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14.01.2018

1. Indie-Izrael. Netanjahu składa 5-dniową
wizytę w Indiach; wiadomo już, że podpisze
szereg niezwykle ważnych dla obu stron
umów ekonomicznych.

3. Gaza. Odkryty ostatnio tunel terrorystycz-
no-przemytniczy pod przejściem granicznym
Kerem Shalom nie mógł zostać wysadzony
w powietrze ze względu na znajdujący się
przy nim rurociąg gazowy. Na zdjęciu cięża-
rówki z betonem, który zostanie użyty do
zalania i unieszkodliwienia niebezpieczne-
go tunelu.

2. Gaza. Często słyszymy o rozruchach Pa-
lestyńczyków przy ogrodzeniu granicznym.
Tak naprawdę nie chodzi o bezbronny tłum,
ale o tłum, w którym znajdują się uzbrojeni
terroryści. Na zdjęciu garnaty przejęte pod-
czas dzisiejszych rozruchów.

15.01.2018

4. Autonomia. Judea&Samaria. Przewodni-
czący Autonomii Palestyńskiej sensacyjnie
oznajmił: „Izrael jest projektem kolonial-
nym i nie ma nic wspólnego z Żydami”.
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16.01.2018

5. Niemcy. Policyjne siły specjalne ścigają
od rana 10 agentów z irańskiej brygady dy-
wersyjnej Quds (zabójstwa za granicą), któ-
rzy przygotowywali zamachy na żydowskie
i izraelskie obiekty. (T. Online)

wanych terrorystów. W pobliżu stacji zauwa-
żono drugiego terrorystę, który wdał się
w ciężką wymianę ognia z komandosami.
W strzelaninie zginął terrorysta, a 2 koman-
dosów zostało rannych. Następnie otoczo-
no dom, w którym ukrywali się terroryści.
Podczas jego wyburzania, z ukrycia wyszedł
trzeci terrorysta, który również wdał się
w strzelaninę i został aresztowany. Wstęp-
ne przesłuchania wskazują, że rozbito ko-
mórkę Hamasu. W nocy w całym mieście do-
chodziło do starć z Palestyńczykami, którzy
obrzucali kamieniami izraelskich żołnierzy.
W starciach rannych zostało 3 Arabów. Wy-
burzono dom zabitego terrorysty oraz dwa
domy należące do jego rodziny.

19.01.2018

8. Judea&Samaria. Rano palestyński terro-
rysta wjechał samochodem w izraelskich
żołnierzy w pobliżu przejścia granicznego na
moście Allenby, łączącego Izrael z Jordanią.
Ranny został 1 żołnierz. Napastnika aresz-
towano.

17.01.2018

6. USA. Waszyngton obciął o ponad połowę
(65 mln USD) swoją coroczną dotację dla
„Unrwa” – specjalnej agencji ONZ zajmują-
cej się „uchodźcami palestyńskimi”. To ko-
lejny sygnał – po grudniowej, proizraelskiej
deklaracji ws. Jerozolimy – świadczący o tym,
że administracja Donalda Trumpa postano-
wiła zerwać z trwającym już od siedmiu dzie-
sięcioleci uprzywilejowanym traktowaniem
tego problemu, mającym na celu nękanie
Izraela.

18.01.2018

7. Judea&Samaria. Izraelscy żołnierze opu-
ścili przed południem miasto Dżenin, na
północy Samarii. Izraelskie siły specjalne
przez 15 godzin prowadziły w mieście ope-
rację antyterrorystyczną, podczas której wy-
eliminowano sprawców zabójstwa rabina
Raziel Szewacha. Ujawniono, że akcja roz-
poczęła się na stacji benzynowej w Dżeni-
nie, gdzie aresztowano jednego z poszuki-

20.01.2018

Szabat. Spokojnie.

