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Blomstrende anemoner i det sydlige Israel 

      Demonstration i New York 

USA-firma køber Mellanox  
World Israel News 11. marts 2019 

Det amerikanske Nvidia Corporation køber 

den israelske chipfabrikant Mellanox Technologi-

es Ltd. for 6,9 mia. dollars, meddelte de to firmaer 

mandag. Handelen giver Nvidia ekspertise til at 

komme ind pa  det voksende marked for data-

komponenter, rapporterer Bloomberg. 

Overtagelsen anses for at være godkendt af 

bestyrelsen for hvert selskab, selv om den fortsat 

er betinget af godkendelse fra myndighederne og 

aktionærerne i Mellanox. Det er Nvidias største 

udvidelse nogensinde. 

"Vi er begejstrede for at kunne sammenlægge Nvidia's  computerplatform med Mellanox’s verdensberømte netværksplatform 

for at kunne skabe næste generation af datacenterbaserede computerløsninger" udtaler Nvidias administrerende direktør Jensen 

Huang i en erklæring. 

Huang er firmaets grundlægger, der pa  mindre end 3 a r opbyggede en multi-milliard dollars virksomhed ved at overbevise eje-

re af datacentre om, at hans grafikchips var den rigtige løsning til behandling af den stigende mængde information, der er nødven-

dig for kunstig intelligens til billedgenkendelse. "Datacentre er vigtigere end nogensinde. Denne kombination giver os mulighed for 

hurtigere at kunne forny os."  

Mellanox er ligger i Yokneam og har ogsa  aktiviteter i Sunnyvale, Californien. Firmaet beskæftiger flere dusin mennesker i Israel 

efter a bningen af et forsknings- og udviklingscenter i 2017. Aktiekapitalen er steget med næsten 66 % siden selskabets lavpunkt i 

oktober 2018 blev vendt.  

Mellanox Technologies bygning  
i Yokneam i det nordlige Israel  

Borgmestre bekæmper BDS og antisemitisme 
United with Israel 6. marts 2019 

Meddelelsen blev givet af borgmester Uwe Becker fra Frankfurt, 

borgmester Gabriel Groisman fra Bal Harbour i Florida og borgmester 

Haim Bibas fra Modi’in-Maccabim-Reut i Israel. 

Det skete pa  MuniWorld Conference - den a rlige konference for For-

bundet for Lokale Myndigheder i Israel - efter et møde ledet af Becker, 

Groisman, Bibas samt borgmestre fra Spanien og Argentina. De talte om 

at oprette en stærk, samlet enhed for at standse diskrimination og had 

pa  verdensplan, herunder anti-semitiske bevægelser som BDS.       Haim Bibas                 Uwe Becker          Gabriel Groisman  

"I betragtning af den meteoragtige stigning i had og antisemitisme rundt om i verden, ma  vi alle tage del i denne vigtige kamp. 

Som borgmestre deler vi et fællesskab og et ma l om at gøre vore borgeres liv bedre pa  alle fronter" sagde Groisman. "Denne koaliti-

on er en stærk krigserklæring mod had og hadefulde bevægelser som BDS og vil være et vigtigt redskab for borgmestre over hele  

verden for at dele ide er og ressourcer i bekæmpelsen af had i alle former, inklusive anti-semitisme." 

Becker bemærkede, at "dette fælles initiativ fra internationale borgmestre mod anti-semitismen og BDS-bevægelsen er et 

stærkt signal om solidaritet med staten Israel og en klar besked til dem, der forsøger at sprede had mod jøder i verden.” 

 Forældre rasende over kort med Israel som Palæstina 
World Israel News 12. marts 2019 

Et jødisk forældrepar blev rasende over et kort pa  en kulturnat pa  en mellemskole 

i Georgia, hvor der stod Palæstina i stedet for Israel, meddelte lokalradioen 11Alive. 

Kortet blev set pa  en kulturnat nat arrangeret af Autrey Mill Middle School i Fulton 

County, Georgia. Flere jødiske og israelske forældre blev oprørte og klagede til skole-

myndighederne. 

