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Et udvalg af vine fra Judæa 

Zachary Baumel stedet til hvile i Jerusalem 
World Israel News 4. april 2019 

Efter 37 a r er den er den israelsk-amerikanske sergent Zachary 

Baumel lagt til hvile på militærkirkegård på Mount Herzl torsdag af-

ten. Tusindvis af mennesker deltog i begravelsen af en IDF-soldat, 

der blev dræbt som 21 a rig  under Libanon-krigen 1982. 

"Zachary - et par dage før kampen, hvor du faldt, skrev du til di-

ne forældre: "Bare rolig, det er okay, men det ser ud til, at jeg ikke 

kommer hjem" citerede Israels præsident Reuven Rivlin med ære-

frygt. "37 a r er ga et siden den dag, men i dag er du endelig kommet 

hjem. Du er vendt tilbage til vort hjemland, til Jerusalem. 

Dagen i dag, hvor vi bringer dig, Sergeant First Class Zachary 

Baumel, til evig hvile, næsten fire a rtier efter du faldt, er den dag, 

hvor staten Israel opfylder den ed, den har svoret sine soldater, 

mænd og kvinder.  

I dag kan vi med fuld tro sige, at vi har gjort alt - selv det utænkelige og det utrolige – for at opfylde vor ed: At 

bringe vore soldater hjem, som ikke vendte tilbage fra kampen.” 

Israels premierminister Benjamin Netanyahu bemærkede: "Jeg fik kulderystelser, da jeg hørte, at Zachary var 

hjemme igen. Vi har ventet pa  dette i 37 a r. At bringe vor sønner hjem berører den dybeste del af vor identitet som 

jøder og israelere" tilføjede han. "I disse værdiers navn og i kærlighed til Israel gik Zachary i krig." 

Efter at have vendt tilbage i torsdags fra mødet i Moskva med den russiske præsident Vladimir Putin, sagde 
Netanyahu, at han takkede ham for russisk hjælp til at finde Baumels lig. 

Zachary Baumel 

Israel tvinger FN til at fordømme antisemitisk terrorisme 
United with Israel 4. april 2019 

FN’s generalforsamling indkaldte til en særlig samling i denne uge for at behandle et 

udkast til resolution rettet mod hadforbrydelser, herunder antisemitisme. Resolutionen 

Bekæmpelse af terrorisme og andre voldshandlinger baseret på religion eller tro fordøm-

mer stærkt "vold og terrorhandlinger rettet mod enkeltpersoner, herunder personer 

tilhørende religiøse minoriteter, baseret pa  eller i religionens eller troens navn." 

I sin oprindelige version henviste forslaget kun til islamofobi, inspireret af terroran-

grebet i moske er i Christchurch, New Zealand, i sidste ma ned, men efter en diplomatisk 

indsats ledet af Israels FN-ambassadør Danny Danon med støtte fra mange medlems-

stater blev forslaget ændret til ogsa  at omfatte fordømmelse af antisemitisme. 

Danon sagde senere, at "historien om historien ser ud til at falme med tiden, men 

vor diplomatiske indsats har vist, at vi ikke vil tillade det internationale samfund at væ-

re tavst, mens en bølge af antisemitisme spredes over hele verden." Danny Danon på FN’s talerstol. 

Oman opfordrer palæstinensere til at opgive trusler mod Israel 
World Israel News 6. april 2019 

Pa  verdensøkonomiens konference i Jordan i lørdags erklærede Omans udenrigsminister Yusuf bin 

Alawi, at palæstinenserne burde hjælpe Israel til ikke længere at føle sig truet. Skønt Oman ikke har formelle 

forbindelser med Israel, knyttes ba ndene mellem de to nationer hurtigt. I oktober besøgte premiermini-

ster Benjamin Netanyahu Oman, hvor han blev hilst velkommen med a bne arme. 

”Vesten har tilbudt Israel politisk, økonomisk og militær støtte, det har nu alle magtmidler, men fryg-

ter for sin fremtid som eneste ikke-arabiske land omgivet af 400 millioner arabere,” tilføjede Alawi. 

Alawi standsede et øjeblik, før han forsvarede en officiel anerkendelse af Israel - sa  forklarede han: 

"Jeg tror vi arabere ma  forsøge at lette denne frygt, for Israel har initiativer til reelle tilbud mellem os og 

Israel.  Vi ønsker, at Israel selv føler, at der ikke er nogen trusler mod dets fremtid.” Yusuf bin Alawi 

Jordans udenrigsminister Ayman Safadi afviste hurtigt Alawis bemærkninger, idet han pa bera bte sig "besættelsen" som kilden 

til Israels problemer med den arabiske lydhørhed. 

