
Nyheder fra Israel 

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro takkede Israel for at sende redningshold til at hjælpe med eftersøgningen efter sammen-

bruddet af en dæmning, der dræbte næsten 100 mennesker, mens mange hundrede savnes. 

"De modige israelske tropper, sendt af premie rminister Netanyahu, har i dag afsluttet deres mission i Brasilien. Pa  det brasili-

anske folks vegne takker jeg jer for jeres tjenester!" skrev Bolsonaro pa  Twitter. 
Den israelske styrke ledes af kollega Golan Vach, øverstbefalende for Israels nationale redningsenhed, og omfattede 130 sol-

dater og officerer fra hæren og reserven. Den bestod af ingeniører, læger, redningsfolk, brandmænd og soldater fra IDF's undersø -

iske enhed. 
Sammenbruddet af dæmningen sendte en rivende flod af mudder over det store kompleks med 300 ansatte i det brasilianske 

mineselskab Vale. Vandfloden strømmede videre til den nærliggende by Brumadinho med 39.000 indbyggere, skar sig gennem al 

vegetation, landbrugsjord og veje, sa  det var umuligt at komme til omra det og fa  et overblik over katastrofen  

Pa  Twitter lød det i en erklæring fra IDF: "Israel gennemfører en humanitær hjælpemissi-

on til Brasilien efter den ødelæggende katastrofe med dæmningen ved Brumadinho, der kræ-

vede mere end 80 ofre. Vi er stolte over at hjælpe vore brasilianske venner og vi sta r sammen 

med befolkningen i Brasilien."  
Det israelske søge- og redningshold var det første af sin art sendt til Brasilien og markere-

de endnu et skridt fremad for de to lande, der har opvarmet deres forbindelse efter at den 

nye brasilianske præsident har lovet at flytte sin ambassade i Tel Aviv til Jerusalem. 
Netanyahu indledte et diplomatisk besøg i Brasilien forud for Bolsonaros indsættelse 1. 

januar, hvor den nye brasilianske leder officielt bekræftede ambassadens flytning. 

Den føderale stedfortræder og 

søn af præsidenten Eduardo Bolso-

naro sagde i sin velkomst til det is-

raelske redningshold: 
"Israel gør dette her, fordi det 

er et venligt land. Det har altid væ-

ret der, men har altid været da rligt 
behandlet af vore tidligere herske-

re af ideologiske grunde. Na r ond-

skaben sidder ved magten, ma  man 

bare rette ind, men se nu, hvor me-
get godt der kommer med denne 

nye forbindelse!"  

       Kilde: i24 News 1. februar 2019 

Det israelske hold søger efter over-

levende i det tykke mudderlag 

Redningshold til Brasilien hjælper efter dæmningsbrud 

Det israelske hold ved afrejsen til Brasilien 

Eduardo Bolsonaro 



Præsidenten vært for familier 
fra rumfærgen ”Colombia” 
World Israel News 27. januar 2019 

Præsident Reuven Rivlin og hans hustru 
Nechama mødtes søndag med de 7 familier til 

besætningen pa  rumfærgen Columbia, som 1. 

februar 2003 brændte op ved tilbagekomsten 

til Jordens atmosfære. Alle 7 astronauter om-
kom, en af dem var israeleren Ilan Ramon. 

Familierne besøger Israel pa  opfordring af 

hans enke Rona Ramon, der døde i december 
2018. Ved udsendelsen af invitationen sagde 

hun, at hun havde ønsket familierne skulle 

deltage i den israelske Space Week og deltage 

i en mindeceremoni for Ilan.  

Efter Ronas død efterkom præsidenten og hans hustru anmodningen fra Ilan 

og Ronas børn om at være vært for denne begivenhed i præsidentens residens i 

Jerusalem. 

Før mødet mødtes Tal, Yiftach og Noa Ramon privat med Rivlins pa  præsiden-
tens kontor. En anden søskende, Assaf Ramon, blev dræbt i kollision under en 

kampflyvning i en avanceret pilotuddannelse i Israels luftva ben i 2009. 

