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27.02.2017
1. ONZ. Podczas przemówienia na sesji Rady
Praw Człowieka ONZ w Genewie, palestyń-
ski przewodniczący Mahmoud Abbas, powie-
dział: „Apelujemy do państw, które uznały
Izrael i wierzą w rozwiązanie dwupaństwo-
we, aby broniły i popierały takie rozwiązanie
poprzez uznanie państwa palestyńskiego.
Palestyna będzie największym sprawdzia-
nem dla tej rady, a jej powodzenie w obro-
nie praw człowieka w Palestynie zadecyduje
o trwałości praw człowieka na całym świe-
cie. Nie możemy nie zdać tego testu. Ostrze-
gam zainteresowane strony przed podejmo-
waniem kroków, które przyczynią się do
wzmocnienia izraelskiej okupacji państwa
Palestyna. Obejmuje to popieranie przedsię-
biorstw działających w izraelskich osiedlach,
atakowanie świętych miejsc oraz przenosze-
nie ambasad do Jerozolimy”.
*Arabowie mają cały czas nadzieję na koń-
cowe, całkowite usunięcie Żydów z Ziemi
Izraela. (Już obecnie przy wjazdach na tere-
ny tzw. Strefy A, gdzie całkowitą władzę ad-
ministracyjną sprawują Palestyńczycy, wid-
nieją czerwone tablice zakazujące wstępu
Żydom (!), choć tereny te formalnie stano-
wią część państwa Izrael. Czegoś takiego nie
znajdziemy na terenach zamieszkałych przez
Żydów). Liczą, że dopomoże im w tym opi-
nia międzynarodowa odpowiednio kierowa-
na medialnie. Potrzebna jest modlitwa
o odkrywanie ukrytych planów wroga. Musi-
my wiedzieć, że Żydzi nie są idealni i Izrael
jako kraj również. Bóg widział to wszystko,
a mimo to zawarł z nimi wieczne przymierze.

Ideałami nie byli również apostołowie i bo-
haterowie wiary, co może być dla nas wielką
zachętą. Nasz Bóg jest wielki!

2. Gaza. Palestyńscy terroryści wystrzelili nad
ranem ze Strefy Gazy rakietę, która spadła na
otwarty teren na Negewie. Nie odnotowano
żadnych strat. Służby bezpieczeństwa przecze-
sują teren w poszukiwaniu resztek rakiety.

3. Izraelska artyleria ostrzelała w południe
pozycje Hamasu w Strefie Gazy. Był to od-
wet za nocny ostrzał rakietowy terytorium
Izraela. Rannych zostało 3 Palestyńczyków.
Gen. Joav Mordechai powiedział: „Utrzymu-
jące się pogarszanie sytuacji na granicy Stre-
fy Gazy popchnie Izrael do zareagowania
w określony sposób. Izrael nie chce eskala-
cji, ale będzie musiał powstrzymać ostrzał
rakietowy Izraela”.

4. Wczoraj wysocy urzędnicy ds. bezpieczeń-
stwa poinformowali, że według wywiadow-
czych informacji, Hamas posiada obecnie co
najmniej 15 podziemnych tuneli terrorystycz-
nych, które ze Strefy Gazy przechodzą na te-
rytorium Izraela. Rząd nie potwierdził oficjal-
nie tych informacji.
*Potrzebna jest modlitwa w tej sprawie.

5. Dzisiaj rano rzecznik Hamasu, Abdulatif
al-Qanou, odrzucił wczorajszą propozycję
premiera Netanjahu, aby rozmieścić między-
narodowe siły pokojowe w Strefie Gazy. „Wy-
słanie międzynarodowych sił do Gazy będzie
poważną ingerencją w wewnętrzne sprawy
enklawy. Siły te będą traktowane jako siły
okupacyjne. Hamas nie zaakceptuje żadnej
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nowej okupacji. Siły zbrojnego oporu będą
chronić Gazę, stanowiącą podstawę oporu i
bramę, która doprowadzi nas do wyzwole-
nia wszystkich okupowanych terytoriów pa-
lestyńskich”.

