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ISIS på Sinai-halvøya
ISIS taper terreng i Syria, og driver en
forflytning til Sinai-halvøya. I flere år
har terrorister under forskjellige
gruppenavn laget sine baser
henholdsvis på tre steder i Sinai: ved
Eilat, ved Kadesh Barnea /Nizzana og i
nord ved Gaza.
Raketter over Israel
Ved juletider skjøt ISIS-basen i sør flere raketter
over Eilat, så Israel måtte ta i bruk
antirakettsystemet Iron Dome. Bitene av den
ene fiendtlige raketten som ble skutt i filler, falt
ned over et badebasseng ved ett av hotellene.
Bilde: Vi ser det egyptiske flagget ved grensen
mellom Israel og Egypt ved Nizzana/Kadesh
Barnea.
Foto: Grethe Tangen Olsen

Kristne drept
Vi husker for noen måneder siden ISIS /Al Ka’ida gjorde et raid mot kirkene i Aleksandria i Egypt og
drepte mange kristne. Bare et par timer etter denne hendelsen var talsmannen for den israelske
regjeringen på lufta og bad alle israelere som måtte være på ferie i Sinai om å dra tilbake til Israel
umiddelbart. Israel tar ingen sjanser mot det brennende hatet til ISIS.

ISIS ved sjekkpunktet Nizzana
Sjekkpunktet Nizzana i Israel ved vei 211 tar unna varene som transporteres mellom de to landene. (I
Eilat foregår persontransporten). Der er på israelsk side bygd haller for varer fra Egypt som scannes og
lastes på israelske kjøretøy for videre ferd oppover og gjennom Israel. På den egyptiske siden ser vi
ingen vare-hus; de trenger ikke sjekke varene fra Israel for våpen. Bare 5-7 km inn i Sinai fra Nizzanagrensen ligger en ISIS-base. De ligger i krig med de egyptiske soldatene og infiltrerer beduinerne. Egypt
er ansvarlig for å holde fred og orden på halvøya som Israel gav over til dem under fredsavslutningen i
1978. Slik situasjonen er nå, øker ISIS nærværet. Fylkesordføreren i Negev er bekymra over økningen av
antall drepte egyptiske soldater ikke langt fra denne grenseovergangen.
forts. nederst side 2
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Vær med og bygg byen Sheizaf

Bilde: Det er allerede satt opp enkle boliger, og ca. 20 familier er flyttet inn. Hovedgaten skal gå nær Golda Meirparken og mot Spa-en. Foto: Leiv Arne Bødal

Negev fylke trenger en by-struktur. Det trenger tettstedene Revivim, Telalim, Ashalim, IDF-byen –
militærbyen med sine 10.000 arbeidere, militærcampene, kibbutzene Mashabim Sade og David ben
Gurions Sde Bokr, de mange farmene spredd rundt og småbygdene ved grensen til Egypt.
I dette fylket som dekker 22% av arealet i Israel, medregnet Judea og Samaria, er 7.500 beduinere
spredd rundt. De kom innover Negev fra Sinai etter fredsavtalen med Egypt. De har tjent godt på den
flyttingen. Israels lukrative lover har også dekket denne folkegruppen; militærtjeneste er utelatt. Politisk
ledelse i Israel har bygget leiligheter til beduinerne, men 14 dager etterpå var de tilbake i telt. De er – og
vil være nomader. Israel har fått et problem da beduinerne i Negev er i nær slekt med de som sitter i
Sinai og blir utsatt for påvirkning fra ISIS.
Svaret på denne utfordringen er bygging; forsterkning i området. Kommunen legger opp til plass for
300-400 familier i Sheizaf by, og spør om Exodus Nord kan greie å finansiere infrastruktur under en del
av boligområdet til familier. Til nå er det flyttet inn 20 familier i foreløpige karavaner i påvente av ferdig
byggeland. Under befaring da ordføreren tok Exodus Nord med, fikk vi se at en av karavanene var
innredet som synagoge. Der var et rørende enkelt inventar. Gudstjenesten er viktig, sa ordføreren som
styrer retningen av innovasjon og utvikling på verdensnivå.
Immigranter står også i kø for å kunne bo på stedet.

