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Et udvalg af vine fra Judæa 

Sommerfugle er et smukt syn i Israel 
United with Israel 10. april 2019 

Alle ve d, at Israel er landet, der flyder med mælk og honning. 

Men vidste du, at det ogsa  er sommerfuglens land? Trods sin 

lille størrelse er landets geografiske beliggenhed mellem øst og 

vest, nord og syd ideel for de flyvende skønheder. 

"Vi er helt sikkert et land med en enesta ende sommerfugle-

skat" siger Dubi Benyamini, formand for den israelske sommer-

fugleforening. "I Israel er der ca. 110 sommerfuglearter. 

Vi har et fascinerende land, fordi vi ligger pa  en korsvej. Det 

betyder for eksempel, at mens det sydlige Israel har ørkenkli-

ma, har det nordlige Middelhavsklima.  

Visionært firma hjælper med stemmesedlen 
World Israel News 9. april 2019 

OrCam Technologies har indgået partnerskab med Israels centrale Valgko-

mité CEC for at sætte svagtseende vælgere i stand til at stemme uden hjælp, da 

landet stemte i tirsdags. 

Mere end 6,3 millioner israelere er berettiget til at stemme, men ifølge 

CEC er ca. 22.000 juridisk blinde. 100.000 vælgerne er synshandicappede. 

Blinde og synshandicappede stemmer normalt med hjælp fra en ledsager. 

OrCams enhed MyEye2 hjælper dem til at "se deres stemmeseddel." Den 

er ganske lille og sidder pa  en brille, udstyret med kamera og en mikrofon.  

Derfor er det vigtigste tilholdssted for sommerfugle i Israel Mount Hermon, hvor der findes ca. 100 forskellige arter, efterfulgt af 

Mount Meron og Galilæa. Jo længere sydpå du går, falder antallet af arter – nede i Eilat er der kun ca. 10-15 arter.” 

Sommerfugle skabte for nylig overskrifter i Israel, da millioner af dem flagrede gennem landet pa  vej fra den arabiske halvø til 

Europa i slutningen af marts. "Vi na ede op over en million sommerfugle, der fløj igennem hver dag. Der var steder i Tel Aviv, hvor 

der var hele skyer af dem."  

Hans vigtigste tip til at se sommerfugle er meget enkelt: "Ga  ud i naturen og se efter rolige, uforstyrrede steder. Det er bedst at 

gøre det pa  solrige dage i træomra der, da sommerfugle søger varme, sol og luft.” 

Den tyder trykt og digital tekst og oplæser den diskret for den synshandicappede. Pa  valgdagen var enheden tilgængelig til brug 

pa  12 afstemningssteder i hele Israel, fra Eilat i syd til Akko i nord, som led i et pilotprojekt. 

Pa  valgdagen scanner OrCams enhed teksten pa  stemmesedlerne og oplæser partiernes navne for brugeren. "Selv om enheden 

anvender et kamera, lagrer det ikke nogen af de oplysninger den læser, derved opretholdes vælgernes privatliv," siger Mat Can-

Noy, OrCams direktør for forretningsudvikling, i et søndagsinterview med magasinet Calcalist. Projektet gennemførtes i samarbejde 

med Center for Blinde i Israel. 

Det Jerusalem-baserede specialfirma OrCam blev dannet i 2010 af Amnon Shashua og Ziv Aviram, grundlæggere af det autono-

me teknologibureau Mobileye, og det blev i 2017 solgt til Intel for 15,3 millioner dollars. OrCam har en driftskapital pa  mere end 

130 millioner dollars og beskæftiger ca. 200 personer. 

Litauen nægter engelsk Holocaust-benægter indrejse 
World Israel News 9. april 2019 

Litauens udenrigsminister Linus Linkevicius reagerede tirsdag pa  rapporter om, at den 

britiske Holocaustfornægter David Irving planlagde at besøge regionen i flere ma neder – 

ministeren erklærede, at han ville fa  Irving blacklistet pa  landets indkommende gæster. 

