
 

 

 
3 boys killed near Hebron 

 
The reason for the Gaza War in 2014 

 

 

 

 

In Memoriam: 

 

 

 

The 64 IDF soldiers who gave their lives to protect Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING DE GIHONBRON 

MIDDELBURG 

2014



https://www.templeinstitute.org/events.htm 

 

3 boys killed in Hebron. 
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'Hamas betaalde moordenaars van yeshiva-studenten' 
Woensdag, 6 Augustus 2014 15:27 

 

 

De Israëlische politie heeft reeds op 11 juli de vermoedelijke eindverantwoordelijke gearresteerd die achter de 

ontvoering van en de moord op de drie Joodse yeshivastudenten (foto) zat. Het betreft Hussam Kawasmeh. 

 

 
 

De Palestijn heeft volgens informatie van de politie de daad bekend en verklaard dat hij door Hamas in de Gazastrook ervoor is 

betaald. Kawasmeh werd door een Israëlische elite-antiterreureenheid gearresteerd en zit in voorarrest. Zijn beide 

medeplichtigen zijn nog op de vlucht.  

 

Hussam Kawasmeh heeft bekend dat hij de aanvoerder was van de terreurcel, aldus de politie. Hij zou de benodigde spullen 

hebben geregeld en deze aan zijn medeplichtigen hebben doorgegeven. Die medeplichtigen zijn familielid Marwan Kawasmeh 

(29) en een andere Palestijn, Amar Abu-Eisha (32). Beiden staan volgens de Israëlische geheime dienst reeds lang in contact 

met Hamas en diens terreuractiviteiten.  

 

Marwan Kawasmeh, lid van een grote, invloedrijke familie, heeft vanwege zijn Hamas-activiteiten reeds vijfmaal in de 

gevangenis gezeten. Hij heeft bij de terreurgroep een militaire opleiding gekregen en zou materiaal voor het maken van 

bommen hebben geleverd. Bovendien heeft hij volgens de geheime dienst jonge Palestijnen voor Hamas geworven.  

Amar Abu-Ayasha heeft reeds tweemaal gevangen gezeten. Zijn broer was in november 2005 om het leven gekomen toen hij 

een bom naar Israëlische soldaten wilde gooien.  

 

De drie Joodse Talmoedstudenten Eyal Yifrach, Gilad Shaer en Naftali Frenkel, tussen 16 en 19 jaar oud, stonden in de buurt 

van Gush Etzion te liften. Bij een bushalte stapten zij in de auto van de terroristen, die zich blijkbaar als orthodoxe Joden 

hadden verkleed. Een van de jongens kon toch via het alarmnummer de politie bellen. Ze zijn alle drie reeds kort na hun 

ontvoering doodgeschoten, zoals het politieonderzoek tot nog toe heeft uitgewezen. De terroristen verstopten de lijken van het 

drietal onder een hoop stenen. De auto hebben ze op een afgelegen plek in brand gestoken om de sporen uit te wissen.  

 

De wrede moord heeft heel Israël geschokt en was, naast de rakettenterreur van Hamas, een van de aanleidingen voor de 

recente Gazaoorlog.  
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Security forces find bodies outside Hebron in Beit Kahil region on 18th day of search for Gil-Ad Shaer, Naftali Fraenkel and Eyal 

Yifrah; security cabinet to convene later Monday night. 

Missing teens       1 OF 5 
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MARC ISRAEL SELLEM   

Bystanders at Halhul junction mourn the deaths of the three kidnapped boys 

The bodies of the three Israeli teenagers who were kidnapped over two weeks ago were found by security forces in a field 

northwest of Hebron on Monday afternoon. 

The discovery came after the Shin Bet focused its efforts in the area over the past two days during searches for the three 

abducted Israeli teens, who were abducted from a hitchhiking point in Gush Etzion. 

Related: 

 Government: West Bank search operation for teens to continue 

 Gush Etzion residents hold rally for kidnapped boys 

The bodies were being transported to Abu Kabir Forensic Institute in Tel Aviv for further examination.  

The Shin Bet instructed search forces to focus on the town of Halhul, north of Hebron, near where the bodies were found on 

Monday. The bodies were found buries in an open area, three kilometers from Halhul. 

The Shin Bet is continuing intelligence efforts to track down the two Hamas kidnappers, Marqan Kawasme and Amar Abu 

Aysha, as well as all those involved in the kidnapping. 
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IDF Chief of Staff Lt. Gen. Benny Gantz held a security evaluation with senior military brass following the discovery of the 

bodies of the missing teens. 

A large number of police officers and security forces had gathered at the Halhul junction north of Hebron, near the area 

where the three were said to have been abducted. The area was declared a closed military perimeter.  

Clashes broke out in the area between security forces and Palestinians. 

A special cabinet meeting was reportedly set to convene later Monday night. 

The Knesset had cancelled all votes in the plenum on Monday evening due to “developments.”  

Earlier on Monday evening, Defense Minister Moshe Ya’alon had announced that progress had been made in the more than 

two-week search for Gil-Ad Shaer, Naftali Fraenkel and Eyal Yifrah, reported Israel Radio. 

Mijn commentaar: 

Gebed voor het Israelisch kabinet , wat nu bijeen komt, om de meest wijze beslissing te nemen. 

Gebed voor de nabestaanden en dat is eigenlijk heel Israel. 

Gebed voor  een keiharde aanpak van de islam wereldwijd, opdat deze duisternis wordt terug gedrongen! 

Shalom 

Ben Kok (joods-chr. pastor) 



 

In Memoriam: 

The 64 IDF soldiers who gave their lives to protect Israel. 
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Vrijdag 18 juli 

1. Staff Sgt. Eitan Barak, 20, Herzliya, Nahal Brigade 
Zaterdag 19 juli 

1. Sgt. Bnaya Rubel, 20, Holon, Paratroopers 101ste Bataljon 
2. Tweede luitenant Bar Rahav, 21, Ramat Yishai, Engineering Corps 
3. Maj (Res.) Amotz Greenberg, 45, Hod Hasharon 
4. Sgt. Adar Barsano, 20, Nahariya, Armored Corps 

Zondag 20 juli 

1. Sgt. Max Steinberg, 24, Los Angeles, Golani Brigade. Eenzame soldaat die naar Israël kwamen zonder familie  
                       om dienst te nemen in het leger; 20.000 mensen bleek voor zijn begrafenis woensdag bij Mt. Herzl. 

2. Staff Sgt. Shachar Tase, 20, Pardesiya, Golani Brigade 
3. Staff Sgt. Daniel Pomerantz, 20, Kfar Azar, Golani Brigade 
4. Sgt. Shon Mondshine, 19, Tel Aviv, Golani Brigade 
5. Sgt. Ben Itzhak Oanounou, 19, Ashdod, Golani Brigade 
6. Staff Sgt. Oren Simcha Noach, 22, Hoshaya, Golani Brigade 
7. Maj Tzafrir Bar-Or, 32, Rehovot, Golani Brigade 
8. Kapitein Zvika Kaplan, 28, Kibbutz Merav, Golani Brigade 
9. Staff Sgt. Oz Mendelovich, 21, Talmon, Golani Brigade 
10. Sgt. Nissim Sean Carmeli, 21, Ra'anana, Golani Brigade, eenzame soldaat uit Texas, VS. Zijn begrafenis werd      
                       bijgewoond door 30.000 Maccabi Soccer Club fans. 
11. Sgt. Gilad Yaakobi, 21, Kiryat Ono, Golani Brigade 

12. Staff Sgt. Moshe Malko, 20, Jeruzalem, Golani Brigade 
Maandag 21 juli 

1. Luitenant-kolonel Dolev Keider, 38, Modi'in, OC Gefen Bataljon van Bahad 1 
2. Sgt. Nadav Goldmacher, 23, Be'er Sheva, Bahad 1 
3. Warrant Officer Bayhesain Kasahun, 39, Netivot, Noord-Brigade, Gaza Division 
4. Staff Sgt. Tal Ifrach, 21, Rishon Lezion, Golani Brigade 
5. Staff Sgt. Yuval Dagan, 22, Kfar Sava, Golani Brigade 
6. Eerste luitenant Yuval Heiman, 21, Efrat, Bahad 1 
7. HoofdSgt. (Res.) Ohad Shemesh, 27, Beit Elazari, Givati Brigade 
8. Sgt. First Class Oded Ben Sira, 22, Nir Etzion, Nahal Brigade 
9. Staff Sgt. Jordan Bensemhoun, 22, Ashkelon, Golani Brigade. Hij was een Franse burger en "eenzame 

soldaat", die uit Frankrijk kwam om vrijwilligerswerk te doen voor deze gevechtseenheid van het Israëlische leger.  
Dinsdag 22 juli 

1. Eerste luitenant Natan Cohen, 23, Modi'in, Armored Corps 
2. Staff Sgt. Avitar Torjaman, 20, Beit Sha'an, Parachutisten 
3. Kapitein Dmitry Levitas, 26, Jeruzalem en Kibbutz Gesur Armored Corps 

Woensdag 23 juli 
1. Lt Paz Eliahu, 22, Evron 

2. Eerste Sgt. Shachar Dover, 20, Ginegar 
3. Lee Matt, 19, Eilat. 

Vrijdag 25 juli 

1. 1 
st
 Sgt. Yair Ashkenazi, 36, uit Rehovot.  

               Een advocaat, diende hij in de reserves van Bahad 1. 
2. 1 

st
 Sgt. Guy Levi, 21, uit Kfar Veradim, van de gepantserde korps. 

3. 1 
st
  Sgt Oron Shaul, 21 van de Golan Brigade, uit Poria Elit, eerst als vermist opgegeven, nu bevestigd     

                       gedaald in actie. 
4. Staff Sgt. Guy Boyland, 21, van Ginosar, een gevechtsingenieur. 

5. 1 
st
 Sgt. Amit Yeori, 20 uit Jeruzalem, gevechtsingenieur. 

6. Lt Roy Peles, 21, uit Tel Aviv; Avraham Greenzweig, 21, uit Petah Tikva, van de Nahal Brigade. 
7. 1 

st
 Sgt. Gal Bason, 21, uit Holon, een IDF gevechtsingenieur.  



                Zaterdag 26 juli 
1. Kapitein Liad Lavi, 22, uit Sde Nitzan, paratrooper, stierf aan zijn verwondingen.  
2. HoofdSgt. Rami Kachlon, 39, van Hadera, paratrooper, stierf aan zijn verwondingen. 

               Zondag 27 juli 
1. HoofdSgt. Barak Rafael Degorker, 27, uit Gan Yavneh, werd gedood op het Israëlisch-grens van Gaza door       
                       een mortiergranaat. 

Maandag 28 juli 
1. 1 

st
 Sgt. Eliav Eliahu Haim Kachlon, 22, van Safed. 

2. HoofdSgt. Meidan Maimon Biton, 20, uit Netivot 
3. HoofdSgt. Niran Cohen, 20, van Tiberias 
4. HoofdSgt. Adi Bariga, 23, van Bet Hashikma 
5. 1 

st
 Sgt. Moshe Danino, 20, uit Jeruzalem 

6. Sgt. Daniel Kedmi, 18, uit Tsofim 
7. Sgt. Narkai Yishai Shor, 21, uit Jeruzalem 
8. Sgt. Sagi Erez, 19, uit Kiryat Ata 

9. Sgt. David Deri, 18, uit Jeruzalem 
10. Sgt. Nadav Raymond, 19, uit Shdamot Devora. 

Woensdag 30 juli 

1. 1 
st
 Sgt. Matan Gottlieb, 21, uit Rishon Lezion  

2. 1 
st
 Sgt. Omer Hai, 21, van Savion 

3. 1 
st
 Sgt, Guy Algranati, 20, uit Tel Aviv. 

Vrijdag 1 augustus 
1. Sgt. Maj (res) Daniel Marash, 22, uit Rishon Lezion 
2. Kapitein Omri Tal, 22, uit Yahud; 
3. 1 

st
 Sgt. Shay Kushnir, 20, uit Kiryat Motzkin. Messiasbelijdend; begrafenis bijgewoond meer dan 10.000 

4. St.-Sgt. Noam Rosenthal, 20, uit Meitar. 
5. Kapitein (Res.) Liran Adir (Edry), 31, uit Ezuz. 

6. Major Benaya Sarel, 26, uit Kiryat Arba, Givaty Brigade  
7. St.-Sgt. Liel Gidoni, 20, uit Jeruzalem, Givaty Brigade. 
8. Lt Hadar Goldin, 23, van Kfar Saba, Givaty Brigade (die voor het eerst werd gemeld captured) 

 

Shimon Shalev 
Netanel Maman 
Daniel Tragerman 

  

Israël herdenkt Verleden, heden Tragedies op Tisha B'Av 
Dinsdag 5 augustus, 2014  |  Ariel Rudolph 

 

Israël 

De naam betekent letterlijk "de negende van de maand Av", en is een jaarlijkse vastendag in het Jodendom ter herdenking 

van de verwoesting van de Eerste en Tweede Tempel in Jeruzalem en de daaropvolgende verbanning van de Joden uit het 

Land van Israël. De dag herdenkt ook andere tragedies die zich op dezelfde dag in de geschiedenis. Tisha B'Av wordt 

beschouwd als de meest trieste dag in de joodse kalender. Dit jaar is zeker niet anders. De volgende zijn de woorden van een 

iconische song van Israëlische zanger Sarit Hadad (zie video hieronder): 

Wanneer het hart huilt alleen God hoort  

De pijn stijgt op van de ziel  

Een man valt neer voordat hij zinkt  

Met een beetje gebed (hij) snijdt de stilte 

Shma (Hoor) Israël, mijn God, u bent de almachtige  

Je gaf me mijn leven, je gaf me alles wat  

in mijn ogen een traan, het hart huilt stilletjes  

En wanneer het hart is rustig, de ziel geschreeuw 

Shma (Hoor) Israël, mijn God, nu ben ik alleen  

Maak me sterk, mijn God; maakt het dat ik niet bang zal zijn  

De pijn is groot, en er is geen waar wegrennen  

End het omdat ik het niet meer kan nemen 

De tijd staat stil Alle van een plotselinge,  

de man ziet zijn hele leven  

Hij wil niet naar het onbekende  

Hij huilt om zijn God vlak voor een grote val 

http://www.israeltoday.co.il/Topics/tabid/194/catid/4/Default.aspx?article=topics


 

Diepbedroefde Moeder: Shahar had blauwe ogen als de zee 

'Dit is de prijs die we betalen om hier te zijn', zegt de vader van de 72 Israëlische 
doden in Gaza-oorlog, Sgt. Shahar Shalev. 
 

