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1. Wciąż trwają poszukiwania uwięzionych
pod gruzami w Tel Awiwie.

2. Gaza. Palestyńscy terroryści ostrzelali
w nocy izraelski patrol przy granicy Strefy
Gazy. Żołnierze odpowiedzieli ogniem w kie-
runku domniemanych pozycji terrorystów.
Nikt nie został ranny.

3. Izrael-Holandia. Premier Beniamin Netan-
jahu spotkał się w Hadze z holenderskim
premierem Markiem Rutte. Netanjahu powie-
dział: „Jestem gotów w dowolnym czasie
spotkać się z Mahmudem Abbasem na bez-
pośrednie rozmowy bez warunków wstęp-
nych. Mówiłem to setki razy i powtarzam
jeszcze raz. W każdym miejscu, w Holandii,
w Moskwie, czy gdziekolwiek indziej – nie
stanowi to żadnego problemu, i na pewno
możemy się spotkać w Moskwie. Powiedzia-
łem to prezydentowi Putinowi. Powiedziałem
to w niedzielę jego wysłannikowi. Oczywi-
ście, główne pytanie brzmi: Czy Mahmud
Abbas jest gotów spotkać się bez warunków

wstępnych? Słyszymy sprzeczne doniesienia
w tym temacie. Jeszcze wczoraj palestyńscy
urzędnicy wyraźnie mówili, że są gotowi się
spotkać, ale stawiają warunki: uwolnienie
więźniów bez względu na wynik rozmów. Je-
śli Mahmud Abbas wyrazi chęć spotkania się
na bezpośrednie rozmowy bez warunków
wstępnych, jestem na to w każdej chwili go-
towy. Od 7 lat zapraszam go, aby to zrobił.
I jeśli się na to zgodzi – spotkanie odbędzie
się”.

4. Polska-Autonomia Palestyńska. Palestyń-
ski przewodniczący Mahmud Abbas podczas
wizyty w Warszawie powiedział, że spotka-
nie z premierem Netanjahu było wstępnie
zaplanowane na najbliższy piątek, jednak na
życzenie izraelskiej strony zostało opóźnio-
ne. „Przedstawiciel Netanjahu zaproponował
przełożenie spotkania na późniejszy termin,
dlatego spotkanie to nie odbędzie się. Ale
jestem gotowy i oświadczam, że pojadę na
każde spotkanie”.
*Tak naprawdę jest to kolejne przeinaczanie
faktów ze strony palestyńskiego przywód-
cy. Palestyńczycy żądają wypełnienia warun-
ków wstępnych zanim staną do rozmów.
Natomiast Izrael nie zgadza się na żadne
warunki wstępne. Kolejnym problemem jest
to, że zbliżają się wybory w Autonomii i Ga-
zie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Abbas
nie posiada już dużego poparcia wśród nie-
zadowolonych Palestyńczyków, a każde
przystąpienie do rozmów z Izraelem bez uzy-
skania dużych korzyści ze strony Izraela,
pogarsza tylko jego pozycję, a wzmacnia
Hamas. Abbas więc za wszelką cenę będzie
dążył do niedopuszczenia do takich rozmów,
które będą odbierane za słabość przez zo-



rientowanych na zniszczenie Izraela muzuł-
man.

5. ONZ-Izrael. Komisja ONZ ds. Handlu i Roz-
woju przedstawiła raport dotyczący sytuacji
gospodarki Autonomii Palestyńskiej. Raport
obwinił izraelską okupację za problemy go-
spodarcze i zdrowotne Palestyńczyków!
*Ciekawe, że ONZ zamiast skupić swoją uwa-
gę na tragediach ludzkich dziejących się
w pobliskiej Syrii i Iraku, milczy i całą ener-
gię skupia na wynajdywaniu kolejnych po-
wodów do potępiania Izraela, a przecież ni-
gdzie na Bliskim Wschodzie nie znajdziemy
większej wolności i ochrony praw człowieka.

6. Sąd Najwyższy wydał tymczasową decy-
zję: Netanjahu nie ma prawa do zakazania
prac w sobotę (szabat).
*W gruncie rzeczy jest to ciekawa decyzja, bo
dzięki niej Netanjahu nie będzie głównym
celem ataków Żydów ortodoksyjnych.