Irving meddelte han ville besøge nabolandene Polen og Letland i september og han ville 

sandsynligvis ogsa  komme til  Litauen. "Jeg vil snarest henvende mig til migrationsministe-

riet med anmodning om at sætte ham pa  listen over uønskede personer. At benægte Holo-

caust og herliggøre Adolf Hitler er en forbrydelse i Litauen – den slags mennesker er uvel-

komne her og spredningen af den slags synspunkter er helt uacceptabelt." 

Hans beslutning blev truffet efter israelske regeringsembedsmænds oplysning om, at en britisk avis i sidste uge offentliggjorde 

Irvings plan om at rejse rundt til de 3 baltiske lande, der var besat af nazisterne under 2. verdenskrig. En person, der offentligt tole-

rerer eller groft trivialiserer nazisternes eller Sovjetunionens forbrydelser, kan efter litauisk lov idømmes 2 a rs fængsel. 

Irving har skrevet flere bøger, hvori han hævder, at Hitler ikke vidste noget om massemordet pa  det jødiske folk eller ligefrem 

var imod det. I 1988 begyndte han at sprede løgnen om, at Holocaust var en fiktion og at ingen blev gasset ihjel i Auschwitz.  

Han tabte en retssag mod historikeren Deborah Lipstadt, der havde modbevist hans pa stande i bogen Denying the Holocaust. 

Han blev dømt til at betale sagens omkostninger pa  3,2 millioner pund og gik konkurs. Retssagen blev kendt med filmen Denial. 

David Irving 



Jødiske studerende i Paris Israels rumfartøj styrtede ved Månelandingen 
World Israel News 11. april 2019 

Det israelske rumfartøj mislykkedes i forsøget pa  at skabe historie med 

den første privatfinansierede Ma nemission. 

Space IL mistede kontakt med Jorden sent torsdag aften og fartøjet styrte-

de ned fa  øjeblikke før det skulle lande pa  Ma nen.  

Det lille robot-rumfartøj, bygget af non-profit virksomheden Space IL og 

det statsejede Israel Aerospace Industries, havde ha bet at matche den be-

drift, der kun er opna et af 3 lande: USA, Rusland og Kina. 

"Hvis I ikke lykkedes i første omgang, sa  prøv igen!" sagde Benjamin 

Netanyahu, som var klar over, at man havde håbet at skulle fejre landingen. 

I mellemtiden forsøgte præsident Reuven Rivlin at lindre skuffelsen hos de unge, han havde inviteret til sit hjem i ha b om at se 

en vellykket landing. Han fortalte dem, at Ma nemissionen var "en fremragende præstation. "Der er ingen grund til at blive skuffet. 

Vi ma  rose det, vi opna ede." Netanyahu for sin del forudsagde en ma nelanding indenfor 3 a r. 

Tysk avis angriber Netanyahu med nazi-reference 
United with Israel 11. april 2018 

I torsdags offentliggjorde Frankfurter Rundschau en artikel med titlen The 

Eternal Netanyahu, en klar reference til Fritz Hipplers antisemitiske propaganda-

film Den evige jøde fra 1940. 

Hipplers film blev produceret for Hitlers propagandaminister Joseph Goeb-

bels og prædikede jødehad på grundlag af middelalderlig overtro i moderne udga-

ve til det tyske folk som den moralske begrundelse for Holocaust. Filmen er 

kendt som en af de mest antisemitiske film, der nogensinde er lavet. 

Ved valget i Israel blev Netanyahu genvalgt til sin 5. periode som premie rmi-

nister, det var tilsyneladende drivkraften for Frankfurter Rundschaus artikel. 

Avisen blev spiddet pa  Twitter efter offentliggørelsen af artiklen, her blev den anklaget for antisemitisme og for at lefle for sine 

venstreorienterede socialdemokrater, skrev Jerusalem Post. 