"Børn, der sa  dette, eller andre kender ikke historien bag det og tror, at det virkelig 

er et kort over Palæstina!" sagde en jødisk mor. 

Kortet blev rapporteret til skolens rektor J. E. Trey Martin, men blev ikke fjernet. Et andet billede fra udstillingen viste et bord 

med navnet Israel og jødisk relaterede ting som en menorah, en kippah og et israelsk flag. "Men ingen i skolen sa  pa  de ting, der 

blev udstillet" sagde en af forældrene. 

Rektor Martin sendte fredag et langt brev til forældre, hvor han skrev, at han var "ekstremt skuffet og vred over de personer, der 

havde udvist en sa  ufølsom politisk opførsel" og han tilføjede, at "dette syn repræsenterer ikke vor skolekultur, som ga r ind for inte-

gration og enhed.” 
Skolebestyrelsen udtaler: ”Vi fordømmer den negative og ekstremt politiske dagsorden, som disse symboler repræsenterer. Vi 

vil undersøge dette og vil træffe alle nødvendige forholdsregler for at finde de ansvarlige.” 



Scene fra filmen 

3 arabiske lande afviser klausul  
om at isolere Israel 
World Israel News 13. marts 2019 

De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien og 

Egypten afviste en klausul fra Den arabiske parlamen-

tariske Union (APU), der opfordrede til at standse nor-

maliseringen med Israel. Det afslørede den voksende 

uenighed mellem arabiske regeringer og individuelle 

parlamentarikere i deres forhold til den jødiske stat. 

Kuwait National Assemblys talsmand Marzouq Al-

Ghanim havde inviteret gruppen til at fremlægge sit 

endelige standpunkt pa  APU's 29. konference i Am-

man. Emnet var en klausul om afvisning af normali-

sering mellem Israel og den arabiske verden. 

Al-Ghanim kaldte tilnærmelse til Israel for “et politisk tabu" og fremhævede, at arabiske stater ma  sta  sammen mod "vor fjende 

(Israel)" og støtte palæstinenserne. Hans krav blev afvist af taleren fra Saudi Shura-ra det, Abdullah Al-Sheikh: ”Opfordringer til at 

standse normaliseringen med Israel har ingen politisk myndighed.” Han fik støtte fra repræsentanterne for De Forenede Arabiske 

Emirater og Egypten, som alle opfordrede APU til ikke at medtage klausulen i den endelige erklæring. 

I de seneste ma neder har flere arabiske stater - herunder Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Oman - 

udviklet tættere forbindelser med den jødiske stat. 

Under Det internationale Judoforbunds Abu Dhabi Grand Slam i oktober aflagde Israels kultur- og sportsminister Miri Regev et 

historisk besøg i De forenede Arabiske Emirater, hvor den israelske nationalsang Hatikvah blev spillet for første gang, da det israel-

ske team vandt guld. Ministeren besøgte ogsa  Sheikh Zayed Grand Moske  i Abu Dhabi og indtegnede sig i gæstebogen pa  hebraisk.  

First Lady får lunge fra omkommet IDF-soldat 
World Israel News 13. marts 2019 

Nechama Rivlin gennemgik i mandags en lungetransplantation på 

Beilinson Hospital i Petach Tikvah udenfor Tel Aviv. Hun havde i mange  år 

døjet med lungefibrose, en sjælden kronisk lungesygdom, hvor lungerne 

bliver stive og da rlige til at ilte blodet. Det sker, fordi der danner sig ar-

væv i de sma  lungebærer. Hun har i lang tid ventet pa  at fa  en ny lunge.  

Organet kom fra den 19-a rige IDF-soldat Yair Yechezkel Halbali, hvis 

familie donerede hans organer efter at han druknede under en militær-

øvelse i Eilat. For en ma ned siden fik hun en lunge fra en anden donor, 

som var uegnet, da lægerne begyndte proceduren. Nogle dage efter hav-

de Rivlin og Nechama Rivli et bevæget møde med familien Halbali.           Nechama Rivlin                   Yair Yechezkel Halbali 

Kristen antisemitisme fornægter sin 
egen oprindelse 
World Israel News 10. marts 2019 

Pave Francis mødtes fredag med en delegation af 35 

ledere fra den amerikanske jødiske komite  (AJC) i Vati-

kanet, hvor han fordømte antisemitisme. 