 
Shahar Shalev 

Familie foto 

Shimon Shalev, vader van paratrooper Sgt. Shahar Shalev hy 'd, sprak zondag over zijn zoon, die na 
te zijn kritisch gewond tijdens Operatie Beschermende Edge aan zijn verwondingen bezweek 
vandaag. 
"We kregen onze jongen voor een en een halve maand als een geschenk," zei hij, "omdat zijn 
vrienden werden gedood in die strijd en we hadden de tijd om afscheid van hem te zeggen. Dit is de 
prijs voor onze aanwezigheid hier, het is de aard van de prijs die moet worden betaald en er geen 
alternatief is, helaas. " 
"Shahar wilden dienen in de parachutisten en was blij dat hij het aan de eenheid," Shalev opgeroepen. 
"Van wat we begrijpen van zijn vrienden en commandanten, deed hij goed werk op het slagveld." 
"Hij was een jongen met blauwe ogen, zoals de zee," Shahar's moeder, Naomi, zei. "Hij hield van 
vrienden te verzamelen, zowel ouder en jonger dan hem." 
Naomi zei dat Shahar was geliefd door zijn vrienden, die hem kwamen bezoeken in het ziekenhuis 
nadat hij gewond was geraakt. "In de afgelopen weken, veel vrienden kwamen; iedereen hield erg 
veel van hem. Hij wilde altijd een beroep doen op een elite-eenheid en dat deed hij altijd het 
maximum. " 
"God wilde hem," zei de vader. "We hebben niets toe te voegen." 
Shahar Shalev's begrafenis zal worden gehouden maandag om 17:30, in de regionale begraafplaats 
in Hispin. Hij wordt overleefd door zijn ouders en zes broers en zussen. 
 
 

 
Sergeant Netanel Maman 
Sergeant Netanel Maman, een 21-jarige man uit Gan Yavne, overleed vrijdagochtend 29 aug. 2014 nadat hij 
bezweken aan verwondingen opgelopen van een raketaanval van vorige week.  
 
Maman, die diende in het Israëlische leger, opgelopen verwondingen aan het hoofd van granaatscherven na een 
raket landde in de buurt van de auto die hij in was.  
Hij was in het ziekenhuis opgenomen in The Rabin Medical Center-Beilinson Campus in Petah Tikva. Zijn 
begrafenis werd ingesteld op plaats op bij de militaire sectie van de Gan Yavne begraafplaats op vrijdag om 13:30  
 
Dood Maman's brengt het dodental van Operatie Beschermende Edge tot 71 Israëli's. Vierenzestig van de 
dodelijke slachtoffers waren IDF-soldaten.  
 



Volgens de Magen David Adom, waren er 842 Israëlische doden tijdens de gevechten. Met Maman zeven 
burgers werden gedood door raketten of mortel stakingen, 36 werden gewond door granaatscherven, waaronder 
10 die ernstig gewond waren, 6 die matig raakten gewond, en 20 die lichte verwondingen opgelopen.  
 
MDA toegevoegd dat een andere 33 mensen raakten gewond door rondvliegend glas, en dat 18 mensen werden 
gewond in een verkeersongeval dat plaatsvond toen raket waarschuwing sirenes klonken, met inbegrip van een 
persoon die ernstig gewond was. Ook werden 159 mensen gewond geraakt tijdens het hardlopen voor 
schuilkelders, en 581 werden behandeld voor shock. Daarnaast werden negen mensen gedood in drie terreur 
aanslagen in Israël. 

August 29 

Sergeant Netanel Maman, an Ordnance Corps soldier, was critically injured by a rocket that hit Ashdod on August 22. 

He died from his wounds on August 29. 

 

Sgt. Netanel Maman, 21, from Gan Yavne 

August 1 
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Funeral held for Daniel Tragerman, 4-year-old Israeli killed in mortar attack from 
Gaza Strip 

August 24, 2014 5:53 PM 

 

Daniel's great aunt, Dora Mejicovsky, lives in Yonkers. She says she spoke with Daniel every day over her computer. (August 

24, 2014 5:36 PM) 

Hundreds of people in southern Israel paid their respects to a 4-year-old boy who was killed in a mortar attack from the 

Gaza Strip. 

Daniel's great aunt, Dora Mejicovsky, lives in Yonkers. She says she spoke with Daniel every day over her computer.  

"He just started his life... He's not going to get the chance to live it," Mejicovsky told News 12.  

Daniel is the youngest Israeli... 

 



Sec.-Lt. Hadar Goldin, 23, of Kfar Saba, was killed in battle in Gaza on August 1.  

 
oldaat die stond vroeger gevreesd ontvoerd door Hamas gelegd om te rusten in Kfar Saba na wordt verklaard gedood in 
actie. Sec.-Lt. Hadar Goldin  
Sec.-Lt. Hadar Goldin. Foto: Courtesy  
Hoewel in de dagen na zijn dood werd hij regeerde vermist, zijn lot onbekend en zijn verblijfplaats een mysterie, op 

zondagmiddag in Kfar Saba, luitenant Hadar Goldin, 23, van de Givati Brigade, werd begraven op het militaire deel van 
de begraafplaats in de aanwezigheid van duizenden Israëli's, in een uitvaart die past bij een gel iefde officier.  
De officier van Givati's verkenningseenheid werd gesproken op een manier die een contrast van soorten droegen - aan 
de ene kant een broer, zoon en verloofde die voortdurend glimlachte, en aan de andere kant een vechter die vochten 
met wreedheid en moed wanneer verzonden naar oorlog.  
Zijn vader, Simcha Goldin, zei dat het moeilijk was om te rouwen een jonge man als Hadar die een stralende glimlach 
die heel Israël bezat kwam te weten van de nieuwsberichten, omdat hij vermist raakte in een gevecht in het zuiden van 
de Gazastrook, waar hij werd gedood, samen met twee andere soldaten vrijdagochtend.  
 

Hadar, zei zijn vader, wilde altijd tikkun naar de wereld te brengen ("reparatie").  
Yaron rouwt verlies van familielid, Lt. Hadar Goldin: Ik kende hem zijn hele leven  
"Hij was een geweldige jonge man, net als alle andere die we [Israël] onlangs begraven," zei zijn vader.  
Tweelingbroer Hadar's, Tzur, sprak over hoe hun leven waren en blijven met elkaar verweven.  
"Het geluk in ons huis zal niet worden gedoofd. Je dromen zijn uitgekomen in je leven, en ze zullen blijven uitkomen na 
uw dood, "zei hij.  
In de volgende maanden werd Hadar ingesteld om te trouwen met zijn verloofde, Edna, en zijn familie werkte op de 
bruiloft voorbereidingen toen zij vrijdag het bericht dat hij werd vermist.  
Omarmd door Hadar's moeder, Hedva, Edna zei dat ze niet weten waar te beginnen, wat te zeggen over een man die ze 

zo trots om te weten was, een officier bewonderd door zijn soldaten, een liefhebbende zoon en broer geliefd door zijn 
familie.  
Ze sprak over hoeveel iedereen hem zal missen, hoe de dingen niet hetzelfde zal zijn zonder hem.  
Maar "als je wilt dat wij leven, zullen we, en geef ons de kracht om u gelukkig te maken," zei ze.  
Ze beloofde ook dat hij zal voortleven als een deel van haar leven en dat "iedereen die ik ontmoet weet je; zult gij met 
Mij wandelen hand in hand. " 
 
Hadar werd vermeld als vermist en gevreesd ontvoerd sinds vrijdag, maar de late zaterdagavond Brig.-Gen. Rabbi Rafi 
Peretz, IDF opperrabbijn, oordeelde dat Goldin was gedood in actie, als gevolg van de bevindingen van het toneel en 

halachische uitspraken, de IDF zei zondag.  
Op zondag, minister van Defensie Moshe Ya'alon getweet dat Goldin was een familielid van hem, en hij hem had 
gekend sinds hij geboren werd. Hij heeft meer details over de familieband tussen de twee, die werd gecensureerd voor 
publicatie totdat Goldin dood werd geregeerd niet geven.  
Op zaterdagavond, Goldin's familie vertelde verslaggevers verzamelden buiten hun Kfar Saba huis dat ze fel gekant 
waren tegen elke IDF terugtrekking uit Gaza die niet de terugkeer van hun zoon heeft opgenomen. Zij drukten ook het 
vertrouwen dat hij nog in leven was.  
De volgende ochtend, na was er niet langer een manier om de tragedie te ontkennen, Goldin's vader noemde voor 
Israëli's om de begrafenis bij te wonen, om zijn zoon een passend afscheid te geven. De oproep werd gehoor gegeven 

door wat leek op meer dan 10.000 mensen, verspreid over het kerkhof en de omliggende straten. De begrafenis was 
een van de vele recente soldaat begrafenissen dat zijn geworden massa-evenementen, als vreemden stroomden in de 
duizenden om afscheid te nemen van de jonge mannen die ze niet kende.  
 
Een van degenen die kwamen was Arik Kasten, 49, uit Beit Hanan buurt Ness Ziona, zelf vader van een Golani soldaat 
gestuurd in een ondersteunende rol naar de frontlinie.  
Hij zei dat hij naar de begrafenis van een andere soldaat die hij niet kende, een die eerder in de operatie werd 
gehouden, in Rehovot was geweest, en dat net als andere weldoeners, voelde hij zich verplicht om te komen.  
"Ik voel dat ik aan hem te danken; Hij gaf zijn leven voor mij. Alles wat ik gaf was twee uur van mijn tijd. " 

 
 

Ministerie van Onderwijs van plan kinderen te leren 'Joodse 
strijders' zijn 
'Moet de Bijbel onze gids?' leraren vragen in het gezicht van lesplan dat grafrede die vraagt om 'Joodse 
strijders', zoals Joshua citeert. 

Door Of Kashti | augustus 22, 2014 | 03:17 |  

   

http://www.haaretz.com/misc/writers/or-kashti-1.520


 
Hadar Goldin's ouders, centrum, op zijn 3 augustus 2014, begrafenis in Kfar Sava. Foto door Tomer Appelbaum 

 

Sommige geschiedenisleraren balked deze week op een voorgestelde Ministerie van Onderwijs lesplan dat studenten 

aanmoedigt om "Joodse strijders", zoals de bijbelse Jozua. 

De les, die onlangs werd verzonden naar de geschiedenis leraren in het hele land, citeert hele lofrede Simcha Goldin's 

voor zijn zoon Hadar , een Israëlische soldaat gedood tijdens de gevechten in Gaza eerder deze maand. Het beschrijven 

van zijn zoon als "een Joodse strijder", zoals Joshua, Simcha Goldin zei: "Doe wat hij deed. Neem de Thora met u 

dag en nacht en zijn joodse strijders. " 

Sommige leraren maakten bezwaar tegen het brengen van de religie in het beeld. 

"Moeten we nu versterken 'verlangen om' de studenten Joodse strijders '?" Vroeg een leraar geschiedenis op een school 

in Jeruzalem. "Moet de Bijbel en de goddelijke imperatieven zijn onze gidsen? Dit is niet langer een prive-

aangelegenheid van een vader rouw zijn zoon, maar een lesplan van het ministerie van Onderwijs. " 

Een andere leraar zei dat het plan lijkt een trend van toenemende religiositeit in het 
leger en de Israëlische samenleving in het algemeen weerspiegelen. 

Het Ministerie van Onderwijs woordvoerder weigerde commentaar te geven. 

De aanbevolen lesschema's komen niet als een verrassing voor Nurit Peled-Elhanan, een professor van de taal en het 

onderwijs aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, die is het bestuderen van de Israëlische schoolboeken voor de 

afgelopen 20 jaar. 

"De functie van curricula en boeken is om de bestaande orde te legitimeren en te leren om de waarden van de staat aan 

het hart," zei Peled-Elhanan, die in 2001 "Ze dupliceren de nationale verhalende de Sacharov-prijs ontving voor de 

vrijheid van denken van het Europees Parlement en collectief geheugen. " 

De Goldin lesvoorbereiding hoort van een focus op solidariteit en het helpen van anderen, een curriculum dat nauwelijks 
noemt het racisme, haat en geweld laaide in Israël deze zomer - of in het echte leven of op social media - in het kielzog 
van de ontvoering van drie tienerjongens in de Westelijke Jordaanoever en in de oorlog met Gaza, die daarop volgden.  
 
Major Benaya Sarel, 26, of Kiryat Arba, an officer in the Givati Brigade was killed on August 1 during  

clashes with terrorists in southern Gaza.  
 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.608736


 
 
 
RECOMMENDEDSt.-Sgt. Liel Gidoni, 20, of Jerusalem, a soldier in the Givati Brigade was killed on August 1 during 

clashes with terrorists in southern Gaza.  
 