28.02.2017

6. Samaria. Siły policyjne wkroczyły rano do
żydowskiego osiedla Ofra w Samarii. Odcię-
to dostęp do 9 domów przeznaczonych do
rozbiórki i ewakuowano ich mieszkańców.
Doszło do przepychanek z radykalnymi ak-
tywistami młodzieżowymi. Rannych zostało
17 aktywistów i 11 policjantów.
*Wyburzanie kolejnego osiedla izraelskiego
w Samarii.

01.03.2017

7. Gaza. Wieczorem palestyńscy terroryści
ponownie wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę,
która spadła na otwarty teren w pobliżu mia-
sta Aszkelon. Nie odnotowano żadnych
szkód. Rakietę znaleziono na plaży Aszke-
lonu.

8. Samaria. Rano izraelscy policjanci ewaku-
owali ostatnich żydowskich aktywistów, któ-
rzy okupowali dachy przeznaczonych do roz-
biórki domów w osiedlu Ofra w Samarii.
Młodych aktywistów usunięto. Potem woj-
skowe spychacze przystąpiły do wyburzania
9 domów.

9. Judea. Palestyński terrorysta wtargnął do
żydowskiego osiedla Har Hevron w Judei.
Wszedł do jednego z domów i zranił nożem
Izraelczyka. Ranny osadnik zdołał zastrzelić
napastnika, zanim zaatakował on jego żonę
i dzieci.

10. ONZ-USA. Amerykański wice-sekretarz
stanu, Erin Barclay, przemawiając na forum
Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie powie-
dział, że rada ma obsesję na punkcie Izra-
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ela. „Stany Zjednoczone są głęboko zanie-
pokojone nieuczciwym i niezrównoważonym
naciskiem Rady na jeden z demokratycznych
krajów, Izrael. Aby Rada mogła odzyskać
swoją wiarygodność i odnieść sukces, musi
odejść od swoich niesymetrycznych i niepro-
duktywnych działań”. Barclay dodał, że Sta-
ny Zjednoczone rozważają możliwość wystą-
pienia z Rady Praw Człowieka ONZ.

11. Ejlat. Gwałtowna ulewa z gradobiciem
sparaliżowała rano na kilka godzin okolice
Ejlatu. Z powodu podtopień zamknięte było
lokalne lotnisko.

02.03.2017

12. Izraelska firma Delek Drilling poinformo-
wała o rozpoczęciu eksportu gazu ziemne-
go do Jordanii. Pierwsze próbne przetłocze-
nia gazu odbyły się już w styczniu, a obecnie
rozpoczęto regularne dostawy. Po raz pierw-
szy w historii Izrael eksportuje gaz ziemny.
Kontrakt podpisany w 2014 r. przewiduje,
że przez 15 lat do Jordanii będzie sprzeda-
wanych 2 mld metrów sześciennych gazu
ziemnego z pola Tamar na Morzu Śródziem-
nym. W 2016 r. podpisano rozszerzenie tego
kontraktu o gaz ziemny z pola Lewiatan. War-
tość kontraktu to 10 mld $. Normalna eks-
ploatacja pola Lewiatan rozpocznie się
w 2019 r.

