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1. Gaza. Udaremniony atak na marynarzy IDF.
Agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinfor-
mowała, że w dniu 12 marca aresztowano
10 arabskich mieszkańców Strefy Gazy. Ich
zatrzymanie było związane z tym, że zbierali
oni informacje wywiadowcze na temat
izraelskich okrętów wojennych. Podczas
przesłuchań okazało się, że byli związani
z Islamskim Dżihadem i planowali atak ter-
rorystyczny na jeden z izraelskich okrętów.
(Na zdjęciu przywódca grupy Amin Jamas).
Plan ataku przewidywał, że jedna arabska
łódź rybacka miała odwrócić uwagę izrael-
skich okrętów patrolowych, podczas gdy dru-
ga miała przeprowadzić atak z użyciem prze-
ciwpancernego pocisku rakietowego Kornet.
W momencie, gdy rakieta trafiłaby izraelski
okręt, dopłynęłaby do niego trzecia łódź
z zadaniem uprowadzenia izraelskich mary-
narzy i wzięcia ich jako zakładników.

2. Gaza. Wieczorem uzbrojony palestyński
terrorysta podkradł się w pobliże ogrodze-
nia granicznego w północnej części Strefy
Gazy. Izraelscy żołnierze obserwowali go
i zastrzelili napastnika. Terrorysta był uzbro-

jony w karabin maszynowy AK-47, granaty
odłamkowe i miał założony pas samobój-
czy z materiałami wybuchowymi.

5.04.2018

3. Judea i Samaria. Udaremniony atak na
modlących się Żydów. W nocy około tysiąca
ortodoksyjnych Żydów modliło się w gro-
bowcu Józefa na przedmieściach Nablusu
w Samarii. Ich przejazd był osłaniany przez
izraelskich żołnierzy. Podczas wjazdu do Na-
blusu w stronę autobusów rzucono impro-
wizowany ładunek wybuchowy. Podczas
modlitw dostrzeżono podejrzaną aktyw-
ność w pobliskim domu. Podczas przeszu-
kania znaleziono w nim oraz na dachu broń
i aresztowano 3 Arabów. W czasie wyjazdu
doszło do arabskich zamieszek.
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Poniżej przejęta w nocy broń i amunicja.

4. Ministerstwo ochrony środowiska poin-
formowało, że zrobi wszystko, aby zapobiec
zaplanowanym na piątek kolejnym palestyń-
skim protestom w Strefie Gazy, podczas któ-
rych Hamas planuje podpalenie dziesiątek
tysięcy opon. Zapowiedziano także zwiększe-
nie zespołów monitorujących pogodę i prze-
prowadzających badania skażenia powietrza.
Uprzedzono, że może zaistnieć konieczność
wezwania mieszkańców okolicznych spo-
łeczności do pozostania w domach i nie
wychodzenia na zewnątrz ze względu na ska-
żenie powietrza. Koordynator działań rządo-
wych na terytoriach gen. Joav Mordechai po-
wiedział: „Spalanie opon w tak ogromnej

ilości spowoduje poważne uszkodzenia eko-
systemu w tym obszarze, poważnie zaszko-
dzi życiu, florze i zdrowiu mieszkańców,
zwiększając uszkodzenia warstwy wodono-
śnej i doprowadzając do niespotykanego
wcześniej zanieczyszczenie powietrza”. Wy-
soki rangą oficer sił bezpieczeństwa powie-
dział, że „Hamas jest zainteresowany stop-
niowym rozpalaniem płomieni starć do 14
maja. Następnie chcą doprowadzić do eska-
lacji, która przyniesie kolejną rundę walk
w Strefie Gazy”.

5. Gaza. Hamas ogłosił w Strefie Gazy, że
każda rodzina, której członek zginie podczas
przygranicznych starć otrzyma 3 tys. USD.
W przypadku odniesienia poważnych ran
otrzyma grant w wysokości 500 USD, a przy
umiarkowanych obrażeniach 200 USD .W kil-
ku miejscach przy ogrodzeniu granicznym
doszło do niewielkich starć. Do najpoważ-
niejszych doszło na północy na wysokości
Gazy i na południu przy Chan Junus, gdzie w
stronę granicy rzucono ładunek wybuchowy.
(Foto: Kolejne transporty z oponami ruszają
z Gazy w stronę granicy)

6. Gaza. Specjalne palestyńskie warsztaty
„teatralne” prowadzone przez wyszkolonych
trenerów, jak „w dramatyczny sposób poka-
zać moment bycia zranionym przez IDF” pod-
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czas filmowania, tak aby wyglądało to praw-
dziwie i wstrząsająco na potrzeby między-
narodowych mediów! W Izraelu ma to swoją
nazwę: „PALLYWOOD”!

