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Wiadomości z Izraela – nr 215

12.02.2018

1. Pilot izraelskiego myśliwca F-16, zestrze-
lonego podczas powrotu z misji w Syrii do-
chodzi do zdrowia.

2. Izraelskie Siły Powietrzne ujawniły, że na-
lot na Syrię przeprowadziły dwie formacje,
każda po cztery myśliwce F-16. Po zbombar-
dowaniu centrum kontroli i dowodzenia irań-
skiego drona, samoloty znalazły się pod
ostrzałem syryjskiej obrony przeciwlotniczej,
która wystrzeliła co najmniej 20 rakiet prze-
ciwlotniczych SA-5 i SA-17. Lecący na czele
formacji samolot, zdążył zanurkować
i uniknął ostrzału. Jednak jedna z rakiet eks-
plodowała w pobliżu kolejnego samolotu,
który leciał na wyższej wysokości. Ponieważ
samolot nie został bezpośrednio trafiony,
jego pilot i nawigator podjęli starania, aby
dolecieć uszkodzoną maszyną do bazy
w Izraelu. Przed lądowaniem podjęli jednak
decyzję o katapultowaniu się. Atak obejmo-
wał 12 celów w Syrii, w tym 4 cele irańskie.
Jednym z nich była irańska wojskowa baza
lotnicza w Mezzeh, skąd wychodzą transporty
irańskiej broni dla Hezbollahu w Libanie.

Kolejnym celem była największa syryjska
baza lotnicza T-4, położona 60 km na
wschód od Palmyry w prowincji Homs.

3.  Judea&Samaria. Po południu samochód
z dwoma izraelskimi żołnierzami pomyłko-
wo wjechał do arabskiego miasta Dżenin,
na północy Samarii. Palestyńczycy obrzuci-
li pojazd kamieniami i usiłowali doprowa-
dzić do linczu żołnierzy (jednym z nich była
kobieta). Odłamkami rozbitej szyby raniły
jednego z żołnierzy. Dzięki pomocy pale-
styńskich policjantów zdołali się uwolnić
i wydostać z Dżeninu. Skradziona została
jedna sztuka broni. Wstępne dochodzenie
ujawniło, że żołnierze posługiwali się nawi-
gacją aplikacji Waze, przy pomocy której
chcieli dojechać z żydowskiego osiedla Sza-
wei Szomron do miasta Afula. Nie zaznaczy-
li jednak opcji, aby omijać terytoria pale-
styńskie.
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13.02.2018

4. Węgry-Izrael. Premier Benjamin Netanja-
hu spotkał się z doradcą węgierskiego pre-
miera Viktora Orbana, Josefem Czukorem.
Omówiono zagadnienia dotyczące pogłębie-
nia współpracy między oboma krajami,
głównie w kwestiach bezpieczeństwa i dy-
plomacji międzynarodowej.

14.02.2018

5. Israel Railways poinformowały, że od wio-
sny wydłużą czas kursowania pociągów na
trasach w południowej części kraju. Obec-
nie pociągi w tym rejonie kraju jeżdżą od
godz. 6 rano do godz. 12 w nocy. Od wiosny
pociagi będą kursować przez całą dobę, po-

prawiając komunikację z Beer Szewą, Asz-
dod, Aszkelonem, Sderot, Ofakim i Nativot.

6.  Judea&Samaria. Przed południem pale-
styński terrorysta usiłował wnieść improwi-
zowany ładunek wybuchowy na teren sądu
wojskowego przy Kafr Salaam w Samarii.
Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika
i 2 towarzyszące mu osoby, a saperzy zneu-
tralizowali bombę. Zamknięto cały obszar.

7.  Judea&Samaria. Po południu izraelski
pojazd wojskowy najechał na minę przeciw-
pancerną M15 w pobliżu arabskiego miasta
Jerycho w Dolinie Jordanu. Rannych zostało
7 żołnierzy. Dochodzenie wykazało, że po-
jazd pomyłkowo wjechał na stare pole mi-
nowe. Saperzy poprawili oznakowanie i ogro-
dzenie pola minowego.