13. Koordynator działań rządu, gen. Joav
Mordechai, ujawnił informacje dotyczące

współpracy między Hamasem a ISIS w Stre-
fie Gazy i na Półwyspie Synaj. „Przywódcy
Hamasu czynią wysiłki, by ukryć swoją
współpracę z ISIS na Synaju. Czynią to po-
przez kłamstwa i manipulacje, aby nadać
próbom przemytu wygląd działalności biz-
nesowej prowadzonej w Egipcie, i w ten spo-
sób ukryć się przed naszym wzrokiem. Ha-
mas bezczelnie okłamuje swoich sąsiadów
i Egipt, który działa w celu zniszczenia infra-
struktury tuneli”. Gen. Mordechai ujawnił tak-
że, że uważany za martwego dowódca sala-
fickiej organizacji powiązanej z ISIS, Bilal
Brahma, jednak żyje i przebywa na leczeniu
w Gazie. Oficjalnie uznawano, że zginął pod-
czas jednej z operacji na Synaju. Informacje
wywiadowcze potwierdziły jednak, że Bilal
leczy się w Gazie i otrzymuje stałą pensję od
wojskowego skrzydła Hamasu. Były dowód-
ca Dywizji Gaza, Motti Jogev, powiedział:
„Z mojego doświadczenia wynika, że intencją
Hamasu w budowaniu tuneli jest przerzuce-
nie swoich sił uderzeniowych do ataku na
terytorium Izraela. Może to być metoda prze-
prowadzenia śmiertelnego ataku. W związ-
ku z tym, musimy dołożyć wszelkich starań,
aby znaleźć i zniszczyć tunele, i udaremnić
tę metodę działania Hamasu. Jednak nawet

(Foto: Gen. Joav Mordechai oraz gen. Motti Jogev)
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przy uwzględnieniu wszystkich trudności
z radzeniem sobie z podziemnym zagroże-
niem, nie jest to strategiczne zagrożenie.
Nawet jeśli przejdą dziesiątki terrorystów, nie
spowodują oni u nas większych strat. I z tej
strony nie ma perspektywy strategicznego za-
grożenia dla państwa Izrael. W swej istocie,
strategicznym zagrożeniem jest czynnik mo-
gący rzeczywiście zagrozić istnieniu państwa
lub zdolności do funkcjonowania państwa,
powodując wysoki wolumin ofiar lub szero-
ki zakres uszkodzeń infrastruktury. W tym
sensie strategicznymi zagrożeniami jest za-
grożenie nuklearne, zagrożenie cybernetycz-
ne, zagrożenie precyzyjnymi atakami na
wielką skalę na ludzi i infrastrukturę. Kiedy
jesteśmy świadomi zagrożenia stwarzanego
przez tunele, to staramy się sobie z nim ra-
dzić, ale to nie jest strategiczne zagrożenie.
Jest to raczej zagrożenie taktyczne, z którym
trzeba sobie poradzić”.

14. Gaza. Po południu palestyńscy terrory-
ści ostrzelali izraelskich żołnierzy wykonu-
jących rutynowe czynności przy barierze gra-
nicznej w północnej części Strefy Gazy. Nikt
nie został ranny, ale uszkodzony został woj-
skowy pojazd. W odpowiedzi izraelskie czołgi
ostrzelały będące w pobliżu dwa posterunki
obserwacyjne Hamasu.

03.03.2017

15. Samaria. Grupa młodych Palestyńczyków
wszczęła zamieszki w pobliżu wioski Nabi
Salih w Samarii. Podczas starć Palestyńczy-
cy zaatakowali jeden z izraelskich pojazdów
wojskowych, wykorzystując jego postój na
stacji benzynowej. Całe zdarzenie zostało tak
przygotowane, aby na miejscu znajdowali się

przygotowani do robienia zdjęć dziennika-
rze. Jeden z funkcjonariuszy znajdował się
poza pojazdem, a kierowca nie był w stanie
samodzielnie zamknąć drugich drzwi. Armia
wszczęła śledztwo wyjaśniające okoliczno-
ści incydentu.

16. Irak. Irakijczycy atakujący zachodni Mo-
sul przyznają, że wśród tłumów uciekających
codziennie z tego miasta znajdują się też dżi-
hadyści IS udający cywilów. Wojsko nie jest
w stanie ich wyłapywać, gdyż nie dysponuje
odpowiednimi kadrami wywiadowczymi.
(E.B)
*Już w przypadku pierwszej fali tzw. „uchodź-
ców z Syrii” Izrael ostrzegał Europę, że wśród
nich przedostaje się również nawet do 30%
ukrytych dżihady stów! I że należy zwiększyć
kontrolę „uchodźców”.

