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11.09.2017, poniedziałek
1. Judea-Samaria. W niedzielę palestyńska
policja aresztowała Muhammeda Jabera,
mieszkańca Hebronu, który kilka dni wcze-
śniej gościł u siebie w domu prawicowego
parlamentarzystę Yehudę Glicka.
3 września Glick odwiedził Jabera w Hebro-
nie. Okazją było muzułmańskie święto Eid
al-Adha. „Z pomocą Bożą wszyscy będzie-
my żyć tu w pokoju” – napisał Glick pod zdję-
ciami z tej wizyty, które opublikował na Fa-
cebooku. Glick zapewnia, że zna Jabera
odkąd został członkiem Knesetu i utrzymu-
je z nim częste kontakty. „Aresztowanie tego
człowieka pokazuje, że Autonomia Palestyń-
ska nie jest zainteresowana dialogiem i nor-
malizacją”.

2. Szef agencji bezpieczeństwa Szin Bet,
Nadav Argaman poinformował, że w ciągu
roku czasu izraelskie siły bezpieczeństwa
udaremniły 200 ataków terrorystycznych na
żołnierzy i cywili, z czego 70 w lipcu i sierp-
niu.
*W kontekście Izraela ogromną wagę ma za-
wsze modlitwa o UJAWNIENIE PLANÓW WRO-
GA, dzięki czemu ataki te mogą być udarem-
niane w tak wielkich ilościach.

3. USA. USTAWA TAYLORA WCHODZI W ŻYCIE
W 2018. Ustawa zwana Taylor Force Act zo-
stała 7.09.17 włączona przez administrację
USA do etatu dla operacji zagranicznych.
Zgodnie z tą ustawą zwaną od nazwiska jed-
nej z amerykańskich ofiar terroru w Izraelu
zmniejszone zostaną środki, które USA wy-
płaca dla PA (Autonomia Palestyńska). Re-
dukcja ta będzie ważna tak długo, jak długo
PA będzie płacić rodzinom terrorystów. Rocz-
nie PA płaci terrorystom 250 milionów Euro.
Taylor Force, były amerykański żołnierz, zo-
stał raniony nożem podczas ataku terrory-
stycznego w 2016 roku, kiedy spacerował
uliczkami Jaffy. Niedawno okazało się, że PA
płaci ponad połowę swoich dochodów ter-
rorystom. Mimo żądań zaprzestania tych
wypłat przewodniczący PA. M. Abbas stwier-
dził, że nawet gdyby miał stracić swoje sta-
nowisko, nie zaprzestanie wypłat dla płat-
nych morderców aż do swojej śmierci.
Powiedział on: „Nie mam zamiaru zaprzesta-
nia wypłat dla męczenników, którzy siedzą
w więzieniach, nawet gdybym miał stracić
stanowisko”. (Arutz7)
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4. Izrael wyraźnie deklaruje, że popiera kur-
dyjskie aspiracje niepodległościowe
w związku z referendum w tej sprawie – któ-
re ma zostać przeprowadzone za dwa tygo-
dnie w irackim Kurdystanie. „Utworzenie nie-
podległego Kurdystanu leży w interesie
Izraela i Zachodu” – zadeklarowała dziś
w Jerozolimie minister sprawiedliwości Aje-
let Szaked.

12.09.2017
5. Judea&Samaria. Kirjat Arba, 15-letni pale-
styński terrorysta został postrzelony przez
żołnierza z nożem w ręku, gdy biegł w stro-
nę przystanku autobusowego z ludźmi. Ko-
lejny atak udaremniony!

6. Argentyna-Izrael. Dzisiaj premier Benja-
min Netanjahu spotkał się z prezydentem
Argentyny, Mauricio Marcim. Podczas tej
podróży, po raz pierwszy od 1960 r. izrael-
ski samolot El-Al wylądował na lotnisku
w Buenos Aires. Podpisane zostały poro-
zumienia pomiędzy dwoma krajami. Otwie-
ra się nowa era relacji izraelsko-argentyń-
skich. Premier Benjamin Netanjahu wziął
udział w organizowanym w Buenos Aires
spotkaniu argentyńskich i izraelskich biz-
nesmenów. „Rządy zazwyczaj nie uznają
tego, że bogactwo jest tworzone przez sek-
tor prywatny. Myślą, że bogactwo tworzą
rządy. Ale tak nie jest, gdyż rządy tylko wydają
pieniądze. Aby uzyskać wartość dodaną po-
trzebujecie przedsiębiorców, a aby mieć
przedsiębiorców, potrzebujecie wolności.
Wolności, wolności od biurokracji, wolno-
ści od nadmiernych regulacji, wolności od
nadmiernych podatków.

7. Premier Netanjahu w trakcie obecnej wi-
zyty w Argentynie namawia, by wreszcie za-
częto napiętnować Iran za zamachy dokona-
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ne na początku lat 90. w Buenos Aires za-
machy na ambasadę Izraela i centrum
Żydowskie AMIA (łącznie 114 zabitych). Po-
przednie rządy argentyńskie pod różnymi
pretekstami unikały tego tematu, ale obec-
ny centroprawicowy prezydent Mauricio Ma-
cri zainteresowany jest ścisłą współpracą z
Izraelem. (T.O.)

