
Nyheder fra Israel 
United with Israel 3. december 2018 

Israelsk teknologi klarer igen problemet! Den bri-

tiske hær brugte et israelsk anti-dronesystem til at 

besejre de droner, der førte til 36-timers nedlukning 
af Gatwick Lufthavn og aflysninger af 750 flyafgange. 

Daily Mail rapporterede fredag, at den britiske hær 

tidligere pa  a ret købte 6 stk. Drone Dome-systemer 
for 15,8 mio. kr. og brugte dem i Syrien og Irak til at 

uskadeliggøre droner fra Islamisk Stat. 

Engelsk politi forsøgte først at bruge den tek-

nologi de allerede havde mod dronerne, men den 
viste sig ubrugelig, da dronerne i Gatwick var hacket 

eller havde en avanceret teknologi. Derfor blev hæ-

rens Drone Dome-system fra Israels Rafael indsat. 
"Jeg er meget glad for at se israelsk teknologi bli-

ve brugt i Gatwick lufthavn til at gøre flytrafikken 

normal igen!” skrev Lord Eric Pickles pa  Twitter.  

Israels anti-droner genåbner Gatwick lufthavn 

”Det er en god nyhed for de mange flypassagerer, men en rigtig grim nyhed for de mange, der boykotter israelske produkter!” 

Rafael beskriver Drone Dom som ”et effektivt forsvar mod de droner, som terrorister bruger til luftangreb, indsamling af efter-

retninger og andre skræmmende aktiviteter." Det bruger 4 radar-antenner, der giver 360 graders scanning af hele horisonten. 

Politiet anholdt 2 mistænkte sent fredag, hvor det store rejsekaos var pa  sit højeste. De anholdte er en 47-a rig mand hans 54-
a rige kone fra Crawley. De blev arresteret med mistanke om at forstyrre civil luftfart og ville kunne idømmes livsvarigt fængsel. De 

er nu blevet løsladt. 

Motivet for de aggressive droner er ikke fastsla et, men embedsmænd siger, at der ikke er tegn pa  de var terror-relaterede. Der 
har ikke været nye drone-observationer siden arrestationerne. 

Den sidste overlevende fra opstanden i Warszawas ghetto i 1943 er død 
World Israel News 23. december 2018 

Den sidste overlevende fra opstanden Simcha Rotem, ogsa  kendt under sit dæknavn Kazik, er død i 

Jerusalem i en alder af 94 a r, omgivet af sine 2 børn og 5 børnebørn. 

I 1943-opstanden, den største jødiske aktion i Holocaust-a rene, tjente Rotem som kure r mellem 

ghettoen og den ariske befolkning i byen, han var medlem af den jødiske modstandsgruppe ZOB. 
Da opstanden efter en ma neds kampe var knust, førte Rotem de sidste oprørere gennem de under-

jordiske kloaker og reddede dermed deres liv. Han holdt dem i skjulte i skovene og i forskellige lejlighe-

der i byen indtil krigens afslutning. Efter opstanden fortsatte Kazik med at fungere som kure r og deltog 
i det store oprør, der blev ledet af den polske modstandsbevægelse i sommeren 1944. 

"Dette er et tab af en særlig karakter, fordi Kazik var en ægte kriger i ordets sande betydning" udtalte Avner Shalev, formand for 

Yad Vashem i Jerusalem. "Han var en modig og opfindsom ung fighter. Kazik var ikke politiker, men en mand, der kæmpede for at  

bevare mindet om Holocaust i sin reneste form som medlem af kommissionen for Retfærdige blandt Nationerne. I dag har vi mistet 

en meget vigtig stemme. Vor udfordring er fortsat at bevare mindet om Shoah med mening og relevans, trods savnet af Kazik.” 
Rotem sluttede sig til den zionistiske ungdomsbevægelse Hanoar Hatzioni i en alder af 15 a r, mens fascismen og nazismen var 

voksende i Europa. Ved udbruddet af Anden Verdenskrig i september 1939 blev Kazik sa ret og mistede en af sine brødre og 5 an-

dre familiemedlemmer under de første tyske bombninger af Polen. Kort tid efter blev alle jøder arresteret og ført ind i ghettoen. 
Nazisternes militær marcherede ind i ghettoen den 19. april 1943 pa  den første aften for den jødiske pa ske. De jødiske krigere 

kæmpede næsten en ma ned, før opstandens leder Mordechai Anielewicz døde i ZOB’s kommandobunker pa  Mila Street 18. 