04.03.2017

17. Iran. Iran zablokował działanie aplikacji
„Waze” (na której wzoruje się nasz „Jano-
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sik”) na terenie swojego kraju, ponieważ po-
wstała ona w Izraelu.

05.03.2017

18. Gaza. Odkryto kolejny tunel między Strefą
Gazy a Egiptem.

19. Podczas porannego posiedzenia rządu,
premier Benjamin Netanjahu przedstawił
plany działań rządu na najbliższe dwa lata.
Jako najważniejszy cel przyjęto osiągnięcie
wykonalności decyzji rządowych z obecnych
60% do 75% w 2018 r. Postanowiono
usprawnić proces absorpcji i asymilacji
etiopskich imigrantów, zwiększając ich li-
czebność w policji i armii. Kolejnym celem
jest zwiększenie liczby osób niepełnospraw-
nych pracujących w służbie cywilnej. Specjal-
ny program finansowy będzie dotyczył utwo-
rzenia systemu zabezpieczeń i ratownictwa
w społecznościach przygranicznych w pobli-
żu Strefy Gazy. Ministerstwo spraw zagranicz-
nych ma zwiększyć wysiłki na rzecz zwalcza-
nia międzynarodowego antysemityzmu,
wzmocnić współpracę ze Stanami Zjedno-
czonymi, monitorować sytuację wokół irań-
skiego programu nuklearnego, poprawiać
wizerunek Izraela w światowej opinii publicz-

nej, walczyć z palestyńską propagandą i za-
pobiegać anty-izraelskim inicjatywom na fo-
rum ONZ. Ministerstwo sprawiedliwości ma
poprawić jakość rządowych usług prawnych,
świadczonych zwłaszcza względem osób
zatrzymanych, nieletnich i ubogich. W kraju
ma zostać utworzony zintegrowany system
komputerowy z bazą danych domów, kredy-
tów hipotecznych i z rejestrem gruntów. Od-
rębny blok działań dotyczy przeciwdziałania
oskarżeniom Izraela w Międzynarodowym
Trybunale Karnym w Hadze. Ministerstwo
absorpcji imigracji ma uprościć procedury,
zwiększając dostępność pomocy dla osób
potrzebujących, zwiększyć pomoc w aktyw-
nym szukaniu zatrudnienia oraz zwiększyć
ilość mieszkań socjalnych dla imigrantów
o 1700 jednostek mieszkalnych. Minister-
stwo spraw wewnętrznych ma skupić się na
usprawnieniu procedury organizacji wybo-
rów lokalnych, które odbędą się w 2018 r.
Ministerstwo równości społecznej ma zwięk-
szyć liczbę kobiet pracujących na wysokich
stanowiskach korporacyjnych z obecnych
12% do 16% w 2017 r. Równocześnie mają
być zmniejszone różnice w wynagrodzeniu
mężczyzn i kobiet w sektorze instytucji rzą-
dowych i samorządowych z obecnych 20%
do 15% w 2018 r. Ministerstwo edukacji ma
zapewnić wsparcie dla szkół, w których osią-
gnięto niskie wyniki egzaminów matural-
nych. W programach nauczania ma być zwięk-
szony nacisk na wartości żydowskie,
syjonistyczne i demokrację. Poprawa dostęp-
ności do edukacji ma zmniejszyć ubóstwo
sektora ultra-ortodoksyjnego, arabskiego
i etiopskiego. Ministerstwo transportu otrzy-
mało zadanie zmniejszenia ilości ofiar wy-
padków drogowych o 8%. Ukończona ma być
linia kolejowa Akka-Karmel. Powstanie tak-
że ośrodek badawczy dla autonomicznych
pojazdów. Ministerstwo zdrowia ma powięk-
szyć ilość procedur chirurgicznych dostęp-
nych w koszyku świadczeń publicznych. Ko-
lejnymi celami są: spadek liczby zakażeń
w szpitalach, zmniejszenie spożycia pokar-
mów o wysokiej zawartości cukru, sodu
i tłuszczów nasyconych, obniżenie otyłości
u dzieci, zmniejszenie odsetka palaczy
i zwiększenie personelu medycznego,
zwłaszcza pielęgniarek. Ministerstwo bezpie-
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czeństwa publicznego ma obniżyć wskaźni-
ki przestępczości w sektorze arabskim oraz
w południowych dzielnicach Tel Awiwu. Ko-
lejnymi celami są: zmniejszenie ilości niele-
galnej broni, ułatwienie procedur związanych
z zakupem legalnej broni, zwiększenie ilo-
ści funkcjonariuszy ruchu drogowego, rekru-
tacja dodatkowych 75 strażaków i zakup 50
nowych wozów strażackich. Ministerstwo
ochrony środowiska ma utworzyć specjalną
jednostkę cybernetyczną odpowiedzialną za
ochronę przed cybernetycznymi atakami
w niebezpieczne instalacje w kraju. Minister-
stwo rolnictwa ma zbadać możliwości ho-
dowli konopi, obniżyć ceny wody dla rolnic-
twa i przygotować dokument przedstawiający
stanowisko w sprawie rozwoju rolnictwa do
2030 r. Premier Benjamin Netanjahu oświad-
czył w niedzielę na cotygodniowym posiedze-
niu rządu w Jerozolimie, że przez reżim irań-
skich ajatollahów Izrael w żadnym razie nie
dopuści do ustanowienia stałej obecności
militarnej – lądowej i morskiej – na terenach
upadłej Syrii .