Familierne til Columbia forærede præsidenten dette billede af besætningen, taget ved opsendelsen  i 2002, flere ma neder før 

katastrofen. Det viser astronauterne, der har amerikanske flag pa  deres rumdragter, mens Ilan Roman har det israelske flag pa  sin. 

Columbia var NASA’s første rumfærge, som udførte 28 missioner med 160 astronauter. 

Space Week omfatter konferencer for forskere og uddannelsesmæssige arrangementer for over 100.000 børn. 

Stolte af Ramon Foundation 
Evelyn Husband-Thompson, hustru til kommissæren for Columbia-missionen Rick Husband, takkede præsidenten og sagde: "Vi er 

alle sa  stolte af jer og stolte af Ramon Foundation. Det er svært følelsesmæssigt at mindes tragedien, men vi ser frem til fremtiden. 

Pa  vegne af alle familier siger jeg: Vi er sa  glade for at være her!" 

"Jeg byder jer alle velkommen her - ikke som gæster, men som familie," sagde præsidenten. "Na r vi tænker pa  de 7 astronauter i 

Columbia, føler vi en dyb sorg, men også grænseløs stolthed. De  tog op mod himlen for at udvide grænserne for menneskelig viden.  

Enhver israeler ve d, hvor han  stod for 16 
a r siden, da de hørte den forfærdelige nyhed. 

Historierne om de modige astronauter pa  
rumfærgen er blevet en del af Israels historie. 

For kun en ma ned siden sagde vi farvel til 
Rona Ramon. Rona hædrer nu mindet om sin 
mand og sin søn gennem Ramon Foundation, 
som giver unge mennesker muligheden for at 
se deres drømme ga  i opfyldelse.  

Det er det, jeg tror, den israelske Space 
Week repræsenterer - inspiration til næste ge-
neration for os alle, ikke blot for at udforske 
rummets mysterier, men ogsa  for at opbygge 
en bedre verden her pa  Jorden.” 

Undervisning for skoleklasse i Space Week. 



Malaysias antisemitisme koster  
det Paralympiaden 2019 
World Israel News 27. januar 2019 

I søndags bekendtgjorde International Paralympic 
Committee IPC, at den vil fratage Malaysia værtskabet for 

World Para Swimming Championships, fordi landet har 

nægtet atleter fra Israel at deltage. Arrangementet af-
holdes i byen Kuching 29. juli-4. august. 

”IPC's bestyrelse har besluttet dette, fordi Malaysia 

ikke har afgivet de nødvendige garantier for, at israel-

ske parasvømmere kan deltage uden diskrimination og 
med løfte om deres personlige sikkerhed", siger IPC i en 

erklæring. En svømmer jubler for vinde guld i kvindernes 100 meter freestyle i 2018. 

IPC’s præsident Andrew Parsons sagde: "Alle verdensmesterskaber skal være a bne for alle berettigede atleter og nationer til at 

konkurrere sikkert og frit uden diskrimination. Na r et værtsland udelukker atleter fra en bestemt nation af politiske grunde, har vi 

ingen andre muligheder end at søge efter et nyt værtsland." 

"Den paralympiske Bevægelse har og vil altid være motiveret af ønsket om fællesskab, ikke udelukkelse. Uanset hvilke lande, 
der er involveret i denne sag, vil IPC tage den samme beslutning, hvis vi skulle sta  overfor en lignende situation.” sagde han. 

Den amerikanske jødiske komite  roser afgørelsen som "en stor sejr for den paralympiske a nd." 

IPC siger, at da den underskrev en kontrakt med Malaysia's Paralympic Council om værtskabet, blev det med forsikring om, at 
alle atleter og lande kunne deltage. 

"Siden da er der sket en ændring i landets politiske lederskab og den nye regering har andre tanker. Politik og sport er aldrig en 

god blanding og vi er skuffede over, at israelske atleter ikke ma  konkurrere i Malaysia" sagde IPC i sin erklæring. 600 svømmere fra 

60 nationer forventes at deltage i arrangementet. IPC søger i øjeblikket et nyt værtsland. 

Polsk svømmer vil ikke træne Malaysia 
United with Israel 29. januar 2019 

4 gange olympisk svømmer Bart Kizierowski fra Polen har afvist et til-
bud som træner for Malaysias nationale svømmeteam, fordi landet nægter 

adgang for israelske atleter til Paralympiaden 2019. 

