

35-a rige Ziv Hajbi pa  Alon Metal Recycling Factory i Barkan. 

Naalwa, der tidligere havde arbejdet pa  fabrikken i 7 ma neder, tvang en palæstinensisk rengøringsmand til at binde sine ofre, 

hvorefter han skød dem begge pa  klods hold. Han skød og sa rede senere en tredie medarbejder.  

Levengrond-Yehezkel var mor til en 1½ a rig dreng og var begyndt at arbejde pa  fabrikken for et a r siden. Hun sa  sidste gang sin 

søn, da hun afleverede ham i daginstitution samme morgen. Hun overleveres af sin mand Gai, sin søn Kai, sine forældre og sin sø-
ster Shahar. Hajbi var far til 3 børn, familien har doneret hans organer for at redde andre. Den tredie medarbejder, en 54-a rig kvin-

de, er nu kommet sig af sine sa r. 

IDF-soldat såret i stenkast nær Beit El 
World Israel News 14. december 2018 

En soldat blev alvorligt sa ret, da snesevis af palæstinensere 
fra byen Jilazun kastede sten mod en IDF-stilling uden for den 

jødiske by Beit El. En af dem brød ind i stillingen og slog solda-

ten gentagne gange i hovedet med en stor sten. 
Angrebet fandt sted efter at Hamas havde proklameret en 

Hævnens Dag i fredags for at anspore palæstinensere til at begå 

voldshandlinger og skabe kaos mod israelere, uanset om de er 

civile eller soldater. 
Torsdag aften beordrede Netanyahu en række sikkerheds-

foranstaltninger i Judæa og Samaria som reaktion pa  et skud-

angreb, der dræbte 2 israelske soldater tidligere pa  dagen og 

skydningen fra en bil i søndags, hvor 7 israelere og en gravid 
kvinde blev sa rede. Barnet blev bragt til verden pa  hospitalet, 

men overlevede ikke. 

Netanyahu beordrede ogsa  nedrivning af angribernes hjem indenfor 48 timer, flere tilbageholdelser af Hamas-terrorister i Ju-

dæa og Samaria, udvidet mobilisering af israelske styrker i regionen, udvidet sikkerhed pa  vejene og flere kontrolpunkter. 

I en meddelelse torsdag meddelte Netanyahu's kontor, at han ogsa  havde besluttet at lovliggøre tusinder af de eksisterende 

boliger i det jødiske samfund i Samaria, der var bygget i "god tro", men hvis status var uklar. 
I sin tale ved en militærceremoni sagde Netanyahu, at Israel havde lidt et ha rdt slag med torsdagens terror. "Vi vil afregne med 

dem, der gjorde det!" sagde han. "Vort princip er, at den, der skader os eller forsøger at skade os, vil blive holdt ansvarlig." 

2 israelere døde og 2 sårede i  
bilangreb nord for Jerusalem 
United with Israel 13. december 2018 

Terrorister kørte 4 israelere ned ved indgan-

gen til Givat Assaf i Binyamin-regionen nord for 

Jerusalem, før de flygtede. Sikkerhedsstyrker og 

akutlæger skyndte sig derop og kæmpede for at 

redde ofrenes liv. En mand og en kvinde først i 

20'erne blev kørt til hospitaler i Jerusalem i kri-

tisk tilstand. IDF indledte straks en jagt pa  ger-

ningsmanden. 

Givat Assaf (hebraisk for Assafs Høj) er navn-

givet til minde om Assaf Hershkowitz, der blev 

myrdet af palæstinensiske terrorister pa  samme 

sted i 2001. 

Israel har oplevet en betydelig stigning i terrorangreb Ialt er 10 israelere blevet dræbt i terrorangreb de seneste ma neder, et 

højt antal i forhold til de seneste a r. Shin Bet har forhindret mere end 1.000 terrorangreb i det forløbne a r, ifølge en rapport fra 

direktør Nadav Argaman til Knessets Udenrigs- og Forsvarsudvalg i november. "I Judæa og Samaria er tilstanden meget kompleks," 

bemærkede han. ”Alt ser roligt ud, men denne stilhed er vildledende - under overfladen bobler det i regionen.” 

IDF-soldater i et natligt commandoraid 



 Vandaler tilsviner mindevæg  
for ofrene i Californien 

World Israel News 15. december 2018 

Fa  dage efter skydningen, som dræbte 11 

mennesker i L'Simcha Synagoge i Pittsburgh, 
blev ordene pa  en mindevæg om attentatet 

tilføjet flere ord med rød skrift. 

"Ingen taler om det. Ikke vore forvaltnin-

ger, ikke vore skoleaviser, ikke vore minori-
tetsgrupper, ingen!” siger Pomona Colleges 

senior Hallie Goldstein. Mindevæggen med 

ordene Antisemitisme eksisterer! Forsta  det! 
til minde om det dødbringende angreb er 

blevet tilføjet ordene Palæstina eksisterer! 