 
 

Liel Gidoni גדעוני ליאל Funeral Jerusalem You tube 
Heel grote begrafenis 

 
 
Sergeant First Class (res.) Daniel Marash, 22, of Rishon Lezion, a reservist combat soldier in the Armored Corps was 

killed in a Hamas mortar attack in the Eshkol region on July 31, 2014.  
 
Sergeant First Class (res.) Daniel Marash, 22, uit Rishon Lezion werd ontslagen uit het leger eerder dit jaar, maar werd 
opgeroepen voor reservist.  
 
Slechts twee dagen geleden dat hij en zijn collega-soldaten werden gehost door een familie in de Zuid-voorafgaand aan 

het invoeren van Gaza. Marash liet hen een afscheid dank u nota, die de familie vrijgegeven op hun Facebook pagina 
op vrijdag.  
 
"Hartelijk dank voor de warme en ontspannen gastvrijheid," Marash schreef. "Ik was erg blij om u te ontmoeten en te 
zien dat er goede mensen als u in het land -. Je draaien ons land in zo'n bijzondere en mooie plek"  
 
Hij liet zijn telefoonnummer in de notitie en vertelde hen niet te aarzelen om te bellen moeten ze iets nodig hebben.  
 
Hij wordt overleefd door zijn ouders en drie broers en zussen.  

 



Marash werd gelegd om te rusten op vrijdagmiddag in de militaire sectie van Holon begraafplaats.  
 
 
 

Capt. (res.) Liran Adir (Edry), 31, of Ezuz, a reservist combat soldier in the Armored Corps was killed in a Hamas 

mortar attack in the Eshkol region on July 31, 2014.  

 

 

Enkele honderden mensen woonden de begrafenis van kapitein Omri Tal, 22, een gepantserde korps 

combat officier van Yehud, waar hij werd begraven op de begraafplaats van de stad. 

Omdat de begrafenis begon een explosie van een Iron Dome raket te onderscheppen was te horen op 

de achtergrond, hoewel er geen sirenes klonken in de Yehud gebied zelf, Ynet meldde. 

Tal werd gedood bij een mortieraanval afgelopen donderdag dat de levens van vijf IDF soldaten die 

Israëlisch grondgebied in de buurt van de Nahal Oz kibboets dicht bij de grens met Gaza waren nam. 

Honderden meer namen deel aan de begrafenis van kapitein Liran Adir (Edry), 31, van Azuz, die ook 

werd gedood in de mortieraanval. 

 
 
Read more: Goldin's fiancee at funeral: I thought we'd be together forever | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/soldiers-fiancee-at-funeral-i-thought-wed-be-together-

forever/#ixzz3Aquncl6V  
Follow us: @timesofisrael on Twitter | timesofisrael on Facebook 
 
 
 
 
St.-Sgt. Noam Rosenthal, 20, of Meitar. a combat soldier in the Armored Corps was killed in a Hamas mortar attack in 

the Eshkol region on July 31, 2014.  
 

http://www.timesofisrael.com/soldiers-fiancee-at-funeral-i-thought-wed-be-together-forever/#ixzz3Aquncl6V
http://www.timesofisrael.com/soldiers-fiancee-at-funeral-i-thought-wed-be-together-forever/#ixzz3Aquncl6V
http://www.timesofisrael.com/soldiers-fiancee-at-funeral-i-thought-wed-be-together-forever/#ixzz3Aquncl6V
http://ec.tynt.com/b/rw?id=dQLttcC2Wr45Q7acwqm_6r&u=timesofisrael
http://ec.tynt.com/b/rf?id=dQLttcC2Wr45Q7acwqm_6r&u=timesofisrael


 
Capt. Omri Tal, 22, of Yehud, a combat soldier in the Armored Corps was killed in a Hamas mortar attack in the Eshkol 

region on July 31, 2014.  
 

 
 
Tal zal worden begraven op de laatste rustplaats koos hij voor zichzelf - hij zijn gezin, dat als er iets met hem gebeuren 

tijdens zijn militaire dienst die hij wenste te worden begraven op de Mount Herzl militaire begraafplaats in Jeruzalem had 
verteld. Zijn laatste wens vervuld zal worden op maandag. 
  

Zondagmiddag zag veel vrienden ad familiebijeenkomst bij de familie Omri thuis om hun medeleven te betuigen. Later, 
leger vrienden Tal's ook gearriveerd, gekleed in hun uniformen ze probeerden op te vrolijken en ondersteuning van de 
rouwenden. 
  
Soldaten die de officier wist zei dat hij in het toestel stond. Hij was eerder werkzaam als teamleider en later diende als 
plaatsvervangend commandant van een bedrijf in training.   
  
Zijn vrienden merkte ook op dat de instorting gebeurde uit het niets en nam seconden. "Het is een echt mysterie", zei 
ze "maar vooral het is een groot verlies voor ons." 

  
Tal wordt overleefd door zijn perents Eyal en Shlomit, en twee broers en zussen: Shahar (27) en Tom-Li (14). Zijn 
begrafenis zal plaatsvinden op maandag om 14:00. 
 
 

Enkele honderden mensen woonden de begrafenis van kapitein Omri Tal, 22, een gepantserde korps 

combat officier van Yehud, waar hij werd begraven op de begraafplaats van de stad. 



Omdat de begrafenis begon een explosie van een Iron Dome raket te onderscheppen was te horen op 

de achtergrond, hoewel er geen sirenes klonken in de Yehud gebied zelf, Ynet meldde. 

Tal werd gedood bij een mortieraanval afgelopen donderdag dat de levens van vijf IDF soldaten die 

Israëlisch grondgebied in de buurt van de Nahal Oz kibboets dicht bij de grens met Gaza waren nam. 

 
 
 
 
St.-Sgt. Shay Kushnir, 20, of Kiryat Motzkin, a combat soldier in the Armored Corps was killed in a Hamas mortar 

attack in the Eshkol region on July 31, 2014.  

 
 
 
 

Messiaanse Joden in het hele land rouwen na een van hun jonge soldaten werd gedood in actie vorige week. 
Eerste Sergeant Shai Kushnir, die opgroeide in een jeugdgroep op een Messiaanse gemeente in de omgeving 
van Haifa, werd tijdens operaties langs de grens met Gaza gedood. 



Meer dan tienduizend kwamen om hun respect te Shai en de familie, waaronder twee burgemeesters van de 
Greater Haifa gebied, IDF generaals en bevelhebbers van de Armored Brigade, evenals Messiaanse vrienden en 
gemeentelijke leiders betalen. Velen huilden openlijk als de 20-jarige gesneuvelde soldaat werd gelegd om te 
rusten in een volledige militaire ceremonie in het IDF begraafplaats in Kiryat Ata, net buiten Haifa. 
 
Nauwelijks terug met zijn tranen, de commandant van Shai's unit gericht de rouwenden: 
"Shai vocht dapper om de burgers van Israël te verdedigen. Weinigen zijn bereid om anderen voor zich te zetten, maar Shai 
werd ingegeven door een hogere principe van liefde, edelmoedigheid en opoffering voor anderen. Leven volgens deze 
principes niet zomaar met de directe van het moment, in plaats van dat ze het gevolg zijn van de opvoeding die Shai 
ontvangen van ouders en familie. 
Tijdens de gevechten van de afgelopen weken "Shai, uw geest en de bereidheid om te vechten heeft een diepe indruk op ons. 

Uw wens om te helpen en om te doen wat je kon om een leven te redden gaf ons moed. Net momenten voordat we gingen in 
de strijd U zei: 'Je kunt op me rekenen. Ik zal je beschermen.' 
"Je was meer dan een vriend, Shai, je was als een broer voor ons. Uw geheugen zal altijd bij ons en blijft ons de kracht om 
door te gaan geven. We betalen de ultieme prijs om ons volk te verdedigen, de prijs van onze dierbare zonen en dochters. " 
Volgens de IDF regelgeving, als enige zoon, Shai was niet toegestaan om te dienen in een 
gevechtseenheid. "Maar Shai was absoluut onvermurwbaar," zei zijn vader, Michael. "Hij bleef maar volhouden 
dat hij wilde om te dienen in een gevechtseenheid." 
Toen duidelijk werd dat Shai het zou geen andere manier werd, werd hij uiteindelijk toegestaan om te dienen in 
de Barak (Lightning) Verdeling van een Armored Brigade, dezelfde eenheid waarin zijn vader gediend. 
Shai was een dokter in een verkenningspeloton dat een voltreffer door Hamas mortieren geleden.Vier andere 
soldaten stierven in de aanval samen met Shai. 
 
De dag voordat hij werd vermoord, Shai's vader stuurde een bericht aan zijn zoon: 
"Sheiky, ik mis je heel erg veel. Geen minuut voorbij dat ik niet aan je denk, dag en nacht. Ik probeer voor te stellen hoe jij en 
je vrienden worden geconfronteerd met deze moeilijke situatie. Hoe reageer je op deze alle gevaarlijke? Jij en alle andere 
jongeren hebben een uiterst moeilijke taak om ons kleine land te beschermen. Met je eigen leven je bent onze Beschermende 

Edge. Ik geloof dat jij en je vrienden een sterke, vastberaden en vol motivatie om de moeilijke taak te voltooien zijn dat u 
hebben. Jullie zijn de beste dit land te bieden heeft. We vertrouwen je. Papa houdt van je en je mist. " 
 
De begrafenis werd afgesloten met een gebed door de IDF Rabbi: 
"Om Eerste Sergeant Shai, familie en vrienden die hier zijn samengekomen om u te eren, vraag ik u om vergeving. We 
opgeroepen om ons land te dienen en u uw leven voor ons hebben gegeven. Kan je in alle rust en kunt u het eeuwige hebben 
rust. Mogen jullie nu staan voor de Rechter van alle vlees en hebben Shalom. En kunnen er Shalom Israël, nu en voor altijd. 
" 
 
 
 

Veel Israëlische Joodse gelovigen in Yeshua werden opgeroepen om de wapens in de oorlog tegen Hamas 

terroristische infrastructuur in Gaza, en een, Shai Kushnir, zelfs de ultieme prijs betaald in de verdediging van deze 

natie . 
Een andere Israëlische gelovige die in Gaza gevochten heeft een YouTube-clip gemaakt in een poging om een 
aantal van de misvattingen over de oorlog verdrijven. 
"Ik heb veel te zeggen [over de Gaza-oorlog] als een soldaat, een burger [Israël] en een christen," Hananya 
Naftali opent de video. 
"De media over de hele wereld zegt dat Israël het doden van onschuldige mensen, dat we bom ziekenhuizen, 
moskeeën en tal van andere onschuldige plaatsen. En dat klinkt verschrikkelijk om een normaal persoon, toch? Ik 
ben het eens. Maar omdat ik weet dat het hele beeld, is het niet verschrikkelijk om me klinken ", vervolgt hij. 
Naftali bedankte de gelovigen over de hele wereld voor hun gebeden, uit te leggen dat God terwijl in Gaza zijn 
leven een paar keer gered, en door te vragen geloofsgenoten om ook te bidden voor degenen die leven onder de 
tirannie van het regime van Hamas gesloten. 
Bekijk de volledige video: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24812/Default.aspx
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24812/Default.aspx


St.-Sgt. Omer Hay, 21, of Savyon was killed in a booby-trapped tunnel shaft in southern Gaza on July 30. He served in 

the elite Maglan infantry unit. 
 

 
 
 
 
St.-Sgt. Guy Algranati, 20, of Tel Aviv was killed in a booby-trapped tunnel shaft in southern Gaza on July 30. He 
served in the elite Maglan infantry unit. 
 

 
 

 
 
 
St.-Sgt. Matan Gotlib, 21, of Rishon Lezion was killed in a booby-trapped tunnel shaft in southern Gaza on July 30. He 

served in the elite Maglan infantry unit. 
 



 
 

 

 

 
Friends of Israeli soldier Matan Gotlib mourn during his funeral in Rishon Lezion, near Tel Aviv July 31, 

2014.  Reuters 

Jeruzalem - Sergeant First Class Matan Gotlib, 21 uit Rishon Lezion, werd gelegd om te rusten op donderdag in de 

Rishon Lezion militaire begraafplaats. Hij werd gedood terwijl hij op operationele taken met de Maglan in Khan Younis in 

het zuiden van Gaza-strook op zoek naar terreur tunnels.  

Voordat Gotlib ging in Gaza, schreef hij een brief aan zijn familie. "Ik wilde alleen maar zeggen dat alles is prima en ik 

ben het denken over je, 'schreef hij aan zijn familie. "Ik mis het toneel van de eetkamer tafel met alle partijen vol op 

vrijdag. Het is moeilijk voor mij om iets te diep te schrijven omdat ik stikken met tranen als ik denk aan je. Ik mis je veel, 

heel veel liefde Matan. " 

Gotlib's broer Omer sprak zijn bewondering voor zijn jongere broer en zijn toewijding aan zijn land.  

Advertentie:  



"Matan glimlachte veel, altijd graag helpen, hield van het land en hield er doorheen te reizen in zijn jeep," zijn broer 

vertelde Ynet. "Hij was een actief persoon, hij was in de Scouts, en altijd al wilde worden in een 

gevechtseenheid. Hij zei dat hij klaar is om te sterven voor het land was en hij wist dat het erg gevaarlijk. " 

Andere vrienden en familie rouwde ook het verlies van Matan.  

"Ouders en vrienden zitten hier sinds gisteren, geschokt dat ze hun knappe zoon hebben verloren," Matan's oom 

vertelde Channel 2 nieuws. "Hij was mijn zus jongste zoon. Een jongen die hield van wandelen en en ga op uitstapjes. 