8. Irak – Kurdowie. Parlament iracki nie zgo-
dził się na rozpisanie referendum niepodle-
głościowego w Kurdystanie 25 bm. i wezwał
rząd do przeciwdziałania.

13.09.2017
9. Rząd państwa Izrael wydał oświadczenie,
że ciała czterech terrorystów powiązanych
z Hamasem, którzy zamordowali obywateli
izraelskich w zamachach, zostały pochowa-
ne na cmentarzu „Poległych wrogów Izraela”.

Cmentarz ten znajduje się na północy, koło
mostu Adam nad rzeką Jordan. Pochówku
dokonano trzy miesiące temu, z pomocą
koparek, mimo że rodziny „bohaterów”
(wspomagane adwokatem) żądały wydania
zwłok. O pochówku nie zostały poinformo-
wane ani rodziny ani adwokat. Jednym z tych
4 terrorystów jest morderca, Muhamad Fa-
kiya, który zasztyletował śpiącą 14-letnią
dziewczynkę Hillel Ariel (na zdjęciu).

10. Kolumbia-Izrael. Premier Benjamin Ne-
tanjahu odwiedził Kolumbię, gdzie w Bogo-
cie spotkał się z prezydentem Juanem Ma-
nuelem Santosem. Obie strony zobowiązały
się wzmocnić więzi w dziedzinach takich jak
nauka i turystyka. Netanjahu powiedział:
„Świat jest teraz w fazie wielkich zmian.
Światowa ekonomia już nigdy nie będzie
taka sama. Wszystko staje się technologicz-
ne, wszystko. Obszary uznawane wcześniej
za nisko-technologiczne, są teraz coraz bar-
dziej zalewane technologią. Zwiększa to wy-
dajność i przynosi korzyści ludziom”.
(Foto poniżej: Wizyta w Kolumbii)
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11. UNICEF ujawnił raport dotyczący przypad-
ków wykorzystywania dzieci w arabskich pań-
stwach! Według raportu, około 2% wszyst-
kich palestyńskich kobiet jest zmuszanych
do zamążpójścia przed 15 rokiem życia. Pra-
wie 25% palestyńskich kobiet jest wydawa-
nych za mąż przed ukończeniem 18 roku
życia. Palestyńskie dzieci spotykają się rów-
nież z wysokim poziomem przemocy w domu
i szkole - w Autonomii Palestyńskiej problem
ten dotyka 70% dzieci w szkole i 92% dzieci
w domu. Przy czym w domu na brutalne dys-
cyplinowanie poprzez ciężkie kary cielesne
narażonych jest 27,5% chłopców i 18,9%
dziewcząt. Co ciekawe, raport UNICEF stara
się obarczyć winą za powyższy stan wszyst-
kich tylko nie samych Palestyńczyków, któ-
rzy to dopuszczają się takich przestępstw na
swoich dzieciach.

14.09.2017
12. Judea-Samaria. W szeroko zakrojonej
akcji IDF zeszłej nocy aresztowano 5 pale-
styńskich terrorystów, planujących ataki ter-
rorystyczne przeciwko żydowskim mieszkań-
com. Kolejny atak udaremniony!

13. Do Izraela przyleciały kolejne dwa wielo-
zadaniowe myśliwce F-35 „Adir”, które do-
łączą do pięciu takich maszyn będących już
w służbie Izraelskich Sił Powietrznych.

14. ONZ. Sekretarz generalny OWP (Organi-
zacja Wyzwolenia Palestyny), Saeb Erekat
spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicie-
lami Rosji i Francji. Erekat wezwał ONZ do
opublikowania czarnej listy izraelskich firm
prowadzących działalność w Judei, Samarii,
na Wzgórzach Golan i we Wschodniej Jero-
zolimie. Podkreślił, że firmy te pomagają
„kolonizacji osadników”. Zażądał, aby mię-
dzynarodowa społeczność uznała, że żydow-
skie osiedla są nielegalne i niszczą rozwią-
zanie dwupaństwowe. Ostatnie doniesienia
mówią, że ambasador Stanów Zjednoczo-
nych w ONZ, Nikki Haley przekazał drogą dy-
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plomatyczną komunikat wysokim urzędni-
kom ONZ, że jeśli zostanie opublikowana ta
czarna lista, wówczas Ameryka obetnie
wszystkie fundusze przekazywane na rzecz
Rady Praw Człowieka ONZ. Firmy, które zna-
lazłyby się na tej liście to: Teva, Bezeq, Eg-
ged, Elbit, Netafim, AFI Group, i Coca Cola
Israel jak również dwa największe izraelskie
banki: Bank Hapoalim i Leumi.

