
Nyheder fra Israel 

 

Et udvalg af vine fra Judæa 

Israels højre- og religiøse partier har meddelt præsident Reu-

en Rivlin, at de støtter premierminister Benjamin Netanyahu, der 

fa r et flertal pa  65 pladser i den kommende Knesset-samling. 

Selvom den endelige afstemningstælling først bliver annonce-

ret pa  onsdag, kan resultatet ikke ændre højreblokkens stemmer 

som helhed. Fra nu af besta r flertallet af en koalition mellem 

Likud (35), Shas og United Torah Judaism (16), Yisrael Beitenu og 

Unionen af Højrepartier (5) og Kulanu (4). 

Kun 45 medlemmer anbefaler præsidenten, at Benny Gantz fra 

den bla -hvide koalition skal danne regering. Selv hvis de 2 arabi-

ske partier havde sluttet sig til den i stedet for ikke anbefale no-

gen, ville deres sammenlagte 10 pladser ikke have været nok for 

venstrepartierne til at danne regering. 

Bibi har flertal i Knesset 

Na r præsidenten beder premierminister Netanyahu om at danne den næste regering, har han 28 dage til at sammensætte en 

koalition pa  mindst 61 pladser. Han kan ogsa  anmode om 14 dages forlængelse, hvis forhandlingerne bliver vanskelige med de sma  

partier, der vil stille krav til gengæld for deres støtte. 

Et stort problem er udkastet til en lov, der skal tilskynde den ultra-ortodokse sektor til at tjene i hæren. Avigdor Liberman fra 

partiet Yisrael Beitenu har sagt, at han vil insistere pa  den version, som Forsvarsministeriet har aftalt i løbet af sin mandatperiode, 

mens haredi-partierne er imod.                                                                                                                     Kilde: World Israel News 16. april 2019 

Senatorer støtter anerkendelse af Golan som del af Israel 
United with Israel 19. april 2019 

Benjamin Netanyahu undertegnede i sidste måned en aftale med præsident Donald 

Trump om USA´s anerkendelse af Israels suverænitet over Golanhøjderne. Præsidenten det 

var pa  tide USA tog dette skridt efter 52 a rs israelsk kontrol med det strategisk vigtige 

højland pa  grænsen til Syrien. Udenrigsministeriets manual lyder nu: "USA’s politik an-

erkender Golanhøjderne som en del af Israel. Fødested for ansøgere født i Golanhøjder-

ne er Israel."  

Trump-administrationens særlige udsending for Mellemøsten Jason Greenblatt har 

offentliggjort et kort over Israel, der nu omfatter Golanhøjderne. 

"USA anerkender nu Golanhøjderne som suveræn israelsk jord" sagde senator Tom Cotton fra Arkansas. Vore dokumenter, kort, 

regler og internationale aftaler bør afspejle denne historiske kendsgerning. Vi sta r klar til at hjælpe præsidenten med at gennemfø-

re sin beslutning, der styrker Israels kapacitet til selvforsvar mod fjender som Iran og terrorister, der ønsker at ødelægge det.” 

Første Seder i ghetto siden Holocaust 
World Israel News 17. april 2019 

Chabal-Polens chefrabbiner Shalom Ber Stambler vil væ-

re vært for hundreder af familier fra USA, Israel og Polen i 

den tidligere Warszawa-ghetto, som delvis sta r i dag midt i 

den polske hovedstad til pa mindelse om Holocaust.  

"Det er meget vigtigt for os at fejre jødiske helligdage og 

især Seder, der symboliserer jødisk frihed og den dag, vi var 

forenede som nation pa  et sted, som for længe siden forsøgte 

at udslette os." Gennem tiderne har det jødiske folk været 

undertrykt af mange nationer, men vi har altid overlevet!" 

Der bliver 3 læsninger af haggadah-teksten, der bruges 

under ma ltidet, som fejrer jødernes mirakuløse udvandring 
fra Egypten som beskrevet i Bibelen. Originalt foto af den sidste seder i ghettoen 17. april 1943 før oprøret.  