7.09.2016

7. Kinneret (Jezioro Galilejskie) wysycha. Na
środku jeziora pojawiła się wyspa!
*W Izraelu potrzebne są opady. Módlmy się
o to, ponieważ Jezioro Galilejskie jest głów-
nym zbiornikiem wody pitnej dla całego Izra-
ela oraz części Jordanii.

8. W nocy wybuchł pożar w porcie w kibucu
Ginosar nad Jeziorem Galilejskim. Przyczy-
na pożaru nie jest jeszcze ustalona. Pożar
strawił kilka łodzi w porcie. Dzięki Bogu nikt
nie ucierpiał.
(*Ginosar jest jednym z kilku miejsc, skąd
wypływają wycieczki statkiem po jeziorze)



9. Policja rozszerzyła zakaz żydowskiej mo-
dlitwy ze Wzgórza Świątynnego na całą mu-
zułmańską dzielnicę Starego Miasta Jerozo-
limy. Przedstawiciel policji wyjaśnił w sądzie,
że policjanci będą traktowali żydowską mo-
dlitwę w tych miejscach jako przypadki za-
kłócania porządku, za wyjątkiem sytuacji
z wyprzedzeniem koordynowanych z policją.
„Modlitwa jest dopuszczalna w dowolnym
miejscu dzielnicy żydowskiej, ale gdy docho-
dzi do niej bez uzgodnienia w dzielnicy mu-
zułmańskiej, powoduje to zakłócenia po-
rządku publicznego. Modlitwy są zabronione
wewnątrz dzielnicy muzułmańskiej i w wej-
ściach na Wzgórze Świątynne”.
10. Golan. Ok. 19.00 na otwarte tereny w pół-
nocnej części wyżyny Golan spadł pocisk
moździerzowy. Nikt nie został ranny, nie ma
też żadnych szkód. IDF badają przyczyny, ale
prawdopodobnie był to przypadkowy ostrzał,
towarzyszący walkom prowadzonym po stro-
nie syryjskiej.
11. Gaza. Właśnie rozpoczęto prace związa-
ne z budową nowego muru na granicy ze
Strefą Gazy. Ma to związek z coraz częstszy-
mi próbami przekroczenia przez terrorystów
istniejącego ogrodzenia drucianego. Jest to
odpowiedź na głosy pobliskich mieszkań-
ców obawiających się o bezpieczeństwo
swoje i swoich rodzin. Bariera, która ma
mieć ok. 4 metrów wysokości nad po-
wierzchnię oraz kilka metrów w głąb ziemi,
będzie kosztować około 2 miliardy szekli.

10. Holandia-Izrael. premier Podczas wizyty
w Holandii premier Beniamin Netanjahu po-
wiedział: „Problemem Palestyńczyków nie
jest Zachodni Brzeg. ICH PROBLEMEM JEST
NASZE ISTNIENIE. Wyszliśmy ze Strefy Gazy,
i co się tam stało? Hamasstan. Palestyńczy-
cy chcą też przejąć Akko, Jaffę i Tel Awiw.
Palestyńczycy i Mahmud Abbas nie akcep-

tują istnienia państwa Izrael. Palestyńczycy
świętują morderstwa dokonane przez terro-
rystów, zarówno w Izraelu, jak i na całym
świecie. Swoje ulice nazywają imionami swo-
ich morderców. Głównym problemem jest to,
że Palestyńczycy nie akceptują i nie chcą ist-
nienia państwa żydowskiego. Nawet projek-
ty, które były korzystne dla Autonomii Pale-
styńskiej, napotykały na utrudnienia.
Chcieliśmy wybudować drogę i most, które
połączą Ramallah z Betlejem, aby skrócić
podróż między nimi i kto nie zaakceptował
projektu? Palestyńczycy. Dlaczego? Ponie-
waż nie przeszkadza to Maaleh Adumim
z jego 50 tys. mieszkańców. Osiedla nie są
problemem Bliskiego Wschodu. Kiedy wy-
szliśmy z Gazy, konflikt się nie zakończył.
Cały świat widzi zmiany w świecie arabskim,
które nie wróżą dobrze pokojowi”.

