
Nyheder fra Israel 

Naturgas til Egypten for 15 milliarder dollars 
United with Israel 14. December 2018 

Repræsentanter for Israel og en række arabiske lande mødtes 

mandag i Egypten for at tilrettelægge et regionalt samarbejde in-

denfor energisektoren som et tegn pa  optøning af forholdet mel-

lem den jødiske stat og dets naboer. 
Egypten var for første gang nogensinde vært for det regionale 

gasforum med delegationer, der deltog med den israelske energi-

minister Yuval Steinitz, det første besøg af et israelsk kabinetsmed-
lem siden 2011. 

Yuval Steinitz udtalte efter det lukkede møde i Kairo, at han bi-

faldt det egyptiske initiativ og sagde, at fundet af gas i det østlige 

Middelhav og etablering af en organisation til at koordinere salget 
styrker ba ndene mellem de deltagende lande. 

"Jeg tror, at dette er det væsentligste økonomiske samarbejde 

mellem Egypten og Israel siden fredsaftalen blev underskrevet for 
40 a r siden," fortalte han Associated Press. "Det bringer os alle 

sammen - Jordan, Israel, Cypern, Grækenland, Egypten, Det palæ-

stinensiske Selvstyre og Italien. Boreplatformen Leviathan i Middelhavet. 

Steinitz bekræftede, at Israel vil begynde at eksportere gas til Egypten i fora ret som en del af en kontrakt pa  15 mia. dollars, der 

blev underskrevet sidste a r. Den første levering kommer fra Tamar-feltet og inden for 10 ma neder kommer den fra Leviathan-fel-

tet, der a bner senere i a r. "Der er lige nogle kvalitetstest af rørledningen, men om 2 eller 3 ma neder vil den første mængde gas bli-

ve eksporteret fra Israel til Egypten" sagde Steinitz. 
EU søger at blive mindre afhængig af russisk gas - et tilbagevendende stridspunkt i forbindelse med politiske konflikter – og 

tilskynder til nye leveringsruter, herunder East Med-Pipeline, som arbejder på, at Israel i sidste ende sælger gas via Grækenland, Ita-

lien, og Cypern. 

De trænes først i 10 dage i Jerusalem, hvorefter de sendes til forskellige byer i Judæa og Samaria samt checkpoints og andre 

kontaktpunkter mellem arabere og jøder. 

EAPPI opretholder en løbende tilstedeværelse af 25-30 aktivister, der bor i landet i en periode pa  3 ma neder. De "tilbyder be-

skyttende tilstedeværelse, overva gning og rapportering af krænkelser af menneskerettigheder" siger NGO Monitor med EAPPI ’s 

eget sprogbrug. De indsamlede informationer bliver optaget i FN-systemer.” 

Aktivisterne vender tilbage til deres lande, hvor de deler "førsteha nds-erfaringer for at a bne deres samfunds, kirkers og rege-

ringers øjne for besættelsens realiteter" ifølge EAPPI’s hjemmeside. 

NGO Monitor siger, at na r de vender tilbage til deres lokalsamfund, "engagerer de sig i anti-Israelske kampagner som BDS og si-

destiller Israel med Sydafrikas apartheid og Tysklands nazisme. 

EAPPI er et projekt under WCC og afspejler dets ideologi og teologi. Det omfatter støtte til international boykot af varer og tje-

nesteydelser fra ulovlige israelske bosættelser.”  

I sin rapport fremlægger NGO Monitor flere anti-Israelske udtalelser fra WCC’s lederskab, f. eks. generalsekretær Olav Fykse 

Tveit.  Rapporten er den første omfattende undersøgelse af EAPPIs struktur, økonomi og mål. 

Rapporten indeholder opfordringer til EAPPI’s donor-regeringer om at genoverveje deres finansiering af EAPPI og at den israel-

ske regering udvikler en "konsistent fakta-baseret politik" for at ha ndtere kampagner fra WCC. 

NGO Monitor har demonstrativt doneret 2 cents til WCC, hvilket tyder pa , at det ikke "vil være med til at fremme en ideologi, 

der benægter Israels ret til at eksistere som en jødisk stat" og foresla r den at forbedre sit syn pa  jøder verden over og pa  Israel. 

Kirkernes Verdensra d er en verdensomspændende organisation af kirker, der blev grundlagt i 1948. 

Kirkernes Verdensråd kører BDS i Israel 
World Israel News 14. December 2018 

Kirkens Verdensråd (WCC) er en organisation med 

udpræget anti-israelsk holdning siden sin grundlæggel-

se, som har sendt aktivister til Judæa og Samaria til at 

"vidne om livet under besættelse" ifølge en ny rapport 
fra NGO Monitor. 