"Vor forpligtelse til jødisk-kristen dialog ga r tilbage 

til Nostra Aetate fra Det andet Vatikanra d 1965, som 

var en milepæl i vor broderskabsrejse" fortalte han 

delegationen, der blev ledet af AJC’s præsident John 

Shapiro.  
Francis udtrykte "stor bekymring" om fordommene 

mod jøder og kaldte dem "et overdrevet og deprime-

rende had.  Pope Francis mødes med den amerikanske delegation i Vatikanet. 

Jeg tænker især pa  udbruddet af antisemitiske angreb i forskellige lande. Jeg understreger, at for en kristen er enhver form for 

antisemitisme en afvisning af hans egen oprindelse og er i fuldstændig modstrid til troen. I kampen mod had og antisemitisme er en 

interreligiøs dialog et vigtigt redskab med sigte pa  at fremme et engagement i fred, gensidig respekt, beskyttelse af livet, religionen 

og omsorg for skabelsen." tilføjede han. 

Besøget fandt sted kun fa  dage efter, at Francis meddelte Vatikanet a bner arkivet omkring Holocaust, da pave Pius XII var leder 

af den katolske kirke og blev kritiseret for at gøre for lidt for at redde jøder og at forholde sig tavs under grusomhederne.  

Shapiro udtrykte taknemmelighed for Pavens vilje til at søge en "historisk forsoning" mellem jøder og katolikker, som blev ud-

trykt i mandagens meddelelse. "Vi ser især frem til inddragelsen af de førende Holocaust-institutter i Israel og USA for en objektiv 

evaluering af de historiske optegnelser fra denne forfærdelige tid og for at erkende ba de svigt og modig indsats under Shoah.” 



 

 Manuskriptet om gravitationsteorien 

Afhoppet Labour-medlem kaldes jødehore, der burde brændes i ovn 
World Israel News 3. marts 2019 

Joan Ryan, der forlod Labour i sidste måned, gik til politiet med truslerne. Den ene var en håndskrevet 

seddel for lidt over en uge siden, der brugte groteske bandeord og meddelte, at hun var forvist til Israel, 

ville blive voldtaget og "sat i brand." 

I det andet brev stod: "Stop med at fortælle løgne om Jeremy Corbyn - han er en anstændig mand, du 

lyver, din jødehore. Du skal skubbes tilbage i ovnen!" 

Ryan er slet ikke jøde, men har udtrykt sig i stærke vendinger om antisemitismen i Labour. Hun mener 

hun er under overva gning og rapporterer til Scotland Yard, at hun har set en sort bil, der var parkeret tæt 

ved hendes valgkreds med 3 mænd i.  

Som svar pa  dødstruslerne udtaler Ryan: "At folk kan sende den slags modbydelige beskeder er et chokerende 

tegn pa , hvor lavt vort politiske liv er sunket. Men at nogle mennesker tror de kan gøre det, forklarer, hvorfor mange af os følte vi 

ma tte forlade Labour i sidste uge. Min største bekymring lige nu er sikkerheden for mit personale, der har lagt sa  meget arbejde i 

valgkredsen og i Parlamentet. Vi ma  aldrig give op i kampen mod antisemitismens ondskab!" 

Da Ryan forlod Labour sidste ma ned, sagde hun, at Corbyn "var formand for en antisemitisk kultur og et had til Israel og at hun 

var forfærdet over Labour's manglende bekæmpelse af antisemitismen. I sin afskedserklæring skriver hun: 

"Labour er under Jeremy Corbyn blevet smittet med den anti-jødiske racismes pisk. Problemet eksisterede simpelthen ikke, før 

han blev valgt som leder. Ingen tidligere Labour-leder ville have tilladt denne enorme skam at fylde sa  meget i partiet. Jeg er for-

færdet, rystet og vred over at se Labourlederens pligtforsømmelse overfor dette onde." 

