
Israelsk TV-serie får verdenssucces 
United with Israel 24. februar 2019 

I de seneste par a r har israelske TV-serier og film mar-

keret sig over hele verden, efter de er blevet sendt online 

pa  netværk som Hulu og Netflix. 

Den israelske TV-serie False Flag handler om 3 almin-

delige israelere, der pludselig bliver de hovedmistænkte i 

et terrorkomplot - den har det hele.  

Det var derfor ikke sa  mærkeligt, at dens internationale 

succes pa  nettet udløste en invitation til at lade premie ren 

pa  seriens 2. sæson ske pa  Berlins prestigefyldte filmfesti-

val Golden Bear. 

Nyheder fra Israel 

Scenebillede fra filmen 

Afbrændte marker blomstrer i Israel 
United with Israel 24. februar 2019 

Det er ikke længe siden marker i det sydlige Israel blev 

forkullet af ildbærende balloner. Nu blomstrer de igen! 

Smukke landbrugsarealer og naturreservater blev fuld-

stændig afbrændte sidste a r af de voldelige optøjer langs 

grænsen mellem til Gaza og ved brandbomber og ildbæ-

rende balloner, opsendt af Islamisk Jihad og Hamas. 

Nu blomstrer de samme marker igen, turister og lokal-

befolkningen vender tilbage til at nyde de skønne marker. 

Lad os trods de nye voldelige protester og angreb ved 

grænsen ha be, at det lovende opsving ikke er kortvarigt! 
Blomstrende anemoner i det sydlige Israel 

Skaberen af serien Maria Feldman tillægger succesen det faktum, at den udover at være en god historie handler om aktuelle 

begivenheder. En af seriens skuespillere Neta Riskin er af samme mening: ”Jo mere bevidst du er om, hvor du selv sta r i verden, des 

mere universel bliver du.” Herunder nogle scenebilleder fra serien. 

Barnebarn af Holocaust-overlever vandt Israels første Oscar 
United with Israel 25. februar 2019 

Embedsmænd i Israels regering lykønskede instruktøren Guy Nattiv med hans Oscar i ka-

tegorien Live Action Short Film - den første israelske Oscar i 41 a r. 

Skin, en 24-minutters film, handler om hadforbrydelser og deres indflydelse pa  en skin-

head og 2 sma  børn, et sort og et hvidt. Nattiv gik scenen for at modtage prisen og fortalte 

publikum: "Jeg flyttede hertil for 5 a r siden fra Israel - Lila Tov, Yisrael! (Godnat, Israel!) Mine 

bedsteforældre er Holocaust-overlevende. De fordomme de oplevede i Holocaust, ser vi over-

alt i dag - i Amerika og i Europa. Filmen handler om at undervise sine børn pa  en bedre ma de.” 

”Vi tilegner vor 5-ma neders baby pri-

sen, han er hjemme hos mine forældre, 

som ser dette” sagde Nattivs kone Jaime 

Newman. "Vi ha ber du vokser op i en ver-

den, hvor disse ting ikke sker, men hvor 

mennesker accepterer hinanden." Guy Nattiv  og Jaime Ray Newman.  

Nattivs film er baseret pa  en dokumentar fra 2012 om Bryon Widner, en 

superracist, der ændrede livssyn, da han mødte en enlig mor med 3 sma  døtre.  

Israels præsident Reuven Rivlin skrev pa  Twitter: "Tillykke til Guy Nattiv 

med at vinde Academy Awards. Kære ven, al hyldest for Skin ga r til dig, Sharon 

og Jaime Ray, men den er ogsa  en gave til vore børn og børnebørn og den frem-

tid vi ønsker for dem. Det er stolt af at være israeler! Mazal Tov!" 



Scene fra filmen 

I mandags gik 243 immigranter fra Ukraine i land i Israel efter en flyvning, der var organiseret af International Fellowship of 

Christians and Jews i mindet om dens grundlægger og tidligere præsident, Rabbi Yechiel Eckstein, der døde den 2. februar i a r. I Ben 

Gurion International Airport bød rabbi Ecksteins datter immigranterne velkommen hjem.  

"Denne særlige flyvning for 243 jøder fra Ukraine, der bliver borgere i Israel, er den bedste ma de at bevare mindet om min far 

og vise, at vi fortsætter ad samme vej som ham. Vi vil fortsætte med at arbejde for alle jøder, der længes efter at gøre aliyah.”  

