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16.07.2018

1. Izrael. Naczelny rabin Jerozolimy Szlomo
Amar odniósł się wczoraj do fali trzęsień zie-
mi, które nawiedziły Izrael w ciągu ostatnich
dwóch tygodni, mówiąc: „Nastąpiły także
trzęsienia ziemi: Bóg nas wstrząsnął, szo-
kując nas, abyśmy się obudzili. On widzi, że
nie budzimy się, więc trzęsie nami. Obudź-
cie się z głębokiego snu! Dlaczego czekamy,
aby się obudzić i wrócić do Boga. Doświad-
czajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się
do Pana!” (Treny 3:40)

4. Egipt-Gaza. Wieczorem Egipt zamknął
przejście graniczne Rafah ze Strefą Gazy. To
skoordynowane z Izraelem działanie ma na
celu zwiększenie presji na Hamas.

5. Syria. IDF wystrzelił w nocy rakiety na ob-
sadzoną przez Irańczyków bazę lotniczą Al-
Nayrab pod Aleppo w północnej Syrii (350
km). Według SOHR zginęło 22 ludzi, w tym

2. Gaza. Palestyńczycy kontynuowali kam-
panię wysyłania ze Strefy Gazy latawców
i balonów z podwieszonymi bombami zapa-
lającymi, które dokonały 4 pożarów w przy-
granicznych terenach w Izraelu.

3. Gaza. Minister obrony Avigdor Liberman
poinformował wieczorem, że podjęto decy-
zję o zmniejszeniu ilości paliwa i gazu prze-
syłanego przez przejście graniczne Kerem
Szalom do Strefy Gazy. Dostawy żywności
i leków będą nadal przepuszczane na pod-
stawie indywidualnych zatwierdzeń transpor-
tów. Decyzję podjęto w świetle kontynuowa-
nej przez Hamas działalności terrorystycznej
i niesłabnącej fali ataków podpaleń prowa-
dzonych ze Strefy Gazy.
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9 „strażników rewolucji”. Był to dodatkowy
sygnał (przed dzisiejszym szczytem Trump-
Putin, że Izrael nie zezwoli Irańczykom na
dalszą obecność wojskową w Syrii. (TOnline)

17.07.2018

6. Gaza. Palestyńczycy kontynuowali wysy-
łanie ze Strefy Gazy latawców i balonów
z podwieszonymi bombami zapalającymi,
które wywołały 15 pożarów przygranicznych
terenów w Izraelu.

7. Samaria. Po południu Palestyńczycy pod-
palili sad z kilkuset drzewami oliwnymi przy
osiedlu żydowskim Itzchar w środkowej czę-
ści Samarii. Za podpalenie odpowiadają
mieszkańcy sąsiedniej wioski arabskiej.

8. Gaza. Wieczorem Hamas polecił swoim
członkom zaprzestanie wypuszczania lataw-
ców i balonów z bombami zapalającymi
w kierunku Izraela. Decyzję podjęto pod silną
presją egipskiego wywiadu, który miał dać
Hamasowi kilka dni na przemyślenie ostrze-
żenia. Równocześnie zagraniczne źródła fi-
nansujące działania Hamasu poinformowa-
ły, że nie będą w stanie dłużej sponsorować
przedłużającej się kampanii „marszu powro-
tu”, która kosztowała już kilkadziesiąt mi-
lionów dolarów. Dodatkową trudnością jest
zamknięcie izraelskiego przejścia graniczne-
go Kerem Szalom, w wyniku czego nastąpił
skokowy wzrost cen paliwa i gazu w Strefie
Gazy. Szacuje się, że w ciągu dwóch dni
skończą się zapasy gazu w Gazie. Podobne
sankcje na Hamas nałożył także Egipt.

9. Jordania. Jordański dziennikarz Maal Za-
karna oskarżył Izrael, że celowo wywołuje
trzęsienia ziemi testując broń jądrową lub
nowy rodzaj broni pod ziemią. Podkreślił on,
że jest to częścią izraelskiego planu, aby trzę-
sienie ziemi zburzyło Meczet Al-Aksa w Jero-
zolimie.