Joan Ryan 

29 terrorister arresteret i natlig razzia 
World Israel News 13. marts 2019 

IDF, Grænsepolitiet og Shin Bet foretog tirsdag aften en vellykket razzia og fan-

gede 29 eftersøgte terrorister forskellige steder i Judæa og Samaria. Den var reakti-

onen pa  en række sikkerhedsforbrydelser, voldelige oprør, terror mod civile og an-

det. De blev bragt til forhør til om de lovovertrædelser de mistænkes for. 

Shin Bet fandt en stabel ulovlige va ben i Hebron, flere skydeva ben og betydelige 

mængder ammunition. "Soldaterne fandt et Carlo maskingevær, en pistol og ammu-

nition, som blev taget i forvaring," sagde en IDF-talsmand. 

Ogsa  titusinder af israelske shekels beslaglagt i landsbyen Surif tirsdag aften. 

Beboerne i Tel Aviv og i omliggende byer hørte 

sirenerne torsdag aften, da der blev affyret 2 missi-

ler fra Gaza. Et af dem blev opfanget af Iron Domes 

antimissil system og bragt til sprængning, mens det 

anden faldt pa  a ben mark. 

Sirenerne lød ogsa  i Holon og andre byer i det 

centrale Israel. Det sidste raketangreb pa  Israel var i 

februar.       Kilde: World Israel News 14. marts 2019 

 Israel rammer over 100 mål i Gaza 
United with Israel 15. februar 2019 

IDF, meddeler, at det natten til fredag bl.a. havde 

ødelagt en bygning i Gaza City, hvor Hamas planlæg-

ger og beordrer terrorangreb, med et underjordisk 

kompleks, der er Hamas'største missilfabrik og cen-

ter for udvikling af droner. Det var en gengældelses-

operation efter nattens missilangreb pa  Tel Aviv. 

Sirenerne lød i Tel Aviv for missiler fra Gaza 

Ialt affyrede palæstinensiske terrorister 2 mis-

siler i Tel Aviv og 9 raketter i israelske byer langs 

Gaza-grænsen. Iron Drome opfangede 7, de andre 

faldt i ubeboede omra der. Ingen israelere blev ska-

det i angrebene. 

Det er første gang Tel Aviv er angrebet efter kri

-gen i 2014 mellem Israel og Hamas. 

Hamas benægter ansvaret for angrebene pa  Tel 

Aviv og siger de gik imod palæstinensiske interes-

ser. Men efter en foreløbig undersøgelse konklude-

rer Israel, at Hamas sta r bag angrebet. 

Angrebet brød ud, mens egyptiske forhandlere 

var i Gaza og søgte at overbevise Hamas om at ac-

ceptere en udvidet va benhvileaftale. 
Israel bomber militære bygninger i Gaza 



 

Knivangreb i Hebron afværget af IDF-soldater 
World Israel News 12. marts 2019 

En palæstinensisk mand, der forsøgte at udføre et knivangreb i Hebron-omra -

det, er blevet dræbt af IDF-soldater, siger militærets talsmand. Soldaterne fik øje 

ham, da han kørte henimod dem i en bil. Da de tvang ham tilbage, kørte han ind til 

en civil bygning i nærheden.  En beboer i bygningen sa  ham og ra bte til soldaterne.  

Manden gjorde udfald i et forsøg pa  at stikke soldaterne, men blev skudt og dræbt.. Han havde tilsyneladende forsøgt at komme 

ind i Beit Ha’Shalom, en omstridt bygning, oprindeligt bygget af arabiske forretningsmænd, men senere købt af israelske jøder. 

Sergent dræbt og 2 civile sårede i Samaria 
World Israel News 17. marts 2019 
       Den 19-a rige IDF-soldat Gal Kaiden fra Beersheba blev dræbt. 

2 civile israelere blev sa ret og er i kritisk tilstand. IDF begyndte 

straks en intensiv jagt pa  morderen.  

       Terroristen knivstak sit første offer og tog hans va ben, skød 

ham og flygtede, stjal en bil og kørte til Giti Avisar-krydset, hvor 

han a bnede ild mod civile. To mænd pa  20 og 35 a r blev ramt. 