21.01.2018

9. Autonomia. Wysoki palestyński urzędnik
Riad al-Malki powiedział, że Mahmud Abbas
planuje jutro zwrócić się do ministrów spraw
zagranicznych Unii Europejskiej z prośbą o
uznanie państwa Palestyna. „Od kiedy de-
cyzja Trumpa zmieniła reguły gry, Abbas ocze-
kuje, że europejscy ministrowie spraw zagra-
nicznych postąpią naprzód i zbiorowo
uznają państwo Palestyna jako odpowiedź
na decyzję Trumpa”.
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22.01.2018

10. Wiceprezydent USA Mike Pence zapowie-
dział w Knesecie, że Ameryka nie zaakcep-
tuje więcej „masakrycznego układu «A» z Ira-
nem” bez rozszerzenia go o kwestie zbrojeń
balistycznych i ekspansji terrorystycznej. Wg
niego ambasada USA przeniesiona zostanie
z Tel Awiwu do Jerozolimy w 2019.
(Foto poniżej – obecna ambasada USA
w Tel Awiwie). (T. Online)

23.01.2018

11. Judea&Samaria. Po południu dwóch pa-
lestyńskich terrorystów usiłowało zaatako-
wać nożami izraelskich żołnierzy na punk-
cie kontrolnym przy żydowskim osiedlu
Tapuach w środkowej Samarii. Żołnierze po-
strzelili i aresztowali obu napastników. Nikt
z Izraelczyków nie doznał obrażeń.
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24.01.2018

12. TANIE LOTY DO EJLATU. Ministerstwo tu-
rystyki poinformowało, że do tej pory gospo-
darka Izraela zarobiła ponad 300 mln $ dzięki
turystom lądujących w porcie lotniczym Ovda
na Negewie i rozpoczynających zwiedzanie
kraju od Ejlatu. Ministerstwo wspiera linie
lotnicze, dopłacając 45 euro do każdego tu-
rysty lądującego na lotnisku Ovda i 15 euro
za każdego turystę korzystającego z nocle-
gów w hotelach w Ejlacie. Minister turystyki
Jariv Levin powiedział: „Przychodząca do Ej-
latu turystyka pobiła wszystkie rekordy i je-
steśmy świadkami niezwykłego rozpędzenia
się linii lotniczych otwierających nowe bez-
pośrednie połączenia do tego kurortu. Dane
ministerstwa za październik pokazują po-
dwojenie liczby przylotów na Ovda”.

14. Davos – spotkanie Netanjahu i Trumpa.

25.01.2018

13. Judea&Samaria. Podczas gdy Palestyń-
czycy apelują o natychmiastową pomoc hu-
manitarną wskutek sankcji USA, ich prezy-
dent zakupił właśnie samolot odrzutowy za
50 mln USD. Wcześniej zbudował już sobie
pałac za 13 mln USD w Ramallah, który
w ogniu krytyki przemianował na „bibliote-
kę narodową” (T. Online)

26.01.2018

15. Północna granica Izraela.

27.01.2018

16. W Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holo-
kauście – Rex Tillerson złożył kwiaty pod Po-
mnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Biały
Dom w specjalnym komunikacie, inaczej niż rok
temu, zaznaczył, że głównymi ofiarami SZOAH
byli Żydzi.
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28.01.2018

17. Judea&Samaria. Wieczorem dwóch pa-
lestyńskich terrorystów usiłowało przenik-
nąć do żydowskiego osiedla Itamar w środ-
kowej Samarii. W przebraniu izraelskich
żołnierzy (w mundurach z kamuflażem woj-
skowym) zbliżyli się do tylnej bramy wjaz-
dowej z zamiarem infiltracji. Na miejsce przy-
była grupa interwencyjna, która aresztowała
jednego z napastników, a drugi zdołał zbiec.
W miejscu zatrzymania znaleziono 6 koktaj-
li Mołotowa.

irańskich wysiłków na rzecz utworzenia przy-
czółka w Syrii.

29.01.2018

18. Konflikt dot. ustawy IPN w skrócie (uwa-
gi Izraela).
„Strona izraelska zarzuca władzom w War-
szawie, że pod przykrywką bardzo słuszne-
go zwalczania fałszywej terminologii z «pol-
skimi obozami śmierci» – próbują
przygłuszyć wszelkie badania historyczne
mające wykazać, jaka była kompleksowa
postawa narodu polskiego – w warunkach
straszliwego terroru okupacyjnego – wobec
niemieckiego ludobójstwa dokonywanego
na Żydach. Celem tych wysiłków badaw-
czych, mających ogólne odniesienia europej-
skie, nie jest oczywiście żadne partykularne
piętnowanie Polaków. Chodzi o jednoznacz-
ne, niezwykle ważne dla nas wszystkich,
ustalenie prawdy historycznej o tym – jak
i dlaczego w cywilizacji zachodniej w ogóle
okazał się możliwy Holokaust”. (T. Online)

