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1. Ajelet Szaked, minister sprawiedliwości,
powiedziała dzisiaj, że Izrael zwrócił się do
Facebooka i Youtube z prośbą o usunięcie
z ich stron 158 antysemickich pozycji i Face-
book usunął 95% z tych, które zostały mu
przedstawione, a Youtube 80%.

2. Liga Arabska zawiadomiła, że uniemożli-
wi wybranie przedstawiciela Izraela do Rady
Bezpieczeństwa ONZ w roku 2017.

3. W ramach ćwiczeń wojskowych, które roz-
poczęły się dzisiaj rano w całym kraju, roz-
poczęto mobilizację telefoniczną. Z IDF po-
dano, że ćwiczenia zostały zaplanowane
wcześniej jako część ćwiczeń na rok 2016 i
nie ma zmian w stanie poziomu alarmowego.

4. Na ścianach synagogi w Jerozolimskiej
dzielnicy Gonen wymalowano krzyże. Poli-
cja wszczęła śledztwo. *Im bliższe stają się
relacje chrześcijan i Żydów, tym bardziej na-

silają się ataki i próby skłócenia nas. Dlate-
go sprzeciwiajmy się temu w modlitwie.

5. Proces Eleora Azarii. Dzisiaj minister obro-
ny, A. Lieberman, powiedział: „Nie może tak
być, żeby politycy atakowali żołnierzy
w mundurach. Są oni posłańcami narodu
Izraela. Jeśli ktoś ma pretensje do systemu
wojskowego, adresem jest tylko minister
obrony. IDF muszą pozostać poza debatą
polityczną. Będziemy popierać Azarię, nawet
jeśli się pomylił”.

6. A. Lieberman: „Jest już orzeczenie sądu
i dlatego nie ma szans, żeby Amona pozo-
stała tak, jak jest zbudowana dzisiaj, na pry-
watnej ziemi arabskiej. Te same reguły mają
zastosowanie do innych miejsc. Nie może
tak być, żeby część izraelskiego społeczeń-
stwa i społeczność międzynarodowa szano-
wała tylko orzeczenia sądu w stosunku do



osadników żydowskich, a w przypadkach
orzeczeń przeciwko intruzom palestyńskim
(*hebr. Palestyńczyk-Plisztim= najeźdźca,
intruz), będzie się upierać przy pozostawie-
niu ich domów na miejscu. Trzeba zrozu-
mieć, że prawo jest tym samym prawem dla
intruzów w Susiya i nie będzie innego pra-
wa dla Żydów i dla Arabów. Jesteśmy pań-
stwem prawa - uszanujemy decyzje sądu w
każdym kierunku”.
(Foto: Osiedle Amona)

7. Wieczorem syryjski pocisk moździerzowy
spadł na Wzgórza Golan. W odpowiedzi izra-
elskie samoloty zaatakowały pozycje, z któ-
rych wystrzelono pociski na Izrael.

8. Dwie żołnierki, które pomyliły drogę, wje-
chały wieczorem do Tulkarem (Samaria) i zo-
stały zaatakowane przez Arabów kamienia-
mi. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy były
w mundurach, ale wjechały samochodem
prywatnym. Zostały lekko ranne i wyciągnię-
te z tego miejsca przez arabskich policjan-
tów i administrację cywilną. Żołnierki są już
bezpieczne.

13.09.2016

9. Rano syryjskie media poinformowały, że
nad Wzgórzami Golan zestrzelono izraelski
dron bezzałogowy, który przeprowadzał atak
na pozycje syryjskich milicji. Inne doniesie-
nie mówiły o zestrzeleniu drona i innego izra-
elskiego samolotu wojskowego. Rzecznik
izraelskiej armii zaprzeczył tym doniesie-
niom. „Ostatniej nocy izraelskie siły po-
wietrzne przeprowadziły atak odwetowy za
syryjski ostrzał. Z Syrii wystrzelono dwa po-
ciski ziemia-powietrze. Izraelskie samoloty
były w dużej odległości i pociski nie zagro-
ziły samolotom”. Samoloty wróciły bezpiecz-
nie do bazy.

10. Palestyńskie władze podpisały umowę
z Israel Electric Company. Zawarte porozu-
mienie zobowiązuje Autonomię Palestyńską
do spłacenia długu w wysokości 570 mln
szekli w 48 ratach. Jest to dług za dostar-
czoną do Autonomii Palestyńskiej energię
elektryczną. Izrael umorzył 500 mln szekli