17.02.2018

8. Gaza. Po południu palestyńscy terroryści
zdetonowali bombę przy przejeżdżającym
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izraelskim pojeździe wojskowym patrolują-
cym granicę ze Strefą Gazy. Rannych zostało
4 izraelskich żołnierzy. Eksperci wojskowi
powiedzieli, że była to starannie przygoto-
wana pułapka, pasująca do taktyki stoso-
wanej przez Hezbollah w południowym Li-
banie. Terroryści wywiesili na ogrodzeniu
granicznym palestyńską flagę i gdy żołnie-
rze podjechali, by ją ściągnąć, umieszczona
w pobliżu bomba eksplodowała.

9. Polska – Izrael. Polski premier Mateusz
Morawiecki na konferencji w Monachium na
pytanie izraelskiego dziennikarza Ronena
Bergmana dotyczące traktowania w Polsce
wypowiedzi dotyczących udziału Polaków w
Holokauście, odpowiedział: „Byli polscy
sprawcy («preparators» – przygotowujący
(Holokaust), tak samo jak byli żydowscy
«sprawcy», rosyjscy, ukraińscy, nie tylko nie-
mieccy…”. Zaraz po tej wypowiedzi, złożył
hołd na mogile tzw. „Brygady Świętokrzy-

skiej” znanej w Izraelu z kolaboracji z Niem-
cami w czasie Holokaustu.
*Słowo „preparators” jest w Izraelu używa-
ne jedynie w odniesieniu do tych, którzy
„przygotowywali” Holokaust. Użycie tego
sformułowania czyni Żydów winnymi przy-
gotowania planu unicestwienia samych sie-
bie! W Izraelu rana Holokaustu jest wciąż
ogromna i użycie takiego zwrotu spowodo-
wało zrozumiałe oburzenie.

18.02.2018

10. Gaza. Szef Południowego Dowództwa Sił
Obronnych Izraela gen. Ejal Zamir, ostrzegł
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Hamas: „Mamy wielką siłę, a wraz z pragnie-
niem utrzymania stabilności w regionie
i uniknięcia eskalacji, nie zawahamy się użyć
jej w razie potrzeby i zgodnie z oceną sytu-
acji. Atak na żołnierzy Sił Obronnych Izraela
w pobliżu ogrodzenia jest poważnym incy-
dentem terrorystycznym, kolejnym dowodem
wykorzystywania przez Hamas i inne organi-
zacje terrorystyczne zaburzeń przy barierze
granicznej jako osłony dla terroru”.
Koordynator działań rządowych na teryto-
riach, gen. Joav Mordechai wezwał mieszkań-
ców Strefy Gazy do powstrzymania gwałtow-
nych zamieszek w przygranicznej strefie
bezpieczeństwa, mówiąc, że powinni prote-
stować przeciwko Hamasowi.

11. Gaza. Izraelskie siły powietrzne zbom-
bardowały i zniszczyły podziemny tunel ter-
rorystyczny znajdujący się w pobliżu przej-
ścia granicznego Kerem Szalom na południu
Strefy Gazy. Ogółem zniszczono 18 celów
terrorystycznych.

19.02.2018

12. Amerykański dziennik „The New York Ti-
mes” opublikował raport śledczy na temat
irańskiej obecności w Syrii. Gazeta opubli-
kowała mapę z lokalizacjami irańskich baz
wojskowych, baz logistycznych, punktów
kontroli dronów UAV, ośrodków szkolenio-
wych i innych posterunków w Syrii. Mapa nie

