Nyheder fra Israel
2 forældreløse efter terror har forlovet sig
World Israel News 6. Januar 2019
To forældreløse børn, der mødtes i en støttegruppe for ofre for palæstinensisk terrorisme, fandt her stærkere støtte end de nogensinde havde forestillet
sig og har nu meddelt deres forlovelse, rapporterede Yediot Ahronot søndag.
Ayelet Dikstein overlevede et baghold på sin families bil i juli 2002 i South
Hebron Hills. Fatah-terrorister abnede ild fra den ene side af vejen. Hendes far
Yosef så nogen, som han troede var en israelsk soldat, så han stoppede bilen med
sin kone og 6 af deres 10 børn.
I stedet var det en terrorist og Yosef, hans kone Hannah og den 9-arige datter Shuvael blev skudt, mens andre 2 børn blev saret. Ayelet hjalp sine søskende under angrebet.
Bade Yosef og Hannah var lærere pa religiøse gymnasier i Jerusalem og var
for nylig flyttet fra hovedstaden til landsbyen Psagot i Binyamin-regionen i
solidaritet for at styrke det jødiske samfund her.
4 maneder før blev familien Gavish i Elon Moreh invaderet af en arabisk
terrorist i paskeferien. Han skød Avigdors forældre David og Rachel, deres far
Yitzchak Kaner og hans ældste bror Avraham, som alle senere døde af deres sår.
Naboer, blandt dem IDF-soldater, hørte skyderiet og kom løbende. Terroristen gemte sig i et skab, mens de reddede de resterende familiemedlemmer, herunder den 19-arige Avigdor, der søgte at trække en stige op til anden etage. En af soldaterne holdt
terroristen i skak og sarede ham. Dette angreb fandt sted dagen efter den berygtede Hamas-massakre pa Netanya's Park Hotel, der
dræbte 30 og sarede 140 mennesker
Ayelet og Avigdor mødtes mange gange i løbet af arene pa ved arrangementer for forældreløse efter terrorangreb, sponsoreret
af OneFamily Fund, en nonprofit-gruppe, der hjælper israelske ofre for terror. De begyndte at danse sammen for 2 ar siden.
Før de fortalte deres familier den glade nyhed, gik parret til de kirkegarde, hvor deres kære la begravet, i en gestus af familiekærlighed og respekt.

”UNESCO et værktøj for Israels fjender"
World Israel News 1. Januar 2019
Israels beslutning om at forlade FN's uddannelses-, videnskabelige og kulturelle organisation UNESCO tradte i kraft ved
begyndelsen af 2019.
Israels FN-ambassadør Danny Danon har erklæret i FN, at
"UNESCO er et organ, der hele tiden omskriver historien,
blandt andet ved at forsøge at slette den jødiske tilknytning til
Jerusalem. Israel vil ikke være medlem af en organisation, der
handler imod det og bruger værktøj, der styres af Israels fjender."
UNESCO har i 1916 erklæret flere israelske helligdomme
som palæstinensisk verdensarv.
Selvstyret og de arabiske stater fik vedtaget resolutioner, der benægtede jødisk tilknytning til Templet og Vestmuren og ændrede de hellige jødiske steder til muslimske navne som al-Haram al-Sharif og Buraq Plaza.
UNESCO afviste ogsa enhver jødisk forbindelse med Jerusalem.
I 2017 erklærede UNESCO Hebron for en truet palæstinensisk verdensarv, skønt byen er hjemsted for Patriarkernes Grav, den
største helligdom i Israel. Premierminister Netanyhau kaldte det "endnu en vildledende resolution fra UNESCO."
I 2011 blev UNESCO det første FN-organ, der godkendte og optog Palæstina som medlem af FN. Efter denne resolution ophørte
USA og Israel med at betale tilskud til UNESCO. Begge lande mistede derfor stemmeretten i 2013, men opretholdt alle andre rettigheder for medlemsstater.
I oktober 2017 meddelte Washington og Jerusalem, at de ville forlade UNESCO og Israel udtradte kort efter USA. De gik videre
med gennemførelsen af deres fremsatte resolutioner pa trods af bestræbelser fra organisationens generaldirektør Audrey Azoula
for at fa begge lande til at genoverveje beslutningen og han foreslog kompromiser, der ville afværge eller blødgøre anti-israelske
resolutioner.
Azoulay, der er af jødisk-marokkansk slægt, har lanceret et website med undervisning om Holocaust og FN’s bekæmpelse af
antisemitisme - initiativer, der er en imødegaelse af amerikanske og israelske protester. Siden da er alle 12 resolutioner om Mellemøsten fra UNESCO blevet konsensus mellem Israel og de arabiske medlemslande.
Israels FN-ambassadør i UNESCO sagde i april 2018, at stemningen var "som ved et bryllup” da medlemslandene blev enige om
en sjælden kompromisløsning om "det okkuperede Palæstina" og diplomaterne talte om et muligt gennembrud til at imødega israelsk-arabiske spændinger. Dokumentet var dog stadig kritisk overfor Israel.