Til sidst gentog avisen sin erklæring: "Den første version af titlen pa  vor leder om Israels valgresultat gav anledning til kontro-

vers - og med rette. Vi ønskede blot at pege pa , at Israels premie rminister Benjamin Netanyahu nu igen fik en mandatperiode - og 

vi tænkte overhovedet ikke pa , at nazisterne i 1940 med den antisemitiske propagandafilm Den Evige Jøde agiterede mod jøder. 

Frankfurter Rundschau undskylder for den svigtende hukommelse om historien." 

Drenge ydmyget i bussen på drømmerejse 
World Israel News 9. april 2019 

En drømmetur for at se et af Tysklands bedste fodboldhold i akti-

on pa  sit hjemstadion endte i et antisemitisk mareridt for 4 israelske 

drenge, skriver den førende tyske avis Die Welt mandag. 

De var fra økonomisk da rligt stillede familier i Haifa og havde fa et 

foræret en rejse til Tyskland for at se Borussia Dortmund i Champions 

Leagues spille pa  deres berømte stadion. Det var en gave fra den isra-

elske afdeling af klubbens fanklub. Det blev en meget stor oplevelse, 

men da gruppen pa  hjemrejsen gik ombord i bussen til Amsterdam, 

blev personalet yderst fjendtligt. 

"Da buschaufførerne sa  vore israelske pas, blev de straks aggressi-

ve og ydmygede os" fortalte Itamar Eli til Die Welt. Chaufføren hin-

drede den israelske gruppe i at bringe sin egen mad til bussen, mens 

de udviste høflighed overfor alle de andre passagerer. 

 "Jeg ville se efter madpakkerne i min bagage, men en af 

chauffør sagde vi skulle smide dem væk!" sagde Eli. "Han 

var meget aggressiv og vred." Samtidig foregav chauffø-

ren, som lige havde talt engelsk med en passager, at han 

ikke kunne forsta  sproget, da Eli henvendte sig til ham pa  

engelsk for at fa  hjælp. 

Eli pa peger, at busselskabets website Flixbus gør det 

klart, at passagerer har ret til at medtage mad og drikke. 

Leder af Borussia Dortmunds israelske fanklub Adam 

Lahav sagde, at Eli straks havde ringet til ham i Israel. ”Han 

var forfærdet, skrev en desperat besked og spurgte mig, 

hvad han skulle gøre. Det er meget kedeligt, at sa dan no-

get kan ske. Gruppen havde haft en fantastisk weekend - 

og sa  slutter den med denne ydmygelse." 

Den slags overgreb oplever vi oftere og oftere" siger  

Forsknings- og Informationscenter for Antisemitisme RIAS. Borussia Dortmund-fans gør sig klar til en kamp. 



BDS-grundlægger nægtes indrejse til USA 
World Israel News 12. april 2019 

Omar Barghouti, en af grundlæggerne af BDS, er nægtet indrejse i USA, han blev af 

den amerikanske regering hindret i afrejsen pa  Ben Gurion lufthavn. 

"Barghouti fik ikke nogen forklaring pa  sin nægtelse af indrejse udover indvandrer- 

spørgsma l" siger det arabiske amerikanske institut i en erklæring til NPR. Barghouti, 

der bor i Israel, fik fortalt af flyselskabets personale, at han ikke ville blive tilladt at 

flyve til USA, selv om hans rejsepapirer var i orden. Han fik fortalt, at Amerikas indvan-

drerkontor havde beordret den amerikanske konsul i Tel Aviv til at nægte ham tilladel-

se til at komme ind i USA.  

BDS arbejder pa  at isolere Israel kulturelt og økonomisk, men bevægelsen og dens tilhængere beskyldes ofte for antisemitisme, 

baseret pa  dens retorik og e nsidige fokus pa  verdens eneste jødiske stat, mens man ignorerer nationer med grove brud pa  menne-

skerettigheder, herunder flere lande med store palæstinensiske befolkninger i Syrien, Libanon og Jordan, 

Barghouti er en stærk kritiker af økonomisk normalisering mellem israelske og palæstinensiske virksomheder og støtter den 

"væbnede kamp mod Israel" ifølge Meir Amit Center. 