”Da jeg var bare 10 a r, fik jeg fortalt meget om Israel og allerede dengang begyndte jeg at drømme om aliyah," sagde Andrii Tie-

riaiev fra Kirovograd, en af de nye immigranter. Jeg var første gang i Israel, da jeg var 20, og jeg besluttede da at gøre Israel til det 

sted, hvor jeg vil leve mit liv. Efter at have fa et familie i Ukraine flytter jeg nu endelig hertil sammen med min kone og 2 børn.” 

Mandagens flyvning blev arrangeret med hjælp fra kristne venner af The Fellowship, der vil bevare Rabbi Ecksteins vision om et 

partnerskab mellem den kristne verden og Israel. 

"Vi vil fortsætte med at bygge bro mellem den kristne verden og Israel," sagde Eckstein. "Denne flyvning vidner om den store 

indsats vore kristne venner gør for at sikre, at min fars drøm om, at denne bro bevares og opretholdes." 

De nye indvandrere kom fra flere byer, herunder hovedstaden Kiev, Odessa, Kharkov og Kirovograd. Aldersgruppen er fra 5 

ma neder til 88 a r. De fleste vil bosætte sig i Haifa og Ashdod, mens resten vil til Netanya, Rishon Lezion og Rehovot. 

ICJF har været en stor bidragyder til det jødiske agentur og hjulpet med at etablere indvandringsforeningen Nefesh B’Nefesh. I 

2014 begyndte den at arbejde selvstændigt med indvandringer. Siden da har den har bragt 17.000 nye borgere til Israel fra 29 lan-

de rundt om i verden.                                                                                                                                   Kilde: United with Israel 22. februar 2019 

 243 nye immigranter er kommet fra Ukraine  

Israel erobrer USA’s marked med generisk EpiPen 
World Israel News 24. februar 2019 

Teva Pharmaceutical Industries antager, at dens generiske version af Mylan EpiPen vil erobre 

omkring 25 % af det amerikanske marked inden udgangen af 2019, meddeler den administre-

rende direktør, danskeren Ka re Schultz. 

Da pennens godkendelse blev meddelt sidste a r, anslog analytikere den kunne øge Teva's 

a rlige omsætning til at give 4-2 cent pr. aktie i indtjening - et velkomment løft til selskabet, der 

har ma ttet fyre tusinder af ansatte og arbejder pa  at reducere sin gæld fra 35 mia til 27 mia  $.  

EpiPen er en medicinsk enhed, der afgiver adrenalin-doser til folk med alvorlige allergier. Det 

amerikanske marked vurderes til omkring 750 mio $ a rligt. 

Fox News tvunget fra grænsen 
World Israel News 23. februar 2019 

       Under en direkte rapport ved grænseheg-

net ma tte IDF-soldater bringe journalisterne 

fra Fox News i sikkerhed, da oprørerne smed 

granater og andre  

eksplosiver mod  

hegnet. Afstan- 

den til hegnet  er 

samme afstand,  

som mange isra-

elske familier ma  

leve med hver dag. 



Terrorist arresteret før  
et planlagt storangreb 
World Israel News 27. februar 2019 

De israelske styrker arresterede 

terroristerne Zakaria Zubeidi og Ta-

rek Barghout, da de skulle til at ud-

føre et massivt terrorangreb, med-

delte Shin Bet onsdag. 

Zakaria Zubeidi har et langt re-

gister af terror mod den jødiske stat 

og er ansvarlig for mordet pa  snese-

vis af israelere. Shin Bet betegner 

hans seneste terrorplan som meget 

alvorlig:  

"I en fælles operation af Shin 

Bet, IDF og politiet blev Zakaria 

Zubeidi og Tarek Barghout arreste-

ret for deres deltagelse i tidligere 

og nuværende terrorhandlinger.” Zakaria Zubeidi har været leder af den palæstinensiske terrorgruppe Al-Aqsa Martyr Brigaden. 

Zubeidi var leder af Al-Aqsa Martyr Brigaden og betragtes af regeringen som den overordnede strateg for selvmordsbombere. Ta-

rek Barghout blev ogsa  anholdt, han har længe været mistænkt for terrorangreb. 

I 2007 opgav Zubeidi efter sigende terrorisme og gik over til at yde "kulturel modstand gennem teater."  

Han fjernede sig midlertidigt fra listen over Israels mest eftersøgte terrorister, da han i 2008 afleverede sine va ben til Selvstyret 

og modtog israelsk amnesti, men Israel ophørte med denne amnesti i 2011. 

Shin Bet fremlagde ikke detaljer om a rsagen til, at Zubeidi og Barghout blev fængslet, men tog billeder af sidstnævntes bil, der 

blev konfiskeret i Ramallah. Zubeidi var i Selvstyrets varetægt i Ramalah, men blev løsladt i 2017 og vendte tilbage til Jenin. 