IDF ødelægger Hamas-stilling i Gaza

Dronen med den store sprængladning

World Israel News 7. Januar 2019
Israelske kampfly og en angrebshelikopter ramte en række mal i Hamas militærlejr i den nordlige del af Gaza søndag aften, rapporterer forsvarsministeriet.
Angrebet var gengældelse for et missil, der blev affyret tidligere samme
aften af Hamas mod den israelske by Ashkelon, det blev opsnappet af Iron
Dome. Beboerne hørte højt eksplosioner, sandsynligvis fra missilets eksplosion.
Missilet kan være gengældelse for et angreb af israelske helikoptere pa 2
Hamas-stillinger øst for byen Khan Younis tidlig søndag aften.

IDF-angrebet var selv et svar pa en eksplosiv enhed, der var bundet til en klynge balloner opsendt fra Gaza, som landede i en gulerodsmark i Negev i søndags. Ballonerne havde arabiske skrifttegn. Den syntes anderledes end andre fra Gaza, fordi den var bundet til en drone. Bomben, der bar navnet pa en ingeniørskole i Gaza, eksploderede, da en israelsk robot handterede den. Ingen skader blev rapporteret.
Tamir Idan, chef for Sdot Negev Regional Council, sagde det var en alvorlig eskalering og krævede, at IDF reagerede på angrebet.
IDF’s politik er at holde Hamas ansvarlig for ethvert angreb fra Gaza.

Snigskytte planlagde at myrde Netanyahu
World Israel News 10. Januar 2019
Mohammed Jamal Rashda, 71, en palæstinensisk araber, planlagde at myrde premierminister Netanyahu, men han blev i torsdags
idømt 11 ars fængsel. De fleste af anklagerne om ham hemmeligholdes, men det star klart, at Rashda arbejdede under ledelse af
udenlandske terrorister. Den dømte terrorist skulle ramme Netanyahu og højtstaende personer som den tidligere borgmester i Jerusalem Nir Barkat. Han planlagde ogsa angreb pa vestlige repræsentantioner i Israel, blandt andet USA’s konsulat og Canadas repræsentantskab i Jerusalem. For at fremskynde sine planer arbejdede han med en unavngivet gruppe om at indsmugle en terrorist
fra Jordan. Ifølge anklagen var han i gang med at indsamle oplysninger om sine mal efter instruktioner fra en terrorist fra Syrien.
Netanyahu på Hatzerim Air Base i Negev 26. december 2018