11. W środę, 7 września, w wieczornych wia-
domościach w Izraelu podano, że Mahmud
Abbas był agentem KGB w Syrii w 1983 roku
i przedstawiono odpowiednie dokumenty,
które następnie przekazano wywiadowi bry-
tyjskiemu. Informację tę podała izraelska
stacja TV Channel 1, cytując informacje
z dokumentów przeszmuglowanych z ZSRR.
Słynne notatki Mitrochina, które przetrzymy-
wał uciekinier KGB, Wasilij Mitrochin, do-
wodzą, że od 1993roku Abbas działał w Da-
maszku jako rosyjski szpieg. Dokumenty,
które badają teraz naukowcy, Isabella Ginor
i Gideon Remez, pokazują, że Abbas (pseu-
donim „Kret”) współpracował z Rosjanami,
kiedy Michail Bogdanow, teraz wysłannik
Putina na Bliski Wschód, przebywał w Da-
maszku.
*Same te doniesienia nie wywołały większej
sensacji w Izraelu, ponieważ ogólnie wiado-



mo, że KGB szkoliło wielu agentów spośród
Palestyńczyków. Natomiast sam Mahmud
Abbas napisał doktorat naukowy w Moskwie
obalający istnienie Holokaustu podczas
II wojny światowej!

12. USA-Izrael. Donald Trump powiedział:
„Izrael będzie zniszczony, jeśli nie zostanę
wybrany”.
*Kontynuacja pro muzułmańskiej polityki
Baracka Obamy, którą zapowiada Hillary Clin-
ton, rzeczywiście nie wróży Izraelowi nicze-
go dobrego.

8.09.2016

13. Izraelskie Siły Powietrzne zbombardowa-
ły w nocy pozycje artyleryjskie na syryjskich
Wzgórzach Golan. Celem były pozycje, z któ-
rych wcześniej wystrzelono pociski moździe-
rzowe na Izrael.

14. Szabat. Minister pracy, Haim Katz, zde-
cydował, że w szabat będą prowadzone nie-
zbędne prace infrastrukturalne na kolei.
„Prace będą odbywać się po cichu, bez ha-
łasu, tak aby utrzymać świętość szabatu.
Każdy przypadek będzie rozpatrywany indy-
widualnie. Wszelkie prace związana z bez-
pieczeństwem, o ile nie będzie innego wyj-
ścia, zostaną wykonane w szabat. Świętość
szabatu zostanie utrzymana”.

15. Szabat. Rada Rabinatu wydała po połu-
dniu specjalne oświadczenie w kwestii prac
infrastrukturalnych prowadzonych w szabat.
„Istnienie narodu żydowskiego jest cudem.
Nie ma innego narodu na świecie, który by
przeżył tyle prześladowań i wstrząsów, co
naród żydowski, a pomimo to pozostał nie-
naruszony. Jedną z unikalnych rzeczy, które
pozostały integralną częścią tego narodowe-
go przeżycia, jest szabat. Szabat stanowi
symbol przymierza między Bogiem a naro-
dem żydowskim i bardziej niż cokolwiek in-
nego reprezentuje ciągłość istnienia tego
narodu. Jest także filarem żydowskiej wiary
od stworzenia świata. Już w chwili powsta-
nia państwa Izrael i powrotu narodu do jego
historycznej ojczyzny, przywódcy żydowscy
dostrzegli znaczenie zachowania świętej za-
sady szabatu. Zrozumieli też, że bez prze-
strzegania szabatu w przestrzeni publicznej,
judaizm nie przetrwa w Ziemi Izraela. Rada
Naczelnego Rabinatu wzywa wszystkich
Żydów: Zostawcie święty szabat! Szabat nie
jest na sprzedaż czy handel, i nie można
pozwolić na narażenie jego świętości. Musi-
my wzmocnić nasze stanowisko w sprawie
świętości szabatu, aby spróbować zapobiec
sytuacji, w której, broń Boże, szabat będzie
wszędzie publicznie bezczeszczony. Biada
pokoleniu, w którego czasie ta zasada, któ-
ra ma fundamentalne znaczenie dla życia
duchowego narodu żydowskiego, zostanie



zagrożona. Zasługą zdecydowanej obrony
szabatu będzie zasługa ostatecznego wyku-
pu, a mędrcy powiedzieli: Jeśli Izrael będzie
podwójnie prawidłowo zachowywać szabat,
to zostanie natychmiast zbawiony”.

