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1. ONZ-Izrael. Nikolai Mladenov, wysłannik
ONZ na Bliski Wschód, ostro potępił wczoraj
Izrael za kontynuowanie budowy mieszkań
w Judei, Samarii oraz Jerozolimie, twierdząc,
że jest to działalność bezprawna i uniemoż-
liwiająca rozwiązanie dwu państwowe. Biu-
ro premiera Netanjahu odpowiedziało nastę-
pująco: „Słowa wysłannika ONZ na Bliski
Wschód zniekształcają historię i prawo mię-
dzynarodowe oraz oddalają pokój. To nie
osiedla są przeszkodą dla pokoju, lecz od-
mowa Palestyńczyków uznania Izraela jako
państwo żydowskie. Palestyńskie wzywanie
do czystki etnicznej Żydów w przyszłym pań-
stwie palestyńskim jest przerażające i ONZ
powinno to potępić. Żydzi mieszkają w Jero-
zolimie, Judei i Samarii od tysięcy lat i ich
obecność nie stanowi przeszkody dla poko-
ju. Przeszkodą dla pokoju jest nieustająca
próba zaprzeczania związkowi Żydów z hi-
storycznymi częściami ich kraju i uparta od-
mowa uznania, że nie są obcymi na tych zie-
miach. Twierdzenie, że budowa żydowska
w Jerozolimie jest nielegalna, jest tak absur-
dalne, jak twierdzenie, że budowa amery-
kańska w Waszyngtonie lub budowa fran-
cuska w Paryżu, są nielegalne”.
(Foto: Nikolai Mladenov)

2. Od wczoraj w procesie Elora Azarii zeznają
jego dowódcy o różnych rangach wojsko-
wych i wszyscy potwierdzają, że Azaria dzia-
łał odpowiednio do sytuacji, która w tam-
tym momencie była dość chaotyczna.
Minister obrony Lieberman oznajmił: „Nie

może być tak, żeby każdy żołnierz wycho-
dzący do walki miał przy sobie adwokata”.

3. ONZ-Izrael. Siły IDF zburzyły dom terrory-
sty Muhammada al Ameira, który zamordo-
wał rabina Michaela Marka koło Hebronu.
ONZ potępiła „zostawianie Palestyńczyków
bez dachu nad głową”. Morderstwa Marka
oczywiście nie potępiła do tej pory.

4. Liban. Źródła wojskowe podały, że siły
inżynieryjne IDF w komandzie północnym
rozpoczęły w ostatnich dniach prace w okrę-



gu Har Dov w celu zapobieżenia infiltracji
z Libanu do Izraela. W ramach tej szerokiej
operacji wzdłuż granicy z Libanem kopane
są rowy i stawiany jest płot, żeby utrudnić
przedarcie się przez granicę. Prace te zosta-
ły uzgodnione wcześniej z siłami UNIFIL
(ONZ).

5. Dzisiaj w IDF miał miejsce poważny wypa-
dek. Podczas zaawansowanych ćwiczeń ba-
talionu w wojskowej szkole inżynieryjnej na
południu kraju, zapomniano o żołnierzach
na linii ognia i dowódca dał rozkaz do wzno-
wienia strzelania. Kule trafiły 5-10 metrów
od żołnierzy. Ćwiczenia przerwano w celu
udoskonalenia procedur. Zostaną one wzno-
wione jutro.
*Dzięki Bogu nikt nie zginął, ale żołnierze
potrzebują naszych modlitw nawet w czasie
pokoju.