Mange BDS-demonstrationer har ofte ekstremister, der kræver Israels ødelæggelse og Barghouti er kendt for at sprede bevæ-

gelsens propaganda i USA og andre vestlige lande. Pa  sin nu afbrudte turne  skulle han have talt pa  Harvard University og New York 

University. På sin tur til USA ville han også holde  møder med politikere i Washington, D.C  

Omar Barghouti 

Dobbelttransplantation redder 13-årig piges liv 
United with Israel 9. April 2019 

En sjælden dobbelt-transplantation af lever og bugspytkirtel fandt 

sted i mandags pa  Schneider Children’s Medical Center. 

Den 13-a rige Hila Amram fra Be'er Tuvia blev født med en hjertesyg-

dom, der førte til leversvigt og diabetes. Med den livstruende forringelse 

af sin levers tilstand og sin diabetes havde pigen brug for en kombineret 

transplantation af lever og bugspytskirtel - en yderst sjælden operation. 

Dobbelttransplantationen, som ikke alene reddede Amrams liv, men 

ogsa  befriede hende for afhængighed af insulin, blev endnu mere kom-

pliceret, da donorkroppens indre organer sad i omvendt rækkefølge af 

den normale stilling. Denne sjældne tilstand krævede uddannelse og 

færdigheder af topkirurger. Efter operationen blev Amram overført til 

genoptræning pa  intensivafdelingen.  Dr. Sigal Eisner udførte operationen på Hila Amram. 

Gaza-kvinder i protest mod misbrug 
United with Israel 14. April 2019 

En banebrydende kampagne for kvinders rettighe-

der i Gaza er opsta et pa  de sociale medier. Seksuel chi-

kane i Gaza er et problem, som ikke bliver behandlet pa  

grund af samfundets traditionelle og religiøse karakter. 

Zinab Animi leder Institut for Kvinders Forsvar i Ga-

za, hun siger at en muslimsk kvinde har svært ved at 

klage til politiet eller vidne for retten, derfor bliver fæ-

nomenet mødt med tavshed. Fænomenet er udbredt, 

men det er svært at indsamle data om det, da skam og 

traditioner i samfundet forbyder diskussioner om det. 

Muslimsk samfund beskæftiger sig traditionelt kun med seksuelle overgreb indenfor familien og det er som regel det kvindelige 

offer, der bliver straffet. Hun kan endda blive myrdet i et ”æresdrab” bega et af et familiemedlem. 

At gøre opmærksom pa  disse forbrydelser i det Hamas-dominerede Gaza er et brud pa  religiøse, traditionelle og sociale konven-

tioner, derfor er anonymiteten pa  de sociale medier den helt rigtige platform til at behandle problemet. Men nogle har vovet at af-

sløre deres identitet. Tamam Abu Salama fortæller, hvordan hun blev chikaneret af en buschauffør pa  en skolebus. 

Abu Salama er aktivist i Bruxelles og en del af det voksen-

de samfund fra Gaza i Belgien. Hun forklarer, at angrebene pa  

kvinderne er steget i kølvandet af socialt og økonomisk sam-

menbrud hjemme i Gaza, men kvinderne har ikke intet retssy-

stem at henvende sig til. Aktivisterne vil nedbryde tavshedens 

mur og tabuet om ikke at diskutere seksuel chikane. 

Mange pa  de sociale medier kræver, at kampagnen udvi-

des til ogsa  at omfatte forsvaret af børn - de beskriver verbale 

og fysiske overgreb pa  børn i offentligheden og pa  skoler, og 

de omfatter ba de drenge og piger. Også Al Udaini kæmper for kvinders rettigheder i Gaza. 



Satellitfotos viser ødelagt syrisk base 
World Israel News 14. april 2019 

ImageSat International (ISI) har udsendt fotos, der vi-

ser omfattende skader pa  en syrisk militærbase, som Sy-

riens officielle statsnyhedsbureau SANA tilskriver et isra-

elsk angreb fredag aften. 

