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 Modlitwa o Izrael, 25.04–02.05.2018
Wiadomości z Izraela – nr 220

25.04.2018

1. Gwałtowne ulewy i grad w całym Izraelu.

2. Jak podaje „Arutz 7” (izraelski dziennik
TV), ambasador Ameryki w Izraelu David
Friedman chce w oficjalnych oświadczeniach
i dokumentach przywrócić nazwy „Judea
i Samaria” zamiast „Zachodni Brzeg”.*
*Nazwa „Zachodni Brzeg” powstała po za-
jęciu Judei i Samarii przez jordańskie woj-
ska w 1948 i okupowaniu tego terenu do
1967 roku. Teren ten stanowił zachodnią
część terytorium Jordanii.

3. Arabowie zniszczyli 150 drzew w winnicy
w Dolinie Jordanu.
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*Wiadomości o niszczeniu przez Palestyń-
czyków upraw izraelskich nie są publikowa-
ne, a są częste. Natomiast odwrotne sytu-
acje są bardzo nagłaśnianie.

4. Gaza. W związku z ostatnimi wydarzenia-
mi na granicy z Gazą organizacja Shurat ha-
din złożyła wczoraj w międzynarodowym try-
bunale w Hadze skargę przeciwko
dowództwu Hamasu oskarżając ich o wyko-
rzystywanie dzieci w demonstracjach przy
ogrodzeniu granicznym.

5. Czechy-Izrael. Czeski prezydent powiado-
mił, że ambasada jego kraju zostanie prze-
niesiona do Jerozolimy, ale w 3 etapach.
W pierwszym etapie w przyszłym miesiącu
w stolicy zostanie otwarty konsulat honoro-
wy. W drugim etapie zostanie przeniesione
czeskie centrum kulturalne, gospodarcze
i turystyczne, a w ostatnim sama ambasada.

26.04.2018

6. Wielka tragedia. W trakcie wycieczki przed-
poborowej młodzieży na pustyni Negew 10
z nich zginęło na skutek nagłego pojawie-
nia się mas wody z ulewnego deszczu
w dużej odległości od nich. Ujawniono 8 na-
zwisk.
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27.04.2018

7. Żołnierze Magavu zatrzymali dzisiaj nad
ranem na przejściu Ein Jael koło Jerozolimy
2 Arabów, mieszkańców Hebronu, u których
w samochodzie znaleziono bombę rurowa,
nóż i dziesiątki szekli w czekach i w gotówce.

8. Dzisiaj odbyły się pogrzeby części uczest-
ników wycieczki na pustyni Negew.
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9. Z powodu powodzi na południu pozamy-
kano drogi. Droga nr 90 została rozwalona
w kilku miejscach. Policja ostrzega przed
przybyciem w okręg Morza Martwego i Ara-
va. Ein Gedi i Massada są zamknięte.

10. Poszukiwania kierowcy ciężarówki,
47-letniego Aymaniego Jabara z Taibe. Cię-
żarówka przewróciła się na zalanej drodze
koło Neot ha-Kikar.
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11. Paragwaj. Prezydent Paragwaju zawiado-
mił, że do końca swojej kadencji ma zamiar
przenieść ambasadę swojego kraju do Jero-
zolimy.

12. Gaza. Wciąż trwają ataki i próby wtargnię-
cia na terytorium Izraela przez m.in. uzbro-
jonych terrorystów.
Doniesienia z Gazy mówią, że podczas prób
wdarcia się, zginęło trzech Arabów.

28.04.2018

13. Gaza. Na polu pszenicy w okręgu Shaar
ha-Negev wybuchał pożar spowodowany la-
tawcem z materiałem zapalnym wysłanym
z Gazy. Nie ma rannych, ale wyrządzone zo-
stały duże szkody.

14. Dziesiątki młodzieży i członków wojsko-
wych akademii przygotowawczych przyby-
wają na plac Rabina w Tel Awiwie, żeby uczcić
pamięć 10 uczniów, którzy zginęli w katastro-
fie Arava. Jednocześnie ministerstwa eduka-
cji i obrony ogłosiły, że powstał specjalny
komitet w celu zbadania działań pozaszkol-
nych tych uczelni.
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15. Gaza. IDF zatrzymały 3 Arabów, po tym,
jak próbowali się przedrzeć przez płot gra-
niczny z Gazą. Jeden miał przy sobie nóż, któ-
rym próbował przeciąć płot. Przekazano ich
na przesłuchanie.

29.04.2018

16. Gaza. Państwo złożyło w Sądzie Najwyż-
szym odpowiedź na petycję organizacji Yesh
Din przeciwko przepisom dotyczącym otwar-
cia ognia na granicy Gazy: "To wydarzenia
przedstawiające część zbrojnego konfliktu
miedzy Hamasem a Izraelem. Przepisy doty-
czące otwarcia ognia są zgodne z prawem
izraelskim i międzynarodowym". Państwo
dodało, że przedstawi Sądowi Najwyższemu,
ex parte, regulacje otwarcia ognia, jak rów-
nież informacje wywiadowcze w tej sprawie.

17. Gaza. IDF zaaresztowały terrorystę Hama-
su po tym jak zidentyfikowały go naruszają-
cego infrastrukturę bezpieczeństwa na przej-
ściu Karni na granicy z Gazą. Został przekazany
na dochodzenie do sił bezpieczeństwa.