6. Do Izraela przyleciała grupa 211 nowych
żydowskich imigrantów z Ukrainy. Ich przy-
lot został zorganizowany przez International
Fellowship of Christians and Jews (IFCJ).
W grupie tej znajduje się 37 dzieci, które za
dwa dni rozpoczną naukę w izraelskich szko-
łach. Większość imigrantów pochodzi z Dnie-
propietrowska, do którego zbiega większość
uciekinierów z objętych walkami terenów na
wschodniej Ukrainie.
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7. Rząd zatwierdził dzisiaj plan budowy 284
nowych mieszkań w osiedlach żydowskich
w Samarii. W osiedlu Elkana powstanie dom
starców z 234 mieszkaniami, w Beit Arie 30
a w  Givat Ze’ev 20 prywatynych domów. Za-
twierdzono także wcześniejszy plan budo-
wy 179 mieszkań w osiedlu Ofarim.
*Jak widać, rząd nie poddaje się całkowicie
naciskom ONZ i świata. Liczba ludności
w Izraelu wciąż rośnie a wraz z nią i potrzeby
mieszkalne. Tereny osiedli w Samarii i Judei
są opcją dla wielu mniej zamożnych Żydów.
(Foto: Givat Ze’ev)



8. Dzisiaj w nocy IDF zrobiły najazd na „pa-
lestyńską” stację radiową, która nadawała z
wioski Dura na południe od Hebronu, za-
mknęły ją i skonfiskowały wyposażenie tech-
niczne stacji i biura. Jednocześnie areszto-
wano pięciu pracowników tej stacji, która
nadawała programy podżegające do ataków
i nienawiści, i przekazano ich na przesłucha-
nie.
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9. Rozpoczęcie roku szkolnego. Około 2,2
mln izraelskich uczniów rozpoczęło nowy rok
szkolny. 159 tys. uczniów zaczęło naukę
w pierwszych klasach. Nowy rok szkolny roz-
począł się pod hasłem: "Zjednoczona Jero-
zolima". Premier Benjamin Netanjahu wziął
udział w głównych uroczystościach otwarcia
nowego roku szkolnego, które odbyły się w
publicznej szkole podstawowej w arabskim
mieście Tamra na północy. Netanjahu powie-
dział: „Chcę, abyście się uczyli – uczyli się
pisać i czytać, uczyli się hebrajskiego, arab-
skiego i angielskiego. Chcę, abyście uczyli
się matematyki. Chcę, abyście poznawali
naukę. Chcę, abyście poznawali historię –
historię narodu żydowskiego, historię swo-
jego społeczeństwa. Chcę, abyście pozna-
wali prawdę, a prawda mówi, że naszym
przeznaczeniem jest życie razem. Chcę, aby-
ście byli lekarzami, naukowcami i pisarzami.
Bądźcie kimkolwiek chcecie zostać - i stań-
cie się nim. Chcę, abyście byli lojalnymi oby-
watelami, zintegrowanymi z państwem Izra-
el. To jest wasze państwo.”

10. Podczas próby wystrzelenia rakiety Spa-
ceX Falcon na przylądku Canaveral na Flory-
dzie (USA), doszło do katastrofy. Rakieta
miała wynieść na orbitę okołoziemską izra-
elskiego satelitę telekomunikacyjnego
Amos-6. Uszkodzony satelita miał zastąpić
satelitę Amos-2, który nagle przestał dzia-
łać. Miał on dostarczać Internet w rejony
sub-saharyjskiej części Afryki. (*Nieoficjal-
nie miał również kontrolować działania Ira-
nu w związku z ich działaniami nuklearny-
mi. Nikt z ludzi nie ucierpiał. W mediach krążą
różne wersje tej poważnej katastrofy). Oce-
nia się, że wystrzelenie nowego satelity może
nastąpić za trzy lata.
*Jest to poważna strata dla systemu obron-
ności Izraela.



11. USA-Niemcy-Izrael. Niemieckie minister-
stwo obrony poinformowało, że amerykań-
ski koncern zbrojeniowy, General Atomics,
zaskarżył umowę o zakupie przez Niemcy
izraelskich samolotów bezzałogowych Heron
(kontrakt o wartości 560 mln euro). General
Atomics cieszy się dużym poparciem rządu
Stanów Zjednoczonych, który wywiera presję
na Niemcy, aby preferowano zakupy amery-
kańskiego uzbrojenia będącego na wyposa-
żeniu państw członkowskich NATO. Należy
zauważyć, że amerykański bezzałogowy dron
Predator może pozostawać w powietrzu
przez 14 godzin, podczas gdy izraelski He-
ron jest większy i może pozostawać w po-
wietrzu przez 70 godzin (jest jednak dwu-
krotnie droższy od amerykańskiego drona).
Proces odwołania od przetargu może zająć
do 9 miesięcy.