Efter at Den internationale paralympiske Komite  IPC fjernede Malaysias 
ret til at være værtsland for World Para Swimming Championships  pa  

grund af landets meddelelse om, at det ikke ville tillade israelere at kon-

kurrere, fik Malaysia flere da rlige nyheder i denne uge. Bart Kizierowski til højre i bassinet med en deltager. 

"Jeg blev af Malaysias Svømmeforbund tilbudt en meget attraktiv stilling som coacher" skriver Bart Kizierowski pa  Twitter. "Af 

personlige grunde afviste jeg dette tilbud pa  grund af de malaysiske politikeres nægtelse af visum for israelske atleter, der skal 

konkurrere om verdensmesterskabet arrangeret af landet. Der er ikke plads til det i sport. " 

"Politik og sport er aldrig en god blanding" siger IPCs præsident Andrew Parsons, efter at bestyrelsen besluttede at diskvalifice-
re Malaysia som vært for 2019 World Para Swimming Championships. "Vi er skuffede over, at israelske atleter ikke ville fa  lov til at 

konkurrere i Malaysia. Alle verdensmesterskaber skal være a bne for alle berettigede atleter og nationer for at konkurrere sikkert 

og fri for forskelsbehandling. Na r et værtsland udelukker atleter fra en bestemt nation af politiske grunde, har vi absolut ikke an-
dre muligheder end at søge et andet værtsland." 

Malaysias premie rminister Mahathir Mohamad svarede: "Israel er en kriminel stat og fortjener at blive fordømt. Vi fastholder, 

at vi har ret til at holde israelere borte fra vort land. Na r verden fordømmer os for det, har vi ret til at sige, at verden er hyklerisk!" 

Vagter skød burkaklædt angriber 
World Israel News 30. januar 2019 

En arabisk kvindelig terrorist forsøgte i onsdags at 
knivstikke en israelsk grænsevagt pa  A-Zaim-kontrol-

punkt i Judæa, det ligger ved den sydlige indgang til Jeru-

salem. Grænsevagterne reagerede hurtigt, skød og dræb-

te hende. Ingen israelere blev sa ret i angrebet.  
Jerusalems politiske kommandør Yoram Halevi an-

kom til stedet og orienterede pressen om detaljerne: ”Det 

var en 16-a rig elev fra Ramallah. Hun tog en taxa til 
checkpointet fra sin by. Da hun na ede grænsevagterne, 

tog hun kniven frem og angreb dem.” Pa  videoen ses hun 

i burka ga  henimod det travle kontrolpunkt. Da hun an-

griber grænsevagten, bliver hun skudt. Politiet undersø-
ger nu hendes motiv. 

Scenen for angrebet ved den sydlige indgang til Jerusalem. 



Regnen i Israel er en stor velsignelse  
United with Israel 20. januar 2019 

Israels seneste regn og sne er blevet fejret vidt og bredt. Men 

med muligheden for, at den tunge regn kan fora rsage skade og end-

og død, er vi forsigtige med at bede om regn som en velsignelse, ik-
ke en forbandelse. Lad os standse et øjeblik og huske den unge ser-

gent. Evyatar Yosef, der fornylig druknede i kraftige vandstrømme, 

der var forøget af den stærke regn. 
Pa  2 dage steg niveauet i Genesaret Sø mere end 20 cm. Na r sne-

en i Golanhøjderne smelter, vil søen stige yderligere.  

Pa  trods heraf ma  alle israelere spare og ikke være tilfredse eller 

fa  en falsk følelse af sikkerhed. Vi lever i en tør region, der har me-
get forskellige regnfulde og tørre a rstider, og hvor tørke er almin-

delig, sa  vi kan ikke tage det for givet. 

Efter a r med tørre vintre bliver niveauet af Genesaret Sø farligt lavt. 20 cm er fantastisk. Alligevel er vi i dag 1 meter lavere end 

den røde linje, hvor eksperter siger økologien begynder at tage skade. Det er niveauet, hvor pumpning fra søen er forbudt. Vi  er 

mindre end 1 meter over den sorte linje, hvorefter vand ikke kan pumpes og økologiske skader kan blive uforudsigelige. 