7. Judea i Samaria. Po południu palestyński
terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem
na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie.
Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika.
Nikt nie został ranny.

8. Rzecznik IDF, generał brygady Ronen Ma-
nelis (foto), powiedział dzisiaj: „Większość
rannych zgłoszonych przez ministerstwo
zdrowia w Gazie ucierpiało od gazu łzawią-
cego, podczas gdy większość z 19 zgłoszo-
nych zabitych to terroryści. Hamas próbował
doprowadzić ludzi do płotu i wykonać zama-
chy terrorystyczne na żołnierzy i płot granicz-
ny, włącznie z wdarciem sie na nasze tere-
ny. Działaliśmy jednocześnie w pięciu
punktach, kiedy do każdego z nich przybyło
między 7000 a 13 0000 cywili, wśród nich
działacze organizacji terrorystycznych ze
Strefy Gazy”. Rzecznik IDF podkreślił: „Uwa-
żamy Hamas za odpowiedzialnego za wszyst-
ko, co się stało w ciągu tygodnia i to, co się
stanie jutro, w tym próby przeprowadzenia
zamachów i ataki na płot graniczny i infra-
strukturę bezpieczeństwa”.
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6.04.2018, piątek

9. Gaza. Rano w pięciu miejscach wzdłuż
ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy do-
szło do gwałtownych starć. Po zakończeniu
piątkowych modlitw, około 10 tys. Palestyń-
czyków wzięło udział w kolejnym marszu
powrotu. Podpalono setki opon i obrzuco-
no kamieniami oraz bombami zapalającymi
izraelskich żołnierzy strzegących granicy.
Żołnierze użyli środków do rozproszenia tłu-
mu, w tym armatek wodnych do gaszenia
pożarów i dużych wentylatorów do rozpra-
szania dymu. Pod osłoną dymu doszło do
kilku prób uszkodzenia ogrodzenia granicz-
nego. W starciach zginął 1 Palestyńczyk,
a 40 zostało rannych.

10. Siły IDF ogłosiły obszar położony przy
granicy ze Strefą Gazy zamkniętą strefą woj-
skową. Wzdłuż granicy rozmieszczono dzie-
siątki jednostek straży pożarnej, aby prze-
ciwdziałać ewentualnemu przeniesieniu się
ognia z płonących opon na terytorium Izra-
ela. Sytuacja jest bardzo poważna. Pojawiły
się niepotwierdzone doniesienia, że w kilku
miejscach żołnierze musieli wycofać się
z powodu gęstego dymu, a Palestyńczycy
okradli porzucony przez żołnierzy sprzęt
wojskowy. Istnieje zagrożenie przełamania
granicy w tych miejscach. Brak jednak po-
twierdzenia tych informacji.

11. ONZ-Izrael. Ambasador Izraela w ONZ,
Danny Danon wezwał Radę Bezpieczeństwa
ONZ do potępienia Hamasu. „Hamas powi-
nien zostać potępiony za wykorzystywanie
dzieci jako ludzkich tarcz. Wzywamy do za-
trzymania prowokacji, która tylko zaostrza
napięcia i przemoc”.

12. Gaza. W dzisiejszych starciach w Strefie
Gazy wzięło udział około 20 tys. Palestyń-
czyków – to mniej niż w miniony piątek, kie-
dy to demonstrowało 30 tys. osób. Dzisiaj
w starciach zginęło 7 osób, a około 150 zo-
stało rannych. Dym z płonących opon – po-
mimo planów Hamasu – w większości po-
został w Strefie Gazy, szkodząc najwięcej
samym demonstrantom.
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7.04.2018, Szabat/Sobota

13. AP. Palestyński przewodniczący Mahmud
Abbas potępił wczorajsze działania Izraela
na granicy Strefy Gazy. Abbas wezwał ONZ,
Ligę Arabską i Unię Arabską do położenia
kresu „barbarzyńskiemu zabijaniu przez
okupacyjną armię niewinnych i bezbronnych
ludzi, którzy pokojowo demonstrowali, aby
bronić swego prawa do życia, wolności i god-
ności”. Wezwał także Radę Bezpieczeństwa
ONZ, aby zapewniła międzynarodową ochro-
nę „bezbronnemu narodowi palestyńskie-
mu”.

14. USA-ONZ. Stany Zjednoczone zawetowały
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ próbę prze-
głosowania rezolucji potwierdzającej prawo
Palestyńczyków do pokojowych protestów.
Projekt rezolucji zakładał także powołanie
specjalnej komisji śledczej do zbadania oko-
liczności ostatnich starć na granicy Strefy
Gazy.