zawiera jednak tymczasowych baz utworzo-
nych w pobliżu stref konfliktu. Zgodnie z ra-
portem, Iran szkoli i finansuje siły potężnej
szyickiej milicji, które składają się z około
20 tys. uzbrojonych ludzi. Wielu z nich prze-
szło szkolenie wojskowe w Iraku, po czym
przeszło na terytorium Syrii. Dysponuje ona
bardzo nowoczesnym uzbrojeniem, w tym
bezzałogowymi dronami, wykorzystywanymi
do zbierania informacji wywiadowczych
i przeprowadzania ataków lotniczych. Trwają
także przygotowania do stworzenia infra-
struktury podziemnych magazynów uzbroje-
nia. Ocenia się, że jeśli dojdzie do kolejne-
go regionalnego konfliktu, to z pewnością
dojdzie także do konfrontacji z całym fron-
tem oporu stworzonym przez Iran. Aby stwo-
rzyć taki zjednoczony front, Iran od dłuższe-
go czasu umacnia swoje więzi z Irakiem
i Libanem, mając nadzieję na wspólne dzia-
łania w razie wybuchu wojny. Celem jest
stworzenie w Syri i nowego frontu walki
z Izraelem, przy czym przez Irak ciągnąłby się
lądowy korytarz zaopatrzeniowy dla sił wal-
czących w Syrii i Libanie. W obu tych krajach
planowane jest wybudowanie podziemnych
fabryk uzbrojenia. Jednak kluczem do pro-
wadzenia wojny z Izraelem, ma nie być wy-
korzystanie konwencjonalnych sił zbrojnych,
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lecz rozwinięcie sojuszy z lokalnymi siłami,
które są finansowane, szkolone i zbrojone
przez Iran.

13. W nocy Siły Obronne Izraela przeprowa-
dziły udany test systemu obrony rakietowej
Arrow-3 przed pociskami balistycznymi. Sku-
tecznie wykryto i przechwycono balistyczny
pocisk rakietowy znajdujący się poza atmos-
ferą ziemską. Test przeprowadzono we
współpracy z amerykańską agencją obrony
przeciwrakietowej (MDA). System Arrow-3
znajduje się w gotowości operacyjnej od
stycznia 2017 r., stanowiąc centralny ele-
ment wielowarstwowego systemu obronne-
go opartego na czterech operacyjnych sys-
temach obronnych: Iron Dome, Magic Wand,
Arrow-2 i Arrow-3.

14.  Izrael-Egipt. Premier Benjamin Netanja-
hu ogłosił podpisanie "historycznego" kon-
traktu na sprzedaż izraelskiego gazu ziem-
nego do Egiptu. Izraelska grupa energetyczna
Delek zawarła kontrakt na sprzedaż gazu
ziemnego do Egiptu o wartości 15 mld $.

20.02.2018

15.  Israel Railways poinformowały, że otwar-
cie linii szybkiej kolei z Tel Awiwu do Jero-

zolimy zostanie opóźnione o sześć miesię-
cy z powodu kwestii bezpieczeństwa. Linia
miała być oficjalnie uruchomiona 30 marca
(termin otwarcia przeniesiono na początek
święta Sukkot, 23 września), ale eksperci
alarmowali, że wciąż niedopracowane są
różne kwestie związane z bezpieczeństwem.
Z tego powodu rozpoczęto analizę stanu
linii kolejowej z przedstawicielami policji
i jednostek ratowniczych, aby umożliwić bez-
pieczną eksploatację pociągów. W między-
czasie kończone są prace instalacyjne, od-
bywają się testy i szkolenia pracowników.

16. Autonomia Palestyńska. Palestyński
przewodniczący Mahmud Abbas w przemó-
wieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ
powiedział, że Palestyńczycy są bezpośred-
nimi potomkami Kananejczyków!, którzy za-
mieszkiwali Kanaan zanim przybyli tam Żydzi.
Wezwał społeczność międzynarodową do
zorganizowania konferencji pokojowej w celu
rozpoczęcia wielostronnych negocjacji poko-
jowych. W odpowiedzi, ambasador Izraela
w ONZ, Danny Danon powiedział: „Panie Ab-
bas, zamiast być przyczyną rozwiązania kon-
fliktu na Bliskim Wschodzie, jest pan czę-
ścią tego problemu. Swoimi słowami
i czynami wyjaśniłeś, że nie jesteś już czę-
ścią rozwiązania. Jesteś problemem. Zwró-
ciłeś się do członków Rady Bezpieczeństwa
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i powiedziałeś o swoich zobowiązaniach do
pokoju. Często tak robisz, gdy przemawiasz
na międzynarodowych forach, ale kiedy
zwracasz się do swoich ludzi, przekazujesz
zupełnie inny komunikat. Panie Abbas, pana
podżeganie nie kończy się na retoryce. Spon-
sorowanie terroryzmu uczynił pan oficjalną
polityką Autonomii Palestyńskiej. W 2017
roku wydał pan 345 milionów dolarów,
płacąc terrorystom za zabijanie niewinnych
Izraelczyków. To 50% całkowitej pomocy za-
granicznej przekazanej Autonomii Palestyń-
skiej. To pieniądze, które mógł pan wydać
na budowę czterdziestu szpitali. To są pie-
niądze, które można wykorzystać do budo-
wy ponad 170 szkół. Każdego roku”.

