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Scenebillede fra filmen 

Blomstrende anemoner i det sydlige Israel 

 

 

Selfie i rummet: Beresheet tager et selvportræt!  
World Israel News 5. marts 2019 

Undervejs til månelandingen i april har det israelske rumfartøj Beresheet (Genesis) taget en 
selfie 37.600 km over Jorden. Den sydlige halvkugle  med Australien ses tydeligt i baggrunden. 

Billedet blev taget 1½ uge efter affyringen 21. februar fra Cape Canaveral i Florida - det er 
muliggjort ved en langsom centrifugering af rumfartøjet, før det tiltrækkes af Månens tyngde-
kraft ved landingen den 11. april. På fotoet ses en lille plakat med det israelske flag og den he-
braiske tekst Am Yisrael Chai - Israels nation lever! og derunder Small Country, big Dreams! 

Når Beresheet har fuldført sin opgave, kan Israel tilslutte sig stormagter som Kina, Rusland 
og USA med landing af et rumfartøj på Månen. Det sker mere som et privat initiativ end et 
statsfinansieret projekt. 

Demonstrationer i 60 byer rundt om i verden       Demonstration i New York 

Demonstrationerne blev afholdt pa  initiativ af World Zionist Organization samtidig med hoveddemonstrationen i Jerusalem. 
Næstformanden Yaacov Haguel talte i Jerusalem og sagde: ”Vi er her i dag og pa  forskellige steder rundt om i verden for at sige: 
Nok er nok! Vi er i en vanskelig og smertefuld periode, der hurtigt forværres af karikaturer, hadefulde tekster på mure, kirkegårdes 
ødelæggelse og alvorlige legemlige skader pa  jøder i en række lande. Vi magter ikke at fortsætte dette liv uden at fa  svar. De sidste 
begivenheder er ikke blot en advarsel, men et ra b til verden, jøder og ikke-jøder, om at va gne op!"  

Udover den store demonstration i Israel blev der holdt mere end 60 lignende i Brasilien, Sydafrika, Australien, Rumænien, 
Tyskland, England, Frankrig, USA, Ungarn, Italien, Georgien, Tyrkiet, Polen, Argentina, Uruguay og Spanien, Bolivia og Mexico. I 
nogle lande blev de afholdt flere steder.                                                                                                   Kilde: United with Israel 10. Marts 2019 



Scene fra filmen 

Tjenestehunde hjælper  
sårede IDF-soldater 
United with Israel 3. Marts 2019 

I Israel hjælper menneskets bedste ven 

tidligere soldater med fysiske sa r og psyki-

ske skader. De specialtrænede hunde i Israel  

Service Dogs træningscenter giver trøst og 

terapeutisk støtte til handicappede, herun-

der tidligere IDF-soldater, der lider af post-

traumatisk stress (PTSD). 

"Hundens rolle er at hjælpe patienten til 

at komme i ro. Den kan putte sig ind til ham, 

se pa  ham eller slikke ham som for at sige: 

”Bare rolig, jeg er hos dig, alting er fint!" si-

ger centrets grundlægger Ilan Frumkin. Denne hund hjælper IDF-læge til at overvinde  fysiske og følelsesmæssige udfordringer. 

Ilan Frumkin Tjenestehunde under træning En trofast og kærlig ven 

Chokerende antisemitiske figurer i parade 
World Israel News 9. marts 2019 

Vrede meldinger om fordømmelse af jøder efter fotografier, der 

viser grov antisemitisme pa  det a rlige belgiske karneval, arrangeret 

af UNESCO som ”et mesterværk af menneskehedens mundtlige og 

immaterielle arv.” Arrangementet fandt sted i søndags. 

Et foto rundsendt af FJO, en jødisk paraplyorganisation i Belgien, 

viser en parade pa  karnevalet i Aalst med store hæslige masker af 

ortodokse jøder, der sidder pa  store pengesække. Men der er ikke 

kommet beklagelser fra arrangørerne eller fra UNESCO. 

Grupper, der repræsenterer flamsk- og fransktalende jøder i Belgien, sendte en klage til den føderale kontrol, hvor de skrev, at 

"i et demokrati som Belgien er der ikke plads til den slags, karneval eller ej."  

