
Nyheder fra Israel 

Træernes nytår i Israel 

I denne uge vil jøderne markere Tu B’shvat - den 15. dag i ma neden  

Shvat, som er Træernes Nytår, et af de 4 nytår i den jødiske kalender.  

Den 1. i ma neden Nisan er Nyta r.  

Den 1. dag i ma neden Elul er ofring af tiende fra kvæg, fa r og geder.  
Den 1. dag i ma neden Tishrei er Rosh Hashana, det jødiske Nyta r.  

Den 15. dag i ma neden er Tu B’shvat, Træernes Nytår. 

Som man kan forestille sig, er frugt i centrum pa  Tu B'shvat med alle slags fester og sammenkomster. Det anses for særlig godt 
at spise de 7 frugter, som Israels land frembringer: Hvede, byg, drue, figen, granatæble, oliven, dadler. 

"Ekstra-jomfru olivenolie beskytter mod aldersrelateret kognitiv tilbagegang” siger dr. Antonio Capurso fra University of Bari. 

Ma ske har han læst Talmud!                                                                                                                       Kilde: United with Israel 20. januar 2019 

Det unge par Shira og Amichai Ish-Rah, der blev hårdt sårede af terrorister ved et bus-

stop udenfor bosættelsen Ofra den 9. december 2014, plantede et træ til minde om 

deres ufødte barn, der døde efter angrebet og er begravet pa  Oliebjerget.   

                                                                                       Kilde: World Israel News 21. januar 2019 

Såret par planter træ for deres døde barn 



Israel nr. 5 på innovationsindeks 
United with Israel 22. januar 2019 

Pa  Bloombergs a rlige innovationsindeks blev 
Sydkorea nr. 1 for nye investeringer i nøgletekno-

logier og en lovfæstet plan for nye virksomheder.  

Tyskland kom på 2. pladsen for sine investerin-
ger i produktion og forskning hos industrielle gi-

ganter som Volkswagen, Daimler og Bosch og for-

bedringer i uddannelse. 

3. og 4. plads gik til Finland og Schweiz. 
Israel kom ind på 5. pladsen for intensiteten af 

forskning og udvikling, koncentrationen af forske-

re, antallet af fagfolk beskæftiget med forskning 

og udvikling, patentaktivitet samt højteknologisk 
tæthed, defineret som antal af indenlandske høj-

teknologiske offentlige virksomheder. Netanyahu og Merkel på en nyhedsudstilling i Israelsmuseet i Jerusalem 2018. 

Antikræftstof 
kan udvindes  
af ørkenblomst 

Ifølge det hebraiske website Walla er blomsten den duften-

de stjerne eller kochav reichani på hebraisk. Det er en ørken-

busk, der vokser syd og øst for Israel i Arava, Negev og Judæas 

ørkener og tæt pa  Det døde Hav. Dens latinske navn er Naupli-
us graveolens og den er kendt for sine medicinske egenskaber, 

der længe har været brugt til behandling af smerter, fordøjel-

sesproblemer og fødselskomplikationer. 
Forskere ved Aravas afdeling ved Det døde Hav og Arava 

Sience Center tog et udtræk af planten i forsøg til behandling af 

mus med lymfekræft. I løbet af 24 til 44 timer døde 50 % af 

kræftcellerne, mens sunde celler forblev sunde. 

Dr. Rivki Ophir, som ledte forskergruppen på Yair Research Center, siger de observerede processer meget ligner virkningen af kon-

ventionel kemoterapi mod kræftceller hos mennesker. Resultaterne af forsøgene er meget opmuntrende. Selv om dette er foreløbi-

ge forsøg, der ikke er afprøvet pa  mennesker og vi endnu ikke ve d hvilke former for kræft det kan afhjælpe, er potentialet klart: 

Den duftende Stjerne har medicinsk værdi. Hvis et farmaceutisk firma investerede i denne unikke plante, kan vi muligvis komme 
med gode nyheder for kræftpatienter. 

Vore resultater er ikke et tilfældige! Arava er et omra de, hvor ørkenplanter udvikler medicinske egenskaber, fordi de overlever 

vanskelige forhold som tørke, ekstrem varme, stærk solstra ling og meget mere. For at overleve alt dette producerer de unikke or-
ganiske materialer.”                                                                                                                                       Kilde: United with Israel 22. januar 2019 

Fransk indvandrer vandt 30 mill. shekels i lotteri 
World Israel News 22. januar 2019 

Mange indvandrere til Israel føler, at de fik jackpot ved at begynde et 
nyt liv i Israel, men et fransk par i halvtredserne, der kom hertil for 10 a r 

siden, har oplevet det helt bogstaveligt. 