Forstå det! og så det palæstinensiske banner. 

Katherine Dolgenos indsatte billeder af den tilsvinede mindevæg på Facebook og udtrykte sin foragt: ”Dette vægsmøleri har intet 

at gøre med Israel! Jeg elskede min tid pa  Pomona og jeg elsker Claremont-kollegierne, men deres svigtende evne til at imødega  

antisemitisme er latterlig!” 

"Jeg finder det frustrerende, at alle jødiske emner er blevet sa  politiserede pa  vort college," siger Juniormedlem Sam Lushtak. 
Eleverne føler de ikke kan være aktive som jøder, selv ikke med noget sa  enkelt som at holde sabbat, uden at blive involveret i poli-

tik, det bliver meget personligt. Der er altid en dobbelt standard, na r jøder er genstand for hadkriminalitet." 

2 politifolk såret i knivangreb i 
Jerusalem 
United with Israel 13. december 2018 

En terrorist knivstak og sa rede 2 politifolk i Je-

rusalems gamle bydel tidligt torsdag morgen. Han 
nærmede sig et checkpoint den gamle by pa  Hagai 

Street, trak en kniv og angreb dem.  

Ofrene er en mand, 21, lettere sa ret i ansigtet 
og en kvinde, 20, der er i moderat tilstand.  

De to politifolk skød og dræbte terroristen. 

Der har i længere tid været angreb med kniv pa  

politifolk, der patruljerer pa  gaderne i Jerusalems 
gamle bydel. 

Håbet sprudler i Josefs vin til Jakob 
United with Israel 14. december 2018 

Hvorfor fremstillede patriarken Josef en speciel vin 

til sin far Jakob, før han kom til Egypten? 

Denne uges Torah-læsning er Vayigash (1. Mosebog 

45:1-15) og her læser vi, hvordan Josef gav sig til kende 

for sine brødre og bad dem om at bringe deres far og 

deres familier til Egypten. Her var der mad og alle ville 

der blive sørget for, na r de flyttede derned. 

Til sin far sendte han 10 æsler læsset med alt godt 

fra Egypten og 10 æselhopper læsset med korn og brød 

og forsyninger pa  den lange rejse til Egypten. 

Der er mange fortolkninger om, hvad der menes 

med dette udtryk. En fortolkning er, at der ogsa  var "en 

gammel vin." 

Hvorfor sendte Josef denne gamle vin til sin far? 

Jakob ville ved brødrenes hjemkomst forsta , at hans søn, som han troede havde været død i over 20 a r, stadig levede og regere-

de Egypten. Det har været en meget følelsesladet tid for den gamle mand, sa  hvorfor skulle han have denne type særlig gode vin pa  

netop dette tidspunkt? Han kunne jo vente med at fa  den, til han var genforenet med Josef? 

Desuden, hvor kom denne vin fra? Kun jøder har lov til at fremstille kosher-vin, og Josef var den eneste jøde i Egypten. Vi fa r 
tydeligt at vide, at Josef afstod fra at drikke vin gennem alle de a r han var i Egypten. Hvorfor fremstillede han den sa ? Hvad er op-

rindelsen til denne vin? 

Det forklares, at Josef faktisk fremstillede vinen og derved sikrede sig den var kosher. Han havde tro for, at han engang ville bli-
ve genforenet med sin familie og han fremstillede den i tillid til, at det ville ske – derfor blev den sa  gammel! Josef sendte denne 

meget specielle kosher-vin til sin far for at fortælle ham, at han aldrig havde mistet troen pa , at de engang ville blive genforenet. 



Europæere studerer iværksættelse og  
innovation i Israel 
United with Israel 13. december 2018 

Israels udviklingsagentur Mashav har budt ledende iværksættere fra 4 

europæiske lande velkommen til et seminar om innovativt iværksættelse. 
Visegrad Four eller V4 er en kulturel og politisk alliance mellem Tjekkiet, 

Ungarn, Polen og Slovakiet. 

Det professionelle program kombinerer forelæsninger med faglige be-
søg pa  stedet for at udforske Israels robuste iværksætter-økosystem og 

omfatter en session om "Superværktøjer for Entrepreneurs" med fokus 

pa  startstrategi, gruppeledelse og møder med investorer. 

Siden oprettelsen i 1961 har MASHAV har omkring 20.000 deltagere fra mere end 150 lande i Asien, Afrika, Europa, Centralasi-

en, Østeuropa, Latinamerika, Mellemøsten, Oceanien og Caribien deltaget i over 650 programmer og workshops og i 29 internatio-

nale konferencer for kvindelige ledere. Desuden gennemfører MCTC 20-30 hvert a r programmer for opbygning af kapacitet i part-

nerlande med hundredvis af praktikanter i udviklingslandene. 
MCTC nyder det aktive samarbejde mellem en række internationale statslige og ikke-statslige organisationer og udviklingsmyn-

digheder. MASHAV koncentrerer sig om menneskelig og institutionel kapacitetsopbygning ved at videregive Israels egen udvik-

lingsoplevelse og ekspertise, implementere knowhow og overføre innovative teknologier og testede metoder, der kan tilpasses ud-
viklingslandes behov. 