Den hollandske chefrabbi Binyomin Jacobs fordømte paraden, ”den indeholder typiske antisemitiske karikaturer fra 1939" si-

ger han i avisen Jewish Telegraphic Agency. 

Folk, der marcherede ved siden af paradens vogne, var udklædte som SS-officerer og ortodokse jøder. En plakat pa  vognen viste 

flamske politikere i nazi-uniformer med beholdere mærket som Zyklon B, giftgassen, der dræbte hundredtusinder af jøder i gas-

kamrene i Auschwitz. Der var ogsa  mennesker udklædte som Ku Klux Klan og sorte mennesker. 

"Vil de belgiske myndigheder reagere?" spurgte Arsen Ostrovsky, direktør for The Israeli-Jewish Congress, en israelsk baseret 

NGO. Han kaldte billederne fra paraden ”Antisemitisme af værste skuffe!” 

Jihadist skyldig i mord på jødisk museum 
World Israel News 8. marts 2019 

Mehdi Nemmouche er fundet skyldig i 8 mord på et jødisk mu-

seum, da han vendte tilbage fra Syrien, hvor han havde kæmpet 

i ISIS. En jury pa  12 medlemmer kendte ham i torsdags skyldig i 

4 tilfælde af terroristmord. Et israelsk par og 2 medarbejdere pa  

museet i Bruxelles blev dræbt den 24. maj 2014. 

Præsident ved den britiske strafferet Laurence Massart af-

sagde kendelsen torsdag aften. Den 33-a rige franskmand sad 

helt passiv, da den blev oplæst. 

Retten forventes at afsige dommen pa  fredag. Nemmouche 

kan risikere op til 30 a rs fængsel. En medskyldig, Nacer Bend-

rer, blev fundet skyldig i at have fremskaffet revolveren og gevæ-

ret, der blev brugt i drabene. Det frygtes, at ekstremister fra Sy-

rien vil bruge deres erfaringer til terror i deres hjemlande.  Retspræsident Laurence Massart og Mehdi Nemmouche i retten. 



 

Einstein-manuskripter offentliggjort 

World Israel News 8. marts 2019 

140 a r efter Albert Einsteins fødsel pa virker hans vi-

denskabelige opdagelser stadig vor dagligdag med la-

ser, atomkraft, fiberoptik, førerløse biler, GPS, rumrej-

ser og meget andet, der alt sammen kan spores tilbage 

til hans teorier. I dag offentliggør Det hebraiske Univer-

sitet i Jerusalem 110 manuskriptsider, hvoraf mange 

ikke er vist før. De kaster lys over ba de den videnskabe-

lige forsker og privatmanden bag forskningen. 

Einstein var i 1925 en af de fremsynede grundlæg-

gere af Det hebraiske Universitet i Jerusalem. For ham 

stod det for jødisk identitet, udøvelse af sandhed og re-

spekt for alle mennesker. 
 Manuskriptet om gravitationsteorien 

Familier angrebet efter flytning til 
den gamle by 
World Israel News 7. marts 2019 

To familier flyttede i tirsdags ind i et hus, de hav-

de købt af en araber pa  Ma'alot Ha-Prachim Street i 

det muslimske kvarter i Jerusalems gamle by. Kort 

tid efter omringede en flok arabere huset og forsøg-

te at bryde ind i det, de kastede med sten og ra bte 

voldsomt op. Politiets styrker anholdt flere af dem. 

Ifølge palæstinensiske kilder blev huset solgt til 

israelerne af ejendomshandleren Issam Aqel, der 

blev arresteret i oktober af Selvstyrets Sikkerheds-

tjeneste, mistænkt for at have solgt jord til jøder. 

Det betragtes af Selvstyret som forræderi. 

