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1. Jeden żołnierz został dzisiaj lekko ranny
od kamieni rzuconych przez Arabów na siły
IDF koło Beituni.

2. W ataku w Samarii został ranny oficer po-
licji. Przewieziono go do szpitala. Terrorystę
zastrzelono.

3. W kilku miejscach wzdłuż granicy z Gazą
mają miejsce rozruchy. IDF działa teraz w celu
rozproszenia tłumów. Wg doniesień strony
palestyńskiej, jeden z demonstrantów zginął
od ognia IDF koło Al-Burej w centralnej Gazie.

4. W Gusz Ecjon koło osiedla Tzarmei Tzur dwa
autobusy zostały niedawno obrzucone butel-
kami zapalającymi. Nikt nie został ranny.

5. Hamas wykonał wyroki śmierci na czte-
rech mieszkańcach oskarżonych o współpra-
cę z Izraelem.

6. Doniesienia ze Szwecji mówią o podejrze-
niu minister spraw zagranicznych, M. Wall-
strom, o korupcję. *Być może odkrycie to jest
też odpowiedzią na modlitwy związaną z
postępowaniem tej kobiety i ciągłym bez-
podstawnym oskarżaniem Izraela.

7. Północ Izraela, granica z Libanem. Dwóch
ekspertów wojskowych poinformowało dzi-
siaj, że istnieją potwierdzone informacje, iż
Rosja przekazała libańskiemu Hezbollaho-
wi amunicję artyleryjską i przeciwpancerną,
bez wyjaśniania, do czego będzie ona użyta.
Dzięki tym dostawom Hezbollah po raz ko-
lejny wzmocnił swoją siłę wojskową. Prof.
Eyal Zisser powiedział: „Gdyby policzyć ich
rakiety, to są oni silniejsi niż przed wybu-
chem wojny domowej w Syrii. Ale gdy mówi-
my o moralach, to nie są wysokie, gdyż po-
nieśli wiele ofiar”. Dochodzą do tego także
duże trudności finansowe tej organizacji.
Izraelski wywiad szacuje, że podczas walk w
Syrii Hezbollah stracił około 1,5 tys. bojow-
ników, a 5 tys. spośród 18 tys. zostało ran-
nych. Z tego powodu Syria stała się grząskim
bagnem dla Hezbollahu, z którego niespo-
dziewanym wyjściem okazała się rosyjska
interwencja wojskowa. „Jest to pomocne dla
Hezbollahu, gdyż odciąża ich siły walczące
z syryjską opozycją”. Lina Khatib podkreśli-
ła: „Możliwe, że Rosja będzie bardziej wspie-
rać siły lądowe Hezbollahu, niż rozpadającą
się syryjską armię. Rosja uważa jednak, aby



nie wzmocnić Hezbollahu do takiego stop-
nia, który stworzyłby znaczące zagrożenie dla
Izraela”.

•Nie ma jednak pewności, czy to prawda
i czy na pewno nie ma między nimi współ-
pracy.

Módlmy się by te rakiety przygotowane na
Izrael, nie zostały użyte… „Żadna broń uku-
ta przeciwko tobie nic nie wskóra...”
Iz.54,17.

Wojska terrorystów z  Hezbollahu

8. Południe Izraela, granica z Egiptem. Do-
wództwo Południowe poinformowało, że
w ostatnim czasie trzykrotnie zmieniono plany
operacyjne Sił Obronnych Izraela na granicy
Izraela z Egiptem. Powodem była potrzeba ich
aktualizacji do spodziewanych zagrożeń.
Wzmożona aktywność ISIS na Synaju powo-
duje wzrost zagrożenia infiltracją terrorystów
na terytorium Izraela. Stąd konieczność
szkolenia żołnierzy do walki w obszarach
miejskich i ochrony izraelskich osiedli przy-
granicznych, które mogą stać się celem ata-
ków terrorystycznych. Główny ciężar dzia-
łań operacyjnych na terenach pustynnych
wzdłuż granicy spadł na Batalion Karakal,
który nieustannie podnosi swój poziom wy-
szkolenia. Pojazdy terenowe otrzymały do-
datkowe opancerzenie oraz karabiny maszy-
nowe na dachu. Ponadto wzdłuż granicy
rozmieszczono dodatkowe jednostki, a w te-
renie rozmieszczono stanowiska sił pancer-
nych i artylerii, które prowadzą wspólne ćwi-
czenia z siłami powietrznymi. „Najważniejsze
jest to, że tuż obok naszych granic jest ISIS,
które z przymusu koncentruje swoje siły na
walce z Egipcjanami. W ciągu ostatnich sze-

ściu miesięcy Egipcjanie przeszli proces doj-
rzewania. Zrozumieli, że zmieniły się zasady
walki: nie ma już wojsk walczących między
sobą, lecz armia stoi w obliczu organizacji ter-
rorystycznej. My w Siłach Obronnych Izraela
poprawiliśmy naszą skuteczność. Rozumiemy,
że zagrożenia się zmieniły, i dokonaliśmy
zmian umożliwiających nam odpowiadanie na
ciosy, zanim jeszcze na nas spadną. Znacznie
poprawiliśmy nasze zdolności obronne wzdłuż
całej granicy mającej 220 km”.

9. Dwa dni temu przewodniczący Knesetu, Juli
Edelstein, wysłał oficjalny list do sekretarza
generalnego ONZ Ban Ki-moona, wyrażający
oburzenie na fakt, że Iran neguje Holokaust. W
Iranie trwa trzecia edycja Międzynarodowego
Konkursu Animacji Holokaustu. *W miarę jak
umierają ostatni świadkowie tamtych wydarzeń,
rosną tendencje do negowania Holokaustu i
wzrostu antysemityzmu na świecie, co jest co-
raz wyraźniej zauważalne.

Izraelski patrol na granicy Egipt-Izrael)

Wystawy negujące Holokaust w Iranie



10. Po raz pierwszy premier B. Netanjahu
publicznie ustosunkował się do hałasu
rozlegającego się z większości meczetów
w Izraelu: „W żadnym prawie halachicznym
nie jest napisane, że trzeba obrzydzać życie
za pomocą głośników. Nie ma czegoś ta-
kiego w innych krajach arabskich ani w
oświeconych krajach europejskich. Obywa-
tele arabscy, którzy mieszkają w pobliżu
meczetów, również cierpią z tego powodu.
Jest prawo dot. hałasu. Musimy go wszy-
scy przestrzegać”.
Obecnie przez głośniki w minaretach pięć
razy dziennie, począwszy od godz. 4 nad ra-
nem, na cały głos puszczane są nawoływa-
nia do modlitwy! Trwa to każdorazowo ok.
20 minut. Dotychczas władze nie chciały „za-
ogniać sytuacji”.
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