15. Meksyk-Izrael. Premier Benjamin Netan-
jahu spotkał się w Mexico City z meksykań-
skim prezydentem Enrique Pena Nieto. Roz-
mowa dotyczyła uaktualnienia dwustronnej
umowy o wolnym handlu i rozszerzeniu
wymiany handlowej. Podpisano umowy do-
tyczące lotnictwa, protokołu ustaleń w spra-
wie MASHAV oraz umowy dotyczącej prze-
strzeni kosmicznej. Następnie Netanjahu
spotkał się z 16 wiodącymi meksykańskimi
przedsiębiorcami, z którymi rozmawiał na
temat możliwości izraelskiego rynku i zachę-
cał do inwestowania w zaawansowane tech-
nologie izraelskie.

16. Gaza. Koordynator działań na terytoriach,
gen. Joav Mordechai ostrzegł Hamas w Stre-
fie Gazy. "Jedyne co znajdą członkowie Ha-
masu w tunelach, to śmierć. W ciągu ostat-
nich dwóch lat zniszczonych zostało 27
tuneli, w których zginęło prawie 30 człon-
ków Hamasu. Hamas najwyraźniej nie trosz-
czy się o swoich robotników i wysyła ich na
śmierci w tunelach, które kopią. Każdy, kto
wejdzie do tuneli Hamasu, nie znajdzie w
nich żadnej przyszłości ani światła na koń-
cu, ale raczej tylko śmierć".
*Dziś wieczorem zawalił się kolejny tunel
terrorystyczny. Zginęło 2 Palestyńczyków.

17. Siły Obronne Izraela IDF poinformowa-
ły, że jednostki elitarnych sił specjalnych
zostaną całkowicie zmodyfikowane. Zmiana
ma polegać na odejściu od dotychczasowe-
go modelu armii złożonej z poborowych żoł-
nierzy, aby przyjąć model zawodowej armii
w stosunku do sił specjalnych. Plan przewi-
duje, że żołnierze sił specjalnych (Sayeret
Metkal, Shayetet 13, Shaldag i Unit 669)
będą służyć przez 8 lat (zamiast dotychcza-
sowych 3-4 lat). Gen. Gadi Eizenkot powie-
dział: „Każdego roku bierzemy 9 tys. uczniów
szkół średnich, którzy chcą wstąpić do sił
specjalnych i poddajemy ich serii ciężkich
testów trwających od 9 do 12 dni. Pod ko-
niec tego procesu pozostaje nam niewielka
liczba żołnierzy, a długie treningi, które prze-
chodzą, oznaczają, że prawie nie mamy cza-
su na ich użycie”.
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15.09.2017
18. Rosja-Iran-Syria-Izrael. Rosja zgodziła się
trzymać irańskich żołnierzy i doradców woj-
skowych 5 km od północnych granic Syrii
i Izraela, zamiast 60 km, o które prosił Izra-
el.

19. W nocy siły powietrzne zaatakowały ko-
lejne cele wojsk Assada w Syrii.

20. Wieczór szabatowy w domu założyciela
Facebooka. Kiedyś od tego stronił, obecnie
powraca do tradycji Szabatu.

16.09.2017
21. Gaza. Żołnierze IDF aresztowali dwóch
Palestyńczyków ze Strefy Gazy, którym uda-
ło się przejść ogrodzenie graniczne na połu-
dniu Strefy do Izraela. Aresztowanych zabra-
no na przesłuchanie.
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Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

22. Szwecja-Izrael. Netanjahu odmówił spo-
tkania z lewicowym premierem Szwecji S. Lo-
fvenem w trakcie nowojorskiej sesji ONZ w
przyszłym tygodniu (*już drugi rok z rzędu).
Jest to reakcja na ciągłe, antyizraelskie wy-

powiedzi MSZ w Sztokholmie, wrażające się
też uznaniem „państwowości palestyńskiej”
w 2014 wbrew wszelkim międzynarodowym
ustaleniom w tej sprawie. Netanjahu spo-
tka się więc w NYC „tylko” z Donaldem Trum-
pem, premierem Japonii Shinzo Abe, prezy-
dentem Brazylii Michelem Temerem i paroma
innymi osobami.

17.09.2017
24. Izrael-Kurdystan. Zdjęcie wykonane dzi-
siaj w irackiej części Kurdystanu. Na taksów-
ce widnieje napis: „Niech żyje Kurdystan,
niech żyje Izrael!”

Gorąca prośba modlitewna!
Ye’shi Reinhard, twórca projektu pomocy w strefie najbardziej zagrożonej atakami rakieto-
wymi w Izraelu w Sderot przy granicy z Gazą, który wiele już pomógł przez niezwykłe zaan-
gażowanie swoje oraz współpracujących z nim wolontariuszy z całego świata, 18 września
ma poważną operację sera! Lekarze dają mu nikłe szanse. Bardzo prosimy o modlitwę
w jego sprawie! Aby jego zdrowie zostało przywrócone bez komplikacji i aby odzyskał
zdrowie, energię i „pełnię życia”, które są niezbędne w jego dalszej trudnej służbie.

Szalom