Parret, hvis navne ikke er frigivet, satte 64 shekels (17 dollars) pa  et 
lod i Double Lotto, der ramte alle 6 tal til førstepræmien: 30 millioner she-

kels (4,1 millioner dollars).  

De blev først klar over det 3 dage efter udtrækningen, da manden kon-

trollerede trækningslisten fredag eftermiddag, rapporterede Israel Hayom. 
Parret holdt dog deres lykke for sig selv under hele sabbaten, tog mod 

gæster og deltog i sabbatsbønner i deres sædvanlige rutine. Kvinde køber et lod i et lotteri i Jerusalem. 

"Vi er glade for, at vi immigrerede til Israel og nu er vi endnu gladere!" fortalte konen. 

"Det har altid været vigtigt for os at være velgørende" tilføjede manden. "Vi har givet noget i alle disse a r, og det gør vi ogsa  nu. 

Vi vil som sædvanlig give tiende af vore indtægter og sa  skal alle vore børn have deres egen lejlighed." 

PA frigiver palæstinenser idømt livsvarigt fængsel 
World Israel News 22. januar 2019 

En palæstinenser med amerikansk indfødsret, der af Selvstyret blev idømt livsvarigt fængsel for at sælge jord til israelere, er nu 

blevet overgivet til de amerikanske myndigheder. "Issam Akel besidder et amerikansk pas og blev overdraget til de amerikanske 

myndigheder efter deres anmodning" meddelte en højtsta ende sikkerhedsofficer, der ikke ville navngives, i søndags. En anden em-

bedsmand, der ogsa  talte pa  betingelse af anonymitet, bekræftede Akels frigivelse. Begge nægtede at give yderligere oplysninger. 

Det amerikanske udenrigsministerium og Israels ambassade i Washington reagerede straks pa  en anmodning om hjælp, da Is-

sam Akel, 55, blev retsforfulgt for at have solgt et arabisk ejet hjem i Jerusalem til Ateret Cohanim, en yeshivah-gruppe, der har op-

købt ejendomme i det muslimske kvarter i Jerusalem og pa  strategiske steder i den gamle by. 



Blodmånen 
varsler fare  
for jøder i  
diasporaen 

Søndag aften ændrede Ma nen udseende til en blodma ne for an-

den gang indenfor et a r. En jødisk kabbalist siger, at det er et var-

sel til alle jøder i diasporaen om at komme hjem til Israel. 

"Na r naturen opviser noget sa  usædvanligt som en blodma ne, 
skal vi helt sikkert være opmærksomme!" siger Rabbi Yekutiel Fish 

i et interview med Adam Berkowitz i Breaking Israel News. En 

blodma ne over Nordamerika er en besked til USA og til jøderne." 
USA og ledere i den vestlige kristne verden er i jødisk tanke-

gang Det Edomistiske Rige, som sendte jøderne i eksil for omkring 

2.000 a r siden. 

"Ifølge profeterne vil Jordens sidste dage markere enden pa  
Det Edomitiske Rige, en periode vi nu ga r ind i, hvor der opsta r 

store tragedier, der vil vælte regeringer og bringe stor menneske-

lig lidelse over Jorden," sagde han.  

    "Den eneste ma de at forhindre eller minimere tragedierne pa , er at gøre Guds vilje. Ikke-jøder kan gøre dette overalt. For jøder, 

der stadig er i diasporaen, er den eneste ma de at undga  tragedie at komme hjem til Israel." 

Sammenløbet af den usædvanlige solformørkelse, der kom ved Trumps indvielse som amerikansk præsident, har ogsa  flere 

kristne ledere forudsagt som da rlige nyheder for verden. Den britiske avis Daily Star rapporterede, at prædikanten Paul Begley 
mener  "Amerika skal ha ndtere en form for katastrofe… noget, der vil blive husket i historien."  

Samtidig forbinder en kristen præst ved navn Mark Biltz blodma nen med den jødiske kalender og bemærker, at den vil finde 

sted i Tu B'shvat, Træernes Nyta r. ”Disse og andre tegn viser, at en krig vil bryde ud i Mellemøsten i a r, som Israel vil vinde, selv 
om dette ikke nødvendigvis betyder verdens ende. Det er muligt vi kommer til at høre en erklæring om genopbygningen af det jø-

diske tempel."                                                                                                                                                  Kilde:  United with Israel 20. januar 2019 

 Arrow 3 er næste generation i missilforsvar 
World Israel News 22. januar 2019 

Israels forsvarsministerium meddelte tirsdag, at Arrow 3 Defense 
System nedskød et kunstigt missil i den anden vellykkede test af den ny-

este version af systemet. Alt i systemet fungerede perfekt, siger mini-

steriet. Efter at missilet var affyret fra luftva benbasen i Palmachim, 
fandt Arrow 3 hurtigt ma let, beregnede dets bane og sprængte det. 