Den hebraisk-sprogede gruppe vil blive ledet af Stamblers 13-a rige søn Yossi, der beskriver som en talentfuld orator i sa  ung en 

alder. Blandt deltagere fra Israel vil der være mindst e n overlevende, der deltog i den sidste seder i ghettoen, der blev afholdt nat-

ten før jøderne begyndte deres berømte oprør mod nazisterne. Nazisterne havde besluttet, at netop pa sken ville være den rigtige 

dato for at føre de resterende jøder til dødslejrene. 

Den polsk-sprogede gruppe vil blive ledet af chefrabbineren. Blandt de lokale deltagere vil være familiemedlemmer af Vladislav 

Szpilman, en pianist og komponist, hvis historiske roman om at overleve krigen i Warszawa blev berømt gennem The Pianist af Roman 

Polanski fra 2002. 

Den engelsk-talende gruppe vil blive ledet af Rabbi Andre Chabad-Lubavitch fra USA. En af deltagerne er Rabbi Levi Goldschmidt, 

han er barnebarn til en kendt hassid, som risikerede sit liv ved i hemmelighed at bage matzah, det usyrede brød, der spises i pa -

sken. Goldschmidt er barnebarn af den eneste overlevende i familien, en datter, der før krigen var rejst  til Tel Aviv. 

De tre grupper holder Seder sammen for at vise jødisk enhed i den sandsynligvis mest bevægende Seder i a r. 



Jødiske studerende i Paris Muslimsk kvinde i IDF svarer på trusler 
United with Israel 18. april 2019 

Na r korporal N., der tjener i en bataljon med begge køn, er pa  

operationer med arrestationer i de nærliggende palæstinensiske 

landsbyer, taler hun til de lokale pa  arabisk. 

N. er 19-a rig og ugift. Hun er ma lbevidst og ve d, hvad hun ga r 

efter. Hun er aktiv muslim og beder 5 gange om dagen og under 

Ramadan tager hun gerne de fleste nattevagter. Hun er en infanteri-

soldat i Lions af Jordan Valley Batallion, der opererer i Judæa og 

Samaria og hver dag har sammenstød med palæstinensere. 

Kvindelige soldater i IDF 

"Jeg tænker altid, at de er arabere som mig selv" siger hun pa  flydende hebraisk. "De har bragt sig i en situation, hvor de sta r 

overfor israelske soldater, og jeg udfører min mission, som den er nødvendig. Det er ligegyldigt hvor jeg kommer fra og hvem jeg 

beder til hver dag og hvad jeg bærer med mig, na r jeg tager hjem pa  orlov. Na r jeg er pa  arbejde, gør jeg det for at beskytte mine 

venner og mit land. Derfor blev jeg indkaldt. 

Nogle mennesker i landsbyen blev klar over jeg er i hæren og begyndte at true min familie med vold.  De forsøgte at angribe 

dem og det er skræmmende. Selv om mine forældre støtter mig, na r nogen truer dem, er de nødt til at forholde sig passive. Engang 

der var terrorangreb og jøder blev dræbt, sagde naboerne de fortjente at dø, jeg forstod ikke hvordan de kunne sige sa dan noget.” 

Ikke alle er glade for ide en om en muslimsk kvinde, der tjener i en israelsk infanterienhed. Hun siger, at den hidsige debat om 

ortodokse jøder i hæren blegner i forhold til, hvad hun selv har oplevet. Hun tjente under en kommandant, der adskilte hende fra 

sine kammerater, fordi hun bar hijab, det traditionelle tørklæde, der dækker hendes ha r og nakke. Han undskyldte bagefter, men N. 

siger undskyldningen ikke kan bøde for hans brud pa  reglerne. 

Hun er ogsa  blevet truet af mandlige arabiske soldater, som ville skade hende, hvis hun ikke forlod hæren - de blev fjernet fra 

hendes enhed. Men hun har ogsa  fa et stor støtte fra sin enhed, kaptajn Roni Avital og kompagnichefen løjtnant Gal Yose. 

”Araberne skal ikke bare skal tænke pa  hvad landet kan gøre for dem, men ogsa  hvad de kan gøre for landet. Hvis vi ikke kæm-

per sammen, arabere og jøder, ville vi slet ikke have noget land.” 