Hij zou het noorden te gaan in zijn jeep en gaan wandelen met zijn vrienden. We kunnen nog steeds niet dit nieuws te 

accepteren, "zei hij.  

De vriendin van een van Gotlib de twee andere broers zei dat de familie twee dagen geleden met hem gesproken had, 

en hij had gesproken over hoe het moreel in het leger was zeer hoog, ondanks de moeilijke operationele 

omstandigheden.  

"Zijn ouders kregen het nieuws toen ze aan het werk waren. Hun wereld wordt vernietigd. Hij was niet thuis voor het 

geheel van de vorige maand en ze waren erg angstig. Elk telefoongesprek zou hen bang te maken. "  

Ze zei dat Gotlib had naar uitgekeken wordt vrijgelaten uit het leger in drie maanden en dat hij had gezegd dat hij uit 

naar het leven te kijken zonder een pistool.  

Gotlib wordt overleefd door zijn ouders en twee broers. 

happiest in my life,” she said breaking down into tears.  

Family members of Israeli 

soldier Matan Gotlib mourn during his funeral in Rishon Lezion, near Tel Aviv July 31, 2014. Gotlib was 

killed on Wednesday by a booby trap detonated as he and 2 other soldiers uncovered a tunnel shaft, the 
army said. Prime Minister Benjamin Netanyahu, facing international alarm over a rising civilian death toll in 

Gaza, said on Thursday he would not accept any ceasefire that stopped Israel completing the destruction of 



militants’ infiltration tunnels. The brothers 

and friends of Israeli soldier Matan Gotlib mourn during his funeral in Rishon Lezion, near Tel Aviv July 31, 

2014. Gotlib was killed on Wednesday by a booby trap detonated as he and 2 other soldiers uncovered a 

tunnel shaft, the army said. Prime Minister Benjamin Netanyahu, facing international alarm over a rising 
civilian death toll in Gaza, said on Thursday he would not accept any ceasefire that stopped Israel 

completing the destruction of militants’ infiltration tunnels. Gaza officials say at least 1,394 Palestinians, 

most of them civilians, have been killed in the battered territory and nearly 7,000 wounded. Fifty-six Israeli 

soldiers have been killed in Gaza clashes and more than 400 wounded. Three civilians have been killed by 

Palestinian shelling in Israel.  (Credit: Reuters) 

 

 

 
 

Sgt. Guy Algranati 

 
 

A few days ago, prior to his untimely death, St.-Sgt. Guy Algranati, 20, from Tel Aviv sent a picture of a small wound on 

his leg to one of his best friends and captioned the photo, “Let this be my only souvenir from Gaza.”  

Algranati’s friend, also named Guy, told the story on Thursday as he eulogized his best friend in the military section of 

Kiryat Shaul cemetery in Tel Aviv. “We spoke two days ago and you said you were fine,” he said barely holding back 

tears. 

“We said we would be friends forever and would raise our kids together,” he said. “Now your life has stopped and so did 

ours.” 

Hundreds attended the funeral of the fallen soldier including friends, family, former classmates and fellow soldiers. 

 

Algranati, who served in the elite Maglan unit, was killed on Wednesday along with St.-Sgt. Matan Gotlib, 21, from 

Rishon Lezion, St.-Sgt.Omer Hay, 21, from Savyon in a booby-trapped tunnel shaft in the southern Gaza Strip. 

Algranati’s grandfather, who was barely able to stand on his own from grief, gave a long eulogy commemorating his 

firstborn grandson.  He praised his service and spoke of the “Holocaust” that Hamas was planning on unleashing on 

Rosh Hashana through the tunnels his grandson died to uncover and destroy. 

“Thanks to heroes like you, Israel will never be defeated,” he said unable to hold back tears.  



Family members of Israeli soldier Sgt. 

Guy Algranati, 20, mourn during his funeral in the military cemetery in Tel Aviv, 31 July 2014. EPA 

Varda Kagan, the principal of Alliance High School, of which Algranati was an alumnus, eulogized him and described 

him as an intelligent and caring student who was always extremely modest. 

“We will remember Guy as one of the most humane students with morals and values, he was always ready to help and 

to contribute,” she said. 

One by one Algranati’s friends took to the podium and eulogized their beloved friend, echoing Kagan’s description of him 

as a modest and sincere guy who was “always optimistic” and who cared deeply for others.  

Noa, Algranati’s girlfriend eulogized him and recounted an incident when the two of them were driving in the car and saw 

an elderly woman fall down on the sidewalk.  Algranati immediately rushed out to help her, she recounted. 

“People that had gathered turned around to leave as soon as they saw she was okay, but you offered her a bottle of 

water we had in the car and insisted on waiting with her until the ambulance arrived,” she said. “You always loved to help 

everywhere and you were full of compassion.” 

“The year and half we were together - were the Palestinian shelling in Israel.  (Credit: Reuters) 

Girlfriend (C) of Staff Sgt. Guy Algranati seen 

mourning over his grave, during his funeral at the Kiryat Shaul cemetery in Tel Aviv, July 31, 2014. 

Algranati, 20, of Tel Aviv was killed in a booby-trapped tunnel shaft in southern Gaza on July 30. He served 

in the elite Maglan infantry unit. Since the beginning of Operation Protective Edge in Gaza, 56 Israeli 
soldiers have been killed in combat, and the Palestinian death toll is over 1,000. (Credit: Flash90) 

) 

. (Credit: Flash90) 

) 

) 



Relatives and friends seen mourning over the 

grave of Staff Sgt. Guy Algranati, during his funeral at the Kiryat Shaul cemetery in Tel Aviv, July 31, 2014. 

Algranati, 20, of Tel Aviv was killed in a booby-trapped tunnel shaft in southern Gaza on July 30. He served 

in the elite Maglan infantry unit. Since the beginning of Operation Protective Edge in Gaza, 56 Israeli 

soldiers have been killed in combat, and the Palestinian death toll is over 1,000. (Credit: Flash90) 

The IDF Honor Guard fires honorary gun shots 
during the funeral of Staff Sgt. Guy Algranati at the Kiryat Shaul cemetery in Tel Aviv, July 31, 2014. 

Algranati, 20, of Tel Aviv was killed in a booby-trapped tunnel shaft in southern Gaza on July 30. He served 
in the elite Maglan infantry unit. Since the beginning of Operation Protective Edge in Gaza, 56 Israeli 

soldiers have been killed in combat, and the Palestinian death toll is over 1,000. (Credit: Flash90) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sergeant Daniel Kedmi, 18, of Tzofim, killed in an attempted infiltration into Israel on Monday via a cross-border tunnel 

from Gaza, on July 28.  
 

 
Daniel Kedmi, 18, uit Tzufin op de Westelijke Jordaanoever, werd gedood op maandag in een aanval nabij Kibbutz 
Nahal Oz, samen met vier kameraden. Broer van Sgt. Daniel Kedmi  

De broer van Sgt. Daniel Kedmi treurt over zijn graf op het Kiryat Shaul Military Cemetery.  
"Onze Daniel. Onze held. Ik heb geen idee hoe je afscheid van je nemen. Hoe wilt u afscheid nemen van een 18-jarige 
jongen? "Natalie Kedmi tranen geprezen als haar broer, Daniel, werd gelegd om te rusten in de Kiryat Shaul Military 
Cemetery in het noorden van Tel Aviv op dinsdag.  
Sgt. Daniel Kedmi, 18, uit Tzufin op de Westelijke Jordaanoever, werd gedood op maandag in een aanval nabij Kibbutz 

Nahal Oz, samen met vier kameraden.  
 
Met de zomer zon die op een publiek van tientallen, rouwenden verzameld om hulde te Kedmi, die werd herinnerd als 
een bruisende, liefdevolle soldaat die een levenslust had te betalen.  
"Je was ons licht, de lijm die het gezin bij elkaar gehouden. Je bent geboren met charisma en het vermogen om te 
leiden ... We waren altijd zo trots op je. Ik hoop dat je in een goede plek, zorg goed voor jezelf. We missen je, 'zei 
Natalie, haar stem trilde als ze zich herinnerde haar jongere broer, die diende slechts acht maanden in de IDF en was 
training een squad leider te worden.  
"Daniel - mijn beste vriend en mijn tweede broer. Ik kan niet geloven dat ik tegen je praat als dit, maar afgelopen vrijdag 

waren we samen grapjes, "jeugdvriend Or Ben-Sasson riep, ook overweldigd door de dood Kedmi's.  
 
Nadat zijn vader, Boaz, huilend zei Kaddish en gezegend zijn geheugen, commandant Kedmi's, effectennummer-Lt. Of 
Tzarfati, prees Kedmi voor zijn natuurlijke leiderschap en moed.  
"Daniel. Mijn warrior, mijn vriend, mijn zoon. We gingen door een lange reis samen. Bij elke stap die we namen, elke 
opdracht, veld patrouille, elke oefening, was je aan mijn zijde. Je was mijn rechterhand, ik wist dat ik kon blindelings 
vertrouwen. " 
Waarschuwen tegen een voorbarige wapenstilstand, hoofd Samaria Regionale Raad Gershon Mesika waarschuwde: 
"Alle van Israël is veranderd in een eenheidsfront. Een zee van haat wordt wervelende rond ons en spoort ons neer te 

leggen onze armen. " 
"IDF-soldaten in het land, zee en lucht wordt het opladen van de poorten van Gaza, waar aan de andere kant 
honderdduizenden vijandige ogen en handen zijn staren terug en bidden voor onze zwakheid", zei hij.  
"Ze wachten op het moment dat ze ons kunnen verscheuren. Hebben we dit vergeten? Miljoenen Joden werden 
uitgeroeid, omdat zij niet over een land. " 
Kedmi wordt overleefd door zijn ouders en drie broers en zussen. 
 
 

 
Sergeant Barkai Yishai Shor, 21, of Jerusalem, killed in an attempted infiltration into Israel on Monday via a cross-
border tunnel from Gaza, on July 28.  
 



 
 
Sergeant Sagi Erez, 19, of Kiryat Ata, killed in an attempted infiltration into Israel on Monday via a cross-border tunnel 

from Gaza, on July 28. 
 

 
 
Sergeant Dor Deri, 18, killed in an attempted infiltration into Israel on Monday via a cross-border tunnel from Gaza, on 

July 28. 



 
 
Sgt. Nadav Raimond, 19, from Shadmot Dvora, was killed in an attempted infiltration into Israel on Monday via a cross-

border tunnel from Gaza, on July 28.  
 

 
 
Corporal Niran Cohen, 20 of Tiberias. Served in the 7th Armor Brigade, killed by a mortar attack on Eshkol, on July 28.  

 



 
Corporal Meidan Maymon Biton, 20 of Netivot. Served in the 7th Armored Brigade, killed by a mortar attack on Eshkol, 

on July 28.  
 

 
 
St.Sgt. Eliav Eliyahu Haim Kahlon, 22 of Safed. Served in the 7th Armor Brigade, killed by a mortar attack on Eshkol, 
on July 28.   
 

 
 
Sgt. First Class Adi Briga, 23 of Beit Shikma. Served in the 7th Armor Brigade, killed by a mortar attack on Eshkol, on 

July 28.  



 
 
St.-Sgt. Moshe Davino, 20, of Jerusalem was killed in action inside Gaza on July 29. 
 

 
 
NCO Sgt. First Class Barak Refael Degorker, 27, from Gan Yavne, was killed after he was struck by a mortar shell 
fired by Palestinians in the Gaza Strip. 

 
 

 
 

 



Captain Liad Lavi, an officer in an infantry unit, died on July 26 after he was hospitalized from wounds he had sustained 

in the southern Gaza Strip on July 25. 
 

 
 
Chief Warrant Officer Rami Kahlon, 39, a non-commissioned officer serving in the Paratroopers Brigade, died after 
succumbing to wounds he had sustained in Gaza the week before. 
 

 
 
Lt. Roy Peles, 21, from Tel Aviv, served in the Nahal Brigade and was killed when an anti-tank missile struck his 

position in Gaza early on Saturday. 

 



 
St.-Sgt. Avraham Grintzvaig, 21, from Petah Tikva, served in the Nahal Brigade and was killed early on Saturday in 

combat in northern Gaza.  
 

 
 
St.-Sgt. Gal Bason, 21, from Holon, served in the Engineering Corps. He was killed in the northern Gaza Strip early on 

Saturday.  
 

 
 
St.-Sgt. Guy Boyland, 21, from Ginosar, a combat engineer,  was killed in a firefight with Hamas gunmen on July 25 in 
the southern Gaza Strip. 

 



 
St.-Sgt. Amit Yaori, 20, from Jerusalem, was in the Engineering Corps. He was killed on Friday in the same battle as 

Boyland. 
 

 
 
St.-Sgt. Guy Levy, 21, from Kfar Vradim in northern Israel was killed in action Friday afternoon, July 25, in central Gaza 

while serving the Armored Corps. 
 
 

 
 
NCO Master Sgt. (res.) Yair Ashkenazy, 36, from Rehovot, a reserve soldier serving in the reserves brigade of the 

Bahad 1 officer training base, was killed in battle in the north Gaza Strip early on the morning of July 25, 2014.  

 
 
Lt. Paz Eliyahu, 22, from Kibbutz Evron, a Paratroopers officer, was killed when an explosive detonated near his 
position on July 23, 2014.  
 



 
 
St.-Sgt. Li Mat, 19, from Eilat, a Paratroopers soldier, was killed when an explosive detonated near his position on July 

23, 2014.  
 

 
 
St.-Sgt. Shahar Dauber, 20, from Kibbutz Ginegar, a Paratroopers soldier, was killed when an explosive detonated near 

his position on July 23, 2014. 