USA’s missilagenturs direktør, generalløjtnant Samuel Greaves, 

udtalte: "Denne succesfulde test giver tillid til Israels evne til at be-

skytte sig mod eksisterende trusler i regionen." 
Arrow 2 er i øjeblikket i brug og er det højeste forsvarsvåben i Isra-

els arsenal. Det er meningen at beskytte Israel mod interkontinentale 

missiler, som dem, der i øjeblikket udvikles af Iran, ved at nedskyde 
dem, før de na r ind i israelsk luftrum. 

En Arrow 3 
affyringsrampe 

Den nyeste version er en del af næste generation af missilforsvar, der angriber ma let meget hurtigere, i større omra der og i me-

get større højder end i dag. Selvom det endnu ikke er operationsklart, siger ministeriet, at den vellykkede test af Arrow 3 er en vig-

tig milepæl i Israels operative evne til at forsvare sig fra eksisterende og fremtidige trusler i regionen. 

Arrow 3 er et fælles projekt fra de amerikanske og israelske missilforsvar og repræsentanter for dem begge var tilstede ved prøven 
sammen med Israel Aerospace Industries, Elta og Elbits personale, da alle tre virksomheder er involveret i konstruktion af systemet. 

Ifølge Congressional Research Service har USA finansieret Arrow 3-programmet siden 2004. Dets bidrag er steget fra 20 millio-

ner dollars i 2004 til 253 millioner dollars sidste a r, i alt omkring en milliard dollars. 

 
Genfundne Nazi-malerier bliver til fond for jøder 
World Israel News 22. januar 2019 

Datteren af Hitlers yndlingsarkitekt og arbejdsminister Albert Speer donerede sine malerier for 

at hjælpe jødiske kreative projekter i Tyskland. Hilde Schramm arvede flere malerier indsamlet af 

hendes far, men var sikker pa  e n ting: Hun ville ikke have dem! 

I 1994 blev Zuru ckgeben oprettet, et projekt, som Schramm i mandags blev hædret for med en 

tysk jødisk historiepris, indstiftet af den amerikanske jødiske filantrop Obermayer til anerkendelse 

af ikke-jødiske tyskeres bestræbelser pa  at holde Tysklands jødiske kulturelle fortid levende, pa  linie 

med regeringens indsats for at finde frem til arvinger og organisere en genopretning. 

Zurückgeben opfordrer enhver tysker til at undersøge de mere verdslige ting i deres husstande om. hvor de kom fra. Det vil bekæm-

pe nazisternes pa stand om,, at alle jøder var rige og magtfulde, og vil ogsa  at fjerne tanken om, at kun nazi-eliten berigede sig pa  jø-

dernes bekostning. 

Da det i dag er umuligt at finde frem til de oprindelige ejere af mindre ting som bestik og møbler, giver donorer ofte et symbolsk 

beløb eller sælger genstandene og skænker beløbet til Zuru ckgeben. 

Siden starten i 1994 har hundredvis af tyskere doneret, sa  stiftelsen har kunnet betale ca. 500.000 euro ($ 570.000) i tilskud til 

støtte for mere end 130 jødiske kvinders projekter med børneteater, udstillinger, dans og shows, bøger og film. 

 Hilde Schramm  



Flere transplantationer i Israel i 2018 
World Israel News 23. januar 2019 

Israel foretog et rekordstort antal transplantationer i 
2014, fremga r det af data fra Israels nationale transplan-

tationscenter. Ialt blev der gennemført 592 transplanta-

ter i Israel med organer fra levende og afdøde donorer, 
hvilket svarer til en stigning pa  13 % i forhold til 2017. 

Knap halvdelen, 334, kom fra afdøde donorer med 100 

levertransplantationer og 25 hjertetransplantationer, en 

stigning pa  44 % i forhold til 2017. 
National Transplant Center udsteder Adi-kortet, der er 

opkaldt efter Ehud Ben Dror, der døde, mens han ventede 

pa  en nyredonation.  