16. Autonomia Palestyńska. Palestyńskie
władze ogłosiły, że wybory lokalne w Auto-
nomii Palestyńskiej i Strefie Gazy zostają
zawieszone. Wybory miały się odbyć 8 paź-
dziernika.

17. Międzynarodowa Agencja Energii Atomo-
wej i Hillary Clinton zapewniają: „Iran wy-
pełnia wszystkie warunki umowy”.

Jednakże fakty wskazują coś zupełnie inne-
go. Iran coraz częściej dokonuje prowokacji
i ataków w regionie, nawet na wojska ame-
rykańskie. Słowa Hillary Clinton mają uspo-
koić wyborców.

9.09.2016

18. Nie ustają poszukiwania 3 zaginionych
w wyniku zawalenia się parkingu w Tel Awi-
wie. Szanse są coraz mniejsze, ale prace
trwają nieustannie. W szabat pozostanie
tam około 140 żołnierzy armii regularnej
i rezerwy, którzy będą kontynuować poszu-
kiwania.

(Foto: Po prawej: Żołnierze IDF biorący
udział w poszukiwaniu zaginionych w zawa-
leniu parkingu śpią po wielogodzinnych,
wyczerpujących poszukiwaniach. Ich koledzy
kontynuują poszukiwania)

Przed chwilą podano, że spod gruzów wycią-
gnięto piątą ofiarę.



19. Z Gazy donoszą o 18-letnim Arabie, któ-
ry został zabity, w starciach z IDF w okręgu
Al Burej w Gazie. IDF zawiadomiły, że żołnie-
rze nie otworzyli ognia w okręgu, o którym
mówią w Gazie.
*Prawdopodobnie są to kolejne kłamstwa,
które mają na celu wzbudzać sensację mię-
dzynarodową.

20. Gaza. Międzynarodowa organizacja po-
mocy World Vision zwolniła 120 osób pra-
cujących dla niej w Gazie. W liście przekaza-
nym tym pracownikom World Vision twierdzi,
że „Izrael zamroził ich konta w Jerozolimie”
i dlatego nie są w stanie płacić im miesięcz-
nych poborów. Jak wiadomo, miesiąc temu
Izrael aresztował i oskarżył pracownika tej
organizacji, Mohammeda Halaby, o współ-
pracę z Hamasem i przekazywanie mu pie-
niędzy tej organizacji.

21. UE i FIFA. 66 z 751 członków parlamentu
europejskiego wysłało list do przewodniczą-
cego FIFA, w którym żądają anulowania
uczestnictwa grup izraelskich sportowców
„z osiedli”, które biorą udział w międzyna-
rodowych meczach piłki nożnej. Grupy, o któ-
rych mowa, to piłkarze z Maale Adumim,
Ariel, Kirjat Arba, Givat ze’ev i Bikat ha-yar-
den (Dolina Jordanu).

10.09.2016, szabat

22. Na północy Golan znów spadł pocisk
moździerzowy. Nikt nie został ranny i nie ma

żadnych szkód. W odpowiedzi na dzisiejszy
pocisk moździerzowy IDF zaatakowały po
południu artylerię wojsk Assada.

23. Po południu znaleziono i wyciągnięto
spod gruzów szóstą i ostatnią ofiarę zawa-
lenia się parkingu podziemnego w Ramat ha-
hayal (Tel Awiw).

24. Niemcy. Niemiecki minister spraw we-
wnętrznych, Thomas de Maiziere, powie-
dział: „W naszym państwie jest ponad 500
zwolenników radykalnego islamu, którzy
stanowią zagrożenie i dodatkowe 360 osób
jest znane policji z powodu ich kontaktów
z terrorystami”.
*Już od samego początku Izrael ostrzegał
Europę, że wśród pierwszej fali uchodźców
było ok. 35-40% terrorystów z Syrii i Iraku.