Netanyahu mødtes i februar med Alawi pa  en konference i Warszawa med deltagelse af embedsmænd fra Saudi-Arabien, For-

enede Arabiske Emirater og Bahrain, der søger at løse den regionale trussel fra Iran. 

Netanyahu var ogsa  involveret i forhandlinger sidste eftera r med Omans Sultan Qaboos i hovedstaden Muscat, hvilket førte til 

spekulationer om, at Oman var pa  nippet til at a bne diplomatisk forbindelse med  Israel. Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emira-

ter og Oman synes mere villige til at engagere sig med Israel, uanset de officielt nægter at normalisere forholdet til den jødiske stat. 



Jødiske studerende i Paris  Labour behandler jødiske bekymringer med foragt 
United with Israel 8. april 2019 

The Board of Deputies of British Jews, den største jødiske organisation i England, ud-

skammede Labour i søndags, da det blev afsløret, at partiet intet har foretaget sig mod 

de hundreder af antisemitiske medlemmer, og sagde, at Labour havde behandlet jø-

disk bekymring om problemet med "fuldstændig foragt." 

I stor opsætning afslørede The Sunday Times et mønster af passivitet overfor anti-

semitiske medlemmer og aktivister, herunder dem, der er blevet tiltalt for udsagn af 

uanstændighed og vulgær racisme. 

Ifølge Times er avisen i besiddelse af en harddisk, der indeholder e-mails og inter-

ne dokumenter udarbejdet af Labour om problemet. De omfatter e-mails, der viser, at 

Thomas Gardiner, chef for den juridiske enhed og allieret med Jeremy Corbyn, personligt 

havde undersøgt pa standen fra et medlem om, at jødiske parlamentsmedlemmer var 

købt af Israel. Medlemmet fremsatte ogsa  et par onde obskøne pa stande. 

En Labourleder standsede suspensionen af et medlem, der kaldte jødiske parla-

mentsmedlemmer "zionistiske infiltratorer." 

Et medlem blev genoptaget i Labour, efter at hun havde angrebet "jødiske" medier 

og familien Rothschild og hævdet, at "jødiske israelere" begik 9/11 angrebet. Hun for-

klarede hun havde brugt udtrykket "jødisk" som en "fællesbetegnelse uden nogen ra-

cistisk konnotation” dvs. en sprogvidenskabelig betegnelse for et ords bibetydning. 

Forsiden på The Sunday Times søndag den 5. april 

     Jeremy Corbyn              Marie van der Zyl 

Times skriver, at af de 863 antisemitiske klager over Labourmedlemmer for anti-

semitisme var 53 % uløste og 249 af dem blev slet ikke undersøgt. I 409 sager fik 191 

ingen handling og 145 formelle advarsler. Mindre end 30 lovovertrædere blev su-

spenderet af partiet. 

Som reaktion pa  avisens artikel udtalte præsidenten for Deputies of British Jews 

Marie van der Zyl: Undersøgelsen viser, at vort krav om at udrydde anti-jødisk racisme 

er blevet behandlet med fuldstændig foragt. I stedet for at tage problemet op har La-

bour lagt sin arbejdsindsats i en dækoperation. Krav til et politisk uafhængigt system 

kan nu ses fuldstændig ignoreret.  Vi sta r sammen med alle anstændige mennesker i 

kampen mod denne hæslige racisme.” 

Gideon Falter, formand for Campaign Against Antisemitism, siger: ”Jeremy Corbyn er en antise-

mit og en løgner. Han og hans team har hævdet "aldrig" at have blandet sig i disciplinære sager, 

men der er tydelige tegn pa , at det sker over 100 gange. Indholdet af den lækkede harddisk viser 

konkret, at Mr. Corbyn og hans tilhængere har arbejdet ha rdt for at sikre, at jødehadere kan for-

blive i Labour-partiet og sprede deres gift. De er den racistiske rod i hjertet af det engang sa  stolte 

anti-racistiske Labour. Kampen indefra er tabt: Arbejderpartiet er nu i hænderne pa  Mr. Corbyn 

og hans bigotte jødehadere." 