 
 

 
Captain Natan Cohen, 23, from Modi'in, a company commander in the Armored Corps was killed in Gaza on Tuesday, 



July 22. He was promoted from the rank of Lieutenant posthumously. 
 

 
 
Captain Dmitri Levitas, 26, from Jerusalem and Geshur, was killed by sniper fire in Gaza on Tuesday, July 22. He was 

a company commander serving in the Armored Corps. 
 

 
   
 
St.-Sgt. Evyatar Turgeman, 20, from Beit She'an, was killed on Tuesday morning in a firefight with terrorists in Gaza. 

Turgeman served in the Paratroopers Brigade.  

 



 
NCO Ohad Shemesh, 27, from Beit Elazari was killed in action on Monday from enemy fire in the Gaza Strip.  

 

 
 
St.-Sgt. Oded Ben Sira, 22, from Nir Etzion served in the Nahal brigade. He was killed on Monday in clashes with 

terrorists in the Gaza Strip. 
 

 
 
St.-Sgt. Jordan Bensemhoun, 22, from Ashkelon served in the Golani Brigade. He was killed Monday in an exchange 

of fire with terrorists in the Gaza Strip. 

 



 
St.-Sgt. Yuval Dagan, 22, from Kfar Saba served in the Golani Brigade. He was killed Monday in an exchange of fire 

with terrorists in the Gaza Strip. 
 

 
 
 

 

St.-Sgt. Tal Yifrah, 21, from Rishon Lezion, served in the Golani Brigade. He was killed Monday in an exchange of fire 

with terrorists in the Gaza Strip. 
 

 
 
 

 

Chief Warrant Officer Baynesian Kasahun, 39, of Netivot served in the Northern Brigade of the Gaza Division. He was 

one of four soldiers killed when his military jeep was hit with an anti-tank missile fired by a Gazan terrorist squad, which 
used a cross-border tunnel to infiltrate southern Israel on Monday morning. 
 



 
 
Sec.-Lt. Yuval Haiman, 21, of Efrat, was a soldier from the Bahad 1 officer training base. He was killed Monday 

morning when his military jeep was hit with an anti-tank missile fired by a Gazan terrorist squad. 
 

 
 
Sgt. Nadav Goldmacher, 23, of Beersheba soldier from the Bahad 1 training base was killed Monday morning when his 

military jeep was hit with an anti-tank missile fired by a Gazan terrorist squad. 
 

 



 
Lt.-Col. Dolev Keidar, 38, of Modi'in, was commander of the Gefen Battalion of the IDF’s Bahad 1 officer training base. 

He was killed when his military jeep was hit with an anti-tank missile fired by a Gazan terrorist squad Monday. 
 

 
 
Stf.-Sgt. Shachar Tase, 20, from Pardesiya, served in the Golani Brigade and was killed when Hamas terrorists 

targeted his APC in Gaza. 
 

 
 
Stf.-Sgt. Daniel Pomerantz, 20, of Kfar Azar, served in the Golani Brigade and was killed when Hamas terrorists 

targeted his APC in Gaza. 

 
 



Sgt. Shon Mondshine, 19, of Tel Aviv, served in the Golani Brigade and was killed when Hamas terrorists targeted his 

APC in Gaza. 
 

 
 
Sgt. Ben Oanounou, 19, from Ashdod, served in the Golani Brigade and was killed when Hamas terrorists targeted his 

APC in Gaza. 
 

 
 
Stf.-Sgt. Oren Simcha Noah, 22, of Hoshaya, served in the Golani Brigade and was killed when Hamas terrorists 

targeted his APC in Gaza. 
 

 



 
St.-Sgt. Oron Shaul, 21, from Poriyah served in the Golani Brigade and was in the infantry APC targeted by Hamas in 

an attack in Gaza on Sunday. St.-Sgt. Shaul's body remains unaccounted for.  
 

 
St. Sgt. Moshe Malko, 20, of Jerusalem was a Golani combat soldier killed during IDF operations in the Shejaia 

neighborhood in Gaza on Sunday morning. 
 

 
 
Sgt. Max Steinberg, 24, a lone soldier from Woodland Hills, California who lived in Beersheba, was killed in action 

overnight Sunday. Steinberg was a Golani brigade sharpshooter. 

 
 
 



St.-Sgt. Gilad Rozenthal Yacoby, 21, of Kiryat Ono, was killed in action in Gaza on Sunday along with 12 other soldiers 

and officers in the Golani Brigade. 
 

 
 
Capt. Tsvi Kaplan, 28, of Kibbutz Merav, was killed on Sunday in Gaza. Kaplan was set to become a company 

commander in the Golani Brigade in the coming months.  
 

 
 
Maj. Tzafrir Bar-Or, 32, from Acre, was killed on Sunday in Gaza. Since his conscription in the IDF, Bar-Or served in the 

Golani Brigade through numerous conflicts in Lebanon, Gaza and the West Bank.  
 

 
 
 



Sgt. Nissim Sean Carmeli, 21, a lone soldier from South Padre, Texas who lived in Ra’anana and served in the Golani 

Brigade, was killed on Sunday. 
 

 
 
St. Sgt. Oz Mendelovich, 21, of Atzmon in northern Israel served in Golani. He was killed on Sunday in Gaza. 

 

 
 
2nd-Lt. Bar Rahav, 21, from Ramat Yishai served in the Combat Engineering Corps and was mortally wounded on 

Saturday as a result of an anti-tank missile fired at an IDF vehicle in southern Gaza.  
 

 
 



St. Sgt. Bnaya Rubel, 20, from Holon, served in the Paratroopers 101st Battalion. He was shot dead by a terrorist in 

Gaza who emerged from a tunnel shaft and opened fire at soldiers. 
 

 
 
Maj.(res.) Amotz Greenberg, 45, of Hod Hasharon was killed on Saturday morning trying to stop Hamas infiltrators who 

had crossed Israel’s southern border through a tunnel. 
 

 
 
Sgt. Adar Barsano, 20, from Nahariya was killed in action on Saturday when his patrol unit encountered a Hamas 

terrorist cell that had infiltrated into Israel close to the Gaza border.  

 



 
St.-Sgt. Eitan Barak, 20, of Herzliya was killed at around 3 a.m. on Friday morning, becoming the first fatality since the 

IDF ground offensive began Thursday night. A combat soldier in the Nahal Brigade, the circumstances of his death were 
under investigation. 
 

 

 

 

 

 

I'm sorry for the missings 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Publicatiedatum: 17 oktober 2010 

Toename religieuze militairen 
Een baanbrekend onderzoek heeft uitgewezen dat in de laatste twintig jaar het percentage van 

religieuzen onder de IDF-kapiteins zijn enorm gestegen. Dit meldde Arutz7 een korte tijd 

geleden. Zo was 1990 2,5% van het IDF-kapiteins van huis uit vroom en volgens statistieken was 

het aantal in 2007 toegenomen naar 31,4%.  

Bij het ontbreken van data met betrekking tot gegevens van individuele vrome militairen, werd het 
religieus karakter van de IDF-kapiteins op hun religieuze naleving onderzocht. Degene die religieuze 

middelbare scholen hadden doorlopen, werden bestempeld als 'religieus', terwijl degene die niet op een 

religieuze middelbare school hadden gestudeerd, als niet religieus werden gemarkeerd, terwijl zij 

vandaag de dag wel vroom kunnen zijn, doordat zij na hun schooltijd baal tesjoeve deden (het 

terugkeren van seculier Joods naar religieus Joods). Daarnaast toonde het onderzoek aan dat niet de 

huidige staat de motivatie van vrome IDF-ers zijn, maar de Halacha, de Joods religieuze wet. Met 

andere woorden, het aantal religieuzen binnen IDF kunnen zelfs hoger liggen dan de toegenomen 

31.4%, omdat de vrome die de religieuze middelbare school niet hebben doorgelopen, niet in deze 
percentage zijn meegerekend. 

Onderzoek wees het volgende uit: in 1992 waren zeer weinig IDF-kapiteins van religieuze huizen. 

Tussen 1993 en 2000 nam het aantal religieuzen sterk toe. De percentage liep op van 2,5% naar 15,5%. 

Vanaf 2001 ging het helemaal hard, want geen jaar daarna kwam de percentage onder de 22,5%. 
Naast dat de 'terugtrekking' van Israël uit Gaza een reden voor religieuze jongeren was om als kapitein 

om het IDF te dienen, was vooral – aldus het onderzoek - vervreemding onder de religieuze Zionisten 

dat toenam. 

De scherpe toename van het aantal religieuze militairen die de rang van kapitein ambiëren gaat terug 
naar de voorbereidingsprogramma voor het leger (mechina) - gevestigd in de religieuze gemeenschap - 

in de late jaren 80 vorige eeuw. Het programma was er voor bedoeld jonge mannen te informeren over 

Tora, de zionistische waarden en de waarde van het dienst doen in het leger. Op de mechinot (meervoud 

van mechina) konden studenten na de middelbare school een jaar Torastudie krijgen, om vervolgens het 

reguliere leger in te gaan. 

Onder de mechinot afgestudeerde jongeren, gingen 80% inderdaad het dienst in, wat 40% van alle 
militaire besloeg. 20%-25% van hen werden werkelijk kapitein. Dit staat weer in schril contrast met de 

7%-9% van de seculiere militairen. 

Tot op heden was het IDF huiverig om informatie te publiceren over de religiositeit binnen het leger. 
Het onderzoek dat deel in Ha'aretz werd gepubliceerd, werd mede mogelijk gemaakt nadat IDF-

ambtenaren besloten om een aantal geclassificeerde gegevens - verzameld door Manpower Divisie - 

naar buiten te brengen. De auteur van het onderzoek is zelf een IDF-kapitein. Met het oog op de 

nationale veiligheid, is zijn naam anoniem gebleven. 
 
 

 



Tot Mijn Soldaten en het Joodse Volk: 

We hebben gewonnen! 

 

 
De leeuw uit de stam van Juda 

 
Woorden geschreven als het vechten ophoudt. Officier Shechter voegt toe: "Ik hoop dat je zal 
al het geduld om te lezen aan het eind Stuur dit naar iedereen en vertel al het Joodse volk, dat 
we moeten beseffen dat we hebben gewonnen." 
Gepubliceerd: dinsdag 5 augustus, 2014 21:51 

 

 
Luitenant-kolonel (Res.) Uri Shechter 

De schrijver is Dep.Commander (Res.) Van de IDF Nachal Brigade. 
 
 

Deze woorden zijn gewijd aan de prachtige officieren en soldaten van het Nachal Brigade, 
aan de nabestaanden, gewonde soldaten en hun families, om alle de IDF-soldaten en onze 
prachtige Joodse Volk. 

Zoals eindigen we de strijd een maand in Gaza, en ik hoor verhoor geluiden over de uitkomst, 
is het belangrijk voor mij om alle van het Joodse volk, dat we hebben gewonnen 
vertellen.Overwinning aan ons uit zowel een militaire als een civiele oogpunt. 

Wat de militaire resultaten betreft, kunnen we houdt overwinning feesten.Hamas is op de 
rotsen, in het beste geval kan hij zijn hoofd uit zijn schuilplaats steken voor een tweede en 
signaleren een "V" met zijn handen - totdat hij een welll-gericht raket, dat is. 

Hamas kan niet brengen in meer raketten via de Egyptische grens, als hij vrij had tijdens de 
heerschappij van de Moslim Broederschap. 

Het duurde jaren voor Hamas om tientallen tunnels aan te vallen vanuit onze 
gemeenschappen op te bouwen en we hebben ze allemaal vernietigd. 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Author.aspx/1293
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Alles wat ze probeerden te doen om te vechten met ons heeft nagelaten, uit de lucht, land en 
zee.   

Dus waarom geven we Hamas het gevoel dat het gewonnen? Elk contact met de vijand in 
deze operatie werd afgesloten met een beslissende overwinning voor ons. Elke stad we wilden 
veroveren was in onze handen binnen enkele uren, met de hulp van de IAF en artillerie-
eenheden.  

In de Yom Kippoer-oorlog, waren we op een verschrikkelijke achterstand en slaagde erin om 
zich te hergroeperen en het bereiken van de overwinning tegen de prijs van 2.656 van onze 
soldaten. We wonnen - maar, helaas, in ons nationaal bewustzijn er is gemaakt een gevoel 
van verslagenheid. In deze oorlog, strijders en de commandanten die hen leidde, in 
tegenstelling tot onze vijanden, waar de commandanten blijven achter, ging uit om de strijd 
vol motivatie die niet kunnen worden ingedamd. Gewonde soldaten weigerden het slagveld te 
verlaten, zodat hun vrienden niet zou gaan zonder hen. Onze soldaten vochten met moed en 
hoewel we verloren tientallen onze beste zonen, het leger keerde terug naar haar werkelijke 
doel: het verdedigen van de Israëlische burgers.  

Sommige van de soldaten en commandanten het gevoel dat we niet onze missie hebt voltooid, 
en ze willen blijven om het lag in de terroristen. Dat is hoe strijders en commandanten altijd 
moet voelen, het is geweldig dat ze het gevoel op die manier. Het zou een ernstige misvatting 
zijn voor hen te hebben verlaten met een gevoel van tevredenheid en finaliteit. Ik heb ook 
niet de uitdrukking accepteren "de IDF zich terug." De hogere niveaus van de besluitvorming 
over een breder beeld van de situatie dan wij, en niet iedereen die een hysterische blog 
schrijft of een artikel begrijpt hen. 

De IDF blijft vuren zonder terughoudendheid op de plaatsen die het nodig heeft om te 
bereiken en bevindt zich op plaatsen waar het zou moeten zijn. 