17.  Gaza-Egipt. Egipt tymczasowo otworzył
przejście graniczne ze Strefą Gazy, aby ulżyć
w panującym tam kryzysie humanitarnym.
Przejście będzie otwarte przez 4 dni. W tym
czasie Strefę Gazy będą mogli opuścić ob-
cokrajowcy, osoby chore szukające pomocy
medycznej oraz studenci.

21.02.2018

18.  Autonomia Palestyńska. Serwis infor-
macyjny Globes napisał, że podczas ostat-
niego spotkania ministra finansów Mosze
Kahlona z przedstawicielami władz Autono-
mii Palestyńskiej, Izrael zgodził się zwięk-
szyć o 25% liczbę palestyńskich pracowni-
ków. W ramach tego programu wydanych
zostanie 20 tys. nowych pozwoleń na pracę,
co zwiększy liczbę palestyńskich robotników
w Izraelu do 100 tys. osób. Izrael traktuje
ten program jako środek stabilizacji ekono-
micznej Autonomii Palestyńskiej, który znie-
chęci Palestyńczyków do terroryzmu.

19.  Gaza. Władze miejskie Gazy poinformo-
wały, że z powodu niedoboru paliwa będą
pompować miejskie ścieki bezpośrednio do
morza. „Plaże w Strefie Gazy zostaną całko-
wicie zamknięte, a ścieki będą pompowane
do morza, ponieważ gmina nie jest w stanie
zapewnić paliwa dla oczyszczalni ścieków.
W dalszym ciągu na ludność cywilną nakła-
dana jest polityka zbiorowego karania. Ogła-
szamy stan wyjątkowy w miastach i gminach
Strefy Gazy”. Oczyszczalnia ścieków w Gazie
została zbudowana dzięki zagranicznej po-
mocy w wysokości 100 mln $, jednak więk-
szość czasu nie pracuje z powodu odmowy
przez Hamas alokacji energii elektrycznej do
eksploatacji obiektu. Z tego powodu Izrael
musiał już kilkakrotnie zamykać zakład od-
salania wody morskiej w Aszkelonie. Hamas
odmawia pozwolenia na budowę zakładu
odsalania dla mieszkańców Gazy.

22.02.2018

20. Judea & Samaria. Rano palestyński ter-
rorysta usiłował zaatakować żelaznym prę-
tem izraelskich żołnierzy prowadzących dzia-
łania operacyjne w mieście Jerycho w Dolinie
Jordanu. Izraelscy żołnierze śmiertelnie po-
strzelili napastnika. W jego torbie znalezio-
no ukryty nóż.
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21. Wiceminister spraw zagranicznych Cippi
Chotoweli poinformowała, że Izrael prowa-
dzi obecnie rozmowy z dziesięcioma różny-
mi państwami na temat ewentualnego prze-
niesienia ich ambasad z Tel Awiwu do
Jerozolimy.

23.02.2018

22.  Departament Stanu USA potwierdził, że
Stany Zjednoczone otworzą nową ambasa-
dę w Jerozolimie w maju, aby zbiegło się to
z dniem 70 rocznicy uzyskania Niepodległo-
ści Izraela. 14 maja 2018. Ambasada będzie

znajdować się w budynku, w którym obec-
nie mieści się placówka konsularna w Jero-
zolimie. Początkowo będzie składać się
z zaledwie kilku biur w istniejącym obiek-
cie, ale do 2019 r. ma zostać rozbudowana.