20. Do Izraela przyleciała oficjalna delegacja
Kongresu Stanów Zjednoczonych. Oczekuje
się, że przeprowadzi ona konsultacje w spra-
wie przeniesienia ambasady Stanów Zjedno-
czonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Delega-
cja spotkała się z premierem Benjaminem
Netanjahu oraz odwiedziła miejsca potencjal-
nych lokalizacji ambasady w stolicy Izraela.
Przewodniczący podkomisji bezpieczeństwa
narodowego, Ron DeSantis, powiedział:
„Amerykanie są podekscytowani wizją zoba-
czenia, jak po pięćdziesięciu latach ambasa-
da jest przenoszona do Jerozolimy. Spotka-
łem się również z Netanjahu i wszyscy

w rządzie popierają ten ruch. Moim zdaniem,
opóźnienie w przeniesieniu wynika z proble-
mów logistycznych. Nie mogę przewidzieć, co
będzie w przyszłości. Wiem, że istnieją zale-
ty przeniesienia ambasady, a jedną z nich
jest uczciwość. Musimy być szczerzy: Jero-
zolima jest stolicą Izraela. Względem tego nie
ma żadnego prawdziwego argumentu sprze-
ciwu. Ameryka stoi za swoim sojusznikiem
Izraelem”. DeSantis dodał, że jeśli Stany
Zjednoczone przeniosą swoją ambasadę do
Jerozolimy, to w krótkim czasie podobnie po-
stąpią także i inne państwa.

06.03.2017

21. Samaria. W nocy palestyńscy terroryści
ostrzelali patrol izraelskiej armii w pobliżu
Ramallah w Samarii. Nikt nie został ranny.
Izraelscy żołnierze otoczyli dom, z którego

(Foto: Zastrzelony podczas wymiany ognia terrorysta Basal
Urag. Miał przy sobie karabin M-16, natomiast po przeszu-
kaniu jego domu, znaleziono jeszcze dwa inne karabiny).
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padły strzały. W trakcie akcji zginął 1 terro-
rysta, a 2 zostało postrzelonych i areszto-
wanych. Przejęto 2 karabiny szturmowe.

22. Samaria. Rano dwóch Palestyńczyków
usiłowało zaatakować izraelskich żołnierzy
na punkcie kontrolnym przy żydowskim osie-
dlu Tapuach w Samarii. Żołnierze aresztowali
napastników, przy których znaleziono nóż.