Argentinas chefrabbiner udsat for brutalt angreb i sit hjem 
United with Israel 22. februar 2019 

Det jødiske menighedscenter i Buenos Aires meddeler, at chefrabbiner Gabriel Davidovich er 

blevet mishandlet i sit hjem i et grusomt og brutalt angreb. Ukendte personer brød ind i huset kl. 2 

mandag nat og fortalte ham, at de vidste, at han var rabbiner for menighedscentret. Han blev bragt 

pa  hospitalet, hvor lægerne konstaterede 9 brækkede ribben og en punkteret lunge. Centrets for-

mand Isaac Herzog oplyser efter en telefonsamtale med rabbineren, at han har store smerter og er 

i et dybt traume. Herzog forventer, at argentinske myndigheder finder skurkene og straffer dem 

og vil bekæmpe antisemitismen. 

Premierminister Benjamin Netanyahu, præsident Reuven Rivlin og adskillige andre israelske 

statsmænd og jødiske ledere rundt omkring i verden fordømte det brutale angreb pa  chefrabbine-

ren i hans eget hjem.   Gabriel Davidovich  

Ældre jøde banket til blods i London 
World Israel News 27. februar 2019 

En mand i 30'erne spurgte en ældre mand, om han var jøde, før han tirs-

dag eftermiddag angreb ham vildt pa  Highbury Corner i nordlige London. 

Et vidne Marian Kennedy sagde, at angrebet var fuldstændig uprovoke-

ret. Hun rystede stadig to timer senere, rapporterede Islington Gazette.  

”Han slog ham voldsomt lige i ansigtet med knytnæve. Den ældre mand 

var fuldstændig hjælpeløs. Han blev ramt meget ha rdt, og mit instinkt var at 

ga  ind mellem dem, men der var sa  meget raseri og vold, at jeg ikke kunne 

gøre noget. Den ældre mand kunne overhovedet ikke reagere. Han stod der 

bare, mens fyren slog ham gentagne gange." 

Til sidst gik Kennedy hen og bad angriberen stoppe. Han svarede, at 

manden havde ramt ham med sin stok, men hun troede ikke pa  ham. 

"Blodet flød ud af den gamles mund og hans krop fik mange slag. Angri-

beren forsvandt hurtigt. Han var fuldkommen manisk. Den ældre mand sag-

de, at han aldrig havde set ham før. Det var et helt tilfældigt angreb. " 

En forbipasserende, Brittany Russell, fortalte; "Den gamle mand fortalte 

os, at han stod der for at fa  vejret, da manden kom hen til ham og spurgte 

om han var jøde? Herefter begyndte manden at sla  ham, lige da jeg gik forbi 

med min mor.  

Hun og jeg og 3 andre blev hos offeret, mens en anden dame løb ned ad 

vejen for at finde en politibil i nærheden." 

Et andet drama skete 
27. juni 1944 kl. 12.46, 
da en V1-bombe ramte 
pladsen og dræbte 26, 
mens 150 blev sårede.  



"Vi regner med jer!" siger medlem af New Yorks Byråd  
United with Israel 24. februar 2019 

”I er vor fremtid! Vi regner med I vil sprede viden om Holocaust og modsta  antisemitis-

me!" sagde NYC-ra dsmedlem Chaim Deutsch til 1500 teenagers. De kom fra 182 byer i 10 

lande og var i New York til det a rlige stævne i Chabad Teen Network. 

Efter Havdalah-ceremonien lørdag aften, som markerer afslutningen af Sabbat og begyn-

delsen af en ny uge, havde de unge proklameret deres jødiske stolthed pa  Times Square, bl. 

a. med musik af den populære israelske sanger Gad Elbaz. 

Chaim Deutsch er formand for New York City Council Jewish Caucus  og holdt en tale, 

hvor han nævnte en stigning i hadforbrydelser pa  88 % i USA, samtidig med at antallet af 

overlevende Holocaustofre er faldende. 

Bånd mellem Corbyn og anti-Israelsk terror 
United with Israel 25. februar 2019 

Den kontroversielle britiske Labourleder Jeremy Corbyn har længe haft 

forbindelse til anti-israelske terrorgrupper og vil sandsynligvis blive næg-

tet en sikkerhedsgodkendelse som følge heraf, har en ny rapport afsløret. 

Seumas Milne, Labours leder af strategi og kommunikation, anses for at 

være sa  indflydelsesrig, at han omtales som Corbyns hjerne og Corbyn føl-

ger ham uforbeholdent. 