24.02.2018

23. Syria. Izraelski satelita Eros-B zaobser-
wował, że Rosja potajemnie przerzuciła do
Syrii dwa najnowsze samoloty myśliwskie
piątej generacji Sukhoi Su-57. Są to samo-
loty typu „stealth”. Rosja prawdopodobnie
chce je przetestować w warunkach rzeczywi-
stej wojny. Samoloty dostrzeżono w rosyj-
skiej bazie lotniczej Khmeimim w pobliżu
Latakia w Syrii.

25.02.2018

24. Jerozolima, pogrzeb jednego z tutejszych
bardziej znanych rabinów, rabina Auerbacha.
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26.02.2018

25. Syria. Izraelczycy namierzyli satelitarnie
4 najnowsze myśliwce Su-57 („niewidzia-
ne”) rozmieszczone w rosyjskiej bazie Hmey-
mim na zachodzie Syrii. Maszyny te mające
stanowić odpowiedź na amerykańskie F-35,
wg ekspertów izraelskich, nie znajdują się
już jednak w fazie operacyjnej i stanowią
raczej część putinowskiego PR. Siły lotnicze
Izraela już w tej chwili dysponują 9 sztuka-
mi F-35; w najbliższych latach ma ich być co
najmniej 50.

27.02.2018

26. Syria. Eksperci wojskowi poinformowa-
li, że satelita obserwacyjny ujawnił obecność
nowej irańskiej bazy wojskowej w Syrii. Na
zdjęciach widoczne są dwa hangary, które
prawdopodobnie służą do przechowywania
pocisków rakietowych krótkiego i średnie-

go zasięgu. Mogą one razić cele w Izraelu.
Baza znajduje się w Dżabal asz Szarki, oko-
ło 12 km na północny zachód od Damasz-
ku. Baza jest w trakcie budowy.

27. Judea&Samaria. W nocy siły IDF, izrael-
ska policja, policja graniczna i służba bez-
pieczeństwa Szin Bet aresztowały 13 poszu-
kiwanych osób podejrzanych o udział
w działaniach terrorystycznych. Podczas po-
szukiwań sił IDF i Brygady Yehuda we współ-
pracy z izraelską policją w celu zlokalizowa-
nia broni w mieście Hebron, siły przejęły
karabin szturmowy Kałasznikow, dwa pisto-
lety, duże ilości amunicji i inną broń. Ponad-
to, podczas poszukiwań w rejonie brygady
"Efraim", siły przejęły broń w Karawat. Po-
dejrzani zostali zabrani na przesłuchanie.

28.02.2018

28. Londyńska gazeta panarabska Asharq Al-
Awsat napisała, że pod naciskiem Autono-
mii Palestyńskiej państwa europejskie pro-
wadziły negocjacje z administracją Donalda
Trumpa na temat nowego amerykańskiego
planu pokojowego. Według dyplomatów,
Stany Zjednoczone nie wykluczają, że
Wschodnia Jerozolima będzie stolicą przy-
szłego państwa palestyńskiego, pod warun-
kiem, że Stare Miasto będzie znajdować się
pod międzynarodową kontrolą. Amerykański
plan przewiduje, że palestyńskie państwo
będzie zdemilitaryzowane, przy czym Dolina
Jordanu pozostanie pod izraelską suweren-
nością, a duże bloki żydowskich osiedli po-
zostaną na swoich miejscach. Natomiast
małe pojedyncze osiedla zostaną przeniesio-
ne. W późniejszym czasie Autonomia Pale-
styńska otrzyma dodatkowe uprawnienia
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administracyjne w obszarach A i B. Plan
obejmuje 40 mld $ amerykańskiej pomocy
na rzecz utworzenia państwa palestyńskie-
go i jego instytucji. Izrael będzie nadal od-
powiedzialny za bezpieczeństwo na grani-
cach, podczas gdy Strefa Gazy przejdzie pod
odpowiedzialność Egiptu. Jeśli chodzi
o uchodźców palestyńskich, to plan wzywa
do pozostawienia ich tam, gdzie obecnie się
znajdują i wypłacenia odszkodowania.

