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Dzisiaj odbył się pogrzeb Dafne. Na zdjęciu
poniżej mąż Dafne, Natan z synem odmawiają modlitwę na pogrzebie.

Foto powyżej: Przedstawiciele rządu m.in.: N. Benett
(Minister ds. Jerozolimy i diaspory oraz Minister edukacji), Ajelet Shaked (Minister Sprawiedliwości) oraz ciężko
ranny w zeszłorocznym zamachu Jehuda Glick (działacz
na rzecz odbudowy Trzeciej Świątyni w Jerozolimie)
• O tych ludziach usłyszymy jeszcze nie raz.

Na forach izraelskich ludzie piszą, że bardzo
smutno jest, gdy dzieci odmawiają kadisz • Przy okazji tych trudnych momentów możnad grobami swoich rodziców.
dlić się o konkretne rzeczy, jakie Bóg kładzie nam na sercu.

Weselcie się z weselącymi się, a płaczcie
z płaczącymi. Rzym.12,15
W prasie ukazały się również krótkie informacje dot. Dafne:
„Sama została zaadoptowana w wieku lat 13.
Swojego męża poznała, kiedy obydwoje byli
w wojsku. Stacjonowali na granicy libańskiej.
Charakterystyczne w Izraelu jest to, że w ta- Było to dla nich całkiem naturalne, by zakich ciężkich chwilach mnóstwo ludzi łączy adoptować jeszcze dwoje dzieci do swojej
się ze sobą mimo wielu różnic w poglądach własnej czwórki, z której najstarsza Ra’anana
ma 17 lat, a najmłodszy, Janiv, 4”. Ra’anana
i stoją razem z cierpiącymi.
powiedziała dzisiaj na pogrzebie: „Mamuś,
byłaś moją najlepszą przyjaciółką”.
2. Trwają poszukiwania terrorysty z Otniel.
Podejrzewa się, że mógł być arabskim pracownikiem budowlanym. IDF rozkazało natychmiastowe usunięcie wszystkich robotników palestyńskich ze wszystkich osiedli
Gusz Ecjon ze względów bezpieczeństwa.
• Jeśli usłyszymy, że Palestyńczycy skarżą się
na postępowanie Izraela, zwróćmy uwagę, że

decyzje takie podejmowane są w takich krytycznych sytuacjach, o czym media już nie
informują. Tak naprawdę wszyscy tam chcieliby żyć spokojnie i normalnie, ale w przypadku zagrożenia życia, są podejmowane
trudne i niepopularne decyzje.

Foto: Głównodowodzący armii w organizacji poszukiwań

Foto: Arabowie opuszczają izraelskie osiedla Gusz Ecjon
pod bacznym okiem żołnierzy

3. KOLEJNY ZAMACH!
W Tekoa w Gusz Ecjon około godziny 11.00
terrorysta wdarł się do składu z odzieżą
i zranił nożem około 30-letnią ciężarną kobietę. Odwieziono ją do szpitala Shaarei Tzedek w Jerozolimie. Jej stan określany jest na
chwilę obecną jako ciężki, ale stabilny. Terrorysta został zastrzelony przez jednego
z mieszkańców osiedla. Mieszkańcom Tekoa
polecono pozostanie w domach. Do poszukiwań zaangażowano wojsko.

Foto: Ciężko ranna kobieta, Michal Furman

4. Ambasador USA w Izraelu, Dan Shapiro,
skrytykował ostro politykę Izraela w Judei
i Samarii: „W Izraelu są dwa standardy: jeden dla Izraelczyków, a drugi dla Palestyńczyków”.
• Widzimy, jak łatwo można oceniać i krytykować sytuację w Izraelu bez znajomości
tego, co faktycznie jest przyczyną pewnych
działań.
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Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
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Foto: Skład z odzieżą, gdzie została zaatakowana kobieta

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom
w Oświęcimiu