Hamas en de Islamitische Jihad op de vlucht naar Egypte om te bedelen voor een 
wapenstilstand en we hebben geen enkele afgevaardigde naar de gesprekken. 

Niet alleen hebben ze niets bereikt in de huidige gevechten, ze hebben ook verloren een 
geweldige deal. De bevolking van Gaza zullen terugkeren naar hun no-huizen zonder het zien 
van rijm of reden voor hun vernietiging noch kunnen zij wijzen op resultaten. 

Maar niet minder belangrijk dan de militaire successen, is wat er gebeurd met het Joodse 
volk tijdens deze periode. De burgerij, alle sectoren van het, stond sterk en gaf de strijders en 
hun officieren de steun ze zo nodig - dit is hoe de overwinning van een land eruit ziet! 

Doel een terroristische organisatie is niet om land te veroveren, maar om de maatschappij te 
aanvalt schrikken en verkruimel de fundamenten.Ongeveer een maand en een half geleden, 
voordat onze drie lieve en prachtige jongens werden ontvoerd, onze mensen werden verdeeld 
en uit elkaar valt als ze niet voor een lange tijd was geweest. De gesproken vlammen stegen 
hoger dan elke vóór: de hareidim noemde de religieuze zionisten Amalekieten, en de rest van 
het volk hen zag als extremistische "kolonisten". De hareidim werden gezien als corrupt 
parasieten, werden de seculiere als ketters, jodendom-haters en assimilationists. 

Kijk maar naar wat er is gebeurd met ons in de afgelopen maand en een half. Het Joodse volk 
en het leger hebben een massief lichaam geworden, vol kracht en diep verbonden met de 
traditie. Zelfs de media, die soms trok ons in andere richtingen, werden meestal geveegd, 
samen met de enorme vloedgolf van het Joodse volk en zijn strijdkrachten. 



Ik zag het Joodse volk thuis status sterk: tientallen vrachtwagens bleven komen uit alle 
hoeken van het land brengen van apparatuur en traktaties voor de soldaten. Een rouwende 
vader kwam met een vrachtwagen en zei dat zijn zoon was gedood, dus hij is druk bezig met 
de verzorging van zijn andere zonen - de IDF-soldaten. Mijn kinderen vinden het grappig dat 
ik nog nooit had gehoord van de zanger Muki, maar hij en andere artiesten kwamen om te 
verschijnen voor ons, zelfs al is het maar tien van ons waren vrij om te luisteren. Mensen 
kwamen bij elkaar om alle vrouwen van wie de mannen waren opgeroepen voor plicht, 
boodschappen doen en kinderopvang en meer helpen. De eigenaren van een hi-tech bedrijf 
gaf elke gewonde soldaat een tablet. Restaurateurs en cateraars kwam neer op barbecues 
draaien voor duizenden soldaten die uit Gaza kwamen voor een pauze, met een volledig niet-
oplettende degenen zorgvuldig houden aan koosjer beperkingen in keuze van voedsel, servies 
en bestek.  

En dat is niet alles: de moeder van een hareidi soldaat gewond in de maag door een kogel 
heeft me gevraagd om ervoor te zorgen dat hij terug om te vechten met zijn vrienden toen hij 
herstelt. Een vrachtwagen kwam uit de Mir Yeshiva met voedsel en apparatuur voor de 
soldaten, Rav Shteinman, de toonaangevende Torah Sage in de hareidi gemeenschap 
vandaag, riep bij zijn kleinzoon bar mitswa, zegt: "Er zijn soldaten aan het front die worden 
verwond en gedood en ik verwacht om gelukkig te zijn? "  

(Even voor de duidelijkheid, wordt verteld dat toen zijn geliefde vrouw stierf, vertelde hij de 
paramedicus die kwam waar ze was en keerde terug naar het leren van Thora.) 

Een gezamenlijke dans van honderden soldaten uit alle "stammen van Israël" op 
vrijdagavond. Kiddush voor 1500 soldaten wiens "Amen" heeft de hemelen beven. Een 
gewonde compagniescommandant die roept ons om zijn soldaten, zijn kinderen, te tellen om 
ervoor te zorgen dat we niet vergeten een van hen per ongeluk - als hij wordt geëvacueerd. Ik 
kan honderden voorbeelden van de kracht die uitging van onze militairen, commandanten en 
de prachtige mensen die ik de afgelopen maand ontmoette voegen. 

Laten we allemaal naar buiten komen van dit scheef en ongegrond gevoel dat we hebben 
verloren en Hamas heeft gewonnen. Laten we de sfeer elkaar te veranderen, bij het praten 
met onze families en collega's op het werk. 

Laten we injecteren ons nationaal bewustzijn met dien verstande dat dit is wat echte 
overwinning eruit ziet! 

Vertaald uit het Commander's Hebreeuwse Facebook-pagina door Rochel Sylvetsky 

 
 
Zoveel wonderen… 
 
De Israëlische soldaten in Gaza zijn vervangen door andere eenheden om te kunnen 
uitrusten. Een van de teruggekeerde soldaten vertelde het volgende verhaal. 
“Mijn vrienden en ik namen een aantal Hamas-terroristen gevangen. Toen zij ondervraagd 
werden, wilden we weten: als jullie zoveel tunnels hebben die in Israël uitkomen, en die acht 
tot tien meter onder de grond gebouwd zijn en Beer Sheva bereiken, waarom hebben jullie tot 
nu toe er niet een gebruikt om terroristische aanslagen te plegen? Om mensen te kidnappen 
of Israëli’s te doden?” 
 
En dit was het antwoord: 
“Sinds twaalf jaar zijn we bezig deze tunnels te bouwen, en wachten we op het geschikte 
moment toen we getraind en er klaar voor waren. We besloten dat het moment Rosh 
Hashana (Joods nieuwjaar, red.) van dit jaar zou zijn. We kozen voor Rosh Hashana omdat 



de meeste soldaten verlof krijgen om naar huis te gaan en er niet veel bewakers in dienst zijn; 
het is een vakantie van twee dagen. Alle Hamas-leden zouden door de tunnels gaan die we 
gebouwd hebben in de afgelopen twaalf jaar, en we zouden Israël veroveren. In elke tunnel 
zouden we twee tot drie groepen van 10 gewapende terroristen sturen die Israëlische burgers 
moesten kidnappen, vrouwen en kinderen, en ze dan naar Gaza brengen door de tunnels. 
Dan zou Israël de tunnels niet kunnen bombarderen vanwege alle Israëlische burgers die erin 
zouden zijn. Op deze manier zouden we het hele land bezetten, Israël overheersen en alle 
zionisten doden. We hebben dit jarenlang zo gepland en het zou over twee maanden 
gebeuren. Jullie aanvallen op Gaza hebben onze plannen verwoest.” 
Degene die mij deze mail stuurde, voegde dit er aan toe: 
“Veel religieuze mensen vroegen zich af wat er met al onze gebeden is gebeurd nadat onze 
drie jongens (de drie gekidnapte en dood teruggevonden Yeshivastudenten, red.) dood 
gevonden werden. Nu zie je wat er gebeurde. God hoorde ons. En vanwege deze drie jonge 
martelaren werd heel Israël gespaard voor een verschrikkelijke slachting. Alle dingen die we 
deze zomer gezien hebben zijn het ene wonder na het andere. Ga door met bidden en versterk 
elkaar. En dank God Die over het Joodse volk de wacht houdt in het land dat Hij hen 
beloofde.” 
 
Dit bericht is geschreven door Naomi Ragen en vanuit het Engels vertaald door Evelien van 
Dis. 
 
 
 

De Gaza-oorlog heeft een mega-aanval voorkomen 

Vrijdag, 1 Augustus 2014 16:42 
 

Ook al bereikt Israël misschien niet al zijn militaire doelstellingen met 
betrekking tot Hamas tegen de tijd dat er een staakt-het-vuren in Gaza wordt 
opgelegd – het lijkt erop dat de huidige oorlogsinspanningen iets veel 
belangrijkers hebben bereikt, namelijk het voorkomen van een mega-aanval. 

Foto: Een Israëlische soldaat toont één van de gevonden tunnels van Hamas. © AP/Jack 
Guez. 

 
Ongeveer een week geleden legden Israëlische militairen in Gaza beslag op documenten 
en computers van Hamas die details bevatten van een geplande grote aanval tegen 
zuidelijk Israël. 

Terwijl de grondoorlog een paar weken geleden op gang kwam, was Israël verrast over 
het aantal en de complexiteit van de terreurtunnels die Hamas onder de grens van de 
Gazastrook naar soeverein Israëlisch gebied had gegraven. 

Wat men pas later ontdekte, toen men de zojuist genoemde informatie in handen had, 
was dat al die tunnels onderdeel waren van een uitgebreid aanvalsplan. 

Volgens de Hamasdocumenten zouden dit jaar op Rosh Hashanah (Joods Nieuwjaar, dat 
op 24 september begint) zo’n 200 gewapende Hamas-strijders tevoorschijn komen uit de 
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vele tunnels waarvan we nu weten dat ze binnen of vlakbij Israëlische woongebieden 
uitkomen. 

Hoewel het plan van Hamas op zich hoog gegrepen en nauwelijks haalbaar is, lijdt het 
geen twijfel dat er vele Israëlische slachtoffers zouden vallen en er mogelijk een aantal 
ontvoerd zouden worden. 

Bovendien bleken veel van de ontdekte tunnels wachtruimtes te bevatten waar Hamas 
vermoedelijk gekidnapte Israëliërs wilde verbergen. 

Een aantal van de Hamas-stijders die de laatste dagen door Israël gevangen waren 
genomen, bevestigden dat men dat dit plan inderdaad echt was, en dat hun leiders 
hadden beloofd dat deze gecoördineerde massa-aanval het begin zou worden van de 
definitieve nederlaag van de zionistische vijand. 

Israëls Gaza-oorlog, en in het bijzonder de focus op het vernietigen van de 
terreurtunnels, heeft Hamas’ plannen ernstig geschaad. De gevangenen zeiden dat het 
een jaar of 12 aan voorbereidingen had gekost. 

Zoveel wonderen... 

Ondervragingen van gevangen genomen Hamas-strijders leverde nog veel meer 
informatie. Op een vraag waarom men, met al die tunnels, niet veel eerder een massale 
aanval op Israël had uitgevoerd, werd geantwoord dat men dat pas met Rosh Hashanah 
van plan was. Dan hebben Israëlische soldaten twee dagen vrij en wordt er heeft de IDF 
veel minder bewakers beschikbaar. Alle Hamas-leden zouden dan door de tunnels gaan. 
Door elke tunnel zouden twee tot drie groepen gewapende terroristen worden gestuurd, 
die Israëliërs moesten kidnappen, ook vrouwen en kinderen, en deze door de tunnels 
naar Gaza brengen. Israël zou de tunnels dan niet kunnen bombarderen, omdat er zich 
dan zoveel Israëlische burgers in zouden bevinden. Zo wilde men het hele land bezetten 
en alle zionisten doden. Deze plannen waren al jaren geleden opgesteld en zouden over 
twee maanden worden uitgevoerd. 

Veel Israëliërs vroegen zich af wat er was gebeurd met de vele gebeden voor de drie 
ontvoerde en vermoorde yeshiva-studenten enkele weken geleden. Welnu, deze 
ontvoering was in feite de aanleiding om de huidige Gaza-acties te beginnen. En juist 
deze acties blijken nu een extreem aanvalsplan van Hamas te hebben verijdeld. 

Israel Today staf, Naomi Ragen. 

 
Over de meer dan maand lang Operatie Beschermende Edge conflict tussen Hamas 
terroristen en de IDF, hebben een opvallend paar aantal burgerslachtoffers is geleden aan de 
Israëlische kant.  
 
Meer dan 3.356 raketten werden afgevuurd op Israël, met dat aantal stijgt elke dag, en slechts 
vier mensen zijn omgekomen als gevolg van raketaanvallen. Terwijl de Israëlische Iron Dome 
is een wonder om te aanschouwen en die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de 
veiligheid van Israëlische burgers uit raket brand, de cijfers tonen aan dat slechts 578 
raketten werden vernietigd door Iron Dome Het aftappen, of ongeveer 17 procent van alle 
raketten afgevuurd op Israël.  
 
Eenvoudige statistieken tonen aan dat er iets bijzonders hier voordoet.  
 
Of men kiest om te geloven dat de voorzienigheid is achter het overweldigende aantal 
mislukte raketten of niet, moet men toegeven dat het aantal slachtoffers zou in theorie hoger 
zijn. Immers, is Hamas veel ervaring als het gaat om raketaanvallen op Israël, met meer dan 
14 jaar ervaring.  



 
Combineer de bovenstaande observatie met de wat historische en bijbelse visie van het 
Israëlische publiek en militaire, en men gebonden is om weg te komen met een standpunt dat 
op zijn minst in de mogelijkheid van goddelijke bescherming of interventie, waardoor het 
instellen van het podium voor de talloze 'bonafide' verhalen vertellen van goddelijke 
interventie kiemen weer als wildvuur op social media netwerken in Israël.  
 
Verhalen in overvloed van mystieke wezens bezoekende soldaten tijdens de dienst in en rond 
de Gazastrook en hen te waarschuwen voor het invoeren van boobytraps huizen of gebouwen 
gevuld met explosieven. Deze geesten te voorkomen dat de soldaten uit het invoeren van 
huizen die later zouden worden ontdekt had boobytraps en indien ingevoerd onmiddellijke 
dood van de soldaten zou betekenen.  
 
Anderen vertellen van windstoten die raketten gericht op de grote populatie centrum 
natuurlijk na de Iron Dome tegenaanval gefaald had vele malen blies. Sommige verhalen 
vertellen van goede daden gedaan door de soldaten die hun leven had gered, zoals gebed of 
het maken van een zegen over voedsel.  
 