długu. Na mocy zawartej umowy, Autonomia
Palestyńska będzie teraz odpowiedzialna za
sieci energetyczne na swoim terytorium.
Dodatkowo Izrael zgodził się przekazać do
Autonomii Palestyńskiej 1,14 mld szekli za-
mrożonych wcześniej funduszy. Zostały one
przekazane Palestyńczykom za poświadcze-
niem, że środki te zostaną użyte na służbę
zdrowia i pomoc społeczną. Wysoki izrael-
ski urzędnik powiedział: „Jest to historycz-
ne porozumienie. Minister Kahlon podjął
decyzję znalezienia rozwiązania tego proble-
mu i w związku z tym musieliśmy szukać
kompleksowego rozwiązania. Jest to nowa
umowa handlowa oraz zmiana statusu quo.
Izrael uwalnia się z sytuacji, w której ener-
getyczna korporacja jest zmuszona dostar-
czać energię elektryczną do różnych wiosek
i miast. Nie będzie żadnej fizycznej separa-
cji między izraelską i palestyńską infrastruk-
turą energetyczną, ale Palestyńczycy wezmą
na siebie odpowiedzialność za zarządzanie
ich siecią elektryczną. Jest to o wiele szersze
rozwiązanie niż tylko zamknięcie dziury fi-
nansowej. Energia elektryczna będzie izrael-
ska, ale system przesyłowy palestyński.
Otwiera to możliwość wybudowania elek-
trowni w Autonomii Palestyńskiej, a istnieją
doniesienia, że ma ona powstać w Dżeninie.
Oprócz tego, Amerykanie zgodzili się spła-
cić 100 mln szekli długu energetycznego
Palestyńczyków”. Umowa zapewni stały
przepływ energii i rozwój gospodarczy Au-
tonomii Palestyńskiej. Stabilna gospodar-
ka Autonomii Palestyńskiej jest w interesie
ekonomicznym, politycznym i bezpieczeń-
stwa Izraela. „Każdy, kto wierzy, że można
osiągnąć przełom między obiema stronami
bez bezpośrednich negocjacji i bez warun-
ków wstępnych, działa wbrew interesom
narodu. Jeśli nie będziemy pracować nad
rozwiązaniem tych historycznych problemów
między nami a Palestyńczykami, to będzie-
my mieli kryzys, który przekażemy naszym
dzieciom, i będzie on dużo trudniejszy do
rozwiązania”. Palestyński minister, Husajn
al-Szejk, powiedział: „Przekazanie odpowie-
dzialności za sieć elektryczną umożliwi nam
przejęcie pełnej kontroli nad potrzebami
Palestyńczyków mieszkających na Zachod-
nim Brzegu. Umowa umożliwi Israel Electric

Corporation dostawy energii elektrycznej do
Autonomii Palestyńskiej poprzez centralny
punkt kontaktowy".

11. Dzisiaj po południu na Wzgórza Golan
spadł syryjski pocisk moździerzowy. Nie od-
notowano żadnych strat, jednak ze wzglę-
dów bezpieczeństwa w zagrożonym regionie
czasowo zamknięto drogi. Wieczorem na
izraelskie terytorium spadły 3 pociski moź-
dzierzowe.



(Foto: Jeden z trzech pocisków moździerzo-
wych, który dzięki Bogu nie wybuchł)

12. Po południu z bazy wojskowej Palma-
chim wystrzelono rakietę, która wyniosła na
orbitę okołoziemską satelitę rozpoznawcze-
go Ofek 11. Satelita będzie prowadził zada-
nia wywiadowcze na obszarze całego Bliskie-
go Wschodu. Poprzedniego satelitę o nazwie
Ofek 10 wystrzelono 2 lata temu.
*Niestety zgłaszane są problemy z satelity,
ponieważ nie wszystkie systemy są do koń-
ca sprawne.

13. Yacov Nagel, zastępca doradcy do spraw
bezpieczeństwa narodowego, przybył dzisiaj
do Waszyngtonu w celu podpisania memo-
randum bezpieczeństwa, które określa po-
moc USA dla Izraela. Zgodnie z tym porozu-
mieniem Izrael otrzyma pomoc wojskową w
wysokości 38 miliardów dolarów w ciągu 10
lat, włącznie z możliwością użycia części tych
pieniędzy na izraelski przemysł wojskowy.
Jest to największa jak do tej pory pomoc
uzyskana od USA.

14.09.2016

14. IDF przygotowuje się na zmiany na pół-
nocnej granicy z Syrią po tym, jak w kierun-
ku samolotów izraelskich wystrzelono 2 ra-
kiety. Rzecznik IDF powiedział: „IDF uważają
rząd syryjski za odpowiedzialny za to, co się
dzieje na jego terenach. Jednocześnie nie
zawahamy się działać przeciwko innym gru-
pom oporu w Syrii”.

15. Golan – Syria. Izrael zaatakował pozycje
7 dywizji artyleryjskiej w okolicy Kanakar. Na
obszarze tym stacjonuje ciężka artyleria, któ-
ra nieustannie ostrzeliwała pozycje rebelian-
tów znajdujących się przy granicy z Izraelem.
Kolejny atak został przeprowadzony na sy-



ryjskiej części góry Hermon. Zniszczono sy-
ryjski sprzęt wojskowy. Nie ma informacji o
ofiarach w ludziach. W odpowiedzi Syryjczycy
wystrzelili w stronę izraelskich dronów 4
rakiety ziemia-powietrze. Żadna z nich nie
trafiła w cel. Izrael przeprowadził kolejny
atak na syryjskie cele wojskowe w pobliżu
Damaszku.

16. Gaza. Z Barcelony w kierunku Gazy wy-
płynęły dwa statki, a na nich 20 kobiet. Po
drodze mają do nich dołączać kolejne stat-
ki Celem jest próba złamania blokady gra-
nicznej Strefy Gazy.

17. Gaza. O godz. 23.45 koło płotu granicz-
nego z Gazą w okręgu Eszkol wybuchł po-
cisk moździerzowy. Nie ma rannych i nie ma
szkód.

15.09.2016

18. W odpowiedzi na wczorajsze ostrzela-
nie z Gazy, Hel ha-Avir (Izraelskie Lotnictwo
Wojskowe) zaatakowało dzisiaj nad ranem
3 cele Hamasu w północnej Gazie.

19. IDF utworzył właśnie nowy batalion jed-
nostki spadochronowej składający się wy-
łącznie z Haredim (Żydów ortodoksyjnych).

20. ONZ. Minister obrony, A. Lieberman, za-
rządził przerwanie współpracy ze specjalnym
wysłannikiem ONZ na Bliski wschód, z po-
wodu jego wypowiedzi sprzed dwóch tygo-
dni w sprawie „nielegalnej” budowy w Judei,
Samarii i Jerozolimie.
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