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Rozpoczynamy od aktualnych fotografii z
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ponatach będzie dodany napis: „Ocenzurowane przez ONZ”.
* Decyzja ta pokazuje wyraźnie, że dla obecnej polityki ONZ niewygodne jest pokazanie
prawdy o Izraelu.

02.04.2016

1. Dwóch Arabów ze wschodniej Jerozolimy,
którzy chcieli objechać punkt kontrolny,
utknęli na skraju urwiska koło Jam ha-Melach (Morze Martwe). Gdy to piszę, izraelski
zespół ratowniczy jest w drodze, by ich ratować.
2. W ciągu nocy na terenach Judei i Samarii
izraelskie siły bezpieczeństwa aresztowały
6 poszukiwanych Arabów.
Jerozolima i jej historia.
3. Izraelski ambasador przy ONZ, Danny Danon, razem z organizacją „Standwithus”, zainicjowali w ONZ wystawę, która miała przedstawić dziedzictwo narodu żydowskiego.
W ONZ postanowiono odrzucić wszystkie
eksponaty mówiące o „syjonizmie”, Jerozolimie i izraelskich Arabach, twierdząc, że „nie
są one właściwe”. W odpowiedzi Danny Danon postanowił zwrócić się do Ban Ki-moona z żądaniem anulowania tej decyzji
i przedstawił te tematy, które zostały ocenzurowane jako protest, pokazując absurdalność decyzji ONZ. Na ocenzurowanych eks-

5. Po południu na punkcie kontrolnym przy
osiedlu żydowskim Tapuach w Samarii palestyński terrorysta usiłował zaatakować
nożem Izraelskich żołnierzy. Żołnierze dostrzegli podejrzane zachowanie napastnika
i wezwali go do zatrzymania się. Terrorysta
wyrzucił nóż i poddał się.

Równe prawa izraelskich Arabów i innych 6. Wychodząca w Londynie arabska gazeta
„Al-Araby Al-Jadeed” donosi, że egipski wymniejszości narodowych.
wiad poprosił ostatnio delegację Hamasu
Foto: Przykłady fotografii ocenzurowanych przez ONZ
o informacje w sprawie "losu izraelskich żołnierzy zaginionych w Gazie" w związku z przePo kilku dniach spokoju dzisiaj znowu do- chwałkami, że jakoby wciąż żyją.
szło do ataku.
4. 03.04. 2016 r. W mieście Rosz HaAjin
w południe palestyńska terrorystka zaatakowała nożem przechodniów, raniąc 30-letnią
izraelską kobietę. Terrorystka została złapana przez przechodniów. Ranna została przewieziona do szpitala Bellinson w Petah Tikvie. Terrorystka to 23-letnia mieszkanka
Kfar Kassem. Została przekazana policji.
7. 03.04.2016. Wieczorem, na specjalnie
zwołanej konferencji gen. Tal Kalman z sił
powietrznych powiedział: „W ostatnich miesiącach doszło do wielu zmian na Bliskim
Wschodzie, i nie były one blokowane przez
Siły Obronne Izraela. Wszystko się zmienia.
Jedyną stałą są zmiany. W mojej ocenie, dzisiejszą rzeczywistością są zmiany i niestabilność, i to jest przyszłość, jakiej będziemy
w nadchodzących latach doświadczać.
Bliski Wschód jest ogarnięty wyścigiem zbrojeń. Oprócz sił globalnego dżihadu, są tu
państwa planujące zakup zachodniej
i wschodniej broni za setki miliardów dolarów, w tym najbardziej zaawansowane bronie, które są kupowane przez otaczające nas
kraje. Samoloty myśliwskie, rakiety balistyczne i zaawansowane pociski klasy zie-

mia-powietrze. Wyścig zbrojeń, a także
niestabilność, stanowią bardzo duże zagrożenie. Dzisiejszy wróg jest jutrzejszym przyjacielem, a dzisiejszy przyjaciel jest jutrzejszym wrogiem. Istnieje możliwość erozji
przewagi jakościowej Sił Obronnych Izraela
i Sił Powietrznych Izraela. W tym kontekście
zakup samolotów F-35 ma sens. Istnieją
technologie, które Izrael w ostatnich latach
rozwinął, i które dostarczają rozwiązań na
zagrożenia. Zintegrowany system obrony Sił
Powietrznych Izraela łączy ze sobą baterie
Iron Dome, David Sling i rakiety Arrow. Obecne dni to dla Sił Powietrznych Izraela czas
rutynowych działań, to kampania między
wojnami. Przez cały czas trwa tajna działalność operacyjna, która nie osiąga intensywności rzeczywistej wojny. Samoloty F-35 są
lepsze niż inne samoloty na rynku i kosztują mniej niż niektóre z nich. Koszty relatywnie się zmniejszają, a ich konserwacja
w miarę upływu czasu stanie się jeszcze tańsza. Ich oprogramowanie jest skokiem
w porównaniu do innych współczesnych
myśliwców odrzutowych. Krytyka mediów
odnośnie zakupu myśliwców jest nieuzasadniona. Projekt pociąga za sobą wyzwa-

nia i zagrożenia, ale mam pełne zaufanie, że
niewidzialny odrzutowiec posunie Siły Powietrzne Izraela o krok do przodu” W najbliższym czasie rozpocznie się szkolenie izraelskich pilotów na myśliwcach F-35
w Stanach Zjednoczonych, a pierwsze F-35
dotrą do Izraela w grudniu.

Foto: Najnowsze izraelskie myśliwce F-35,
nieuchwytne dla radarów
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