Aqel, der er amerikansk statsborger, idømtes livsvarigt fængsel, men blev frigivet i januar efter pres fra den amerikanske re-

gering. Han er angiveligt blevet overført til USA 

En israelsk kilde siger, at PA fabrikerede dokumenter der viser huset ikke blev købt lovligt. Ifølge kilden blev en advokat der ar-

bejder for PA, afhørt af det israelske politi i sidste uge, efter at han havde indgivet en klage, hvor han fremlagde de falske dokumen-

ter. Kilden siger, at dokumenterne var en fuldstændig forfalskning, som Aqel var blevet tvunget til at underskrive i fængslet under 

trussel om yderligere tortur. 

Texas straffer Airbnb for anti-Israel diskrimination 
United with Israel 3. Marts 2019 

Skattevæsenet i Texas har sat Airbnb pa  List of Companies that Boycott Isra-

el og blacklister dermed det store online-rejseselskab for diskriminering af jødi-

ske husejere, der udlejer ferieboliger i Judæa og Samaria. Beslutningen blev bi-

faldt af den israelske udenrigsministers talsmand Emmanuel Nahshon, som ha -

bede den ville "blive efterfulgt af andre stater og andre lande i verden." 

Airbnb har svaret: "Vi afviser utvetydigt BDS-bevægelsen og er skuffede over 

beslutningen. Der er over 20.000 Airbnb-værter i Israel, der a bner deres døre og 

viser israelsk gæstfrihed til gæster fra hele verden - det gavner de lokale famili-

er, virksomhederne og samfundet.” Airbnb fortsætter med at investere i Israel. 

I november 2018 slettede Airbnb pludselig ca. 200 boliger med jødiske ejere, der gav feriegæster et sted at overnatte i de histo-

riske regioner Judæa og Samaria. Selskabet hævdede, at boligerne la  i "besatte omra der" og derfor ikke kunne tillade dem pa  sit 

website. Sletningerne skete kun i jødiske samfund, Airbnbs fortegnelser i arabiske samfund forblev uforandrede. Beslutningen ud-

løste protester i hele den jødiske verden og en klage, der blev indgivet af de slettede husejere. 

I januar satte Florida Airbnb pa  listen over virksomheder, som ikke længere har tilladelse at drive forretning i staten. 

I Texas har Airbnb fa et 90 dage til at bevise den ikke har boykottet Israel, før staten træffer retslige skridt med forbud mod salg, 

indløsning, afhændelse og tilbagetrækning af selskabets børsnoterede aktier.  

I Texas sidestilles boykot af Judæa og Samaria med boykot af hele Israel. 

Af disse grunde testamenterede Einstein ved sin død i 1955 alle sine personlige og videnskabelige skrifter til universitetet, og 

Albert Einstein Arkivet blev født. Som arkivets direktør professor Hanoch Gutfreund siger: ”Vi pa  Det hebraiske Universitet er stolte af 

at tjene som hjem for Albert Einsteins intellektuelle arv, som det var hans ønske." 

Begyndelsen til universitetet var Det jødiske National- og Universitetsbibliotek, der blev grundlagt i 1892. Nu er det Israels æld-

ste universitet, der blev a bnet 1. april 1925 og i dag har 24.000 studerende. Med sine 7 fakulteter regnes det for Israels førende in-

stitution for højere uddannelser.  



Hackere saboterer nyheds-websites i stor skala 
World Israel News 8. marts 2019 

Et forsøg pa  at plante ransomware og pa  anden ma de sabotere israelske web-

sites i weekenden er tilsyneladende mislykket. Ransomware bruges til at afpres-

se ejeren af den inficerede enhed til at betale løsepenge for at fa  adgang til sine 

egne data igen. Imidlertid lykkedes det hackerne at beskadige snesevis af websi-

tes, bl.a. Ynet News, med ordene Jerusalem er hovedstaden i Palæstina. 

Websites blev rapporteret at være blokeret i cirka en time eller ma ske mere 

lørdag aften. Hackerne - hvis identitet og placering endnu ikke er fastlagt - siges 

at have fundet en brist pa  det hebraisk-sprogede website Nagich, som ironisk 

betyder tilgængelig pa  hebraisk. 