Wat deze verhalen hebben vaak gemeen hebben is een toewijzing van "het horen van het 
verhaal van de bron uit de eerste hand", vaak van een naast familielid, oud-student, kennis of 
andere relatie, die is teruggekeerd uit de oorlog verscheurde Strip, maar bij gebrek aan een 
naam.  
 
Wanneer verhalen, zelfs van meerdere sites onderzocht, de bron vaak verdwijnt in lucht 
dunner in vergelijking met de veronderstelde verschijning. Een andere 
gemeenschappelijkheid is dat bijna al deze verhalen beginnen als Whatsapp gesprekken 
(sms) naar groepen of individuen en worden verspreid als wildvuur op social media 
netwerken zonder enige andere bevestiging.  
 
Libi-ShowSupport-Joel-600WIDE  
Een verhaal is terug te voeren op een Ultra-orthodoxe middelbare school leraar die beweerde 
dat een oud-leerling van hem, die de commandant van een Iron Dome batterij vertelde hem 
dat de hand van God blies een Hamas-raket die was gericht op de Azrieli Towers in Tel Aviv, 
in de zee na de Iron Dome verzuimd om de raket te onderscheppen drie keer. Het verhaal, net 
als vele anderen, was vol van onjuistheden met betrekking tot de technische werking van de 
IDF dus twijfel over de authenticiteit van het verhaal.  
 
 
Een online krant die opgepikt op het verhaal schreef als volgt:  
 
"Ik was getuige van dit wonder met eigen ogen. Het werd niet verteld of aan mij 
gerapporteerd. Ik zag de hand van God te sturen die raket in de zee. "-Iron Dome Battery 
Commander  
 
Een eerdere, onbevestigd rapport zweven rond het internet had een Gaza inwoner 
toeschrijven het gebrek aan Hamas nauwkeurigheid aan de God van Israël te bewegen de 
raketten uit koers om Zijn volk te beschermen.  
 
"We doen streven [onze raketten], maar hun God verandert hun weg in de lucht," een 
Hamas-commandant werd gezegd om te horen dat iemand die zich afvroeg waarom de Gaza-
gebaseerde militanten niet kan lijken om hun doelen te raken hebben.  
 
Ongeacht of dat verslag is [ware], een Iron Dome exploitant wiens batterij niet drie keer naar 
beneden een inkomende raket op weg naar Tel Aviv vorige week, zei dat de algemene 
beoordeling is [nauwkeurige]. " 
 



"Plotseling, Iron Dome (die windsnelheden berekent onder andere) toont een grote wind 
komt uit het oosten, een sterke wind die ... stuurt de raket in de zee. We waren allemaal 
verbijsterd. Ik stond op en riep: 'Er is een God! " 
 
Een ander verhaal is voorzien van een commandant beweert dat Gods wolken van 
heerlijkheid bedekte zijn soldaten.  
 
Ook vorige week, een commandant van de Givati Infanterie Brigade beschreef een 
mysterieuze mist die gunstig bedekte hem en zijn troepen als ze schoof op een vijandelijke 
positie in de ochtend licht, na hun nachtelijke raid werd uitgesteld. De commandant 
bestempeld als de bekleding als "wolken van glorie."  
 
Er zijn veel van dergelijke verhalen rond het web reizen. Sommige zijn fantastisch, terwijl 
anderen meer plausibel. Men heeft zelfs een foto van een kogel wordt afgevuurd op een 
soldaat en wordt tegengehouden door een handgranaat die de soldaat had in zijn vest. De 
granaat op miraculeuze wijze niet ontploft.  
 
In ware Israëlische mode de soldaten zelf zijn begonnen met het oppakken van deze trend 
van wonderbaarlijke verhalen en hebben gekscherend begonnen met het creëren van nieuwe. 
Een online forum lid die beweerde te zijn ook die in Gaza schreef:  
 
"Een soldaat vriend die uit Gaza kwam vertelde me vandaag dat zijn ploeg aangekomen bij 
een huis in Suja'iya en een oude vrouw kwam naar hen en vertelde hen dat ze de Bijbelse 
Rachel en dat het huis werd ingesteld met explosieven. Dus gingen ze naar het volgende huis. 
Ze sliepen daar de hele nacht, en bij het ontwaken in de ochtend realiseerde zich dat in 
werkelijkheid de vrouw was Lea. " 
 
Dit verhaal spoofs een die vergelijkbaar is uit de Tweede Libanon Oorlog: "Een oude vrouw, 
gekleed als een Arabier ging naar een stel soldaten in Gaza, en vertelde hen dat een bepaald 
huis bevatte bommen en raketten. De soldaten zich het huis, killing bommen en vernietigde 
de raketten. Toen de soldaten vroeg de vrouw wat haar naam was zei ze: 'Rachel' en 
verdween. " 
 
De wens om deze verhalen te geloven en vinden inspiratie in hen is heel gewoon geworden 
onder degenen die in de dagelijkse gebeurtenissen op zoek gaan naar de hand van God. De 
wens om de draak steken met hen is net zo groot te worden door degenen die wensen om 
humor te gebruiken als een beschermend schild om de ernst van het conflict te verzachten 
hier thuis.  
 
Maar of deze onbevestigde verhalen waar zijn of dat ze vals zijn, een ding kan gezegd worden 
voor bepaalde; de ongewoon lage aantallen in Israëlische burgerslachtoffers, is voorbij 
verrassend, en kan heel goed wijzen op een aantal goddelijke voorzienigheid die betrokken 
zijn bij de bescherming van het leven van de IDF-soldaten en Israëlische burgers.  
 
-----------  
 
Hier zijn enkele van de meer populaire verhalen worden verspreid:  
 
God's Special Messenger  
 
Op een synagoge in Israël deze week, een soldaat die net terug uit Gaza vertelde dit prachtige 
verhaal. Hij en zijn leger eenheid geïdentificeerd het huis van een wilde Hamas terroristen, 
en maakte alle regelingen te gaan en hem te arresteren. Ze kwamen bij zijn huis, verstopt en 
undercover, vroeg in de ochtend. Ze stonden op het punt het huis binnen te gaan, maar toen 
zag ze een duif zweefde overhead, wat heel vreemd leek. Zij allen gestopt om de duif te kijken, 
en hij landde op een klein string. Een tweede nadat hij landde op de string, het hele huis 



opgeblazen. Het huis werd booby-traps, en de string is aangesloten op de deur. Als de 
soldaten het huis zou hebben ingevoerd, zouden ze allemaal zijn omgekomen. God zendt Zijn 
boodschappers in alle verschillende vormen.  
 
A Soldier's Personal Miracle  
 
Twee dagen geleden, toen gingen we naar het veld, vroeg ik mijn commandant als ik wat 
snoep mee kon nemen naar Gaza, dat burgers stuurde ons uit alle hoeken van het land en hij 
ging akkoord. Ik nam een pakket van chocolade gevulde koekjes (Argaliot). Na een dag en een 
half van de bestrijding met minimale hoeveelheden voedsel, werden we opgesloten in een 
huis en ik herinnerde dat ik had koekjes vol met mijn spullen. Ik opende de doos en zag een 
briefje in het van een jong kind. Het was precies deze woorden geschreven: "Ik weet dat je me 
beschermt, en dit is een kleine blijk van mijn waardering voor u. Ik ben nog jong, maar ik heb 
een vraag, dat je een zegen over het eten zeggen ". De seculiere soldaat wist niet hoe je een 
zegen te maken over het voer, maar een andere soldaat zijn die zijn vriend was en was 
religieus was in een andere hoek van het huis. De soldaat kroop naar zijn religieuze vriend 
om hem te vragen wat zegen te zeggen en hoe het te zeggen. Toen hij klaar was met het 
zeggen van de zegen, was er een enorme explosie. Een RPG raket werd neergeschoten en 
ontplofte precies op de plek waar hij net een moment was geweest voordat kruipen naar zijn 
vriend. De soldaat raakte gewond, maar slechts met een paar kleine krasjes. De soldaat brak 
uit met een hartenkreet.  
 
Man of Fire  
Een groep soldaten onderzochten een gebouw toen de twee achterste-bewakers zag een oude 
man, die tussen hen en hun landgenoten stonden. De oude man deed zijn mond open en er 
kwam vuur uit, en toen verdween hij. De soldaten riepen hun vrienden terug te trekken. 
Onmiddellijk na het verlaten van het gebouw explodeerde.  
 
Israël, Hear My Cries!  
Een soldaat die uit Gaza gemeld dat een vrouw naar hun peloton en stond op het punt om 
zichzelf op te blazen. de soldaten het realiseren van de dreigende ondergang, schreeuwde 
Shema Yisrael, waarop de vrouwen gestopt waar ze was, zette de detonator, en vertelden de 
soldaten dat ze was eigenlijk Joods, maar trouwde met een Arabische man en werd naar Gaza 
gebracht tegen haar wil. De soldaten daar op ontwapend de bom, nam haar en haar kinderen 
ergens veiligheid in Israël.  
 
 
Lees meer op http://www.breakingisraelnews.com/19812/rumors-abound-gods-protection-
israel-fable/#tAerKsrL33GEYZ80.99 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Jodendom: Mag ik zitten en met u wenen? 

Wij in Eretz Yisrael hebben in het heetst van de strijd al 100 jaar, dus de tijd voor tranen is 
nog niet gekomen. 
Gepubliceerd: vrijdag 1 augustus, 2014 07:16 

 

 
Rabbi Nachman Kahana 

Rabbi Nachman Kahana is een orthodoxe rabbijnse Scholar, Rav van Chazon Yechezkel ... 

 
 

We gaan nu de andere dag in deze ronde tegen de Hamas-vleugel van Amalek. Als 

overgelaten aan hun eigen apparaten, zou Hamas een strategische bedreiging vormen 

voor de joodse staat, die niet lijkt op de Amerikaanse president of het grootste deel 

van de wereld lastig te vallen. 

We betalen een enorme prijs in onze inspanningen om de kop van de slang verpletteren; meer dan 50 

van onze heilige soldaten zijn gestorven. 

Elk was een wereld met Zichzelf; hun mooie jonge gezichten op de voorpagina's van de kranten brengt 

een te tranen. 

Het volgende is een onderdeel van de boodschap die ik schreef voor parashat Acharei - Kedoshim in 

het jaar 5767-2007. 

"Memorial Day en Yom Ha'Atzma'ut 

... Afgelopen zondag nacht, Convention Hall van Jeruzalem werd gevuld om hulde te brengen aan de 

nagedachtenis van de 22.305 soldaten en de duizenden burgers die werden vermoord door Arabische 

en islamitische terrorisme. … enz 

Wie zijn deze soldaten? Ze zijn elke man, vrouw en kind in dit land. We zijn allemaal soldaten, want 

hier zelfs het thuisfront is onderdeel van het slagveld. 

In het midden van het tumult van zang en dans in de grote Torah centra van de galoet, zal de Mashiach 

stilletjes wegglippen en kom naar David Chatuel en Libby Kahana en alle anderen, en in een verlegen 

fluisterend zal zeggen: 'Mag ik zitten en huilen met je? '" 

Shemita en Verlossing 

Een Breita (een Tannaic werken vergelijkbaar met de Misjna) in de Gemara (Megila 17b) citeerde een 

overzicht van de structuur van de 19 zegeningen die de Amida gebed (Shemoneh esrai) omvatten. De 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Author.aspx/841
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Author.aspx/841
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Author.aspx/841
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Author.aspx/841


zevende zegen begin ונינעב אנ האר (Re'eh na v'ai'nai 'nu) en eindigend לארשי לאוג 'ה התא ךורב (Gezegend 

zijt Gij, die Israël verlost) werd ingevoegd in zevende plaats te verwijzen naar de traditie ontvangen 

van Sinai dat de verlossing van het Joodse volk zal plaatsvinden in een Shemita (sabbatical) jaar, die 

valt in zeven jaar cycli. 

De rabbijnen in de yeshiva op het moment vraagtekens bij de Breita gezien onze traditie dat de joodse 

aflossing zal plaatsvinden in het jaar na een Shemita jaar, niet in het Shemita jaar zelf? 

En het antwoord is dat de "grote" oorlog zal beginnen in het Shemita jaar, die het begin van onze 

verlossing zal signaleren, in de post worden afgerond Shemita jaar. 

Dit doet weinig aan ons begrip van de terugkoop zal toenemen, omdat de Gemara bepaalt niet welke 

Shemita jaar de Breita verwijst. 

Definitieve nederlaag Amelek's 

Het voorspellen van de toekomst is altijd een hachelijke zaak; steeds meer als het voorspellen van de 

toekomst van het volk van Israël, zoals velen prophesiers hebben ontdekt. Maar als we dichter bij het 

"einde", de kans op succes groter. 

Ik wil mijn hand proberen te ontcijferen van de tekens van de verlossing en het tijdsbestek waarin het 

zal gebeuren; en zo doende, ontdek de verborgen bedoelingen van Chazal. 

De Gemara in Megilla 14a stelt dat Esther betoogde voor de rabbijnen dat de aflevering van Purim 

verdiend in de Tenach te worden opgenomen. De rabbijnen haar verzoek in eerste instantie afgewezen, 

met een beroep op een vers in Mishlei (24,20) 

 הלא כתבתי לך שלישים במועצת ודעת

Die door de traditie betekent dat Amalek slechts drie keer in de Tenach, die al in parashat Beshalach, 

Parashat Ki Ta'tzei en in het Boek van Shmuel kunnen worden genoemd. Dus de toevoeging van de 

Poeriem verhaal zou brengen vier keer. Esther stelde dat de twee keer Amalek wordt genoemd in de 

Thora - parashat Beshalach en Parashat Ki Ta'tzei - moet worden beschouwd als een, het Boek van 

Shmuel de tweede, en Megillat Esther de derde keer. De rabbijnen geaccepteerd Esther's begrip en 

verkondigde Megillat Esther als 24ste boek van de Tenach. 