30.04.2018

18. Gaza. Wczoraj późnym wieczorem dwóch
terrorystów próbowało przedrzeć się przez

płot graniczny w okręgu Kissufim. Rzucili
ładunki wybuchowe i koktajle Mołotowa
w kierunku żołnierzy z batalionu 13 brygady
Golani. Żołnierze dotarli do terrorystów i zli-
kwidowali ich.

19. Armia syryjska poinformowała, że siły
wroga zaatakowały rakietami bazy wspólne
dla Iranu i Syrii w okręgu Hama i Aleppo
i jest 26 zabitych, większość Irańczyków i Ira-
kijczyków. W ataku zbombardowane zosta-
ły składy rakiet i nie tylko. Nie poinformo-
wano, kto dokonał tego ataku.

20. Kneset zatwierdził prawo upoważniają-
ce gabinet do otwarcia wojny. Zgodnie z po-
rozumieniem, premier i minister obrony będą
mogli zatwierdzić wojnę w ekstremalnych
okolicznościach. Minister sprawiedliwości
Ajelet Szaked powiedziała: „Prawo i tak
przedstawia istniejącą sytuację. W dobie sie-
ci społecznościowych, szybkości mediów
i ryzyka wycieków musimy się dostosować
do aktualnych spraw bezpieczeństwa
i usprawnić prace rządu i gabinetu jak tylko
można”.

21. IDF zainstalowały dzisiaj baterię rakiet
Iron Dome w porcie w Aszdodzie.
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22. Premier Netanjahu ogłosił oficjalnie suk-
ces wywiadu izraelskiego, który zdobył do-
kumenty i informacje wykazujące, że Iran fak-
tycznie wielokrotnie kłamał i buduje nadal
arsenał broni nuklearnej.

23. Niemcy-Izrael-Hamas. Hamas ostro po-
tępił decyzję Bundestagu, który w czwartek,
w związku z 70 rocznicą niepodległości Izra-
ela, przyjął między innymi uchwałę o abso-
lutnym zobowiązaniu do bezpieczeństwa
Izraela i wezwania do uznania Izraela jako
państwa żydowskiego: "Palestyńczycy ocze-
kiwali silnego poparcia ze strony Republiki
Federalnej Niemiec w 70. rocznicę Nakby, ale
Bundestag nie wspomniał o przedłużającej
się 70-letniej agresji okupacji izraelskiej na-
szego narodu, ani nie potępił rasistowskiej
i faszystowskiej polityki Izraela".

1.05.2018

24. Dzisiaj nad ranem siły bezpieczeństwa
udaremniły zamach koło osiedla Adam. Zła-
pano dwóch terrorystów uzbrojonych w nóż,
shocker i maczugę. Natomiast rano siły Ma-
gavu znalazły ładunek wybuchowy podłożo-

ny przy płocie w osiedlu Givon ha-Hadasha
koło Jerozolimy.



–9–

25. Trwają poszukiwania zaginionego pod-
czas powodzi szofera ciężarówki z Taibe.

26. Syria. Oficjalne źródła amerykańskie
ogłosiły dzisiaj wieczorem w NBC: „Przed-
wczoraj izraelskie samoloty f-15 zaatakowa-
ły bazę 47 brygady gwardii rewolucyjnej
w Syrii, w której znajdowały się pociski zie-
mia-powietrze oraz świeżo dotarły <drony sa-
mobójcze>”.
*Kolejny plan wrogów został udaremniony.

27. Dzisiaj odbyła się ceremonia wymiany
koordynatora działań rządowych w Judei
i Samarii. Na miejsce dotychczasowego ko-
ordynatora generała Joawa Mordechaja, któ-
ry odchodzi z IDF, wszedł generał Kamil Abu
Rokon, szef sztabu generalnego Gadi Eizen-
kot powiedział: "W ostatnich tygodniach
nasze siły musiały stawiać czoła masowym
rozruchom w Strefie Gazy, pod przykrywką
których Hamas próbował porywać żołnierzy,
atakować posterunki i wedrzeć się do osiedli".

28. Judea i Samaria. Siły bezpieczeństwa
aresztowały dzisiaj w nocy na terenach Ju-
dei i Samarii 10 poszukiwanych Arabów.

29. USA-Turcja. Grupa senatorów z różnych
partii chce przygotować ustawę blokującą
możliwość zakupu 100 szt. samolotów
F-35s przez Turcję, po tym jak podjęła współ-
pracę z Rosją dot. zakupu zaawansowanych
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Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

baterii rakiet przeciwlotniczych S-400. 14
z nich oficjalnie jest już zakupionych i ocze-
kiwana jest dostawa!

30. Izrael wzmacnia swoje północne grani-
ce, szczególnie z Syrią.

2.05.2018

31. Iran. Na obszarach badawczych broni ją-
drowej nastąpiły trzęsienie ziemi 5,6 w ska-
li Richtera oraz wielka burza piaskowa (są
ofiary śmiertelne burzy).

32. Premier Japonii Shinzo Abe z wizytą w Izra-
elu.

Szalom
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Zapraszamy na Bardzo Ważny Marsz
w stolicy Dolnego Śląska!!!
Ważne strategiczne miejsce

w Naszym Kraju!!!