I 1946 udvandrede Kazik til Palæstina som en del af Aliyahs indsats for at indsmugle jøder. Han blev fængslet af briterne og an-

bragt i Atlit-lejren. Han sluttede sig senere til Haganah og kæmpede i Frihedskrigen 1948. 
I 2010 rejste Polens regering et monument over udgangshullet pa  Prosta Street 51 i Warszawa, hvorfra Kazik kom ud af kloaken 

med de krigere, han havde ført ud af ghettoen. Ved opstandens 70 a rs jubilæum i 2013 blev han hædret af Polens præsident med 

det Polonia Restitutas Ordenens Storkors. I 1984 udgave han sine erindringer med titlen Memoirs of a Warsaw Ghetto Fighter. 

Kampgruppe i ghettoen Oprørere tvinges frem Tilfangetagne jøder  Geværskytte i ghettoen 

Simcha Rotem 



SodaStream bygger ny fabrik i Gaza 
World Israel News 20. december 2018 

I torsdags meddelte SodaStreams direktør Daniel Birn-

baum, at han  vil bygge en fabrik i Gaza - et omra de, der 

lider af alvorlig ledighed under Hamas’ styre. 
Birnbaum fortalte Globe’s website: Vi er i færd med at 

bygge en fabrik i Gaza, som drives af en underleverandør. 

Vi ønsker, at folk i Gaza skal have reelle job, for hvor der er 
velstand og arbejde, vil der ogsa  være fred.” 

Birnbaums selskab, som for nylig blev erhvervet af Pep-

si for 7,6 mia. dollars, har i årevis givet højtbetalte jobs til 

palæstinensere i Samaria. SodaStreams fabrik ligger som 
en ø af fred, hvor jøder og arabere arbejder side om side. 

Birnbaum meddelte dette sammen med Pepsis chef Ra-

mon Laguarta på Globes forretningskonference, hvor Lagu-
arta udtalte: "Israel kan være stolt af, hvad det har opna et 

pa  70 a r. Som gæst her ser jeg, at I har forvandlet ørkenen 

til et frodigt og kreativt omra de!” 

SodaStream blev etableret i 2007 og tog verden med storm med sin lille køkkenmaskine, der producerer sodavand og andre 

drikkevarer med mange varianter af smagen i genanvendelige flasker, der ska ner miljøet. 

"Mangfoldighed pa  fabrikken er meget vigtigt for os" understregede Birnbaum med henblik pa  sit engagement i at give beskæfti-

gelse til palæstinensere og israelere. "I nogle tilfælde kan forretning skabe en bro over modsætninger" samtykker Laguarta.  

Palæstinensiske arbejdere hos SodaStream 

 Tyskland giver erstatning for børnetransport  
World Israel News 18. december 2018 

Overlevende fra Kindertransport modtager nu en engangsbetaling 
fra den tyske regering. Overlevende modtager 2.500 euro, svarende til 

2.800 dollars. 1.000 overlevende fra transporterne er stadig i live. 

"I næsten alle tilfælde blev forældrene dræbt i koncentrationslejre 
og børnene fik enorme psykiske problemer" siger den jødiske advo-

katforhandler Greg Schneider i en erklæring til Associated Press. 

Halvdelen af overlevende bor i Storbritannien. Betalingen, sagde 

Schneider, vil være en "symbolsk anerkendelse af deres lidelse." The 
Jewish Claim Conference i New York vil give over 794 millioner dollars i 

erstatning til over 60.000 overlevende fra Holocaust.  

Organisationen vil ogsa  have 550 millioner dollars til at hjælpe so-

ciale virksomheder, der yder tjenester til overlevende. Tyskland har 
betalt over 80 milliarder dollars i erstatning siden 1952. 

Statuen ved Friedrichstrasse station i Berlin, hvorfra transporterne afgik.  