23. Minister obrony, Avigdor Liberman, po-
wiedział przed parlamentarną komisją spraw
zagranicznych i obrony: „Każdy, kto chce za-
biegać o izraelską suwerenność Judei i Sa-
marii, musi zrozumieć, że taki krok spowo-
duje natychmiastowe reperkusje ze strony

nowego rządu Stanów Zjednoczonych. Otrzy-
maliśmy bezpośredni - nie pośredni - komu-
nikat: Jeśli ogłosicie suwerenność, stosun-
ki z nowym rządem zostaną obcięte. Koalicja
musi raz na zawsze wyjaśnić, że nie będzie
wprowadzać suwerenności. Decyzja o roz-
szerzeniu izraelskiej suwerenności nad Za-
chodnim Brzegiem (Judea i Samaria), ozna-
cza rozszerzenie suwerenności nad 2,7
milionem Palestyńczyków, a nie jestem na-
wet w stanie mówić o prawie międzynaro-
dowym i międzynarodowych reperkusjach
politycznych. Mówię tylko o izraelskim pra-
wie, które stanowi, że będą oni musieli otrzy-
mać izraelskie obywatelstwo, tak jak Pale-
styńczycy we Wschodniej Jerozolimie.
Oznacza to, że Izrael będzie musiał pierw-
szego dnia wydać minimum 20 mld szekli
na ubezpieczenia społeczne. Każdego, kto
pragnie kryzysu i kto ma 20 miliardów sze-
kli w zapasie, zapraszam do ogłoszenia su-
werenności ”. Odnosząc się do sytuacji
w Strefie Gazy, powiedział: „Po raz kolejny
znaleźliśmy się w bolesnej sytuacji samobi-
czowania się w obliczu kryzysu humanitar-
nego w Strefie Gazy. Chcę podkreślić, że
w 2016 roku udzieliliśmy pomocy medycz-
nej w izraelskich szpitalach prawie 18 tys.
mieszkańców Gazy. I każdego dnia przez
przejście graniczne Kerem Szalom do Gazy
wjeżdża 800 ciężarówek, nie mówiąc już
o odbudowie strefy. Dodatkowo Izrael ewa-
kuował całą społeczność Gusz Katif i prze-
prowadził wszystkich Żydów ze Strefy Gazy
do Izraela. Oddaliśmy im każdy milimetr zie-
mi zdobyty w 1967 roku, i teraz mamy do
czynienia z różnego rodzaju problemami.
Niedopuszczalne jest, że gdy Hamas konty-
nuuje wydawanie milionów dolarów na tu-
nele i rakiety, jednocześnie oczekuje od nas,
że zapłacimy ich rachunki za energię elek-
tryczną i wodę. Musimy oddzielić się od Pa-
lestyńczyków, a nie wchłaniać ich do nas”.
*Jak widać, sytuacja względem Palestyńczy-
ków w Judei i Samarii jest trudna jak widać,
wchłonięcie ich grozi kryzysem ekonomicz-
nym i nie tylko. Natomiast powstanie pań-
stwa grozi powtórzeniem się sytuacji Strefy
Gazy. Potrzebna jest modlitwa o mądrość
i Boże rozwiązania, które są zawsze najlep-
sze.
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07.03.2017

24. Judea. Palestyńczyk ugodził nożem Izra-
elczyka koło Gusz Ecjon (rejon Betlejem),
a następnie zbiegł. 40-letni Izraelczyk doznał
lekkich ran.