Jøder og azteker mødes for at skabe en ny superfood
World Israel News 11. Januar 2019
Med en stigning i verdensbefolkningen til svimlende 9,8 milliarder i 2010 opstar
spørgsmalet om, hvordan man kan skabe næringsrige, sunde fødevarer uden at ødelægge planetens ressourcer? En overraskende løsning kan findes i den mad, der blev spist af
aztekerne for arhundreder siden: Spirulina.
Mens det i dag er kendt som piller til kosttilskud og superfoodpulver, er spirulina
faktisk en biomasse af blagrønne alger. Det var en dagligmad i Sydamerika indtil det 16.
arhundrede, da store søer blev drænet til landbrug og byudvikling.
Spirulina producerer sin egen mad ved fotosyntese og dyrkningen kræver meget mindre jord og vand end til kvæg eller fjerkræ,
det gør det til et miljøvenligt alternativ til at mætte verden.
Det er ogsa nærende - tørret spirulina indeholder 1 % vand, 8 % fedt, 24 % kulhydrater og omkring 60 % proteiner og har været pa tale som kosttilskud til langvarige missioner i rummet. Men hvordan indarbejder man det i daglige kostvaner?
Et team af studerende fra Technion-Israels Institute of Technology fandt et meget jødisk svar på dette: En falafel beriget med spirulina. Som et ekstra kick serverede de den med tahini-beriget astaxanthin, en sundhedsfremmende forbindelse fundet i visse alger
og skaldyr, den er ogsa arsag til laksens rødlige farve og flamingofjers rosa nuance.
Det tog de studerende Meal Kazir, Yarden Abuhassira-Cohen, Hani Shkolnikov, Hila Tarazi og Ina Nephomnyshy et helt år at tænke, udvikle og producere deres Algalafel. Men det harde arbejde blev belønnet, da holdet for nylig vandt førstepræmie i en konkurrence afholdt af EIT Food, et europæisk initiativ med fokus pa fødevaresektoren.

Bilkamera forbedrer sigtbarheden i tåge og mørke

United with Israel 13. Januar 2019
En israelsk opfindelse har udviklet en teknologi til køresikkerhed under ugunstige vejrforhold. TriEye Technologies er et halvlederfirma, som det er lykkes at
tackle en af de største udfordringer for bilister i dag: Forringet sigtbarhed i tage,
støv og nattemørke. Teknologien er allerede indført, siger firmaet, men primært til
sikkerhedstjenesten og forsvaret.
Problemet er, at det er meget dyrt, men nu har TriEye har skabt et kamera med
meget høj opløsning til dette formal, som kun koster en brøkdel af prisen.

Filippinerne vil overflyve Saudi Arabien
United with Israel 3. Januar 2019
Manglende tilladelse fra Saudi-Arabien lægger mere end 1
time til flyvetiden fra Manilla til Tel Aviv. ”Filippinerne har derfor anmodet om tilladelse til at overflyve Saudi-Arabien” siger
Philippine Airlines præsident Jaime Bautista. ”Organisationen Civil
Aeronautics Board skrev i oktober 2019 til de saudiske myndigheder og bad om overflytningsret."
I marts abnede Saudi Arabien for første gang sit luftrum for et
kommercielt fly til Israel i Air India’s rute mellem New Delhi og
Tel Aviv. Men Saudi-Arabien anerkender ikke Israel, som søger at
na ud til arabiske stater med samme bekymring over Irans regionale aktiviteter. El Al ma i øjeblikket tage flere omveje for at undga Saudi Arabien og har bedt International Air Transport Association om at hjælpe til med at få adgang til det saudiske luftrum.
Direkte fly Filippinerne-Israel vil blive hilst velkommen af de tusinder af filippinere, der arbejder som plejepersonale i Israel og
for endnu flere turister i begge retninger. Antallet af turister, der besøgte Israel fra Filippinerne, steg med 61 % i 2017 og turismen
i den anden retning med 42 % i 2016.
Undersekretær i Filippinernes transportministerium Antonio Tamayo fortalte journalister i sidste maned, at hans land har landingstilladelse i Israel. "Det er et resultat af vor præsidents besøg i Israel i september 2018."