Indehavere af et Adi-donorkort har tilkendegivet at donere organer efter døden for at redde livet for ventende patienter. Tæt pa  

en million israelere har et Adi-kort, mens ca. 40.000 nye sluttede sig til familien Adi i 2014. 

2014 sa  ogsa  en ny rekord i antallet af familier, der samtykker i at donere deres afdøde slægtninges organer. Af de 173 familier 

med hjernedøde pa rørende besluttede 111 at deres organer blev doneret. I de 4 tilfælde, hvor patientens hjerte var ophørt med at 
sla , gav alle familier tilladelse. 

Den væsentligste stigning blev set i hjertedonationer, hvor 26 ventende patienter fik et nyt hjerte, en stigning pa  44 % i forhold 

til 2017. Størstedelen af plantationer fra levende donorer var af en nyre. 125 slægtninge donerede 125 nyrer, mens 106 blev done-
ret af ikke-slægtninge af medmenneskelige a rsager. 

Gabi Revivo, der grundlagde Tormim Chayim-organisationen (Skænk Liv pa  hebraisk), som fremmer nyredonationer, og selv har 

doneret sine nyre til en helt fremmed, fortæller, at hans organisation ogsa  oplevede en stigning i antallet af donationer sidste a r. 

Omkring 1200 patienter venter pa  en transplantation, 40 % af dem vil ellers dø af deres sygdom. Potentielle donorer af de 1200 
underkastes en stringent test og kun 30 % af dem bliver godkendt til donation. 

Gilad Erdan                                  Federica Mogherini  

Israel bebrejder EU for BDS-finansiering 
World Israel News 23. januar 2019 

EU fortsætter med at finansiere organisationer, der boykotter 
Israel, viser en rapport offentliggjort onsdag af Israels ministerium 

for strategiske anliggender. Med titlen The Money Trail: 2nd Editi-

on følger den op på en tidligere rapport fra ministeriet om EU’s fi-

nansiering i 2016 for organisationer, der boykotter Israel. 
Dengang opfordrede Israels minister for strategiske anliggen-

der Gilad Erdan EU's politiske chef Federica Mogherini til straks at 

ophøre med overførsel af midler til disse organisationer. Mogheri-

ni svarede, at der var strenge overva gnings- og verifikationsproce-
durer pa  plads og forsikrede Erdan om, at der ikke bruges EU-mid-

ler til fremme af boykot af Israel. 

Men den nye rapport viser, at EU fortsat har overført millioner 
af euro i 2017-2014 til NGO'er, der fremmer boykot i Israel.  

"Vi har tidligere analyseret det israelske ministeriums sa kaldte Money Trail-rapport og konkluderet at pa standene fremsat i be-

tænkningen er ubegrundede og faktisk ukorrekte" sagde en EU-talsmand. "Vi opfordrede de israelske myndigheder til at deltage i 

en produktiv dialog om civilsamfundet som fastsat i handlingsplanen for EU og Israel. Dette tilbud blev ikke besvaret, men sta r sta-

dig ved magt. Vi anser det for uheldigt, at da rligt underbygget materiale igen bliver offentliggjort uden forudga ende dialog og enga-
gement med os." 

"I stedet for at gemme sig bag tomme erklæringer har EU brug for at gennemføre sin egen politik og straks ophøre med finan-

sieringen af organisationer, der fremmer boykot mod staten Israel!" sagde Erdan i en erklæring onsdag. "I december 2014 advare-
de Den Europæiske Revisionsdomstol om, at Europara det ikke har tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om, hvordan disse NGO'-

er bruger midlerne og opfordrede EU til "øjeblikkeligt at afslutte finansiering af NGO'er, der arbejder for boykot af Israel." 

Rapporten fokuserer pa  10 ikke-statslige organisationer, der si-

ges at være aktive for at fremme boykot mod Israel. Ministeriet for 

strategiske anliggender siger, at oplysningerne hovedsagelig er ba-

seret pa  data fra EU’s Financial Transparency System samt forskelli-

ge europæiske og palæstinensiske organisationer. Den udviser di-

rekte overførsler af 750.000 € til en palæstinensisk organisation 

kaldet Al-Haq, som af Den Internationale Straffedomstol og FN’s 

Menneskerettighedsråd.er anklaget for at handle imod Israel.  

I 2014 opfordrede Al-Haq sammen med flere franske organisati-

oner virksomheder, der er involveret i et projekt for transport i 

Israel, til at afsla  at deltage, hvis projektet direkte eller indirekte 

bidrager til jødiske samfund i Judæa og Samaria. 