29. Egipt. Wysoki rangą urzędnik poinformo-
wał, że Izrael wyraził zgodę, aby Egipt po-
dwoił liczbę żołnierzy stacjonujących na
Półwyspie Synaj. Traktat pokojowy podpisa-
ny w 1979 r. pomiędzy Izraelem a Egiptem,
nałożył surowe ograniczenia na liczebność
egipskich sił na Synaju. Wszelkie zmiany
wymagają ścisłej koordynacji z Izraelem. Pro-
wadzona obecnie przez egipską armię ope-
racja antyterrorystyczna na Synaju wiązała
się z takimi uzgodnieniami. Jednak Egipcja-
nie wprowadzili na Synaj większą liczbę żoł-
nierzy i sprzętu wojskowego niż uzgodnili to
z Izraelem.

30. Święto Purim w Izraelu.

1.03.2018

31. Gaza. Rano izraelscy żołnierze wykryli
ładunek wybuchowy podłożony przy barie-
rze granicznej Strefy Gazy. Saperzy zneutra-
lizowali bombę. Prawdopodobnie została
ona podłożona dwa i pół tygodnia temu,
podczas palestyńskiej demonstracji przy gra-
nicy. Do zdarzenia doszło w południowej
części Strefy Gazy.

32. Judea&Samaria. Betlejem. Rano palestyń-
ska terrorystka usiłowała zaatakować nożem
izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym
przy Betlejem w Judei. Żołnierze obezwład-
nili i aresztowali napastniczkę.

USTAWA IPN

33. Polska-Izrael. W Izraelu wylądowała pol-
ska delegacja wysokich rangą urzędników,
która spotka się z izraelskimi urzędnikami,
aby znaleźć kompromis w sprawie kontro-
wersyjnej polskiej ustawy o Holokauście.
Polska delegacja składa się z historyków,
doradców i dyplomatów, na czele których
stoi Bartosz Cichocki. Szef ministerstwa
spraw zagranicznych, Juval Rotem, podczas
spotkania z delegacją powiedział: „Nie jest
tajemnicą, że kwestia polskiego prawa do-
tyczącego Holokaustu jest źródłem niepoko-
ju w Izraelu i wśród Żydów na całym świecie.
Musimy dopilnować, aby historyczna praw-
da została zachowana, a wolność słowa
i badań nie została ograniczona, dlatego na-
leży omówić i rozwiązać lęk przed karą kry-
minalną. Zdajemy sobie sprawę, że polskie
przywództwo potępiło niewłaściwe wyraże-
nia, ale zamierzamy omówić tę kwestię,
a najistotniejsze jest zachowanie pamięci
o Holokauście".

34. Judea&Samaria. Wieczorem izraelski sa-
mochód pomyłkowo wjechał do arabskiej
wioski Hizma, na wschód od Jerozolimy. Gdy
do wioski wjechały izraelskie pojazdy woj-
skowe, Palestyńczycy wzniecili zamieszki.
Kierowcę ewakuowano.

Nazwa święta PURIM pochodzi od słowa
„pur”, znaczącego „los”, ponieważ to wła-
śnie za pomocą losów wróg narodu żydow-
skiego, Haman wyznaczył dzień jego zagła-
dy. Upamiętnia ocalenie Żydów od rzezi, jaka
groziła im w Persji. Namiestnik Haman, ura-
żony przez Żyda Mordechaja, w swej dumie
postanowił zgładzić wszystkich Żydów
mieszkających w owym czasie w Persji. Jed-
nakże Mordechajowi udało się przy pomo-
cy siostrzenicy – Estery, żony króla Achasz-
werosza – udaremnić nikczemny plan. Żydzi
ocaleli, a Hamana wraz z jego synami powie-
szono (Ks. Estery 9:22).
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2.03.2018 piątek

35.  Judea&Samaria. Piątek był kolejnym
"dniem gniewu". Po południu Palestyńczy-
cy wszczęli zamieszki w kilku miejscach
w Judei i Samarii. Palono opony i rzucano
kamieniami w izraelskich żołnierzy, którzy
odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłu-
mu. W Hebronie ranny został 1 izraelski żoł-
nierz. W starciach uczestniczyło około 600
Arabów.