Disse internationale aktivister arbejder under det 

økumeniske program i Palæstina og Israel EAPPI, der 

er WCC's flagskibsprojekt om Israel og konflikten mel-
lem Arabien og Israel. EAPPI har bragt 1.800 aktivister 

til Israel siden sin grundlæggelse i 2002. 

Disse frivillige, der af EAPPI kaldes "økumeniske ak-
kompagnatører", rejser til Israel pa  turistvisum.  



Giver årligt morgenmad til 1,3 mill. børn 
United with Israel 14. Januar 2019 

Rotem Yosef er advokat, men hun fandt sit sande kald, hvor 

hendes hjerte er – at hjælpe de svageste i det israelske samfund, 
især børn. Hun er administrerende direktør for Nevet (Spire), en 

organisation, der hver dag giver 8.000 børn pa  130 skoler en 

næringsrig sandwich, der hjælper børnene til at koncentrere sig 
om deres skolearbejde i stedet for at tænke pa  deres tomme ma-

ve. Det bliver a rligt til 1,3 millioner hvert a r for da rligt stillede 

unge - men der er stadig er 13.500 børn pa  venteliste. 

"Jeg sætter mit juridiske arbejde pa  va geblus, for mit hjerte 
banker for den svagere del af befolkningen," siger den tidligere 

advokat i Knesset's juridiske afdeling. "Jeg var til et interview for 

to a r siden og blev forelsket i ide ens enkelhed: En sandwich 

hjælper et barn til at lytte og lære.  

Det er sa  logisk og jeg følte, at jeg havde evnen til at hjælpe og etablere strukturen, oprette et do-

norsystem m.v."  

Yosef kom med, da Nevet lige var blevet en selvstændig non-profit. Hun havde allerede vist sine 

færdigheder ved at oprette en frivillig organisation kaldet Guldalderen for 3. Generation, der matcher 
voksne og unge voksne i Herzliya med ældre til gavn for begge generationer. "Jeg er meget knyttet til 

den ældre befolkning," forklarer Yosef. "Jeg synes det er en fejl ikke udnytte deres erfaring og visdom. 

Tanken er at skabe ba nd mellem de yngre og ældre mennesker for at give noget til hver.  
Na r unge besøger ældre hver uge og snakker om, hvad der sker i deres liv, kan de fa  de et større 

perspektiv pa  livet af folk, som har levet længere end dem selv - og de ældre glæder sig meget til besøg.  

Den unge generation kan ogsa  lære deres ældre venner grundlæggende færdigheder med computeren, 

som kan a bne en ny verden for dem, der er førtidspensionere eller bundet til hjemmet. Jeg fik ide en fra mit 

eget frivillige arbejde, da jeg gik pa  universitetet og ville jeg besøge en ældre mand, der var Holocaust-

overlevende. Her begyndte jeg at se et ungt sind - vel, Sidney var 85 a r gammel, men han var ung i sit hjerte! 
Jeg blev fortrolig med ham, besøgte ham hver uge og han fortalte om sit liv og jeg elskede at lytte til ham. 

Han var a ben for at lære nyt og jeg begyndte at undervise ham om computeren. Den optog ham meget og 

en dag gik jeg med ham til en butik, hvor han købte sin egen PC. Den lærte han at bruge sa  godt, at han købte 
ting pa  Internet og aftalte tid med sin læge pa  sundhedsvæsenets website. 

Desværre blev han senere syg og døde, men jeg glemmer aldrig mine timer med Sidney. Jeg opfordrer 

unge til at melde sig til sa dan en kontakttjeneste, den er sa  berigende for begge parter.  Rotem Yosef  

2 mødre sagde: ”Lad dem vokse op i fred!” 
World Israel News 17. Januar 2019 

Flere og flere forældre i folkeskolen har taget skridt til 

at bekæmpe smartphone-vanviddet ved at give deres børn 
mobiler uden adgang til internettet. 

Projektet Lad dem vokse op i fred! opfordrer forældre 
til at vente med at give deres børn smartphones sa  længe 
som muligt. Der tilbydes gruppekøb af dummy-telefoner, 
som kun kan foretage og modtage opkald og SMS. Projek-
tet blev søsat for halvandet a r siden af to mødre, Naama 
Giladi og Sigal Rubin Shoham. 

Rubin Shoham siger: "Før 7 eller 8 a rs børn ga r pa  de 
sociale medier, ma  de udvikle grundlæggende sociale fær-
digheder. Jeg tror forældre giver dem smartphones, fordi 
de er bange for, at deres barn bliver isoleret, men na r in-
gen kan gå på Internettet, forsvinder dette dilemma.  