Billederne viser ødelagte strukturer, en hangar og an-

dre bygninger nær Masyaf i Hama-provinsen. Dette om-

ra de er tidligere blevet identificeret som træningslejr for 

iranske tropper og Hizbollah. Bygningerne er nu blevet 

klarlagt som faciliteter til produktion af missiler. 

Som svar udsendte det syriske Center for Menneskerettigheder en rapport, der meddelte, at en række iranske krigere og pro-

iranske tropper blev dræbt i angrebet. Derudover er 17 personer meldt sa rede. 

Siden Syrien blev kastet ud i kaos for 8 a r siden med en blodig borgerkrig samtidig med fremgangen for ISIS, har Iran forsøgt at 

etablere en militær højborg tæt pa  Israels grænse. 

Den jødiske stat har markeret iransk forankring i Syrien med en rød linje, som den ikke vil tolerere, og har fulgt den op med 

hundredvis af bombninger pa  syrisk territorium gennem de seneste 2 a r, hvoraf mange var rettet mod iranske styrker. 

Første transplantation af en levende vene 
United with Israel 14. April 2019 

Du har hørt om hjerteoverførsel, nyretransplantation og knog-

lemarvstransplantater. Nu har læger pa  Hadassah University Medi-

cal Center tilføjet en ny type: Venetransplantation.  

Den 60 a rige Avi Yavetz lider af den vaskulære sygdom PVD, en 

forstyrrelse i blodcirkulationen, der indsnævrer blodkarrene uden-

for hjertet, sa  de bliver blokeret. I et af Avis ben blev vener og arte-

rier blokeret, sa  blodet ikke kunne strømme frit. Amputation af 

benet var en nærliggende mulighed og en desværre alt for alminde-

lig løsning hos PVD- patienter. 

Yavetz havde en arterie og vener inde i benet, der kunne genoprette blodgennemløbet, men han manglede en vene, der var stor 

nok til at forbinde arterien med de mindre bloda rer. Alle Yavetz’s 4 børn tilbød med det samme at levere en vene til deres far. Car-

meli fjernede en lang vene hos den 27-a rige søn Snir Yavetz, der strækker sig fra hans lyske til hans fod, og implanterede den kirur-

gisk i den ældre Yavetz. Venetransplantationer er set før, men kun fra et lig. "En donation fra en levende person - her et andet fami-

liemedlem - er den første af sin art" sagde Carmeli. To uger senere fungerede venen.  

Gymnasie-elever fandt 1600-årig guldmønt 
En ekstremt sjælden 1600-a rig guldmønt med den byzantinske kejser Theo-

dosius II, der gjorde jøder til andenrangs borgere i samfundet, er fundet af gym-

nasie-eleverne Ido Kadosh, O. Sigal, Dotan Miller og Harel Grin. De viste den til de-

res historielærer Zohar Porshyan, der kontaktede Israels antikvitetsmyndighed.  

De 4 drenge har nu modtaget et anerkendelsesbevis pa  Haemeq Hama’ravi 

High School i Kibbutz Yifat, mønten blev overgivet til det nationale skatkammer. 

Det er en solidus, en romersk guldmønt, der blev indført af Konstantin den 

Store i stedet for den tidligere aureus. Den vejer 8,9 gram og blev støbt i det østro-

merske imperiums sidste tid. Pa  forsiden ses kejser Theodosianus II’s billede, bag-

siden viser Sejrsgudinden med korsets tegn. 

Kejser Theodosius II indførte i 348 Codex Theodosianus , der ensrettede tusin-

der af kejserlige love i det store rige. Jøder fik frataget rettigheder og privilegier, 

blev udelukket fra militær og civil tjeneste og fik forbud mod nye synagoger. Skat-

ten til det jødiske ra d Sanhedrins leder ophørte, det førte til opløsningen af ra det. 

Arkæologen Yardenna 
Alexandre 

Kejser Theodosianus II 

Kejseren modtager  
relikvien af Johannes  
Chrysostomos 

Avi og Snir Yavetz på hospitalet 