18.07.2018

10. Gaza. Palestyńczycy kontynuowali wysy-
łanie ze Strefy Gazy latawców i balonów
z podwieszonymi bombami zapalającymi,
które wywołały 21 pożarów przygranicznych
terenów w Izraelu.

11. Kneset zatwierdził Ustawę Narodową –
62 parlamentarzystów poparło ustawę, 55
głosowało przeciwko, a 2 wstrzymało się.
Kneset uchwalił wreszcie nad ranem dysku-
towaną od wielu miesięcy „ustawę naro-
dową” – definiującą Izrael jako „państwo
żydowskie, którego stolicą jest zjednoczo-
na Jerozolima”. Język arabski przestaje być
„językiem urzędowym"” (język arabski ma
obniżony status z urzędowego do statusu
specjalnego), a osadnictwo określone zosta-
ło jako „żydowska wartość narodowa”. Pre-
mier Benjamin Netanjahu z zadowoleniem
przyjął zatwierdzenie prawa i powiedział:
„Jest to decydujący moment w historii syjo-
nizmu i państwa Izrael. Ustanowiliśmy
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prawną podstawową zasadę naszego istnie-
nia. Izrael jest żydowskim państwem naro-
dowym”.

19.07.2018

12. Gaza. Po południu palestyńscy terrory-
ści ostrzelali z moździerzy ze Strefy Gazy te-
reny przygraniczne w Izraelu. Jeden z poci-
sków spadł na przygraniczną osadę.
W odpowiedzi izraelskie czołgi ostrzelały
przygraniczny posterunek obserwacyjny Ha-
masu w Strefie Gazy. Izraelski samolot
ostrzelał także grupę Palestyńczyków wy-
puszczających latawce z podwieszonym
bombami zapalającymi. Zginął 1 Arab,
a 1 osoba została ranna.

13. Minister obrony Avigdor Liberman ogło-
sił, że Izrael podejmie ogromny wysiłek
w wysokości 5 mld szekli, aby wzmocnić pół-
noc i południe kraju przed ostrzałem i trzę-
sieniami ziemi. Plan obejmuje największe
w historii rozwiązanie dotyczące moderniza-
cji 321 publicznych schronów na północy
i dostosowanie ich do długiego pobytu do
końca tego roku (w odległości 9–20 km od
granicy), a następnie modernizację 510 pu-
blicznych schronów w odległości 20–45 km
od granicy.

14. Węgry-Izrael. Premierzy Izraela i Węgier -
Netanjahu i Orban spotykają się w Jerozoli-
mie.

20.07.2018

15. Gaza. Rano minister obrony Avigdor Li-
berman spotkał się z mieszkańcami miasta
Sderot na południu kraju. „Każdy rozsądny
człowiek, który widzi jak płoną naturalne
gaje, a tysiące akrów pól uprawnych jest

niszczonych przez ogień, rozumie, że jest to
nierozsądne. Akceptowanie takiej rzeczywi-
stości jest nie do zniesienia – pod koniec
tygodnia mieszkańcy miast położonych
w pobliżu granicy ze Strefą Gazy musieli 20
razy dziennie biec do schronu przed ataka-
mi rakietowymi. Przywódcy Hamasu naci-
skają na Izrael, by przeprowadził operację
wojskową na dużą skalę. Tworzą oni sytu-
ację, w której będziemy musieli rozpocząć
szeroko zakrojoną i wyniszczającą operację
wojskową. Cała odpowiedzialność w takim
przypadku spadnie na przywódców Hama-
su, ale niestety cenę za to zapłacą zwykli
mieszkańcy Gazy. Zachęcam mieszkańców
Gazy do wywarcia presji na Hamas, aby zmie-
nił kierunek swego działania. Możecie wró-
cić do normalnej cywilnej rzeczywistości, do
lepszej ekonomii, w zamian za całkowite
zaprzestanie terroru i prowokacji na granicy.
Obecna rzeczywistość jest nie do utrzyma-
nia i naprawdę działamy rozsądnie oraz od-
powiedzialnie, ale nie możemy zaakcepto-
wać takiej sytuacji, gdy podpalane są pola
i lasy, a nasi obywatele nie czują się bezpiecz-
nie”.