Elever på grundskole i Akko 

Forældre, der er imod ide en om at begrænse deres børn med dummy-telefoner, hævder det sta r i vejen for deres udvikling. 

"Men det er lige modsat - vi er fortroppen. Vi ve d det er for tidligt med smartphone i 8-a rs alderen. Afhængigheden af sociale medi-
er kan afværges i 2 eller 3 a r uden at miste ny teknologi.”  

Projektets Facebook-side er fyldt med billeder fra skoler, der allerede har indvarslet dummy-telefonens indførelse og med an-
modninger om ra d fra forældre, der ønsker deres børns skole skal være med. 

Torsdag blev der pa  det tværfaglige center Herzliya holdt en konference om smartphones og grundskolebørn med titlen Lad 
dem vokse op i fred! 

Professor Yair Amichai-Hamburger, leder af Forskningscenter for Internetpsykologi ved Sammy Ofer Skolen for Kommunikation, 
forklarer: "Undersøgelser viser det ma  foretrækkes, at babyer ikke bliver udsat for skærmbilleder pa  smartphones og tablets, før 

de er 2 a r, fordi der er stor bekymring for det kan forstyrre deres kognitive udvikling og koncentration. Blandt børn, der bruger 
smartphones og er aktive pa  de sociale medier, ser vi desværre en bred vifte af skader, lige fra kemiske forandringer i hjernen og 
en kemisk aktivitet, der medfører afhængighed og skader deres selvværd." 



Eilat er det 6-bedste feriemål i verden 

Hilton Queen Of Sheba Hotel 

Israels eksotiske Eilat kan tilbyde strande i ver-

densklasse, pragtfulde muligheder for dykning i ko-

ralrevene og 5-stjernede hoteller, der tiltrækker tu-

rister fra hele verden. 
New York Times har svært ved at indrømme, at 

Israel gør noget som helst rigtigt, men dets rejsere-

daktører kan ikke fa  nok af den jødiske stats para-
dis ved Dødehavet. Blandt attraktionerne her er 

Coral Beach Nature Reserve med kæmpestore pano-

ramavinduer ud til de farvestra lende fisk og alt det 

andet liv i Middelhavet.  
Avisens læsere stemte pa  Eilat som det 6. bed-

ste feriema l i verden foran Las Vegas, New York 

City og andre favoritter. Med en helt ny lufthavn 
ved badebyen er Eilat klar til at blive det bedste 

feriema l for kræsne rejsende. 

Kilde: United with Israel 13. December 2018 

United with Israel 14. januar 2019 

Ildballoner og drager med spræng-

stof fra Gaza har de sidste 10 ma neder 

ødelagt 8.100 hektar god landbrugs-
jord. For at imødega  denne udfordring 

har 16 israelere nu dannet et frivilligt 

brandkorps. Na r de har afsluttet deres 
træning om 2 uger, bliver de en del af 

Kibbutz Or Haners brandkorps.  

Ifølge Eyal Hajbi, den øverste sik-

kerhedsansvarlige for Regionsra det i 
Shaar HaNegev, er kursus tilrettelagt, 

sa  regionen er forberedt pa  næste bøl-

ge af brande til sommer. 

"Vi forbereder os for fuld kraft til sommeren 2019, for Hamas har aldrig sagt de vil stoppe med balloner og drager. I de seneste 

uger blev eksplosive balloner sendt ind over Israel, indtil det ophørte pa  grund af da rligt vejr. Vi forventer der kommer flere, na r 

der bliver varmere. " 

Andre frivillige enheder er oprettet i Kibbutz Nahal Oz og Kibbutz Kfar Aza, og "vi er ogsa  interesserede i at a bne en enhed i 
Kibbutz Bror Hayil og andre steder" siger Hajbi. 

"Der er meget mere, der skal gøres. Arbejdet udføres i et ekstraordinære samarbejde mellem Regionsra det, befolkningen og 

Israels brand- og redningstjeneste. Enheden fra Or Haner er en mursten i forsvarsvæggen mod brandene.”  
Lucy Miransky, en af 2 kvinder, der deltog i kurset, fortalte Israel Hayom: "Vi holdt en realistisk øvelse, hvor vi skulle skære en 

bil a ben for at fa  passagerne ud og vi simulerede en brand. Pa  trods af alle problemer med det havde jeg en god dag. Værktøjerne 

vejer et ton og vi er kun 2 kvinder, men vi gør bare, som mændene gør. 