Arabiske terrorister kaster granat mod IDF

IDF på patrulje i Samaria

United with Israel 10. Januar 2019
Arabiske terrorister smed en granat pa israelske styrker i landsbyen Abu Dis nær Ramallah onsdag aften. Ingen af soldaterne blev saret.
IDF arresterede onsdag aften 18 eftersøgte arabere, mistænkte for
terror og voldelige angreb pa civile og sikkerhedsstyrkerne.
Derudover identificerede israelske tropper, der lokaliserer vaben i
Hebron, et mistænkt køretøj, der forsøgte at flygte. Efter en biljagt
standsede de køretøjet og fandt et M16 stormgevær, 2 pistoler og en
stor mængde ammunition skjult i bilen. Føreren blev arresteret og
taget i forhør. En anden mistænkt undslap.
I de sidste par dage har IDF beslaglagt 1 vaben, mange vabendele
og ammunition i Judæas Brigade.

London-moské boycotter Holocaust-udstilling
United with Israel 8. Januar 2019
Englands muslimske website 5 søjler roste moskéen for at reagere på
samfundsproblemer" ved at lukke en Holocaust-udstilling, der priste albanske muslimer for at redde jøder under Anden Verdenskrig. Redaktøren Roshan Salih førte kampagnen for boykot af Center for Islamisk Forståelse i Londons Golders Green-kvarter.
Med henvisning til udstillingens band til Yad Vashem i Jerusalem si–
ger Salih: "Mindesmærker ma aldrig forekomme i forbindelse med israelske undertrykkere eller deres tilhængere."
I en erklæring om annullering af arrangementet erklærede moskeen:
"Formalet med udstillingen var at stille muslimer i et godt lys ved at
fortælle historien om de muslimske albanere, der reddede jøder i Anden
Verdenskrig. Vi kender ikke til internationale forbindelser til organisati- Behic Erkin, Kong Zog I of Albanien, Noor Inayat Khan,
oner eller politisk tilslutning til udstillingen, derfor blev udstillingen Mohamed Helmy, Rifat Abdyl Hoxha og Ahmed Pasha Bay
var nogle af lederne i redningen af 1500 albanske jøder.
aflyst." Moskeen skal roses for at reagere pa samfundsproblemer.”

Udstilling om albanske redningsmænd under Holocaust

Kristeligt Dagblad 30. januar 2009

Udstillingen Besa – et æreskodeks – om muslimske albanere, der reddede jøder under Holocaust åbnede på mindedagen for Holocaust den 27. januar i den arabisk-israelske by Ramle uden for Tel Aviv. Her fortælles historien om 17 af de 63 albanere, som gjorde
albanerne til en del af de 22.000 personer, som Yad Vashem Museet har udpeget som dem, der gjorde det rigtige i den onde tid.
Udstillingen var ikke planlagt som en kommentar til krigen mellem Hamas og Israel. Ikke desto mindre kan en udstilling om,
hvordan muslimske albanere reddede østeuropæiske jøder fra Holocaust, godt tjene som en sadan.
Besa betyder direkte oversat ”at holde et løfte” og er en del af den høfligheds- og æreskultur, der præger Balkan. Da andre europæiske lande udleverede jøderne til nazisterne under Anden Verdenskrig, stod albanerne blandt de fa, som valgte en anden vej,
ogsa nar de gjaldt de jødiske flygtninge, der kom fra nabolandene.