19. Rosja-Izrael. Premier Benjamin Netanja-
hu spotkał się w Moskwie z rosyjskim pre-
zydentem Władimirem Putinem. Netanjahu
powiedział, że Izrael nie będzie tolerował
militarnej obecności Iranu w Libanie, ani

30.01.2018

20. Polska-Izrael. Rzecznik ministerstwa
spraw zagranicznych, Emmanuel Nahshon
zaapelował do obywateli polskich, prosząc
ich o zrozumienie gniewu Izraela z powodu
ustawy wzywającej do karania trzema lata-
mi więzienia każdego, kto wspomni o roli
Polski w Holokauście. „Drodzy polscy zwo-
lennicy – problemem nie są obozy śmierci –
one oczywiście nie były polskie, bo były to
niemieckie obozy śmierci. Kwestią jest pra-
womocna i niezbędna wolność mówienia
o zaangażowaniu Polaków w mordowanie
Żydów, bez strachu i groźby karalności”.
Wieczorem w Warszawie odbyło się spotka-
nie między ambasadorem Izraela w Polsce
Anną Azari, a szefem sztabu prezydenta
i ministrem odpowiedzialnym za stosunki
zagraniczne Polski. Ambasador podkreśliła
troskę Izraela o naruszenie wolności słowa
i nałożenie ograniczeń na dyskusję o Holo-
kauście i jego ofiarach w Polsce. W odpo-
wiedzi polski urzędnik stwierdził, że Polska
chce, aby ustawodawstwo zabezpieczyło
Polaków przed oskarżeniami o zbrodnie po-
pełnione przez nazistów.

21. Liban-Izrael. Izrael buduje mur na grani-
cy z Libanem koło Rosh hahNikra. Libańska
organizacja terrorystyczna Hezbollah powia-
domiła międzynarodowe siły UNIFIL, że jeśli
Izrael będzie kontynuować budowę bariery
wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, to He-
zbollah na tej „ziemi niczyjej” otworzy ogień
do każdej osoby, która pojawi się w tym gra-
nicznym pasie. Informację tę UNIFIL przeka-
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zał do ONZ oraz ambasadorów Stanów Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii.

31.01.2018

22. W izraelskim Knesecie przedstawiony zo-
stał projekt rozszerzenia obowiązującej od
1986 ustawy przewidującej kary 5-letniego
więzienia za negowanie Holokaustu. W ra-
mach proponowanej poprawki – popartej
przez 61 deputowanych w 120-osobowym
parlamencie w Jerozolimie – kwestionowa-
nie lub pomniejszanie prawdy o kolaboracji
z Niemcami w zagładzie Żydów również bę-
dzie uznawane za wykroczenie kryminalne.
Ponadto zagwarantowana zostałaby pełna
ochrona prawna dla ocalonych z Holokau-
stu składających zeznania w tego rodzaju
sprawach i w związku z tym narażonych na
ew. sankcje karne w innych krajach.

24. Zanosi się na kryzys dyplomatyczny IL-
PL (po zatwierdzeniu ustawy o IPN przez Se-
nat) - ostrzegły źródła rządowe w Jerozoli-
mie. Departament Stanu wzywa Warszawę do
ponownego przeanalizowania ustawy mogą-
cej pogorszyć relacje z Izraelem i USA
(I24news).
Na wniosek MSZ w Jerozolimie – w świetle
konfliktu wokół spornej ustawy o IPN – od-
roczona zostanie planowana na niedzielę wi-
zyta szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa
Narodowego Pawła Solocha w Izraelu. USA
ostrzegły już wczoraj, że ucierpieć może
współpraca strategiczna. (T. Online)

1.02.2018

23. Gaza. Wieczorem 4 palestyńskich terro-
rystów przekroczyło barierę graniczną Strefy
Gazy. Zostali oni natychmiast zatrzymani
przez izraelskich żołnierzy. Przy napastni-
kach znaleziono noże. Poinformowano, że
terroryści byli obserwowani już od momen-
tu zbliżania się do granicy, ale aresztowania
dokonano po przekroczeniu granicy.