Siden Corbyn fik kontrol over Labour i 2015 har partiet været hærget af antisemitiske skanda-

ler, hvoraf flere berører Corbyn selv. I februar forlod en gruppe MP’er partiet for at danne en uaf-

hængig fraktion under henvisning til institutionaliseret antisemitisme som en af grundene.  

Meningsma linger viser, at et flertal af britiske jøder anse r Corbyn for at være personlig antise-
mitisk, førende britiske jødiske grupper anklager Labour for ikke at ha ndtere problemet effektivt.                  Gideon Falter 

Airbnb udlejer nu israelske ejendomme i Judæa og Samaria 
United with Israel 10. april 2019 

Gennem et par uger har Shurat Hadin forhandlet en aftale pa  plads med Airbnb om at op-

hæve den diskriminerende politik for jødiske ejendomme i Judæa og Samaria.  

Denne politik, der blev indført i november 2018, udelukkede jødiske ejendomsejere fra Airbnb’s liste, skønt muslimske og krist-

ne ejendomsejere i samme omra de kunne fa  deres med.  

Sagsøgerne, en gruppe pa  12 jødiske amerikanske familier, havde indgivet et civilretsligt søgsma l ved USA’s distriktsdomstol i 

Delaware. Sagsøgerne hævdede, at virksomhedens politik diskriminerede dem pa  grund af deres religion. 

Da Airbnb i november 2018 bekendtgjorde sin politik om jødiske ejendomme, udtalte de, at det ikke ville være hensigtsmæssigt 

at medtage disse boliger, fordi de ligger i palæstinensisk ejede omra der, der ulovligt besættes af israelske bosættere.  

Søgsma let blev indgivet under lov om retfærdig boliglovgivning, afsnit VIII i lov om borgerlige rettigheder fra 1968, som den er 

ændret ved lov om retslig boligændring af 1988, en føderal statut, der beskytter mod forskelsbehandling pa  bolig- og lejemarkedet. 

Selv om ejendommene er beliggende i Judæa og Samaria, hævdede sagsøgerne, at Airbnb, som er beliggende i USA, er forpligtet 

til at følge forbuddet mod forskelsbehandling hvor som helst den opererer i verden. Sagsøgerne anmoder om, at retten tillægger 

Airbnb diskriminerende praksis mod jødiske husejere og de søgte erstatning for tabte udlejninger. 

I den nye aftale har Airbnb indvilget i at føre en neutral politik over for alle boliger i regionen, sa  alle husejere kan lægge deres 

huse pa  dens lister uanset religion, race eller national oprindelse. 

Dette er en vigtig afgørelse, som vil danne præcedens i kampen mod BDS. 



 Manuskriptet om gravitationsteorien 

Netanyahu fejrer sin ”enorme, enorme sejr!” 

Kort efter kl. 3 onsdag morgen stod 
premie rminister Benyamin Netanyahu 
som den klare vinder. Likud førte 35-34 
over den bla -hvide koalition og blev ef-
terfulgt af religiøse og højreorienterede 
partier, der er naturlige partnere for Li-
kud. Det sætter Netanyahu i en stærk 
position til at danne den næste regering. 

"Højre under Likuds ledelse har vun-
det klart!" fortalte Netanyahu tusindvis 
af jublende tilhængere i Likuds hoved-
kvarter. "Jeg vil begynde at danne en høj-
regering med vore naturlige partnere 
allerede i dag - dette er en nat med en 
enorm stor sejr! Allerede her til morgen 
har de næsten alle erklæret, at de vil an-
mode mig om at danne næste regering.  

Det bliver en højreorienteret regering, men jeg har til hensigt at være premie rminister for alle israelske borgere - højre og ven-
stre, jøder og ikke-jøder er ens. Alle Israels borgere!" 

I bevidsthed om de store problemer Israel sta r overfor om sikkerhed, økonomi, samfund og udenrigshandel, udtrykte Netanya-
hu tillid til, at "vi vil kunne klare alle disse udfordringer - ogsa  hvad anga r fred med de arabiske nationer." 

Den israelske leder takkede sin kone og deres børn for deres støtte og noterede sig "hvor megen lidelse min familie har udholdt" 
under en særlig ond valgkampagne, der var fyldt med mudderkastning og æreskrænkelser.                World Israel News 10. april 

Skyhøje udenlandske investeringer i Israel 
United with Israel 8. april 2019 

Central Bureau of Statistics (CBS) meddeler udenlandske inve-

steringer i Israel beløb sig til 129,1 mia. dollars i 2017, en stig-

ning pa  20,2 % i forhold til 2016 og 30 % højere end 2015, hvor 

der var investeringer pa  under 100 mia. dollars.  