Wat betekent dit allemaal? 

Ik stel voor dat het vers in Misjlei, waarin het aantal keren dat Amalek kunnen worden genoemd in de 

Tenach tot drie beperkt, is ons te vertellen dat de uiteindelijke verlossing van het Joodse volk over zal 

komen in de generatie van 70 jaar (Tehilim 90:10) het aantal keren dat hun nederlaag wordt vermeld 

in Tenach - toen Amalek zal drie keer worden verslagen. 

Het Joodse volk heeft een lange track record van het verslaan van vijanden, te beginnen met de oude 

Egyptenaren en verder met de Filistijnen, Assyriërs, Babyloniërs, Grieken, Romeinen, enz. Maar nooit 

hebben we ervaren de ondergang van een Ameleki imperium drie keer of zelfs twee keer in een 

generatie. 



Maar er is een generatie die het potentieel om dit te gebeuren bestaat -. De 70 jaren 1945-2015 In 

1945 de boog kwaad Amalek natie van Duitsland werd verslagen. In 1991 stortte de boog kwaad 

Sovjet-Unie. En volgend jaar - 2015, zullen we be'ezrat Hashem getuige de derde ineenstorting 

van Amalek. 

Interessant is dat het jaar 2015 overeenkomt met ons jaar 5775 is een Shemita jaar, die doet denken 

aan de hierboven geciteerde Breita die stelt dat wereldoorlogen zal beginnen in een Shemita jaar 

gevolgd door het totale verlossing van het Joodse volk erg. 

Daarnaast is volgend jaar bekend in het Hebreeuws als ה"עשת een woord dat redding betekent.  

En hoewel de Shemita jaar begint pas Rosh Hashana, het is vergelijkbaar met Shabbat wiens geest 

begint eerder op de dag te worden gevoeld wanneer we beginnen aan de activiteiten kunnen we 

beginnen te worden beperkt. Zo ook de geest van Shemita begint halakhically direct na Pesach van het 

zesde jaar, toen zijn we beperkt in de agrarische activiteiten, zoals het verbod op de aanplant van 

fruitbomen. 

Zo zijn we nu, enkele weken voor Rosh Hashana, het ervaren van de verscherping van de 

internationale spanningen en lelijk rivaliteit. 

Wees bereid om de derde en de totale vernietiging van Amalek die de islam omvat, van Hamas tot 

Iran, het christendom en alle antisemieten, waar zij zich ook getuige. De belangrijkste potentiële 

deelnemers zijn allemaal op hun plaats. De Verenigde Staten, Rusland, China, Pakistan met zijn 

islamitische  

… Deze week markeert de 100ste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

oorlog. Die oorlog die het bevat de zaden van de Tweede Wereldoorlog, en langs de routekaart voor de 

op handen zijnde grote oorlog van Gog koning van Magog door de kunstmatige creatie van nationale 

grenzen in Europa en in het Midden-Oosten vastgelegd. 

Ik weet niet bekijken het huidige conflict tussen Israël en Hamas op zijn einde.Integendeel, ik zie meer 

en meer Arabische en moslimlanden mee in de waanzin van de oorlog, die door noodzaak zal slepen in 

de Verenigde Staten, Europese staten en China, elk voor zijn eigen redenen. Door een werf stok, in een 

jaar vanaf nu zal de wereld een veel veel andere plaats dan vandaag. 

Het resultaat is al bij ons bekend door de profeten. het volk van Israël zal zegevieren door het allen 

door de grote wonderen die Hashem zal zorgen voor Zijn uitverkoren volk. En dan de hele mensheid 

zullen begrijpen dat we Hashem uitverkoren volk. 

Waar kan een jood zoeken Protection? 

Nu, als het inderdaad, is de nabije toekomst geen vrede brengen in de wereld, maar de meest 

gruwelijke gewapende conflict in de menselijke geschiedenis, waar zou een oplettende Torah Jood 

liever: In de Verenigde Staten onder leiding van Hussein Obama of in Eretz Yisrael, het land waar 

Hasjem observeert haar "vanaf het begin van het jaar tot het einde"? 



Rabbi Nachman Kahana is een orthodoxe rabbijnse Scholar, Rav van Chazon Yechezkel Synagoge - 

Jong Israël van de Oude Stad van Jeruzalem, oprichter en directeur van het Centrum voor priesters, 

en auteur van het 15-volume series "Mei Menuchot" op Tosafot, en 3 -volume "Met alle macht: De 

Thora van Eretz Yisrael in de Weekly Parashah", evenals wekelijkse sidra commentaar beschikbaar 

waar hij blogt ophttp://NachmanKahana.com 
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CONDOLEANTIE LETTER TO THE SURVIVORS OF THE VICTIM SOLDIERS 
 
Our 3 boys: Gil-Ad Shaer, Naftali Fraenkel and Eyal Yifrah. 
Staff Sgt. Eitan Barak, Sgt. Bnaya Rubel, 2e Lt Bar Rahav, Maj (Res.) Amotz Greenberg, 
Sgt. Adar Barsano, Sgt. Max Steinberg, Staff Sgt. Shachar Tase, Staff Sgt. Daniel 
Pomerantz, Sgt. Shon Mondshine, Sgt. Ben Itzhak Oanounou, Staff Sgt. Oren Simcha 
Noach, Maj Tzafrir Bar-Or, Cap. Zvika Kaplan, Staff Sgt. Oz Mendelovich, Sgt. Nissim Sean 
Carmeli, Sgt. Gilad Yaakobi, Staff Sgt. Moshe Malko, Lt-kol. Dolev Keider, Sgt. Nadav 
Goldmacher, Officer Bayhesain Kasahun, Staff Sgt. Tal Ifrach, Staff Sgt. Yuval Dagan, 1e Lt. 
Yuval Heiman, Sgt. (Res.) Ohad Shemesh, Sgt. First Class Oded Ben Sira, Staff Sgt. Jordan 
Bensemhoun, 1st Lt. Natan Cohen, Staff Sgt. Avitar Torjaman, Cap. Dmitry Levitas, Lt Paz 
Eliahu, 1st Sgt. Shachar Dover, Lee Matt, 1st Sgt. Yair Ashkenazi, 1st Sgt. Guy Levi, 1st  Sgt 
Oron Shaul, Staff Sgt. Guy Boyland, 1st Sgt. Amit Yeori, Lt Roy Peles, Avraham 
Greenzweig, 1 st Sgt. Gal Bason, Cap. Liad Lavi, Sgt. Rami Kachlon, Sgt. Barak Rafael 
Degorker, 1st Sgt. Eliav Eliahu Haim Kachlon, HSgt. Meidan Maimon Biton, HSgt. Niran 
Cohen, H.Sgt. Adi Bariga, 1st Sgt. Moshe Danino, Sgt. Daniel Kedmi, Sgt. Narkai Yishai 
Shor, Sgt. Sagi Erez, Sgt. David Deri, Sgt. Nadav Raymond, 1st Sgt. Matan Gottlieb, 1st Sgt. 
Omer Hai, 1st Sgt, Guy Algranati, Sgt. Maj Daniel Marash, Cap. Omri Tal, 1st Sgt. Shay 
Kushnir of Kiryat Motzkin, St.-Sgt. Noam Rosenthal, Cap. Liran Adir (Edry), Major Benaya 
Sarel, St.-Sgt. Liel Gidoni, Lt Hadar Goldin, van Kfar Saba, Shimon Shalev, sgt. Netanel 
Maman.  
Our boy Daniel Tragerman. 
 
 
Middelburg, September 5, 2014  
 
To parents, grandparents, widows, fatherless children, brothers and sisters, friends and 
extended family of the fallen sons of Israel. Shalom.  
 
Beloved mourners.  
Who is able to describe the smart that you have taken?  
Who may lack the deep painful loss you suffer, articulate?  
Who can remember the big empty space that you experience in the depths of your heart and 
life?  
We may with an allusion to Jeremiah 31 verse 15 saying, "There's a voice in Israel 
complained, and bitter weeping; Israel weep for their sons; they refuse to be comforted for 
their sons, because they are no longer there." 
Yet say the Lord afterwards: "Refrain your voice from weeping and your eyes from tears; for 
there is reward for your work." 
 
Your beloved sons have not fallen in vain.  
An offering of 70 sons was needed so that a much greater victim could be prevented. That 
would take place on Rosh Hashanah.  
Your sons have fallen, to give Israel again safety. Not only in southern Israel, the danger 
threatening the entire nation.  
Your sons have fallen as a fulfilment of the struggle that Israel would take in the days prior to 
the coming of the Messiah. As set out in Ezekiel 38, Joel 3 and Zechariah 12.  
Your sons have fallen as an eternal remembrance, as the heroes of Israel who gave their 
lives for their people. A virtue that is so highly regarded in the Torah.  
Your sons have fallen, so that other sons of Israel could retain healthy and come home.  
Your sons are cases that they are a mirror for the other nations. If this happens to the chosen 
people, what will happen to those who so bitterly hostile Israel?  
Your sons have fallen in battle so that the struggle would teach other brave men. It's a 
military exercise; as can be never learned to officers and soldiers in peacetime.  
 



In the depths of my heart I have felt the pain of the lost children of Israel. And with reference 
to 2 Samuel 23, we may say, "Oh fallen sons of Israel, who loved and pleasant in their lives, 
are not separated in death. They were swifter than eagles, they were stronger than lions. 
How are these mighty fallen and their martial weapons of war perished!" 
 
Our sympathy also goes out to those who were seriously injured or disabled.  
The Almighty grant them recovery and he uphold and establish the bereaved family in their 
great loss.  
 
Tribute to all the soldiers and officers who risked their lives in battle. 
Your affectionate and compassionate friend, who visited Israel just before the Gaza war. 
 
Willem and Cornelia Westerbeke 
Oude Koudekerkseweg 74 
4335CE MIDDELBURG 
HOLLAND 
willem.westerbeke@hetnet.nl 

 
 

 
 
CONDOLEANTIE BRIEF AAN DE NABESTAANDEN VAN DE SLACHTOFFERS 
 

Middelburg, 5 september 2014 
 
Aan de ouders, grootouders, weduwen, vaderloze kinderen, broers, zussen, vrienden en de 
verdere familie van de gevallen zonen van Israel. Sjalom. 
 
Geliefde rouwdragenden. 
Wie is in staat om de smart te beschrijven die u heeft getroffen?  
Wie kan het gemis, het diep smartelijk gemis waar u onder lijdt, verwoorden?  
Wie kan de grote lege plaats beseffen die u gewaar wordt in het diepst van uw hart en 
leven?  
Wij mogen met een zinspeling op Jeremia 31 vers 15 zeggen: 'Er is een stem gehoord in 
Israël een klacht, een zeer bitter geween; Israël weent over hun zonen; ze weigeren zich te 
laten troosten over hun zonen, omdat zij er niet meer zijn.'  
Toch zegt de Heere daarna: 'Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen; want er 
is loon voor uw arbeid.'  
 
Uw geliefde zonen zijn niet tevergeefs gevallen.  
Een offer van 70 mannen was nodig om een veel groter slachtoffer te voorkomen. Dat zou 
plaatsvinden op Rosh Hashanah.  
Uw zonen zijn gevallen, om Israel weer opnieuw veiligheid te geven. Niet alleen in Zuid 
Israël, het gevaar bedreigt de hele natie.  
Uw zonen zijn gevallen als een vervulling van de strijd die Israel zou voeren in de dagen 
voorafgaand aan de komst van de Messias. Zoals onder andere verwoord wordt in Ezechiël 
38, Joel 3 en Zacharia 12.  
Uw zonen zijn gevallen als een eeuwige gedachtenis, als de helden van Israël, die hun leven 
gaven voor hun volk. Een deugd die zo hoog aangeschreven wordt in de Thora.  
Uw zonen zijn gevallen, opdat andere zonen van Israël gezond en behouden thuis konden 
komen.  
Uw zonen zijn gevallen opdat ze een spiegel zijn voor de overige volken. Indien dit aan het 
uitverkoren volk gebeurd, wat zal hen overkomen die Israel zo bitter vijandig zijn? 
Uw zonen zijn gevallen opdat anderen de strijd zouden leren. Het is een militaire oefening, 
zoals die nooit geleerd kan worden aan officieren en soldaten in vredestijd. 
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In het diepst van mijn hart heb ik de smart over de verloren zonen van Israël gevoeld. En met 
een verwijzing naar 2 Samuel 23 mogen wij zeggen: 'O gevallen zonen van Israël, die 
beminden en die lieflijken in hun leven, zijn in hun dood niet gescheiden. Ze waren lichter 
dan arenden ze waren sterker dan leeuwen. Hoe zijn deze helden gevallen en hun krijgs 
wapenen verloren!' 
 
Ons medeleven gaat ook uit naar degenen die zwaar gewond of gehandicapt werden. De 
Almachtige geve hen herstel en Hij ondersteune en bemoedige de diep bedroefde families in 
hun groot gemis. 
 
Hulde aan alle soldaten en officieren die hun leven riskeerden in de strijd. 
Uw toegenegen en medelevende vriend, die Israel nog bezocht vlak voor de Gaza oorlog. 
SHALOM! 
 
Willem en Kornelia Westerbeke 
Oude Koudekerkseweg 74 
4335CE MIDDELBURG 
HOLLAND 
 
willem.westerbeke@hetnet.nl 

 
 