Exodus Nord vil samle inn 1,4 millioner norske kroner til bygging av byen. Blir du med?
************
Fra side 1:
Exodus Nord har god kontakt med fylkesordføreren Eran Doron som gir oss den informasjon han har
adgang til å gi. Siste gang jeg var innom kontoret hans var 20. juli nå i sommer. Da nevnte Eran at bare
fra 1.-20. juli hadde ISIS drept 25 egyptiske soldater. 1200 IS-terrorister kom nylig til IS-basene i Sinai,
medbragt farligere våpen som raketter. Disse våpen er høyst sannsynlig ment å bli brukt mot
bebyggelsene over grensen til Israel. Der ligger småbygdene Kadesh Barnea, Nizzana, Ezuz, Beer Milka
og Kemehin. 80 % av Israels tomater dyrkes der, nevnte ordføreren. Området er også hovedstedet for
oliven- og granatepledyrking. 25 minutter med bil fra grensen ligger Ashalim, der vi har vårt norske
gjestehus. Jeg har sittet i det huset og hørt drønn fra skytingen til ISIS. Det var en dag med heftig sørvest-vind, så lyden ble båret helt til Ashalim. Vi sitter trygt i gjestehuset vårt, ifølge Eran, men…..

BE for området ved grensen til Egypt. Det kan lett bli et nytt Sederot.
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Verdens høyeste solcelletårn
Fylkesordfører Eran Doron kan fortelle
at den vitale toppen på tårnet som
sender signaler til de 50.000 solcellepaneler utover bakkelandskapet ble
heist opp på den høye sement-sokkelen
i månedskiftet juni-juli. Løftet veide
2.500 tonn, og er det tyngste løftet som
er gjort i Israel. Den vitale toppen
består av et varmekammer med 565
grader C, og en nano-struktur øverst
som sender wifi-stråler til alle
panelene, så de snur seg for å få
maksimalt
ut
av
solstrålene.
Elektrisiteten som dannes, blir sendt til Bilde: Vi ser på dette bildet at toppen ikke er heist opp. Den står
Foto 1/1-17: Merete Bogen
130.000 husstander i Israel. Dette ved siden av sokkelen.
dekker en stor del av behovet i Israel.
Høyden på tårnet er litt over 240 meter; nærmere 250 meter, ifølge Eran. Tårnet står ved oppkjørselen
til Ashalim, - så det er lett å finne gjestehuset vårt. Du er hjertelig velkommen.

Bergen: 2400 engelske mil (ca 4000 km) fra Negev
Fylkesadministrasjonen i Negev
satte for en tid siden opp noen
skilter som viser avstanden til
forskjellige kjente steder rundt i
verden. Der finner vi også et skilt
med Bergen. Tidligere
fylkesordfører Shmuel Rifman
hadde glede av å opplyse om at
Bergen var viktig for dem, der
kontoret til Exodus Nord i Norge
ligger. Det synes vi var hyggelig.

VARMEBØLGE OVER
ISRAEL

I Ashalim kunne vi måle 37
grader i juli. Varmen føles
ikke så plagsom fordi vi bor
på en høyslette i ørkenen,
400 meter over havet. Det
tørre klimaet gjør også at vi
har lite insekter.

Bilde: Grethe ved kommunehuset i
Negev. Plonsk er en by i Polen.

Testament av gaver til Israel?
Vi kan bistå med juridisk hjelp til å lage testament dersom du ønsker å testamentere gaver til Exodus
Nord til bidrag for vårt arbeid i Israel og Ukraina.
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Besøk gjestehuset til Exodus Nord i Ashalim, Negev

Det norske gjestehuset i Ashalim kan ta imot 10+ gjester. Utover det har vi kontakt med utleier av sandigloene – runde hytter i sanden nær ved. Ta buss eller tog til Beer Sheva, og buss 44 eller taxi til
Ashalim. Alle soverom har eget bad, aircondition, TV og egen hageflekk. Internett. Ring eller send mail
til huset for besøk. Pris pr. person pr. natt m/frokost 200 Shekel. Betaling i Shekel.

Opplevelser og severdigheter i nærheten:
Abrahams brønner i Beer Sheva og området Kadesh Barnea ved den Egyptiske grense, militærcamper,
farmer som serverer mat til de som kommer innom, interessante gamle ruiner som Shivta og Avdat,
David ben Gurions museum og grav, krigsmonumenter og dagens vitale liv med bygging og utvikling av
ørkenen som det store nye tårnet med solcellene utover ørkenen. Gode bademuligheter i fellesbasseng i
Ashalim i sommerhalvåret, eller hele året i den store SPA-en nær ved eller i kibbutzen Mashabim.
Ta en tur på kamelryggen eller kjør sand-board. For ikke å snakke om ørkensafari. Negev har blitt
rangert som nummer 2 på verdensliste når det gjelder interessant område.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig!

Besøk oss på facebook.

Se ny film fra krigssonen i Ukraina, tatt av People Who Care, på
vår web-side: www.exodusnord.org

Skattefritak for gaver i 2017 fra NOK 500 opptil NOK 30.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk
å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver.
Norge: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640, www.exodusnord.org e-mail:
exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083
Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7
Danmark: Bankkonto: IBAN: DK93 3000 0008 5869 85, SWIFT: DABADKKK
Israel: Exodus North, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977
Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com