2.02.2018

25. Ambasada Izraela w Polsce zarzucona
falą antysemityzmu.

26. Dzisiejsze oświadczenie polskiego pre-
miera Morawieckiego. Moment uchwalenia
ustawy o IPN został niefortunnie wybrany.
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3.02.2018

27. Egipt-Izrael. Funkcjonariusze administra-
cji w Waszyngtonie i ich brytyjscy odpowied-
nicy poinformowali dziś anonimowo za po-
średnictwem NYT, że Izraelczycy w ciągu
ostatnich 2 lat przeprowadzili ponad 100
nalotów na struktury IS na egipskim Syna-
ju, zabijając wielu terrorystów z tej organi-
zacji. Wszystkie ataki były przeprowadzane
na wyraźną prośbę i w porozumieniu z Egip-
tem, aby pomóc egipskiej armii w walkach
 z terrorystami ISIS na północnym Synaju.
Według doniesień, izraelskie drony latają
nad egipskim terytorium bez żadnych ozna-
czeń.

mieszkańców Gazy. Wyobraźcie sobie, co lu-
dzie Strefy Gazy mogliby zrobić ze 100 mi-
lionami dolarów, które Iran corocznie daje
Hamasowi, a Hamas zużywa je na broń
i tunele, aby atakować Izrael! Iran wydaje
rocznie prawie miliard dolarów na sponso-
rowanie terroryzmu w Libanie, Izraelu i na Za-
chodnim Brzegu. Te krwawe pieniądze tylko
zwiększają przemoc i nie pomagają Palestyń-
czykom. Zepsuty reżim w Teheranie marnuje
zasoby irańskiego narodu na militarne przy-
gody w całym regionie, zamiast inwestować
w kraju i promować pokój za granicą”.

28. Autonomia Palestyńska powołała spe-
cjalną komisję mającą na celu opracowanie
zasad anulowania/likwidacji państwa Izra-
el. (T. Online)

4.02.2018

29. USA-Gaza. Specjalny wysłannik Białego
Domu, Jason Greenblatt, potępił organizację
terrorystyczną Hamas oraz Iran za wysłanie
środków dla Hamasu. „Hamas powinien po-
lepszać życie tych, którymi rzekomo rządzi,
ale zamiast tego decyduje się na zwiększe-
nie przemocy i powoduje nieszczęścia wśród

30. Turcja tak ostro krytykująca Izrael m.in.
za zwalczanie tuneli terrorystycznych, odkry-
ła właśnie podobny tunel, którym uzbrojeni
napastnicy przenikali na ich tereny z tere-
nów byłej Syrii.
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5.02.2018

31. Judea&Samaria. Po południu palestyń-
ski terrorysta zaatakował nożem Izraelczyka
stojącego na przystanku autobusowym przy
wjeździe do żydowskiego miasta Ariel w za-
chodniej części Samarii. Ofiara zmarła od ran,
a napastnik zbiegł z miejsca ataku. Zabity
to rabin Itamar Ben Gal, który nauczał w je-
sziwie w żydowskim osiedlu Har Bracha
w Samarii. Pozostawił żonę i czworo dzieci.

32. Premier Netanjahu powiedział dziś, że
Izrael współpracuje z innymi krajami, w tym
także z Polską – w utrwalaniu pamięci o Ho-
lokauście.
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6.02.2018

33. Judea&Samaria. W nocy izraelscy żołnie-
rze otoczyli dom w arabskiej wiosce Al-Ja-
mun (w pobliżu Dżeninu na północy Sama-
ri i), w którym ukrywał się poszukiwany
zabójca rabina Raziela Szewacha. Podczas
próby aresztowania, terrorysta podjął próbę
ucieczki i został zastrzelony. Znaleziono przy
nim pistolet maszynowy i torbę z materiała-
mi wybuchowymi. Wyeliminowany terrorysta
Ahmad Nasser Jarar, był ostatnim członkiem
rozbitej komórki Hamasu, która planowała
przeprowadzenie kolejnych ataków terrory-
stycznych. Dom, w którym się ukrywał, wy-
burzono.