2018 forventes at sætte ny rekord for investering i nystartede virksomheder; $ 6 mia sammenlignet med 2017 -  $ 5.5 mia 2016 

- $ 5 mia og 2015 - $ 4.7 mia. De sidste 10 a r har været det højeste antal israelske opkøb, herunder $ 15.3 mia fra Mobileye, som 

blev erhvervet af Intel.  

De sidste 10 a r har givet et hidtil uset potentiale for nye firmaer til at udvikle sig til store hightech-virksomheder. Israels ind-

gang pa  markedet er væsentligt kortere end Europas, delvis pa  grund af de israelske iværksætteres militære erfaring (Globes 12. 

december, 30. oktober, 1. august). Israels innovationsmyndighed har indga et en række aftaler med globale højteknologiske gigan-

ter som Intel, Audi, Abbott, Unilever, Hewlett-Packard, IBM, Panasonic, Philips, Nielsen, Fujitsu, Renault, Englands Reckitt Benckiser 

med banebrydende israelske teknologier (Globes 29. november) 

3. Microsoft, Nokia, Cisco, AT & T, Irlands Accenture, Singapores Temasek Holdings, Bessemer Venture Partners, Eric Schmidt's In-

novation Endeavors, Japans Softbank, Walmart, Europas Airbus, Moody's og Storbritanniens Barclays Bank har investeret i Israels 

fond af risikovillig kapital Team4 Cyber Security. Temasek købte Israels Sygnia Cybersecurity-opstart, som var i Team 8’s portefølje 

($ 4,3 mio.) for $ 250 mio. (Globes 24. oktober) Intel Capital investerede $ 12 mia i opstarten af Israels Seamless Network Cyber 

Security. (Globes 15. november) 

4. Hewlett-Packards chefteknolog Shane Wall har udtalt: ”Vi betragter Israel som en vigtig platform for innovative teknologier, 

der er ma lrettet til investeringer fra HP Tech Ventures, især indenfor digital produktion, kunstig intelligens og cybersikkerhed.” 

5. Sydkorea meddeler, at den har til hensigt at købe 2 radarsystemer til tidlig varsling (292 mio.) De er udviklet og fremstillet af 

Israels ELTA Systems. (Reuters 27. november)  

Israels flyindustri har indga et en aftale med Sydkoreas Hankuk Carbon for udvikling og fremstilling af ubemandede luftfartøjer.  

Den israelske eksport i 2018 til Sydkorea pa  600 mio. USD er 36 % højere end i 2017, for det meste medicinske, kemiske og me-

talprodukter. I løbet af 2018 var Israels import fra Sydkorea omkring 900 mio. USD, hovedsagelig maskiner og biler. En frihandels-

aftale forhandles mellem Israel og Sydkorea (Globes 24. oktober) 

Ifølge Avi Jorisch, forfatter af Thou Shalt Innovate: Israelsk opfindsomhed hjælper verden, Israel og Sydkorea er naturlige part-

nere, der er blevet regionale økonomiske supermagter pa  grund af deres intelligente tænkning, som kompenserer for deres be-

grænsede naturressourcer. De er forholdsvis unge, dannet i en fredsperiode, men lever under konstant militær trussel, det har 

fremkaldt en fastholdende indstilling og innovation (Korea Herald 24. oktober) 

6. I de sidste 5 a r har de mest aktive kinesiske investorer i Israel været Horizons, CE, GoCapital & EOC, Radiant og Alibaba Capi-

tal. De udgør 56 % af den samlede investering i israelske opstart, sammenlignet med 7,5 % - 9 % i 2015-2017. (Globes 30 oktober) 

7. Ifølge London Economist Intelligence Unit "har Israel indledt auktion over 19 olie- og naturgas-felter ud for landets Middel-

havskyst, hvor 854 mia kubikmeter naturgas er fundet. Israelske firmaer har underskrevet kontrakter med Egypten og Jordan."  

Israels økonomi er stærkt stigende 

United with Israel 17. december 2018 

       Den israelske økonomi er klart stigende og har en loven-

de fremtid. 

1. PepsiCo indgik partnerskab med SodaStream for $ 7.6 

mia. (Globes Business Daily 6. december 2018).  

    Thoma Bravo i Chicago overtog Israels Impreva Cy-ber 

Security for $ 6.5 mia. (Globes 12. oktober). 

2. Investering af risikovillig kapital i Israel er vokset sy-

stematisk, det afspejles i økonomiens stigende vækst.  


