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1. Szabat w Izraelu i mamy szalom - spokój. Nie wydarzyło się nic poważniejszego.
*(Foto: Aktualna uproszczona mapka rozkładu sił w Syrii (sierpień 2016). Faktycznie pań-
stwo syryjskie nie istnieje. Walczą w nim natomiast niezliczone grupy muzułmańskie, chcąc
zagarnąć jak największe terytoria, by nimi rządzić po ostatecznym zakończeniu lub zawie-
szeniu działań. Jeśli chodzi o pobliże granicy Izraela, to wzdłuż granicy z Izraelem walczą ze
sobą również poszczególne ugrupowania, lecz żadne z nich nie zamierza atakować Izraela.
Zdarzają się jednak ostrzały omyłkowe, na które Izrael reaguje).

04.09.2016 niedziela

2. Gaza. Wczoraj po północy z Gazy ostrze-
lano patrol IDF koło granicy z Gazą. W odpo-
wiedzi IDF zaatakowały posterunek Hama-
su w północnej Gazie. Wśród żołnierzy nie
ma rannych.

3. Judea i Samaria. Dwóch 14-letnich Ara-
bów, mieszkańców wioski Dura, zostało
dzisiaj rano zatrzymanych koło Maarat
ha-machpela w Hebronie (Judea), kiedy wy-
krywacz na bramce pokazał, że mają ukryte
noże. Podczas wstępnego śledztwa zeznali,
że chcieli dźgnąć nożami żołnierzy.

4. Na posiedzeniu rządowym, przed kame-
rami dziennikarzy Netanjahu zganił ministra
Katza, który siedział koło niego: „Ministro-
wie mają rozwiązywać kryzysy, a nie je two-
rzyć. Cały ten kryzys jest niepotrzebny, nie
musieliśmy dochodzić do takiej sytuacji.
W państwie Izrael od wielu lat istnieje sta-
tus quo, którego przestrzegamy. Kiedy trze-
ba wykonać prace w szabat, zostają wyko-
nane, tak jak to było podczas ostatniego



szabatu na szosie Ayalon. Kiedy nie ma po-
trzeby ich wykonywania w szabat, to się ich
nie wykonuje. Jest to reguła, którą kierowa-
liśmy się do tej pory i nadal będziemy się
kierować. W ciągu ostatnich 7 lat rząd zain-
westował prawie 30 miliardów szekli w ma-
sową rozbudowę dróg, linii kolejowych, bu-
dowę skrzyżowań, tuneli itp. Wszystko to
udało się nam osiągnąć bez niepotrzebnych
kryzysów. Jeśli nie chce się kryzysu, można
go uniknąć. Oczekuję w tej sprawie współ-
pracy wszystkich ministrów".
*Premier Netanjahu od lat jest osobą strze-
gącą trudnego zadania utrzymywania jedno-
ści w kraju.

5. Wzgórza Golan. Jak podają w tej chwili IDF,
kilka minut temu na północnym Golanie, na
terenach Izraela, spadł pocisk moździerzo-
wy wystrzelony z Syri i. Nie ma rannych.
W odpowiedzi IDF zaatakowały wyrzutnie ar-
tylerii wojsk syryjskich. Rzecznik IDF podał,
że IDF uważają rząd syryjski za odpowiedzial-
ny za to ostrzelanie.
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Konferencje – Spotkania – Wydarzenia
1. Kraków, 11.09.2016, „Marsz Pamięci i Pojednania”

2. Ustroń, 17.09.2016, "Warsztaty dęcia w Szofar"

Wkrótce święto Rosz ha Szana (bibl. Święto Trąb) - trąbienia w Szofar