Mesterspionen Eli Cohen kan komme hjem 
World Israel News 15. april 2019 

En byge af rygter opstod i Israel søndag aften ved muligheden 

for, at liget af den israelske spion Eli Cohen kunne vende hjem. 

Cohen fungerede fra 1962 som Mossads agent i Damaskus under 

dække som ægypteren Kamal Amin Ta’abet indtil sin afsløring og 

henrettelse 18. maj 1965.  

"Cohen var i stand til at levere betydelige detaljer om politiske 

og militære forhold pa  grund af sine evner til at oprette tætte ba nd 

med erhvervslivet, militæret og det regerende Ba'ath-partis ledere 

samt præsident Amin el Ha’iz. Cohen blev hængt på Martyrpladsen i 

Damaskus med fjernsyn til hele verden.  

Kilden til rygterne synes at være websites, der er forbindes 

med oppositionsgrupper i Syrien.  

Ifølge disse rapporter forlod en russisk delegation for nylig Syrien med en kiste, der indeholdt Cohns jordiske rester. Israel har 

hverken bekræftet eller afvist rygterne. De er opsta et efter fundet af den israelske soldat Zachary Baumels lig i begyndelsen af den-

ne ma ned. Baumel havde været savnet siden kampene i Libanon i 1982. Baggrunden for Cohens mulige tilbagevenden er den sam-

me som den for Baumel - den skete ved Ruslands og den syriske oppositions formidling, selvom de nøjagtige detaljer er uklare. 

Eli Cohen i Syrien 

Israel bekæmper skovbrand i Etiopien 
United with Israel 16. april 2019 

I søndags landede et korps af 11 israelske eksperter i 

Etiopien for at hjælpe de lokale brandfolk, der kæmper for 

at slukke en voldsom skovbrand i Simien Mountains Nati-

onal Park gennem de sidste to uger.  

Efter en appel fra den etiopiske premierminister Abiy 

Ahmed i fredags blev operationen koordineret af Israels 

ambassade i Addis Abeba med Israels udenrigsministeri-

um og Ministeriet for Offentlig Sikkerheds brand- og red-

ningsmyndighed. 

Den israelske delegation ledes af det sydlige distrikts 

vicekommandør Zion Shenkar, der er født i Etiopien. 

Den 84 kvadratkilometer store nationalpark kaldes Afrika i Afrika, fordi den udgør et højdepunkt pa  kontinentet og er en ver-

denskulturarv med sjældne dyr som Gelada-bavianen, Simien-ræven og Walia-stenbukken. 



 SS-vagt var meddelagtig i 5.230 mord 
World Israel News 18. april 2019 

Tysk retsmyndighed har anklaget en tidligere SS-vagt 

for meddelagtighed i  5.230 mord. 

Anklageren i det nordlige Hamburg meddelte torsdag 

at den 92-a rige SS-vagt, hvis navn ikke er frigivet, ville 

blive anklaget for at bista  i det "ondsindede og grusom-

me" dræb af hovedsagelig jødiske fanger gennem sit ar-

bejde som vagt ved Stutthof koncentrationslejr nær den 

polske by Gdansk mellem august 1944 og april 1945. 

Anklageren siger, at manden, som var 17-18 a r pa  det-

te tidspunkt, kun var "et lille hjul i mordmaskinen," der sa  

tusindvis af mennesker blive skudt, forgiftet eller sultet 

ihjel mod slutningen af Anden Verdenskrig. 

 

Den tyske avis Die Welt rapporterer, at manden under efterforskningen  af sin sag erkendte han var vidende om lejrens gas-

kamre og at organer blev udtaget pa  krematorierne. Han slutter sig til en langsomt voksende liste over folk fra flere nationer, der 

har skabt sig en ny tilværelse i Hamburg. 

Stutthofs gaskammer, hvor tusinder led en kvalfuld død 

Påskemirakel forhindrede Hamas-angreb 
United with Israel 1. april 2019 

En stor tragedie blev forhindret, fordi ortodokse jøder høstede 

hvede til pa skens usyrede brød matzah i Israels sabbatsa r. 