IDF soldat skudt i hovedet viser nu en lille bedring 
World Israel News 23. december 2018 

Netanel Felber's tilstand er ved at blive bedre. Soldaten blev skudt i hovedet i den 13. december ved skud-

angrebet pa  Givat Assaf-krydset i Samaria. Lægerne rapporterer, at Felber nu er i stand til selv at trække 

vejret. Hans tilstand er dog stadig alvorlig. I sidste uge sagde hans mor: "Lægerne taler ikke om, hvorna r 

han va gner op, men om han va gner op." 

Felber tilhører Netzah Yehudah-bataljonen. som giver strengt ortodokse jødiske mænd mulighed for at 

tjene i forsvaret, mens de overholder de religiøse love.  

Uddannelsesminister Naftali Bennett opfordrede til en særlig sabbat for bøn sidste lørdag, da han hav-

de besøgt Felber. 

"I den kommende Sabbat vil vi, alle Israels folk, sekulære og religiøse, bede for den alvorligt sa rede 

soldat Netanel Felber, der kæmper for sit liv" skrev han. En anden bønnevagt for Felbers overlevelse er 

planlagt til kl. 19 pa  søndag ved Vestmuren.  

Bennett besøgte ogsa  en anden sa ret soldat fra et angreb i Beit El den 14. december. Her blev Naveh 

Rotem fra den samme bataljon angrebet bagfra med stridskølle. Da de var tæt på hinanden kunne han ikke 

skyde pa  ham. ”Naveh kæmpede med sine hænder" siger hans far til Israels Hærradio. Terroristen blev 

overmandet og sa ret. 

Felber blev sa ret i det angreb, der dræbte 2 IDF soldater, den 19-a rige korporal Yosef Cohen og den 20-

a rige stabssergent Yovel Mor Yosef, begge ligeledes fra Netzah Yehuda-bataljonen. 

Israels sikkerhedsstyrker søger stadig efter Assam Barghouti, bror til Salah Barghouti, der udførte an-

grebet ved Ofra, som kostede en gravid kvinde hendes barn. Assam og Salah er sønner af Omar Barghouti, 

en højtsta ende Hamas-leder. 

 Netanel Felber 

Yovel Mor Yosef 



 

2000-årig fingerring fundet i et rituelt bad i den gamle by 
United with Israel 23. december 2018 

En ring med en enesta ende smuk sten blev fundet af arkæologer i, hvad der synes at være et 
gammelt Mikveh, et rituelt bad, pa  pilgrimsvejen fra det andet Tempels tid. Den gamle asfalterede 

vej løber fra Siloams Dam til Templet og anses for at være hovedgaden for pilgrimme til Templet.  

Arkæologerne Nachshon Zenton, Moran Hajabi, Ari Levy  og Joe Uziel fortæller: 
"Ligesom i dag ser det ud til, at ringe og smykker blev aftaget før badning og sommetider 

glemt. Det sta r ma ske bag ringen i et rituelt bad. Denne ring forbinder os med et menneskes liv for 

2000 a r siden og kan sammen med andre fund fortælle om livet for mennesker pa  det andet Tem-

pels tid." 

Doron Spielman, vicepræsident for Davids Stiftelse, der fører tilsyn med Davids Nationalpark, hvor ringen blev fundet, tilføjer: Det 

er utroligt at tænke sig, at denne smukke ring  2000 a r har ligget i en Mikveh pa  den gamle pilgrimsvejsvej, indtil det blev afdækket 

af arkæologer i Davids by. Det er endnu en brik i puslespillet, der udgør oldtidens Jerusalem." 

Davids by er Israels største aktive arkæologiske sted i den gamle by Jerusalem. Det er optegnet i Bibelen, at kong David erklære-
de Jerusalem for Israels hovedstad for 3000 a r siden og var hjemstedet for hans dynasti gennem flere a rhundreder. 

Davids by er en israelsk kulturarv med mere end en halv million besøgende a rligt. Her udfoldede sig nogle af de største person-

ligheder og begivenheder i den bibelske periode, en rigdom med betydning for ba de jøder og kristne og med indflydelse pa  udvik-
lingen af den vestlige civilisation - den fortsætter med at tjene som inspiration i millioner af menneskers liv. 