Ifølge en artikel i The Mail on Sunday har Milnes forbindelser til terror-

grupper gennem a rtier været opsat pa  at ødelægge den jødiske stat. Et par-

timedlem siger anonymt: "Seumas har i mage a r støttet grupper, der for-

nægter Israels ret til at eksistere." 

Mens han studerede pa  Oxford University i 1977, rejste Milne til Libanon og mødtes med PLO-terrorister. Han lærte arabisk, 

undslap fra en bombesprængt bygning og blev en kort tid tilbageholdt af militæret." 

Den palæstinensiske aktivist Hussein Agha, der har kendt Milne i mange a r, fortæller: ”Han rejste til Libanon, Syrien og Vest-

bredden - en ung fyr pa  en venstreorienteret grand tour. Han anlagde sig en palæstinensisk accent. Han plejede at tale engelsk med 

araberne, na r de talte med ham." 

Han tilføjer, at Milne mødtes med Fatah-medlemmer, mens gruppen a benlyst opfordrede til Israels ødelæggelse og etnisk ud-

rensning af dets jødiske befolkning. "Jeg mødte ham, da han kom tilbage. Han var ikke anti-semitisk, men meget, meget anti-Israel." 
Tilbage i Oxford var Milne en af grundlæggerne af Oxford Palestine Campaign, en ekstremistisk anti-israelsk gruppe. Den for-

midlede PLO-propaganda og fordømte aggressivt fredsaftalen mellem Israel og Egypten i 1978: "Vi ma  nu forvente, at palæstinen-

serne reagerer pa  den eneste ma de de har mulighed for: At eskalere den væbnede modstand."  

Agha, der siden har deltaget i israelsk-palæstinensiske fredsforhandlinger, bemærker: ”Milne tror jeg har opgivet, blevet for 

blød. Han er en purist." 

Ifølge Mail-artiklen udviklede Milne til sidst forbindelse til Hamas og tog Corbyn med til Mellemøsten for at mødes med lederne 

af denne terrorgruppe, som stadig a bent siger, at dens ma l er Israels ødelæggelse. 

Sir Richard Dearlove, tidligere leder af den britiske efterretningstjeneste MI2, siger, at det som følge af Milnes historie vil være 

umuligt for Corbyn at videregive nødvendige sikkerhedskontroller og at se klassificerede oplysninger, hvis han bliver premie rmi-

nister. "Ingen med den baggrund ma  komme i nærheden af klassificerede oplysninger. Det er helt udenfor diskussion. Jeg var for-

uroliget nok over Corbyns tidligere forehavender, men Milne overskrider alle grænser. Det betyder, at Corbyn ikke kan træffe de 

afgørelser og beslutninger, som et medlem af Parlamentet skal træffe, medmindre han holder op med at ra dføre sig med ham.” 

Milne og Corbyn 

”Der er ingen forskel på anti-zionisme og anti-semitisme!” 
"Jeg vil arbejde for at udrydde den søgte sondring mellem anti-zionisme og anti-semitisme. 

Der er ingen forskel!" fortalte han amerikanske jødiske ledere, der var samlet pa  Jerusalems In-

bal Hotel til den årlige konference for Amerikas største jødiske organisationer.  

Elan Carr, USA’s nye ambassadør til bekæmpelse af anti-semitisme, fortalte de jødiske ledere, 

at han vil arbejde for at afslutte den "søgte sondring" mellem anti-semitisme og anti-zionisme. 

Samtidig priste han præsident Donald Trumps indsats for at bekæmpe denne svøbe. 

"Der er en større stigning i den nye anti-semitisme, der fremtræder som anti-zionisme. Anti-

semitismen i de europæiske gader og universiteter kommer fra dem, der er hyllet i den falske fo-

restilling, at det jødiske folk ikke har ret til deres hjemland. Zionismen blev ikke født i 1948 eller 

med Theodor Herzl eller med den første zionistiske kongres i 1897.  

Zionismen startede med Parshat Lech-Lecha, med Moses og ved bredderne af Babylons floder. 

Enhver, der forsøger at benægte den jødiske religion, dens grundlæggende trosregninger og dets 

ret til et nationalt hjemland vader lige ind i anti-semitisme. Men den vil jeg bekæmpe! 

Der er ogsa  mange gode nyheder. Vi har ægte allierede i Europa og i nogle tilfælde i den mus-

limske verden, der er lidenskabelige i dette spørgsma l. De bryder sig om det jødiske folks frem-

tid. Vi vil ikke ignorere nogen del af verden eller nogen ideologi, der imod os." 