35. Judea&Samaria. Wieczorem izraelscy żoł-
nierze wkroczyli do miasta Nablus w środ-
kowej Samarii. Otoczono dom ojca terrory-
sty, który zamordował rabina Itamara Ben
Gala. Podczas operacji Palestyńczycy wznie-
cili zamieszki, wznosząc barykady, paląc
opony i obrzucając żołnierzy kamieniami
i bombami zapalającymi. Żołnierze odpowie-
dzieli środkami do rozpraszania tłumu.
W starciach uczestniczyło około 500 Pale-
styńczyków. Zginął jeden Arab, a 29 zostało
rannych. Aresztowano także 7 innych Ara-
bów.

34. Dzisiaj odbył się pogrzeb zamordowa-
nego rabina Itamara ben Gala.

36. Izraelczycy zamówili w stoczniach nie-
mieckich korwety najnowszego typu mają-
ce służyć do ochrony gazowych platform
wydobywczych na Morzu Śródziemnym. Jed-
nostki te będą wyposażone w sprzęt elek-
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trooptyczny i antyrakietowy wytwarzany
w Izraelu – oparty na zaawansowanych tech-
nologiach i testowany pozytywnie w warun-
kach operacyjnych. Platformy gazowe mogą
stanowić cel ostrzału.

37. Mimo różnych sprzecznych informacji
dot. protestu Polski, Polska wystawiła swoją
ofertę na targach turystycznych w Izraelu.

żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do
rozpraszania tłumu. Aresztowano 1 Araba.

7.02.2018

38. Syria. Nad ranem Izraelczycy zbombar-
dowali rakietami odpalonymi z libańskiej
przestrzeni powietrznej assadowskie „Cen-
trum Badawcze” (SSRC) zajmujące się tak
naprawdę produkcją broni chemicznej. Tym
razem zniszczone zostały instalacje/maga-
zyny tego ośrodka w miejscowości Dżamraja
(10 km na północny-zachód od Damaszku).

39. Judea&Samaria. Rano palestyński terro-
rysta zaatakował strażnika przy wjeździe do
żydowskiego osiedla Karmei Tzur w Judei.
Strażnik został ranny, a drugi z ochroniarzy
zastrzelił napastnika. Krótko później izrael-
scy żołnierze wkroczyli do arabskiej wioski
Halhul w Judei. Otoczono i przeszukano dom,
z którego pochodził terrorysta, który przepro-
wadził dzisiejszy atak przy żydowskim osie-
dlu Karmei Tzur. Podczas tych działań, Pale-
styńczycy obrzucili kamieniami izraelskich

40. Judea&Samaria, Beit Omer. Próba wjecha-
nia w żołnierzy na punkcie kontrolnym. Terro-
rystów aresztowano.
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9.02.2018

41. Judea&Samaria. Uzbrojony w nóż terro-
rysta podjechał do punktu kontrolnego przy
wiosce Hashmonaim. Został aresztowany.

10.02.2018

42. Irański dron wleciał na terytorium Izra-
ela, po czym został namierzony i zestrzelo-
ny przez helikopter Apache. Izraelskie siły
powietrzne zbombardowały centrum dowo-
dzenia, z którego sterowano irańskim dro-
nem, który naruszył przestrzeń powietrzną
Izraela. Centrum znajdowało się przy syryj-
skiej bazie sił powietrznych Tiyas. Podczas
operacji syryjska bateria przeciwlotniczych
rakiet S-200 zestrzeliła izraelski samolot my-
śliwski F-16I. Uszkodzony samolot zdołał
jeszcze dolecieć nad terytorium Izraela
i piloci podjęli próbę wylądowania w bazie
lotniczej Ramat David. Nie zdołali jednak
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tego dokonać i obaj katapultowali się (obaj
są ranni, jeden ciężko). Samolot spadł przy
kibucu Harduf w Dolinie Jezreel. Izraelskie siły
powietrzne poinformowały, że 8 samolotów
wojskowych przeprowadziło nalot na sy-
ryjską bazę lotniczą. Była to największa izra-
elska operacja przeciwko Syrii od 1982 r.
Zniszczonych zostało 12 celów, w tym 3 ba-
terie rakiet przeciwlotniczych SA5 i SA17 oraz
4 irańskie obiekty wojskowe. Po raz pierw-
szy także od 1982r. został zestrzelony izra-
elski samolot wojskowy.
(Poniżej zdjęcia z akcji namierzenia i zestrze-
lenia irańskiego drona w technologii stealth)