Samme dag, som va benhvilen mellem Israel og Hamas var aftalt, 

blev der affyret over 100 raketter mod Israel. Hvad vi ikke vidste pa  

dette tidspunkt var, at raketterne skulle bortlede opmærksomheden 

fra, at Hamas gennem en uopdaget tunnel under israelsk jord ville ga  

op og foretage et blodigt angreb pa  civile jøder. 

Det var lykkedes, hvis ikke en gruppe ortodokse jøder havde væ-

ret trofaste mod den bibelske forskrift om kun at bruge nybagt mat-

zah til påskemåltidet. Ude ved hvedemarken opdagede de udgangen af 

den skjulte tunnel og alarmerede straks IDF – et ægte pa skemirakel! Jødiske mænd høster hvede til matzah i på en mark. 

Læge hædres på Uafhængighedsdagen 
World Israel News 18. april 2019 

Kultur- og sportsminister Miri Regev informerede i ons-

dags dr. Salman Zarka om, at han er blevet udvalgt som en 

af 12 fakkelbærere ved den a rlige ceremoni pa  Uafhængig-

hedsdagen 14. maj pa  Mount Herzl i Jerusalem. 

Zarka takkede Regev for at "godkende ham og alt, hvad 
han repræsenterer i sine aktiviteter, som israeler og Dru-
zer." I landsbyen Peki'in er Zarka direktør for Ziv Medical 
Center og ekspert i civil og militær medicin. 

   Som oberst af Reserven tjente han i Hærens medicin-

ske Korps i 25 a r, herunder som leder af IDF’s Center for 

Medicinsk Service og af Health Department.            

                         Dr. Zarka med en syrisk pige og hendes mor. 

 

I marts 2013 beordrede han oprettelsen af et felthospital pa  den israelsk-syriske grænse til behandling af de mange sa rede i den 

syriske borgerkrig. 

Regev udtalte, at ”Zarka er et udtryk for IDF's a nd og bekræfter den israelske samvittighed i den omsorg, der ydes til alle, der 

har brug for lægehjælp, ogsa  dem, der kommer langt borte fra Israels grænser. 

Dr. Zarkas arbejde er udtryk for de menneskelige værdier i Uafhængighedserklæringen. Han udtrykker den broderlige alliance 

mellem os og Druzer-samfundet. Dr. Zarka, jeg er stolt af dig for din humanitære a nd, der repræsenterer det gode og det retfærdige 

i vort samfund til gavn for offentligheden og den enkelte i periferien og pa  den anden side af grænserne” sagde hun. 

Zarka svarede, at hans fakkel er "en ære og et privilegium for alle civile, militærlæger og sygeplejersker, der leverer kvalitet og 

avanceret medicinsk service til alle borgere og soldater i Israel, til alle tider og steder, i centrum og i periferien." 

Han bemærkede ogsa , at de medicinske hold "har udvist storsla ede værdier og a nd ved at yde livreddende medicinsk behand-

ling til den syriske fjende ved grænsen, pa  militærhospitalet og i de medicinske centre mod nord. 

Jeg er meget stolt over at bære faklen pa  vegne af de militære lægestuer, som jeg tilhørte i mange a r i rutine- og nødsituationer 

og ogsa  pa  vegne af de fantastiske teams pa  Ziv Medical Center, der gør et unikt arbejde med at hjælpe Syrerne og for at udvikle den 
medicinske indsats i den nordlige udkant.” 

En officiel ceremoni afholdes hvert a r pa  Herzlbjerget pa  aftenen op til Yom Ha'atzmaut. Ceremonien inkluderer en tale af for-

manden for Knesset, et dramaturgisk optrin, en rituel march af soldater med Israels flag samt 12 fakler, e n for hver stamme.  



Hamas-radio sender til arabere i Israel 
En Hamas-radiostation i Judæa og Samaria, der opfor-

drer "martyrer" til at udføre angreb mod israelere blev op-

daget af Shin Bet for et par ma neder siden. Stationen er 

siden blevet lukket. 