Tallene dækker investeringer fra udenlandske personer eller 

selskaber, der købte over 10 % aktier i israelske virksomheder. 

I 2017 skete 60,4 % af de udenlandske investeringer indenfor 

handel og service, de resterende var fordelt mellem højteknologi 

(32,6 %), industri (28,3 %) og avancerede teknologier (15,8 %). 

Den største investering kom fra USA (21,1 mia. USD), efterfulgt af Holland, Caymanøerne, Canada, Kina, Luxembourg, Singapore 

og Schweiz. Israelere i udlandet investerede ogsa  mere udenfor Israel. 

I 2017 satte israelere i udlandet 100,3 mia. dollars i udenlandske virksomheder, hvoraf mere end 65 % skete i industrien. An-

dre fremtrædende investeringsma l omfattede virksomheder inden for olie-, kemi- og medicinalindustrien. Størstedelen af investe-

ringer fra israelere i udlandet gik til Europa, som modtog over 63 %. 

Akademisk boykot af Israel i Sydafrika  
United with Israel 6. april 2019 
       Et skridt fremad, to trin tilbage. "Ikke sa  meget som vi havde ha bet, men 

dog en fremgang!" Med disse ord hilste Det Palæstinensiske Solidaritetsfo-

rum i Sydafrika i sidste uge, at University of Cape Towns (UCT) øverste styrel-

se havde stemt for en akademisk boykot af Israel. 

Sydafrikas jødiske samfund kæmper med et miljø, hvor de mest ekstre-

me anti-zionistiske tropper er blevet det normale og de har bemærket den-

ne udvikling. Men er det virkelig et tilbageslag for BDS-bevægelsen i et land, 

hvis ledere og indflydelsesrige normalt synger med pa  denne melodi? 

Forslaget om at boykotte israelske akademiske institutioner blev ikke 

afvist af politiske eller moralske grunde.  Sydafrikanere demonstrerer for bånd til Israel. 

Opfordret til at bekræfte, at universitetets senat stemmer for en boykot, sendte Universitetsra det i stedet resolutionen tilbage 
til senatet med en anmodning om ”større præcisering." 

Men for at denne reaktion ikke skulle blive udlagt som sympati for "zionisterne" sørgede Ra det for samtidig at vedtage endnu 

en resolution, der udstillede Israels grusomheder i ”de besatte palæstinensiske omra der.” Det palæstinensiske Solidaritetsforum 
konkluderede: "Zionismen ved UCT er svagere nu pa  grund af denne resolution. Det er i sig selv værd at fejre." 

For to uger siden bekræftede den sydafrikanske præsident Cyril Ramaphosa med beklagelse, at hans land ville nedgradere sin 
diplomatiske forbindelse med Israel. Den oprindelige beslutning om nedgradering blev taget pa  en konference i december 2017 af 
den regerende African National Congress (ANC), som stemte for at reducere den sydafrikanske ambassade i Tel Aviv til et forbin-
delseskontor for at "give vor udtryk for vor støtte til de undertrykte mennesker i Palæstina. Seniorrepræsentanter for Hamas var 
til stede for at bevidne øjeblikket.” 

Jøderne i Sydafrika udgør i dag kun 0,1 % af befolkningen. 



Hundreder af børn efterladt i lejr, da ISIS flygtede 
World Israel News 3. april 2019 

En humanitær nødsituation udfolder sig i lejren i nordøst-Syrien, overfyldt med 

mennesker, som flygtede fra de sidste slagmarker i ISIS - den højeste prioritet er at 

hjælpe hundreder af uledsagede børn hjem igen, sagde lederen af komite en fra Det 

internationale Røde Kors tirsdag. 

Peter Maurer, formand for komitéen, besøgte al-Hol-lejren i Hassakeh-provinsen 

den 21. marts. Han fortalte en lille gruppe journalister, at den blev oprettet i 1990'er-

ne til at rumme omkring 5.000 irakiske flygtninge og nu er overfyldt med 80.000-

100.000 mennesker. 