Pa  den anden side er vi omkring 5 meter under den øverste røde linje. Dette er det optimale niveau, hvor dæmningen ved søens 
sydlige ende kan a bnes, sa  vandet kan strømme ud i Jordanfloden og forha bentlig ogsa  na  Dødehavet.  

Det betyder, at den seneste stigning pa  20 cm er omkring 4 % af det, vi har brug for. For at opna  optimal kapacitet har vi brug 

for omkring 5 cm om dagen – hver dag. Set fra begge sider er koppen halvtom eller halvfuld. Bønner og handling er nødvendig! 

Genesaret Sø 

Fatah opfordrer til ny palæstinensisk regering uden Hamas 
World Israel News 28. januar 2019 

Fatahs Centralkomite  opfordrede i søndags Selvstyret til at erstatte den nuværende 
palæstinensiske regering med en ny instans, der ikke omfatter Hamas. Selvstyrets præsi-

dent Mahmoud Abbas, der er formand for Fatah, er af sit parti blevet presset til ændringen. 

”Hamas forkaster beslutningen og kalder den enden pa  palæstinensisk forsoning” sagde 
et talsmand i et interview pa  Gazas Al-Aqsa-TV. 

Palæstinensiske embedsmænd fremfører to grunde til at danne en   

regering udelukkende af PLO fraktionen, som Hamas ikke tilhører. 

Første  motivation er, at den nuværende instans er en national enhed, der blev oprettet som et resultat af Ha-

mas-Fatah-aftalen, som blev mæglet i Egypten i 2014, men Hamas har ikke holdt sin del af aftalen. 

"Vi planlægger at danne en ny regering snart som reaktion pa  Hamas’ manglende ansvar til at overdrage Ga-

za til det legitime Selvstyre" sagde Azzam al-Ahmad, et højtstående medlem af Fatah og PLO. Hamas var med til 
at danne den sidste regering. Denne gang skal den ikke deltage i dens dannelse eller være en del af den." 

Afstemningsaftalen fastsatte, at Hamas ville give PA mulighed for at genoptage kontrollen over Gaza, som 

Hamas har styret lige siden den omstyrtede PA-regeringen i 2007.  Rami Hamdallah  

I forsøg pa  at presse Hamas ind under sin myndighed har Abbas tilbageholdt en stor finansiering, men uden succes. Ogsa  Egyp-

tens indsats for at genoplive forsoningsaftalen har svigtet. 

Den anden motivation er, at Fatah vil udskifte premiérminister Rami Hamdallah. Skønt medlem af Fatah har han ingen position i 

den og han har reageret pa  Fatah-udvalgets beslutning ved at tilbyde at træde tilbage. Hans talsmand siger, at ”premie rministeren 

har stillet sin regering til ra dighed for præsident Mahmoud Abbas." 

Palæstinensiske kilder har nævnt flere mulige efterfølgere, den stærkeste blandt dem kan være PLO ’s generalsekretær Saeb 

Erekat, der har været en integreret del af fredsforhandlingerne med Israel i de sidste to årtier. 

Abbas 

IDF standser knivstik og skyder angriber 
World Israel News 21. januar 2019 

En palæstinenser blev standset i mandags, da han forsøgte 
at knivstikke israelske soldater. Han blev skudt pa  Shomron 

Square udenfor Shechem (Nablus) nær en militærbase, mel-

der IDF. Der er ikke rapporteret om israelske tilskadekomne.  
En undersøgelse viste, at angriberen kom i en bil, der sand-

synligvis var fra Nablus. Efter en kort sikkerhedskontrol befa-

lede en soldat ham at vende om, men han stod ud af bilen og 

angreb soldaten med kniv. 
"Det er andet forsøg pa  terrorangreb pa  samme sted in-

denfor en ma ned, og igen bliver civile og soldater reddet af 

intet mindre end et mirakel!" sagde lederen af Samarias Regi-

onsra d Yossi Dagan i en erklæring pa  The Times of Israel. 

                                           IDF-soldater på angrebsstedet i Samaria. 