Israel rammer Irans våbenlagre i Syrien

IAF i aktion

Unted with Israel 13. Januar 2019
Premierminister Benjamin Netanyahu bekræftede søndag, at Israel har ramt hundredvis af iranske og Hizbollahmal i Syrien, bl.a. et stort vabenlager. Militæret meddelte ogsa opdagelsen af en 6. og sidste Hizbollah-tunnel i Libanon.
Netanyahu talte til IDF Galilea Division nær den libanesiske grænse: "I de sidste 36 timer har IAF angrebet et iransk
vabenlager pa den internationale lufthavn i Damaskus. Dette
afspejler vor konsekvente politik og stærke beslutsomhed for
at forhindre Iran i at forankre sig militært i Syrien. Om nødvendigt vil vi intensivere disse angreb."
Han tilføjede: "Samtidig har IDF opdaget en 6. tunnel den største af alle, der gik ind under israelsk territorium.
Dermed har Operation Northern Shield naet sit mal, men vi vil fortsætte med at overvage alle aktiviteter fra Hizbollah og fra
Iran og dets forbundsfæller. Vi vil gøre alt, hvad der er nødvendigt, for at sikre Israels sikkerhed."
Pa sit ugentlige kabinetsmøde bekræftede Netanyahu angrebet, da han takkede den afgaende forsvarschef generalløjtant Gadi
Eisenkot for hans 4-arige tjeneste og især for hans gennemførelse af Israels kampagne mod Iran gennem de seneste ar.
"Vi har arbejdet med succes for at hindre Iran i at etablere et militært fodfæste i Syrien. Militæret har ramt hundredvis af iranske og Hizbollah-mal. Alene i de sidste 36 timer ramte luftvabnet store lagre af iranske vaben pa den internationale lufthavn i Damaskus. De seneste angreb viser, at vi mere engagerede end nogensinde er opsatte på handle mod Iran i Syrien, som vi har lovet.

Jazzmusiker vinder international konkurrence
United with Israel 9. Januar 2019
Den israelske jazzmusiker Tom Oren blev vinder af International Piano Competition i december på Kennedy Center i Washington, arrangeret af
Thelonious Monk Institute of Jazz.
Oren spillede Just One Of Those Things og Just As Though You Were
Here den 7. december. Han var en af de 13 fremragende unge pianister fra
hele verden, som dagen i forvejen havde konkurreret i semifinalerne pa
Nationalmuseum for Naturhistorie Baird Auditorium.
Som slutning pa All-Star Galla-koncerten spillede jazzmusikere Miles Davismelodien Walkin for det entusiastiske publikum.
Orens præmie var et stipendium pa $ 21.000 til det berømte Berklee College of Music i Boston og en kontrakt om optagelse med
Concord Music Group.
Oren blev uddannet pa israelske skoler som Thelma Yellin Academy of Fine Arts, Arison Campus of the Arts, Israels Musikkonservatorium og Rimon School of Jazz and Contemporary Music. Under sin militærtjeneste var han pianist og arrangør for Air Force
Band. I dag turnerer han med Eli Degibri Quartet.
I 2014 vandt Oren førstepræmien i den arlige konkurrence i Rimon, der gav ham mulighed for at repræsentere Israel pa det
arlige møde i International Association of Schools of Jazz. Præmien var et 3-arigt stipendium af America-Israel Cultural Foundation
Scholarship.

Israelske droner hjælper Brasilien

Store droner fra Israel

World Israel News 12. Januar 2019
I den første aftale af sin art vil Israel Aerospace
Industries IAI levere droner og analyser, mens Brasiliens Santos Lab vil drive dronerne.
Bird Eye 650D dronen vil blive brugt til at overvåge afgrøder og skovbrug samt analysere afgrøder og
jordbundsforhold. Alle data overføres til Internettets harddisk Cloud og analyseres. Systemet bliver
kommer i brug i slutningen af 2019.
IAI's vicepræsident Moshe Levy sagde om aftalen: "IAI har over 40 ars erfaring med pilotløse luftfartøjer, hovedsagelig til militære formal.
Udnyttelse af vore systemer til landbrug er et godt eksempel pa, hvordan vi satser pa at bruge vort knowhow til kommercielle
tilbud. Jeg glæder mig over samarbejdet med Santos Lab, som er forpligtet til at abne yderligere muligheder for os."
Den administrerende direktør Gabriel Klabin fra Santos Lab udtalte: "Systemet vil gøre det muligt for landmændene at tage beslutninger om, hvordan de kan styre deres afgrøder pa den mest effektive made, fordi man nu kan indføre præcisions-landbrug i
stor industriel skala pa de brasilianske marker. Brugen af denne teknologi kan pavirke den hele cyklus af fødevareproduktion og
forbrug, sa folk kan fa mad til lavere omkostninger - og det er bare begyndelsen."
IAI mener, at aftalen vil fa en værdi af hundredvis af millioner dollars.