(Na zdjęciach: „Pokojowe” demonstracje pa-
lestyńskie oraz flaga ze swastyką obok flagi
palestyńskiej na granicy z Gazą)

15. IDF użyły potężnych armatek wodnych,
aby walczyć z pożarami w pobliżu granicy
z Gazą. Użyli także bardzo dużych wentyla-
torów, aby spróbować ograniczyć zanie-
czyszczenie Izraela czarnym dymem z Gazy.
Próbuje się użyć wszystkiego, aby uniknąć
katastrofy ekologicznej.

16. Danny Danon, izraelski ambasador
w ONZ w odpowiedzi na slowa Hanin Zoabi
(palestyńska parlamentarzystka w izrael-
skim Knesecie): „To hańba, że w czasie gdy
żołnierze IDF odpychają ataki na granicy
i delegacja Izraela w ONZ działa w celu
zablokowania jednostronnych procesów
politycznych, izraelska parlamentarzystka
wykorzystuje swoje pozycje do rozpo-
wszechniania kłamstwa na scenie ONZ i po-
pierania organizacji terrorystycznej, która
wzywa do likwidacji państwa Izrael i używa
dzieci jako ludzkich tarcz".
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17. Syria. Ponad 150 zabitych, bombardo-
wania ludności cywilnej i użycie broni che-
micznej (chlor gazowy) w mieście Douma
w okręgu Ghouta. (Atak lotnictwa prezyden-
ta Assada). Czy ONZ i UE zareagują tak moc-
no jak w przypadku jakiegokolwiek wydarze-
nia w Izraelu czy to prawdziwego czy też nie?

8.04.2018

18. Judea i Samaria. Próba zamachu w Mi-
shor Adumim koło Jerozolimy. Terrorysta pró-
bował dźgnąć Izraelczyka na stacji benzyno-
wej koło Mishor Adumim. Stojący obok cywil,
który zobaczył co się dzieje, strzelił w terro-
rystę i zneutralizował go. Terrorysta w sta-
nie bardzo ciężkim terrorysta został odwie-
ziony do szpitala Hadassah Har Hacofim w
Jerozolimie.

19. Gaza. Siły IDF zatrzymały nieuzbrojone-
go Palestyńczyka, który przekroczył ogrodze-
nie graniczne. Został przekazany na przesłu-
chanie.

20. Gaza. Jak podaje 20 kanał izraelskiej tv,
dzisiaj rano ujawniono, że „palestyński” fo-
toreporter Yaser Murtaja, zabity podczas
demonstracji w ostatni piątek, zbierał infor-
macje wywiadowcze przy pomocy baterii
multirotorów (dronów) i dostarczał je do or-
ganizacji terrorystycznych w Strefie Gazy ce-
lem koordynowania ataków.
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21. Gaza. Siły IDF wystrzeliły dzisiaj w kie-
runku trzech Gazańczyków, ktorzy próbowa-
li przejść przez płot graniczny koło kibucu
Be’eri. Gaza podaje, że strzelano do nich
z czołgu i zginęli (!), czemu zaprzecza IDF,
podając że po kilku strzałach ostrzegaw-
czych, zawrócili oni do Gazy. Po późniejszym
przebadaniu terenu, na którym się znajdo-
wali, okazało się, że podłożyli oni przy gra-
nicy improwizowane ładunki wybuchowe.

9.04.2018

22. Syria. Baza lotnicza T-4 reżimu Assada
w okręgu Homs została dzisiaj w nocy za-
atakowana rakietami. Wg doniesień z Syrii,
co najmniej 14 osób zostało zabitych. Sy-
ria, po wczorajszych groźbach Donalda
Trumpa, najpierw oskarżyła USA o ten atak,
a potem Izrael. Zarówno USA jak i Izrael
milczą. Wg informacji w Izraelu, baza ta słu-
żyła w rzeczywistości siłom irańskim.

23. Honduras-Izrael. Prezydent Hondurasu,
Juan Orlando Hernandez, zawiadomił, że nie
przybędzie do Izraela na ceremonię zapale-
nia zniczy z okazji 70 rocznicy niepodległo-
ści Izraela. Miri Regev, minister kultury i spor-
tu, powiedziała, że anulowanie przyjazdu
Hernandeza spowodowane było oczernia-
niem go przez opozycję.

PAMIĘTAJMY O MODLITWIE, WIDZĄC JAK WIEL-
KIM WALKOM I NACISKOM PODDANI SĄ CI,
KTÓRZY CHCĄ STANĄĆ ZA IZRAELEM- NARO-
DEM BOŻEGO WYBRANIA, DZIĘKI KTÓREMU
POZNALIŚMY NASZEGO MESJASZA.

Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu



–8–

Polska – Izrael
Wkrótce.

15.04.2018 – niedziela, godz.15.00 Warszawa
Odbędzie się „Marsz Życia” z okazji 70 rocznicy odrodzenia Izraela.

Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa!!!