Nagich har specialiseret sig i at sikre, at websites med service for offentligheden gøres tilgængelige for tunghøre, svagtseende og på 

andre ma de svækkede, som de kræves i loven. Virksomheden tilbyder plugins, der ændrer websites til gavn for folk med disse han-

dicaps. Udover Ynet News blev ogsa  business-websitet Calcalist og avisen Makor Rishons website berørt. 

Eksperter siger, at skaden kunne have været langt større, selvom det var midlertidigt. Hackere kunne have fremstillet oplysnin-

ger, som giver ny mening til udtrykket fake news. Plugins til store kommercielle virksomheder blev ogsa  smittet. 

Anti-hacking-aktivister siger, at i det mindste en del af den israelske økonomi kunne være ramt og fora rsage omfattende økono-

misk skade. "Skriften pa  væggen" var der allerede, men regeringen og den private sektor har været for langsomme til at reagere pa  
advarsler. Det tekniske team pa  Nagich lukkede bristen omkring 20 minutter efter de blev advaret og fortsætter nu med at under-

søge detaljerne for at finde ud af, hvordan det kan skærpe sine sikkerhedsforanstaltninger. 

Blodige Hagekors ved Holocaustmuseum i Los Angeles 
World Israel News 5. marts 2019 

Blodet blev opdaget mandag morgen pa  et badeværelse i Pan Pacific-parken i by-

ens Fairfax District, ikke langt fra byens Holocaust-museum. Badeværelset anvendes af 

ortodokse jøder, sagen bliver derfor behandlet som en potentiel hadkriminalitet. 

Politiet gennemga r optagelser fra overva gningskameraer og søger efter en skadet 

person pa  grund af blodsporene. 

Blodet blev opdaget kl. 6:40, videoen fra eftersøgningen viste ogsa  symboler malet 

med blod pa  en cementmur nær en legeplads. Der var en stor mængde blod pa  bade-

værelset, hagekorsene ser ud til at være malet med blod, de var omkring 30 x 30 cm. 

Los Angeles-opdageren Meghan Aguilar siger, at nogen muligvis blev skadet i hændelsen. "Dette er et omra de, hvor vi har hjem-

løse, der kommer og sover om natten, sa  vi vil tale med dem for at prøve at finde ud af, hvem der er skadet og hvad der er sket." 

Ballonbomber eksploderet i israelske samfund 
World Israel News 6. marts 2019 

Palæstinensiske terrorister foretog et angreb fra Gaza i dag og sendte 

sprængstoffer over grænsen ved hjælp af balloner. 2 bomber eksplode-

rede i luften over et israelsk samfund, men fora rsagede ingen skader. 

Terrorister i Gaza har øget angrebene pa  israelske samfund omkring 

striben i de seneste dage, hvilket fik IDF til at angribe Hamas-ma l som 

reaktion. Tirsdag aften gennemførte IAF angreb pa  ma l i kystomra det. 

Siden Hamas lancerede sin voldsomme March of Return i marts sid-

ste a r, har luftba rne ildspa sættelser angreb været en populær form for 

terrorisme for oprørerne. Mange af dem belønnes af Hamas for at delta-

ge i uroen, som omfatter snigskytteangreb pa  IDF-soldater, forsøg pa  at 

gennembryde sikkerhedshegnet, beskadige infrastruktur og volde ska-

de pa  israelerne. 

 

IDF's hemmelige våben - genskabte Torahruller! 
United with Israel 5. marts 2019 

Den israelske hær er et af det mest avancerede militær i verden, men 

pergamentruller med visdom er den hemmelige kilde til IDF's styrke. 

IDF har en Torahrulle pa  hver base for at styrke troppernes a nd og gi-

ve en pa mindelse om de værdier, som nationen blev grundlagt pa . 

Oz Ve'Hadar er en NGO, der renoverer Torahruller, der senere præsente-

res for IDF og bliver læst af soldater pa  baser i hele Israel. Generøse dono-

rer bista r IDF ved at finansiere restaureringen af disse ruller, hvorefter 

Toraerne ofte tilegnes mindet om en falden soldat og placeres i en synago-

ges hellige arkiv. Nogle af de restaurerede ruller stammer fra jødiske sam-

fund i Europa, der blev ødelagt under Holocaust. 