Butik i Orlys lufthavn kalder Ben 
Gurion Lufthavn besat område 
World Israel News 22. december 2018 

Et israelsk par pa  indkøb i en toldfri butik i 
Orly Lufthavn blev chokeret over at se den kvit-

tering de fik. Ifølge den ligger Ben Gurion Luft-

havn pa  besat palæstinensisk territorium, rap-
porterer Jewish Telegraphic Agency . Men den 

ligger faktisk i Lod, lige syd for Tel Aviv, der 

ikke er klassificeret som omstridt omra de. 

Indkøbet fandt sted i oktober i Royal Quartz 
butikken, den drives af Galeries Lafayette, der 

er Frankrigs største stormagasin. Arthur Lemoi-

ne herfra udtaler, at fejlen nu behandles efter 
klage fra Simon Wiesenthal Centers direktør for 

internationale anliggender Shimon Samuels. El Al's Boeing 787 Dreamliner ankommer til Ben Gurion International Airport. 

Tidligere har Frankrig krævet en særlig mærkning pa  produkter fra Judæa og Samaria, men ophørte med det efter en retssag 

om diskrimination. Kampagnen for at mærke produkter fra Judæa og Samaria, Øst-Jerusalem og Golan blev sanktioneret af Europa-

Kommissionen, som i 2015 udstedte retningslinjer for den. 

Rambo overlever anden gang alvorlig skade  
World Israels News 25. december 2018 

En israelsk politihund, der hjalp med at lokalisere den 

palæstinensiske gerningsmand til det dødbringende ter-
rorangreb i oktober pa  Barkan Industrial Park pa  Vest-

bredden, er ved at komme sig efter de sa r den fik ved arre-

stationen, som endte med terroristens død i en ildkamp. 

”Rambo ledte grænsepolitiets Yamam-enhed til terrori-
stens lejlighed” siger hundens ejer A. "Jeg sendte Rambo 

ind for at rekognisere. Efter et par sekunder efter lød der 

et skud og umiddelbart efter endnu et skud. Vi forstod vi 
havde fundet terroristen. men jeg forstod ogsa , at Rambo 

ikke ville vende tilbage." 

Men fa  sekunder senere dukkede Rambo op. "Jeg a ndede lettet op og førte ham straks i dækning, hvor jeg undersøgte et skud i 

hans nakke og patronstumper i hans krop." Dyrlægerne opererede Rambo, men valgte ikke at fjerne 9 mm kuglen i nakken, da de 
frygtede operationen vil gøre mere skade end selve sa ret. Det va ben, der sa rede Rambo, var det samme som i Barkan-angrebet. 

Det var ikke første gang Rambo blev sa ret i operationer. I 2016 søgte en anden enhed efter en terrorist i et knivangreb. Rambos 
daværende fører siger: "Vi sendte Rambo ind - et par minutter gik, uden vi kunne høre ham og vi begyndte at gennemsøge bygnin-
gen. Efter en halv time fandt vi ham pa  ga rdspladsen ved bygningen, ha rdt sa ret med dybe sa r i maven og i brystet og et knust ben. 
Han var ved bevidsthed og logrede med halen, da han sa  os. Det var slet ikke klart, om han ville overleve - de sagde til mig pa  hospi-
talet, at selv om han overlevede, kunne han ikke vende tilbage som soldat i enheden." 

Men efter et a r med rehabilitering var Rambo tilbage pa  holdet. Han gennemga r nu igen en rehabilitering og alle ha ber han vil 

komme sig fuldstændigt og vende tilbage. 



Gode nyheder for Israel! 
United with Israel 23. december 2018 

Batterioplader får kinesisk løft  
Israels StoreDot og dets innovative hurtigoplader har længe været 

kendt. Nu har Kinas EVE Energy Co. Ltd. indga et en aftale med StoreDot 
om at fremstille det israelske selskabs produkter til elektriske køretøjer 

og mobile enheder. 