36. Gaza. Palestyńczycy równocześnie wsz-
częli zamieszki przy barierze granicznej Strefy
Gazy. Rzucano kamieniami i koktajlami Mo-
łotowa. W starciach rannych zostało 2 Ara-
bów. W zajściach uczestniczyło około 400
Arabów.

3.03.2018

37.  Judea&Samaria. W sobotę w Ramallah
odbyła się demonstracja arabskich i islam-
skich sił narodowych, które wezwały całą
społeczność arabską Autonomii Palestyń-
skiej do udziału w masowej demonstracji,
która ma się odbyć w najbliższą środę w
pobliżu punktu kontrolnego Kalandija na
północ od Jerozolimy. Demonstracja będzie
protestem przeciwko uznaniu przez Stany

Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy Izraela.
Wezwano także do przyłączenia się do tzw.
"Tygodnia Apartheidu", podczas którego na-
leży całkowicie bojkotować wszystkie towa-
ry i usługi izraelskie. Natomiast nadchodzą-
cy piątek ma być dniem eskalacji. Wezwano
wszystkich Arabów do przyłączenia się do
konfrontacji z "okupantami i ich osadnika-
mi" na całym Zachodnim Brzegu Jordanu.
38. Gaza.Ttysiące Palestyńczyków wzięło
udział w masowych demonstracjach w Bajt
Lahija i Al-Marazi w Strefie Gazy, na rzecz
"okupowanego miasta Jerozolimy". Demon-
stranci protestowali przeciwko decyzji Sta-
nów Zjednoczonych o przeniesieniu amba-
sady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

4.03.2018

39. Akko. Przed południem palestyński ter-
rorysta wjechał samochodem w policjanta
i izraelskich żołnierzy w dwóch odrębnych
miejscach w nadmorskim mieście Akko na
północy Izraela. Wszyscy troje zostali ranni.
Policjanci postrzelili i aresztowali napastni-
ka. Izraelski policjant uderzony samochodem
podczas dzisiejszego ataku palestyńskiego
terrorysty w Akko dochodzi do zdrowia.
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5.03.2018

40. Gwatemala-Izrael. Kolejny kraj deklaruje
przeniesienie swojej ambasady do Jerozoli-
my.

6.03.2018

„Kanał 20” w izraelskiej telewizji podał, że
kilkudniowe rozmowy w siedzibie MSZ w Je-
rozolimie z polską ekipą ws. kontrowersyj-
nej ustawy (…) – nie doprowadziły do prze-
łamania kryzysu. Według MSZ – kontakty ze
stroną polską będą jednak kontynuowane.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
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POLSKA – IZRAEL
SPOTKANIA – WYDARZENIA

Spotkania w Gliwicach i Ustroniu (wstęp wolny, zapraszamy)

13.03.2018 – Ustroń – ul. 3 Maja, godz. 18.00
– „Izrael w nowym świetle – od pustyni po Galileę”

19.03.2018 – Gliwice – ul. Toruńska 8, godz. 18.00
– „70 lat państwa Izrael – co ma wspólnego z Tobą?”

27.03.2018 – Ustroń – ul. 3 Maja, godz. 18.00
– „Izrael w nowym świetle – Jerozolima na styku starożytności i nowoczesności”



–13–



–14–

12.04.2018 – Oświęcim – „Marsz Żywych”
Zgłoszenia uczestnictwa do Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.03.2018
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Kontakt:
www.shalomoswiecim.pl, hope@pro.onet.pl, tel. 33 843 06 67
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15.04.2018 – Warszawa – Marsz Życia
– niedziela godz. 15.00

6.05.2018 – Wrocław – Marsz dla Izraela
• 70 rocznica odzyskania niepodległości •

godz.16.00
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14.05.2018 – Jerozolima – Marsz Narodów