Men kort tid efter blev der rejst en sendemast i en liba-

nesisk militærstilling, som Hizbollah nu bruger til at sende 

disse programmer. Hamas er medlem af den libanesiske 

regering. Opfordringerne til terrorangreb sendes 24 timer 

i døgnet og er ma lrettet mod araberne i Israel. Stationen 

hedder Al-Aqsa  ligesom moskéen på Tempelpladsen - det er 

ogsa  navnet pa  Hamas’ militære fløj. 

Det israelske militær beskriver Al-Aqsa’s programmer som ”luftba rne prædikener, politiske taler og børneshows, der lærer bør-

nene at blive selvmordsbombere, na r de bliver voksne." Udsendelserne sendes meget snedigt pa  101,6 FM, tæt pa  den israelske 

Radio North station på 101,5 FM, som har mange lyttere blandt araberne i Israel. 

"Sta  op og gør dig klar! Følg i de frivillige martyrers fodspor!" lyder det fra Hamas-Hizbollah-stationen. 

I et interview med Channel 12 siger et tidligere højtsta ende Shin Bet-medlem, at sendemasten ligger tæt pa  Libanons grænse til 

Israel. Senderen er sa  kraftig, at udsendelserne kan høres flere hundrede km væk i Tel Aviv-omra det. De kan ogsa  høres i de israel-

ske fængsler, hvor der sidder mange palæstinensiske fanger. 

Kanal 12 bad forsvarsministeriet forklare, hvorfor Israel med sine højtudviklede cyberfunktioner ikke kan lukke radioen ned.  

Kommunikationsministeriet reagerede pa , at sendemasten ligger kun 3 km fra den israelske grænse og har indgivet en officiel 

klage til Den internationale Union for Telekommunikation, der har sendt den videre til de libanesiske myndigheder. 

                                                                                                                                                                                 Kilde: World Israel News 17. april 2019 

Hamas sender radio til arabere i Israel 

Oprettelsen af en palæstinensisk stat har ikke længere 1. prioritet for arabiske lande 
Analytikerne Mordechai Kedar og 

Martin Sherman gør på TV rede for deres 

fælles opfattelse af, at en palæstinensisk 

stat ikke længere har 1. prioritet blandt 

de andre arabiske nationer.  

World Israel News 22. april 2019 

Se videoen her: worldisraelnews.com/watch-palestinian-statehood-no-longer-a-priority-among-arab-nations-analysts say 

Selvstyret afslører, at Hamas har spioneret mod Selvstyrets sikkerhedssystemer 

Det palæstinensiske Selvstyre hævder, at Hamas har infiltreret dets sikkerhed i en spionoperation. Den beskrives som omfat-

tende gennem det sidste a r. Seniorpersonale i forsvaret blev angiveligt rekrutteret til at spionere for Hamas.  

Hamas overtog kontrollen over Gaza i 2007, men ba de Selvstyret og Israel ser terror-organisationen som en trussel mod Selv-

styret i Judæa og Samaria. Det israelske Ynet citerer palæstinensiske rapporter om, at alle Hamas-agenterne er blevet anholdt. 

Spionagen siges at være udført af højtsta ende medlemmer af Hamas i Gaza og i udlandet, den blev afsløret for 2 ma neder siden.  

    Protest i Gaza mod den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas. 

 Højtsta ende palæstinensiske embeds-

mænd fortalte Ynet og søsteravisen Yedioth 

Aharonot, at efter PA’s militære efterretnin-

gers afdækning af infiltrationen, varslede 

Selvstyrets ledelse en hemmelig undersø-

gelse for at finde omfanget af plottet. Præsi-

dent Mahmoud Abbas siges at have fa et be-

sked. 

Pa  trods af manglende politiske ba nd 

mellem Israel og Selvstyret opretholdes sik-

kerhedssamarbejdet ifølge israelske militæ-

re kilder. Selvstyret stoler pa  Israel som et 

højere intelligensniveau, siger israelske kil-

der og bemærker at samarbejdet tjener beg-

ge parter til at forsvar mod Hamas og andre 

terrorgrupper. 