Magen David Adom MDA kørte dem til Beilinson Hospital, hvis 

vicedirektør Ram Shagai oplyser, at den ene er i meget alvorlig 

tilstand og den anden i kritisk tilstand. "Vi kæmper for deres liv." 

      Rabbi Achiad Etinger blev skudt i hovedet, han er far til 12. Han 

havde trukket sit va ben, da han blev ramt og senere døde. 

Tysk fodboldklub støtter deres israelske anfører 
World Israel News 16. marts 2019 

2. divisions-klubben Ingolstadts spillere vil bære trøjer med et anti-fascistisk budskab som reaktion 

pa  anti-semitisme ma lrettet mod dets israelske anfører Almog Cohen. Meddelelsen herom blev udsendt 

efter Union Berlins hjemmesejr pa  2-0 i en kamp med 8 gule kort og 2 røde kort, hvor Cohen blev sendt 

ud af banen. 

Reaktionen kommer, efter at Cohen 8. marts pa  Twitter fik en meddelelse fra en Union Berlin-fan, 

der kaldte ham et "jødisk bæst" og krævede han blev sendt "til gaskammeret." 

Union Berlin sendte straks en erklæring om, at dens sejr blev overskygget af den "modbydelige anti-
semitiske tweet" til Cohen. Klubben var bevidst om racistiske hændelser i stadion, men de bliver sjæl-

dent blev rapporteret til politiet eller retsforfulgt. Almog Cohen 

"Jeg skammer mig over den slags tilhængere af Union Berlin. Vi vil gøre vort yderste for at isolere og retsforfølge dem. Union 

sta r for menneskelige og demokratiske værdier. De, der ikke deler dem, har ikke noget at gøre i denne klub eller pa  dette stadion!" 

udtaler Unions præsident Dirk Zingler. 

Cohen takkede for den støtte han modtog. "Som professionel jødisk fodboldspiller i Tyskland siger jeg bare: Jeg er stolt af mine 

rødder og at repræsente mit land i dette land, hvor jeg har boet i 9 a r, og jeg værdsætter a benheden her.” skrev Cohen pa  Twitter. 

IDF nedskyder ildbærende balloner fra Gaza 
United with Israel 4. marts 2019 

I stedet for at miste deres hvedemarker i kommende ildebrande er israel-
ske landmænd begyndt at høste deres hvede tidligt i a r. Den stadig er grøn, 
men kan bruges som foder til køer, ifølge en rapport i Yedioth Ahronoth. Land-
mændene fa r et økonomisk tab, fordi hvede til foder har lavere pris end den, 
der tørres og sælges til menneskeføde. Israels finansministerium siger dog, at 
det vil give en vis kompensation til disse landmænd, ifølge rapporten. 

IDF-helikoptere har angrebet pa  2 Hamas-ma l i Gaza, bl.a. en observations-
post i nærheden af Deir el-Balah. Den blev evakueret fa  minutter før og der er 
ingen dræbte. Der skete efter at et bundt balloner med en eksplosiv enhed var 
blevet opsendt fra Gaza i retning mod Israel. 

 Gal Kaiden  

      Hananel Hess fortæller, at da han kørte gennem Ariel-skæringspunktet bemærkede han uroligheder. "Jeg 

sa  soldater løbe og hørte skud. Jeg forstod der foregik noget og slog alarm til MDA. Da skydningen ophørte, 

sa  jeg en ung mand pa  omkring 20, der la  bevidstløs med skudsa r i overkroppen." Terroristen flygtede, mas-

sive styrker og en helikopter blev indsat for at fange ham. Samarias Regionsra d besluttede i samra d med 

IDF at lukke indgangen til Barkan Industrial Park og til israelske samfund i omra det. 

Israels præsident Reuven Rivlin tweetede kort efter: "Mine tanker er hos de familier, der nu hører nyheden om det forfærdelige 

angreb, og hos de sikkerhedsstyrker, der lige nu jagter gerningsmanden. Israel vil søge, finde og besejre alle, der angriber os.” 

      2 dage efter opsporerede IDF terroristen Omar Abu Leilah ved Ramallah. Det kom til ildkamp, hvorunder han blev dræbt, ingen 

soldater blev sa ret. 