12. Stany Zjednoczone zatwierdziły plan
sprzedaży wojskowych samolotów bojowych
do Kataru i Kuwejtu. Kontrakt będzie wart 7
mld USD. Katar będzie mógł zakupić 36 cięż-
kich myśliwców przewagi powietrznej F-15
Eagle za około 4 mld USD. Kuwejt będzie
mógł zakupić 28 myśliwców wielozadanio-
wych F-18 Super Hornet za około 3 mld USD,
z opcją zakupu kolejnych 12 maszyn. Roz-
patrywana jest jeszcze umowa o sprzedaży
do Bahrajnu myśliwców wielozadaniowych
F-16. Zatwierdzenie umowy ma na celu
wzmocnienie sojuszu Stanów Zjednoczo-
nych z państwami Zatoki Perskiej. W Kata-
rze znajduje się obecnie jedna z najwięk-
szych w regionie amerykańskich baz
wojskowych. Katar i Kuwejt są członkami
sojuszu 34 państw, które w zeszłym roku
zgodziły się rozpocząć walkę z ISIS i Al-Kaidą.
*Uzbrajanie kolejnych muzułmańskich kra-
jów w nowoczesne samoloty bojowe, może
jeszcze bardziej komplikować wciąż zmienia-
jącą się sytuację sił na Bliskim Wschodzie.
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13. Premier Beniamin Netanjahu nakazał
wieczorem wstrzymanie wszystkich infra-
strukturalnych prac prowadzonych na kolei
w czasie szabatu. Decyzję wydano na 5 mi-
nut przed rozpoczęciem szabatu. Równocze-
śnie kancelaria wydała oświadczenie pre-
miera, oskarżające ministra transportu,
Israela Katza, o próbę wywołania kryzysu rzą-
dowego. „Zaledwie miesiąc temu, Katz spo-
tkał się z liderami partii Cheredim i obiecał
im, że w szabat nie będą prowadzone żadne
prace. W ubiegłą środę, dyrektor generalny
Israel Railways, Boaz Tfafrir, ogłosił, że 17
z 20 zaplanowanych na szabat projektów
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może być odroczonych, a dzisiaj kancelaria
premiera i partia Charedim (ortodoksyjni
Żydzi) są zszokowane informacją, że mini-
ster Katz polecił przeprowadzenie wszyst-
kich 20 projektów w szabat. Nie potrafimy
zrozumieć działania Katza w inny sposób,
niż jako celową próbę doprowadzenia do
niepotrzebnego kryzysu z partiami Charedim
w celu destabilizacji rządu. Najwyraźniej Katz
próbuje zdobyć punkty wśród nieświadome-
go ogółu społeczeństwa, tworząc kryzys
z Charedim wokół bezczeszczenia szabatu.
Minister Katz podsyca kryzys, który sam
stworzył”. Okazało się, że pracownicy roz-
poczęli już zaplanowane wcześniej pracy
i zdemontowali niektóre urządzenia tech-
niczne na linii kolejowej Tel Awiw - Herzlija.
Następnie prace zostały przerwane. W tej
sytuacji linia nie będzie mogła być urucho-
miona po skończeniu szabatu, do czasu
przywrócenia zdemontowanych urządzeń
w niedzielę. Spowoduje to zakłócenia w ko-
munikacji.
*Praca w szabat jest dozwolona w sytu-
acjach zagrożenia lub ratowania życia ludz-
kiego „Pikuach Nefesz”.

14. Na przejściu Qalandia (Samaria) zatrzy-
mano podejrzanie wyglądającą 21-letnią
Arabkę palestyńską, która na przesłucha-
niu przyznała się, że wyrzuciła przed przej-
ściem nóż, którym chciała dokonać zama-
chu nożowniczego. Kolejny zamach, który
nie doszedł do skutku!