25. USA. Minister obrony Avigdor Lieberman
spotkał się w Białym Domu z wiceprezyden-
tem Mike'em Pencem. Lieberman powie-
dział, że czeka na przeniesienie ambasady
Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, jed-
nak większa część rozmowy dotyczyła pro-
blematyki irańskiego programu nuklearnego
oraz procesu pokojowego z Palestyńczyka-
mi. Pence po raz kolejny zapewnił o przyja-
cielskich stosunkach między Stanami Zjed-
noczonymi i Izraelem. Wcześniej Lieberman
spotkał się w Pentagonie z sekretarzem
obrony gen. Jamesem Mattisem. Omówiono
kwestie bezpieczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem strategicznych problemów
Bliskiego Wschodu. Lieberman powiedział,
że Izrael z niepokojem obserwuje rozwój sy-
tuacji w Libanie, gdzie armia libańska stała
się częścią sił operacyjnych Hezbollahu.
„Strategiczna współpraca między Izraelem
a Stanami Zjednoczonymi ma istotne i klu-
czowe znaczenie nie tylko dla bezpieczeń-
stwa Izraela, ale dla bezpieczeństwa i sta-
bilności całego Bliskiego Wschodu. Ma
również wpływ na globalne bezpieczeń-
stwo”.

26. Kneset w Jerozolimie zatwierdził osta-
tecznie (w II i III czytaniu) projekt ustawy prze-
widującej odmowę wjazdu dla obcokrajow-
ców agitujących za bojkotowaniem Izraela,
co obejmuje też osiedla na Golanie i Judei
i Samarii.

27. Władze wodne poinformowały, że w mie-
siącu lutym poziom wody w Jeziorze Kineret
wzrósł zaledwie o 22 cm, co jest zdecydo-
wanie poniżej wieloletniej średniej wynoszą-
cej 60 cm. Jest to najniższy wzrost odnoto-
wany od 1920 r., kiedy zaczęto pomiary.
Urząd poinformował, że zapowiada to kolej-
ny rok suszy w Izraelu. Aby ustabilizować
rynek wodny, prowadzi się szerokie działa-
nia w celu rozwijania zakładów odsalania
i recyklingu wody (obecnie 50% wody po-
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chodzi z recyklingu). Poziom wody w Jezio-
rze Tyberiadzkim, głównym rezerwuarze
wody pitnej dla Izraela, jest najniższy od stu
lat na skutek wielu lat suszy" - poinformo-
wał we wtorek przedstawiciel izraelskich
służb hydrologicznych, Amir Giwati.

08.03.2017

28. Samaria. W nocy IDF odkryły warsztat
produkcji broni na arabskim osiedlu Balata
koło Szechem (Sychem). Akcja została zor-
ganizowana na skutek informacji wywiadow-
czych o adresie, na który zamawiane były
przez internet części do broni. Podczas ak-
cji przejęto 4 karabiny, 130 naboji, 90 ma-
gazynków oraz 127 innych, jeszcze nie skom-
pletowanych części broni. Właściciel
warsztatu został aresztowany. Inne osoby
przekazano dodatkowo na przesłuchanie.
*Dzięki Bogu, kolejne ataki z użyciem tej bro-
ni zostały udaremnione.

09.03.2017

29. W Qalkaliji (Samaria) aresztowano ter-
rorystę powiązanego z Hezbollahem. Nazy-
wa się Yusef Yasser Sweilam. Ma 23 lat. Pla-
nował ataki terrorystyczne w Izraelu.
Znaleziono przy nim również przygotowaną
do tego celu broń.

30. Rosja. Premier Benjamin Netanjahu spo-
tkał się w Moskwie z rosyjskim prezydentem
Władimirem Putinem. Netanjahu wezwał
Rosję do partnerstwa w walce z islamskim
terroryzmem, przy czym ostrzegł, że terrory-
styczne grupy islamskich szyitów są tak
samo niebezpieczne jak sunickie ugrupowa-
nia ISIS i Al-Kaida. Wskazał w ten sposób na
zagrożenie irańskiej obecności w Syrii oraz
działania Hezbollahu na tym terenie. Głów-
nym tematem rozmów za zamkniętymi
drzwiami miała być sytuacja w Syrii.
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P.S. Na koniec chciałbym się podzielić z Wami drodzy kilkoma zdjęciami z ostatniej możli-
wości prezentowania Izraela, jego historii i Armii w inny sposób niż główne media dla
młodzieży szkolnej – nowego pokolenia. Dzięki uprzejmości Doroty Doskocz.

Szabat Szalom  Spokojnego Szabatu

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