Palestyńczycy z Hamasu spalili w 3,5 mie-
siąca ponad 3000 hektarów pół uprawnych,
plantacji, lasów i rezerwatów przyrody na izra-
elskim pograniczu (przy pomocy latawców
i balonów zapalających).

16. Gaza. Po południu palestyńscy terrory-
ści wykorzystali przygraniczne zamieszki
w południowej części Strefy Gazy, i ostrzela-
li izraelskich żołnierzy. Rzucono także w ich
stronę ładunek wybuchowy. Ciężko ranny
został 1 izraelski żołnierz, który zmarł od
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odniesionych ran. Stwierdzono, że ostrzał
prowadził palestyński snajper. W odpowie-
dzi izraelskie czołgi i samoloty zbombardo-
wały 8 posterunków wojskowych Hamasu
w Strefie Gazy. Zginęło co najmniej 8 Pale-
styńczyków.
Poległ na polu walki: sierżant sztabowy Aviv
Levi z Brygady Givati. Za trzy tygodnie miał
mieć 21 lat. Mieszkał w Petah Tikva. Począt-

kowo na miejsce ataku wezwano helikopter
sanitarny, ale szybko stwierdzono zgon.
(Na zdjęciach żołnierz oraz jego matka na pogrzebie
syna)

17. Gaza. Wieczorem palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy 3 rakiety, z których
dwie zestrzelił system obrony Iron Dome.
Trzecia rakieta spadła w otwartej przestrzeni.
W odpowiedzi izraelskie siły powietrzne
zbombardowały 25 celów terrorystycznych
w Strefie Gazy. Wśród celów znalazły się ma-
gazyny broni i sprzętu, obiekty treningowe,
stanowiska obserwacyjne, pomieszczenia
dowodzenia i kontroli, sala operacyjna ba-
talionu, biuro dowódcy batalionu i dodat-
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kowa infrastruktura. Zginęło 4 Palestyńczy-
ków, a około 120 zostało rannych.

21.07.2018

18. Gaza. W nocy rzecznik Hamasu Fawzi Bar-
houm oświadczył: "Dzięki wysiłkom między-
narodowym i ONZ osiągnęliśmy porozumie-
nie, aby powrócić do poprzedniego stanu
spokoju między okupantem a frakcją pale-
styńską". Hamas zobowiązał się położyć kres
wypuszczaniu balonów i latawców z bom-
bami zapalającymi.

22.07.2018

19. Syria. Izraelczycy dokonali kolejnego ata-
ku z powietrza w Syrii – tym razem w miej-
scowości Masyaf pod miastem Hama – czte-
ry myśliwce bombardujace odpaliły na ten
cel rakiety z przestrzeni powietrznej Libanu.

Wg jednej z wersji w ostrzelanym rejonie
znajduje się asadowskie Centrum Badaw-
cze" (SSRC) - produkujące broń chemiczną.
Z kolei inne źródła (SORS) twierdzą, że była
tam wytwórnia rakiet ziemia-ziemia krótkie-
go zasięgu, obsadzona przez irańskich
„strażników rewolucji” i Hezbollah.

20. Syria. Izrael umożliwił ewakuację z Syrii
do Jordanii przez swoje terytorium ponad
400 "białych hełmów" - organizacji humani-
tarnej wraz z członkami ich rodzin, ratując
im życie. Media zachodnie nic nie wspomi-
nają o tej akcji ratunkowej.

21. W Izraelu obchodzone jest dziś żałobne
święto Tisza be-Aw upamiętniające zburze-
nie Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolim-
skiej; obowiązuje ścisły, całodobowy post,
w którym, poza ortodoksami, uczestniczy też
sporo osób niewierzących.
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23.07.2018

22. Jerozolima. Dzisiaj rano podczas święta
upamiętniającego zburzenie pierwszej oraz
drugiej świątyni w Jerozolimie (obie świąty-
nie były zburzone dokładnie tego samego
dnia wg kalendarza biblijnego), z murów
ściany płaczu – Kotel, przy mniej odwiedza-
nej części udostępnionej do modlitwy, sa-
moczynnie wypadł wielki głaz i spadł obok
modlącej się starszej kobiety.