(Zdjęcia zestrzelonego izraelskiego samolo-
tu F-16)
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43. Wieczorem premier Benjamin Netanjahu
powiedział: „Od pewnego czasu ostrzegałem
przed zagrożeniami ze strony irańskich po-
zycji wojskowych w Syrii. Iran stara się wy-
korzystać terytorium Syrii, by zaatakować
Izrael i zrealizować swój cel niszczenia Izra-
ela. Dziś rano Iran perfidnie pogwałcił su-
werenność Izraela. Z terytorium Syrii do Izra-
ela wysłali irański dron, co pokazuje, że
nasze ostrzeżenia były w 100% poprawne.
Izrael uznaje Iran i jego syryjskich gospoda-
rzy za odpowiedzialnych za dzisiejszą agre-
sję. Nadal będziemy robić wszystko, co ko-
nieczne, aby chronić naszą suwerenność
i bezpieczeństwo”. Netanjahu poinformo-
wał, że rozmawiał z rosyjskim prezydentem
Władimirem Putinem. „Powtórzyłem mu, że
naszym obowiązkiem i prawem jest obrona
przed atakami z terytorium Syrii. Uzgodnili-
śmy, że będziemy kontynuować koordyna-
cję między naszymi armiami”. Rosja była
poinformowana o izraelskiej operacji po-
wietrznej prowadzonej w Syrii. Netanjahu
dodał, że rozmawiał także z sekretarzem sta-
nu USA Rexem Tillersonem.

44. Rzecznik Pentagonu Adrian Rankine-Gal-
loway powiedział, że Stany Zjednoczone
w pełni popierają prawo Izraela do obrony
przed groźbami. „Departament Obrony Sta-
nów Zjednoczonych nie brał udziału w tej
operacji wojskowej. Izrael jest naszym naj-
bliższym partnerem bezpieczeństwa w regio-
nie i w pełni popieramy nieodłączne prawo
Izraela do obrony przed zagrożeniami dla
jego terytorium i mieszkańców”.

11.02.2018

45. Polska-Izrael. Polski ambasador w Izra-
elu, Jacek Chodorowicz, odwiedził minister-
stwo spraw zagranicznych Izraela, aby koor-
dynować przyjazd polskiej delegacji, która
ma omówić z izraelską stroną polską usta-
wę o Holokauście. Zastępca dyrektora ds.
Europy, Rodica Radian-Gordon, powiedział
mu, że jeśli Polska nie jest gotowa poważ-
nie rozważyć protestów i nie chce zmienić
prawa, to nie ma potrzeby przybywania de-
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legacji. Warszawa wyznaczyła pięcioosobo-
wy zespół, składający się z dyplomatów
i historyków, do prowadzenia dialogu z od-
powiednim izraelskim zespołem w celu roz-
wiązania kryzysu.

Szalom

P.S.
Jak wiemy, ostatnia ustawa IPN budzi ogrom-
ne emocje, niezależnie od racji którejkolwiek
ze stron. Sytuacja ta jest dla nas wszystkich
testem. Kim jesteśmy, w co i jak wierzymy?
Być może Bóg, który trzyma wszystko w swo-
jej ręce, czasami dopuszcza do takich sytu-
acji. Pamiętajmy, że Izrael pomimo swoich
występków, jest „wyłączną Bożą własno-
ścią” i „źrenicą Jego oka”. Nasz Bóg ma za-
wsze rację!

Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia,
lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje mi-
łosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który
stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwar-
dza serce, wpada w nieszczęście. Przyp. Sal.

28.13-14

Niech Bóg błogosławi Izrael i Polskę, a my
bądźmy Jego narzędziami!
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni
synami Bożymi będą nazwani. Mat.5,9
Stójmy razem w modlitwie za nasz kraj, by
wróg go nie dzielił jak to robił dotychczas.
Szalom – Pokój