"I betragtning af tallene er de kurdiske myndigheder og Røde Kors Komite en overvældet med hensyn til registrering og at finde 

ud af, hvem der kommer. Vor første prioritet er at identificere de uledsagede børn og underrette regeringerne om, at vi har fundet 

børn uden forældre. Vi har set i disse lejre, at der ikke kun er familier af udenlandske krigere, vi ser ogsa  ofre for islamiske statslige 

aggressioner fra fortiden. Vi har fundet Yazidi-kvinder, der er blevet bortført af Islamisk Stat i Baghouz. Fordi de ikke kan bevise, 

hvem de er, bliver de til en begyndelse anbragt i anlæg i lejre," sagde han. 

Maurer sagde, at ICRC's første prioritet er tilbagevenden af uledsagede børn "og for det andet forsøger vi at se, om kvinder med 
børn, der ønsker at vende tilbage, kan returneres. Nogle lande vil acceptere dem og vil modtage krigere, der sættes i enten tilbage-

holdelse eller re-integration og re-radikaliseringsprogrammer. Men nogle lande protesterer mod at tage deres folk tilbage, sagde 
han og citerede Storbritannien, Europa generelt og andre. 

Anti-Israel hackere kan dræbe patienter 
World Israel News 4. april 2019 

Hackere kan fa  adgang til en patients 3-dimensionale scanninger for at 

tilføje eller fjerne billeder af ondartede tumorer, det sætter patienter i fare 

for fejldiagnoser, meddeler forskerne for cybersikkerhed ved Ben-Gurion 

University i Negev.  

Hackerne sagde, at de har foretaget en undersøgelse, der viser, at æn-

drede scanninger med succes narrede ba de radiologer og de kunstige in-

telligens-algoritmer, der bruges til at na  en diagnose. 

En 3-D CT (computeriseret tomografi) scanning kombinerer en serie 

røntgenbilleder taget fra forskellige vinkler rundt om kroppen og bruger 

EDB-behandling for at skabe tværsnit af knogler, blodkar og blødt væv, 

forklarer universitetet i en erklæring om forskningen. 

En CT-tekniker gør  
scanner klar til patient 

3-D CT billeder giver en mere detaljeret information end røntgenbilleder og bruges til at diagnosticere kræft, hjertesygdomme, 

infektioner og meget mere. En MR-scan (magnetisk resonans-billeddannelse) gør det samme, men bruger kraftige magnetfelter til 

at diagnosticere tilstanden i knogler, led, ledba nd og brusk. 

Bevidst at manipulere med scanningerne kunne hjælpe til forsikringssvindel, ransomware, cyber-terrorisme eller endog mord. 

Angriberne kan endda automatisere hele processen i en malware, der kan inficere hospitalets netværk. " 

"Vor forskning viser, hvordan en angriber realistisk kan tilføje eller fjerne information fra CT- og MR-scanninger. "Vi viser især, 

hvor let en angriber kan fa  adgang til hospitalets netværk og derefter injicere eller fjerne billeder af lungekræft fra patientens CT-

scanning" siger Dr. Yisroel Mirsky, ledende forsker i BGU's afdeling for software og sikkerhedsforsker ved National Cyber Security 

Center. 

For at demonstrere et angreb brød forskerne ind i et hospitals netværk og opfangede alle scanninger fra en CT-scanner. "De er 

ikke blevet krypteret, fordi hospitalets netværk normalt ikke er forbundet til Internettet. Imidlertid kan bestemte indbydere stadig 

fa  adgang via hospitalets Wi-Fi eller fysiske adgang til infrastrukturen.” 

For at indsætte eller fjerne et medicinsk billede brugte forskerne et dybtga ende neuralt netværk, kaldet et generativt adversari-

elt netværk. 

Israelsk målmand slår Guinness-rekord 
World Israel News 7. april 2019 

En israelsk ma lmand har sla et Guinness-rekorden for 

ældste professionelle fodboldspiller i verden.  

Isaak Hayik, som bliver 74 a r i denne uge, havde nogle 

flotte redninger i fredags for Ironi Or Yehuda klubben mod 

Maccabi Ramat Gan, selv om hans hold blev slået 9-1. 

Hayik er født i Irak og blev hædret ved en ceremoni med 

deltagelse af repræsentanter fra Guinness. Han udtrykte sin 

stolthed over at modtage denne anerkendelse for sit spil. 

"Dette er ikke kun en kilde til stolthed for mig, men for isra-

elsk sport generelt!" sagde han. Isaak og hans familie ind-

vandrede til Israel, da han var 4 a r - Irak udviste dengang 

alle jøder som reaktion pa  genoprettelsen af Israel i 1948. Isaak Hayik i aktion for Ironi Or Yehuda med sin målmandshandske. 