11.09.2016

25. 15. rocznica ataku na World Trade Center.
Tuż po ataku, wśród różnych niepotwierdzo-
nych teorii spiskowych była jedna, która
winą obarczała oczywiście Żydów. Głównym
argumentem było to, że w czasie ataku
w obiektach tych nie było ani jednego Żyda,
ponieważ zostali o nim uprzedzeni i nie przy-
szli do pracy. Z czasem rząd Izraela doszedł
do tego, jak było naprawdę. Ustalono, że



było to kolejne bezpodstawne oskarżenie.
W trakcie ataku w obszarach zagrożenia
znajdowało się ok. 4 tys. Żydów, pracujących
w tych obiektach. Schemat jest zawsze ten
sam: szybkie oskarżenie zanim będzie moż-
na sprawdzić jego podstawność. Schemat
ten nieustannie stosują muzułmanie w me-
diach. Bądźmy zawsze ostrożni w przypad-
ku „szybkich oskarżeń”.

26. Od 19 września kolej izraelska zamknie
na 8 dni 3 stacje w Tel Awiwie z powodu prac
infrastruktury dla uruchomienia pierwszej
elektrycznej linii między Jerozolimą a centrum
kraju (Tel Awiw).

27. Sąd Najwyższy odrzucił dzisiaj apelację
związku lekarzy w Izraelu i różnych organi-
zacji zajmujących się prawami człowieka
przeciwko prawu „karmienia na siłę” i za-
twierdził to prawo podając, że „można kar-
mić na siłę strajkującego głodówką”. Sąd
uzasadnił to tym, że kiedy więźniowie
i aresztowani przetrzymywani są przez pań-
stwo, to państwo jest odpowiedzialne bez-
pośrednio za ich życie i zdrowie.

28. Proces Elora Azarii. Jeden z żołnierzy słu-
żących razem z Azarią zeznał dzisiaj, że do-
wódcy nie kierowali tym wydarzeniem odpo-
wiednio i dopóki terrorysta się rusza,
stanowi zagrożenie.

29. Polska. Kraków - Marsz Pamięci i Życia.
„Ulicami miasta przeszedł marsz upamięt-
niający wielowiekową obecność Żydów w
mieście. - Wielu moich kolegów z innych kra-
jów chętnie by się ze mną zamieniło miej-
scami. Tam też organizują marsze, ale anty-
semickie - mówiła Anna Azari, ambasador
Izraela w Polsce”.
Cały tekst: http://krakow.wyborcza.pl/kra-
kow/1,44425,20677677,marsz-pamieci-i-
z y c i a - p r z e s z e d l - p r z e z k r a -
kow.html#ixzz4K4LEJkJy



Szalom drodzy

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

Ps. Wszelkie uwagi, informacje o ciekawych
wydarzeniach oraz pytania można wysyłać
na: jerryaet@gmail.com



Konferencje – Spotkania – Wydarzenia

Unikalne spotkanie
dot. Wolontariatu w Izraelu..
z przedstawicielką rządu Izraela
w Polsce!!!

Polska - Izrael

W dniach 18-21 września Polskę odwiedzi Dina Lutati, która jest odpowiedzialna za pro-
gram wolontariatu rządowego w Izraelu z ramienia Ministerstwa Spraw Społecznych rządu
Izraela.

Gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniach zorganizowanych w:

– Warszawie, 18.09.2016, g.19.00, Dom kultury „Stokłosy”
– Łodzi, 18.09.2016, g.14.00, ul. Pomorska 18
– Kaliszu, 19.09.2016, g.19.00, KBwCh, ul. Towarowa 1
– Krakowie, 20.09.2016, g.18.30, ChSzP „Emanuel”, Os. Urocze 14
– Legnicy, 21.09.2016, g.18.30, ul. Witelona 4.

Zachęcamy też, aby przekazać ten list do osób potencjalnie zainteresowanych takim te-
matem. Będzie to niezwykłe spotkania na takim szczeblu.

W programie tym uczestniczy obecnie 1300 wolontariuszy z 30 krajów świata w 152 pla-
cówkach na terenie całego Izraela. Dziś przed chętnymi stoi bardzo ciekawa możliwość
wyjazdu do Izraela z zapewnionym noclegiem, wyżywieniem, wizą, możliwością nauki he-
brajskiego oraz drobnym kieszonkowym na pokrycie podstawowych kosztów.

„Jeśli chcemy budować mosty relacji między naszymi krajami, to wolontariat w Izraelu jest
bardzo praktyczną możliwością, aby to uczynić”.

Link do jednego ze spotkań wolontariuszy:
https://www.youtube.com/watch?v=j9dhh4tpT00

Zapraszamy!!!