Vi har haft mange brande ved kibbutzen og et par gange ma tte der sættes slukningsfly ind. Gud ske lov kan vi nu beskytte os 
hurtigere og ikke bare vente pa , at brandbilerne kommer. Vi kan ha ndtere brandene og stabilisere situationen, indtil der kommer 

hjælp. Vi forventer ikke, at forholdene bliver bedre, de bliver ved med at sende ildballoner. Her i vinteren sender de eksplosive 

balloner og der er ingen prognose om, hvorna r det vil ende." 
At deltage i kurset fa r Miransky til at føle hun forsvarer sit hjem. ”Det er opmuntrende at vide, at jeg kan det og ve d, hvordan 

man svarer igen. " 

Frivillige brandmænd bekæmper ilden ved Gaza-grænsen 



Iransk løfteraket med satellit 
World Israel News 14. December 2018 

Det israelske firma ImageSat Internatio-
nal har offentliggjort de sidste trin af en ra-

ketaffyring med en satellit, der synes at være 

en del af den islamiske republiks ballistiske 
program. De viser, at Teheran klar til at sen-

de en satellit i kredsløb fra det nordlige Iran. 

Mens den iranske præsident Hassan 

Rouhani har fremsat krav om at opsende sa-
tellitter "ved hjælp af hjemmelavede raket-

ter", er embedsmænd fra Teheran blevet af-

sløret i deres tidligere fremstilling af militær 

intelligens og forsøg pa  at sprede falske ny-
heder om Irans militære kapaciteter. 

ISI's fotos viser, at Irans satellitopsendel-

se kan være foresta ende, de viser et stort an-
tal medarbejdere, der i de sidste par dage  er 

ankommet til Khomenei Spaceport. 

Israel, USA og andre allierede mener, at Iran bruger sit rumprogram til at udvikle ballistiske missiler, der er i stand til at over-

va ge Irans fjender overalt. "Det er vor vurdering, at raketten, der opsender satellitten, er konstrueret og at den nu bliver checket 

før affyringen." 

Israel er ikke alene om at udtrykke irritation over Irans militære aggression. USA’s udenrigsminister Mike Pompeo har tidlige-
re identificeret Irans satellitprogram som et klart bevis pa , hvorfor landet ikke vil anerkende en FN-resolution, der forbyder Den 

islamiske Republik i at udvikle ballistiske missiler, der kan transportere atomva ben . 

Israel bekæmper Gazas forurenere, spildevand og affald 
United with Israel 16. Januar 2019 

Ra t spildevand og affaldsvand fra Gaza bliver pumpet ind i det sydlige Israels vandløb og affaldet samler sig langs det grænse-
hegnet og er et økologisk mareridt for israelere, der bor tæt ved grænsen. 

Ifølge en rapport fra Israels YnetNews pumpes forurenet spildevand fra Gazas byer Beit Hanoun og Beit Lahia til Nahal Hanun, 

der løber gennem Israel, før de udtømmes i Middelhavet. I denne proces bliver israelsk grundvand forurenet og fora rsager en inva-
sion af myg og fluer i moshavs og kibbutzer, der støder op til Gaza. 

Pa  grund af de vanskelige forhold har Israels vandmyndighed etableret en pumpestation nær Erez-grænseovergangen og er 

begyndt at rense vandet. 

Gazas regering er ansvarlig for rensning af spildevand i regionen, men Hamas-regimet har droppet finansiering af infrastruktu-
ren og vælger i stedet at tillade affald at lække ind i Israel og ud i havet. 

"Det farlige er, at palæstinenserne i Gaza pumper vand fra vandbrønde pa  en ukontrolleret ma de og dermed forurener det 

grundvand vi bruger", fortæller David Rosenberg, direktør for infrastruktur og vand i Sha'ar HaNegev  Regionsra d. ”De har ikke vi-
den og værktøjer til at pumpe grundvandet, sa  miljøskaden er enorm." 

3 gigantiske lossepladser er blevet oprettet af Hamas-regeringen, de grænser op til Eshkols Regionsra d og fora rsager, at stan-

ken fra affaldet svæver ind over det jødiske samfund. 

Beboere rapporterer, at lossepladserne periodisk tændes i brand, det fora rsager farlige kemikalier i luften. Insekter og gnavere 
lever i lossepladserne og angriber samfundene sammen med sygdomsbefængte katte og hunde, der bryder hegnet og finder føde i 

affaldet. 

Situationen kommer efter ma neders af ildballon- og drageangreb fra Gaza, der har afbrændt tusindvis af acres i landbrugs-, be-

boelses- og beskyttede naturomra der og fora rsaget tab for millioner af dollars. Desuden blev ca. 330 raketter i 2018 affyret fra Ga-
za til de sydlige israelske samfund. 