W związku z zaistniałym wydarzeniem wyna-
jęto firmę inżynierską do sprawdzenia każ-
dego kamienia w Ścianie.

23. Syria. Dzisiaj rano z terytorium Syrii wy-
strzelono w stronę Izraela dwie rakiety bali-
styczne typu ziemia-ziemia, które Izrael ze-
strzelił.

24. Izrael-Rosja. Netanjahu rozmawiał w Je-
rozolimie z Ławrowem i Gierasimowem, któ-
rzy zaproponowali utworzenie w Syrii 100-
kilometrowej strefy przygranicznej wolnej od
Irańczyków i ich bojówek. Izrael żąda jednak
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całkowitego uwolnienia Syrii od obecności
irańskiej (łącznie z arsenałem rakietowym
i zakładami zbrojeniowymi) oraz zamknięcia
przejść granicznych z Irakiem i Libanem,
przez które przerzucana jest broń z Iranu.

24.07.2018

25. Izrael-Syria. Izraelczycy zestrzelili dwoma
rakietami typu Patriot syryjski myśliwiec

bombardujący typu Suchoj-22, który
wtargnął na głębokość 2 km w przestrzeń
powietrzną nad Golanem. Maszyna spadła
po syryjskiej stronie; na razie nie wiadomo,
czy uczestniczyła w walkach przygranicznych
z antyasadowcami, czy też była to celowa
prowokacja antyizraelska.

26. USA. Trwa kolejny tydzień największych
międzynarodowych ćwiczeń sił morskich na
świecie „Rim of the Pacific” na Hawajach,
w którym bierze udział 25 000 żołnierzy
z różnych krajów, w tym z Izraela.

( Na zdjeciu: Dziewczyna-kapitan Or Naaman, dowód-
ca baterii rakiet, która zestrzeliła syryjski samolot bo-
jowy)

25.07.2018

27. Gaza. Przy płocie granicznym postrzelo-
no w brzuch izraelskiego żołnierza. Zdjęcie
wykonane tuż przed strzałem.
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28. Izrael-Syria. Na Golanie wzdłuz granicy
z Syrią nadal wzmocniona obecność sił pan-
cernych IDF na wypadek nagłej eskalacji
z wojskami Assada walczącymi z rebelianta-
mi o odzyskanie tych terenów. Opór stawiają
m.in. niedobitki ISIS, której samobójcy za-
bili dziś ponad 100 ludzi w druzyjskiej Swe-
idzie na północny-zachód od miasta Daraa
odbitego już (przy pomocy lotniczej Rosjan)
przez siły Asada składające się głównie
z Hezbollahu i innych bojówek szyickich.
(TOnline)

26.07.2018

29. Samaria. Zastrzelony Palestyńczyk (na
zdjęciu po prawej u góry), po tym jak zdołał
ugodzić nożem trzech cywilów izraelskich
w osiedlu Adam (Giewa Benjamin) pod Jero-
zolimą. Stan dwóch rannych określany jest
jako krytyczny (wkrótce jeden zmarł od od-
niesionych ran); trzeci odniósł jedynie nie-
groźne obrażenia i to on zabił terrorystę (jak

się okazało, 17-latka z pobliskiej wioski
arabskiej).

Zamordowany w tym zamachu to 31-letni
Yotam Ovadia (poniżej). Ojciec dwójki dzieci.
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27.07.2018

30 . Głównodowodzący armii Gadi Eizenkot,
odwiedził dziś żołnierza rannego w brzuch
25.07.2018. Przy granicy z Gazą.

28.07.2018

31. Gaza. Letni obóz dziecięco-młodzieżowy
w strefie Gazy! EDUKACJA!

29.07.2018

32. Jerozolima. Potrzeba modlitwy przeciw
paradzie homoseksualistów w Jerozolimie!
Mimo wielu protestów w Izraelu, środowiska
homoseksualne chcą za wszelką cenę mieć
marsz właśnie w Jerozolimie – świętym mie-
ście.
Coroczny tego typu wielki Marsz odbywa się
w Tel Awiwie. Marsz w Jerozolimie ma się
odbyć 2 sierpnia 2018.
(Foto: Trasa marszu homoseksualistów w Jerozolimie)

Szalom,

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


