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1.09.2017
1. W Izraelu, podobnie jak w Polsce, rozpo-
czyna się rok szkolny.

2. Liban. Izrael przekazał informację ONZ
o szpiegu Hezbollahu w armii Libanu…
*Jest to bardzo ważna informacja dla bezpie-
czeństwa w regionie, ponieważ południe Li-
banu znajduje się pod kontrolą terrorystów
z Hezbollahu, który grozi Izraelowi, a szpieg
w armii libańskiej mógłby informować o ru-
chach wojsk Libanu, które mogą podjąć ko-
operację z Izraelem w przypadku konfliktu
Hezbollah-Izrael.

3. Arabowie odcinają dostawy wody do izra-
elskich osiedli w dolinie rzeki Jordan.
*To są obrazki, których nie widzimy w me-
diach. Można natomiast zobaczyć zdjęcia
złych lub kłócących się z Arabami Żydów. Nie
wiemy jednak często jakie są tego konkret-
ne powody! Tym razem chodzi o kilkukrotne
już uszkadzanie rur wodociągowych, niekie-
dy niszczenie drzew i upraw.

2.09.2017
4. Izrael podziękował administracji USA za
to, że wymusiła w UNSC rozszerzenie man-
datu sił pokojowych ONZ (UNIFIL) w połu-
dniowym Libanie, tak aby zobowiązać je do
skutecznego monitorowania naruszającego
rozejm z Hezbollahu z 2006.

3.09.2017
5. IDF. Izrael zaprezentował swój najnowszy
elektryczny 2-osobowy zaawansowany tech-
nologicznie czołg.

4.09.2017
5. Hiszpania, Barcelona. Francuz, ofiara ata-
ku terrorysty w Hiszpanii, poszukuje Izrael-
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czyka, który nie bacząc na zagrożenie schwy-
tał i uratował jego dzieci przed śmiercią z rąk
jadącego furgonetką terrorysty.

6. Jerozolima. W Mieście Dawida – Jerozoli-
mie zostały odkryte pieczęcie z okresu
„pierwszej Świątyni”, czyli z czasów Salomo-
na.

5.09.2017
7. Dzisiaj pierwsze lądowanie samolotu pa-
sażerskiego na nowo wybudowanym izrael-
skim lotnisku międzynarodowym na pusty-
ni Negew na północ od Ejlatu.

8. Pierwszy etiopski Żyd został awansowa-
ny na pułkownika w IDF.

9. W północnym Izraelu ruszyły największe
od prawie 20 lat manewry wojskowe o na-
zwie „Or ha Dagan”, w których uczestniczą
wszystkie rodzaje sił zbrojnych oraz kilka-
dziesiąt tysięcy rezerwistów. (*Mobilizacja
rezerwy/miluim zawsze świadczy o powadze
sytuacji). *Manewry mają na celu sprawdze-
nie gotowości i koordynacji wszystkich rodza-
jów sił i wywiadu w przypadku ewentualnej
wojny z Libanem. Jednocześnie wysyłają wy-
raźny sygnał na zewnątrz dla wrogów.
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6.09.2017
10. Samaria. Zamaskowani Palestyńczycy
próbowali zaatakować studentów szkoły
biblijnej (jesziwy) w Homesz. Studentom
udało się uciec. Terroryści wyrzucili noże
zbiegli. Trwa śledztwo i poszukiwanie spraw-
ców. Nikt nie został ranny.

11. Minister bezpieczeństwa publicznego
Gilad Erdan po raz pierwszy zapowiedział
przeprowadzenie operacji zbiórki nielegal-
nej broni, w ramach której będzie obowią-
zywać całkowita amnestia dla wszystkich
tych, którzy oddadzą broń. Operacja będzie
szeroko nagłośniona w arabskich mediach.
Miejsca zbiórki zostały uzgodnione wspól-
nie z arabskimi władzami lokalnymi. Celem
jest zmniejszenie ilości nielegalnej broni w
arabskim sektorze. Osoby zdające broń nie
będą musiały się identyfikować i nie będą
przeciwko nim podejmowane żadne działa-
nia prawne. Erdan powiedział: „Sektor arab-
ski jest główną ofiarą zjawiska nielegalnej
broni. Zdecydowaliśmy się skoncentrować
nasze wysiłki na zwalczaniu nielegalnej bro-
ni, a tym samym angażujemy się w bezpre-
cedensową operację, która da obywatelom
możliwość pozbycia się nielegalnej broni bez
postępowania karnego. Posiadanie nielegal-

nej broni jest poważnym przestępstwem,
a broń ta często trafia w ręce przestępców
i terrorystów. Walczymy z tym zjawiskiem,
aby doprowadzić do zmniejszenia liczby in-
cydentów z wykorzystaniem nielegalnej bro-
ni”.