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3750812,00.html 

Jordan køber mere israelsk gas 
Tamar Petroleum, der ejes af Israels Delek og USAs Nobel Energi, skal levere indtil 1 BCM mere israelsk gas for 200 millioner dollars 
til Jordan Bromine Company og Arab Potash Company. Jordan begyndte at modtage israelsk gas i 2017 efter en aftale pa  500 milli-

oner dollars. 

https://en.globes.co.il/en/article-tamar-partners-to-expand-gas-exports-to-jordan-1001261189 

OurCrowd Global Investor Summit 
Den 7. marts 2019 forventes over 15.000 mennesker fra over 120 lande at deltage i det 5. a rlige OurCrowd Global Investor Summit. 
Dens tema er Startups: Making a Global Impact om gennembruds-teknologier og deres sociale indflydelse i verden. 

https://summit.ourcrowd.com/ 

Beskyttelse af millioner af biler 
Israels  Advanced Telematics ERM forhindrer cyber-angreb pa  biler. ERM overva ger nu 5 millioner biler i verden. Det udvider nu i 
Latinamerika med fokus pa  fla destyring og tekniske ændringer i stja lne biler. 

https://ermtelematics.com/article/press-releases/erm-targets-svr-and-fleet-management-market-latin-america 

Tidligere Intel-medarbejdere investerer i israelsk teknologi 
5 tidligere ledende Intel-chefer har været med til at grundlægge investeringsgruppen NextLeap Ventures. De har allerede investe-

ret 1,5 millioner dollars i opstarten af 5 nye israelske firmaer: GuardKnox, Zuta-Core, Magentiq Eye, Montfort og TechsoMed. 80 tid-
ligere Intel-medarbejdere er yderligere kommet til. 
https://en.globes.co.il/en/article-nextleap-ventures-leverages-wisdom-of-the-experienced-crowd-1001263389 

Svensk hospital på top 10-liste 
Worlds Israel News 25. december 2018 

Simon Wiesenthal Center har tildelt Karo-

linska Universitetshospital i Stockholm plads 

pa  den kommende 2018 top 10-liste over 
antisemitiske begivenheder i verden, skriver 

Haaretz tirsdag. 

A rsagen til den tvivlsomme ære, siger de-
kan Rabbi Abraham Cooper, er en tøven hos 

ledelsen mod en afdelingschef, der har mob-

bet 3 jødiske læger i en sa dan grad, at 2 af 

dem forlod afdelingen. Ledelsen har kendt 
problemet siden februar 2018. Cooper blev 

involveret i november, da den sidste jødiske 

læge kontaktede ham om en igangværende 
giftig arbejdsatmosfære. Han fløj til Stock-

holm for at diskutere sagen med ledelsen. 

Den pa sta ede gerningsmand er en højtsta ende kirurg pa  det prestigefyldte hospital, der er tæt forbundet med lægeforeningen 

af samme navn, der tildeler Nobelprisen i medicin. Han underviser ogsa  pa  universitet. Ifølge offeret angreb hans overordnede 

mundtligt de jødiske læger og lagde hindringer i vejen for deres faglige fremgang. Han fremsatte ogsa  sine antisemitiske handlin-

ger med indlæg og billeder pa  Facebook, der afspejlede hans anti-jødiske synspunkter. 
I et brev til sygehusets administrerende direktør Annika Tibell skriver Cooper, at den undersøgelse, som hospitalet havde lovet, 

i det væsentlige blot var en tilsløring, fordi den ansvarshavende professor - som er den anklagedes kollega - ignorerede en 

”ubekvem sandhed” og ikke fandt der var et problem med antisemitisme pa  afdelingen.  
Det grundlæggende krav er, at hospitalet "skal sikre, at de læger, der har fremsat deres mening, aldrig har haft tilsyn med de 

jødiske læger. Det er grundlaget for alle andre aktioner." 

I en redegørelse forsvarede Tibell ledelsens reaktion og hævder, at der stadig er en ekstern undersøgelse i gang. Na r den er til-

endebragt i januar, vil hospitalet "tage alle nødvendige beslutninger... i overensstemmelse med svensk lovgivning." Hun tilføjede, at 
hun ser meget alvorligt pa , at Karolinska Hospital nu sta r pa  listen over de værste antisemitiske krænkelser i 2018, da hospitalet 

"har en nul-tolerancepolitik overfor enhver form for diskrimination, repressalier og anden krænkende adfærd. Det siger sig selv, at 

dette ogsa  omfatter alle former for antisemitisme." 
Simon Wiesenthal Center konfronterer antisemitisme, had og terrorisme over hele verden og underviser i Holocaust. 

https://summit.ourcrowd.com/
https://en.globes.co.il/en/article-nextleap-ventures-leverages-wisdom-of-the-experienced-crowd-1001263389