7.09.2017
12. ONZ. Specjalna komisja śledcza ONZ po
raz pierwszy jednoznacznie oskarżyła
wspieranych przez Rosję assadowców o do-
konanie ataku gazowego na miasto Khan
Sheikhoun 4 kwietnia (83 zabitych, 300 ran-
nych – większość ofiar to kobiety i dzieci).
Po tej zbrodni wojennej US Army, na polece-
nie Trumpa, 7 kwietnia wystrzeliła z Morza
Śródziemnego rakiety Tomahawk na cele
wojsk Assada. Putin i Assad zrzucają wpraw-
dzie winę na rebeliantów, ale obecnie twier-
dzenia te zostały oficjalnie podważone przez
ONZ, podobnie jak już wcześniej w przypad-
ku podobnego ataku gazami trującymi pod
Damaszkiem w 2013 (Obama wycofał się
wówczas w ostatniej chwili, rezygnując z ata-
ku na wojska Assada i powierzając Putino-
wi kwestię odebrania im arsenału chemicz-
nego). (T.O., Jerusalem online, Reuters, Ynet
news)
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13. Syria. Nad ranem Izraelczycy zniszczyli
rakietami typu powietrze-ziemia syryjskie
„centrum badawcze” (SSRC) w mieście Ma-

syaf na zachodzie tego upadłego kraju (była
to główna fabryka broni chemicznej Assa-
da) – w odległości 60 km od rosyjskiej bazy
nadmorskiej w Tartusie. Pociski zostały od-
palone z myśliwców, które operowały w prze-
strzeni powietrznej Libanu.
*Dzięki temu atakowi Syria nie będzie mo-
gła na razie użyć broni chemicznej i biolo-
gicznej. Do tej pory dokonali tego 27 razy
zabijając tysiące ludzi.

14. Izrael-Niemcy. Prezydent Reuven Rivlin
spotkał się z niemiecką kanclerz Angelą Mer-
kel. Oboje politycy podkreślili więzi przyjaź-
ni między Izraelem i Niemcami. Omówiono
także problematykę zagrożeń na Bliskim
Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem
działań Iranu i Hezbollahu w Syrii. Rivlin pod-
kreślił, że jeśli infrastruktura wojskowa He-
zbollahu będzie nadal rozbudowywana,
zmusi to Izrael do uderzenia.
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15. Szef wywiadu wojskowego, gen. Hertzi
Halevi ostrzegł, że Iran zalewa cały Bliski
Wschód wielkimi ilościami broni. W ten spo-
sób zbrojona jest większość organizacji ter-
rorystycznych, których celem jest zniszcze-
nie państwa żydowskiego. „Zagrożenia
wobec Izraela pochodzą od zbrojnych grup
terrorystycznych, z których większość jest fi-
nansowana i wspierana przez Iran. Zagroże-
nia te są poważne – ale nie egzystencjalne.
Postępujemy z tymi zagrożeniami – zarów-
no bliskimi, jak i dalekimi – z determinacją,
na wszelkie sposoby walcząc z wrogami. Siły
Obronne Izraela pracują, aby uniknąć kolej-
nej wojny, ale są przygotowane, jeśli ona na-
dejdzie. Iran stara się usadowić w Libanie,
w Syrii, i w Gazie, i zalewa region śmiercio-
nośną bronią i równie śmiertelną ideologią”.

16. Samaria i Judea. IDF odkryły i zlikwido-
wały kolejną palestyńską fabrykę broni.

8.09.2017
17. Rosja-Syria. Niepotwierdzone jeszcze do
końca informacje o tym, że rosyjskie lotnic-
two zrzuciło dzisiaj w Syrii ogromną bombę
zwaną „Ojcem wszystkich bomb”. (The Dri-
ve.com)

18. Liban. Libańska armia poinformowała
o izraelskich dronach wykonujących loty roz-
poznawcze nad terytorium Libanu.

19. Syria-Izrael. Sęp, który wleciał do Syrii
z Izraela na tereny objęte wojną, wskutek ape-
lu aktywistów i w dowodzie wdzięczności za
okazywaną Syryjczykom pomoc humanitarną
izraelskich wojskowych lekarzy, został zwró-
cony Izraelowi przez tzw. rebeliantów! (Ynet
news)
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Życząc spokojnego Szabatu
Szabat Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


