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3. IDF przygotowują się do powitania tworzonego właśnie elitarnego plutonu spado1. Palestyński lekarz, który został zwolnio- chronowego – jednostki składającej się z sany z pracy w palestyńskim szpitalu za to, że mych ultra-ortodoksyjnych Żydów.
udzielił pomocy żydowskiej rodzinie, w której zginął rabin Michael Mark, otrzymał pracę w szpitalu Hadassah w Jerozolimie.
„…będę błogosławił błogosławiącym tobie...” I Mojż. 12:3
„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. Mat. 25,40

4. Ostatniej nocy w różnych częściach Izraela można było zaobserwować niezwykły
deszcz meteorytów.
„I ukażę znaki na niebie i na ziemi...” Joel 3,3.

2. Palestyńskie służby bezpieczeństwa
w trakcie akcji likwidowania komórek gangsterskich przejęły broń i amunicję.

w której nauczał Jezus”, powiedział izraelski archeolog Mordechaj Aviam.
„Poszedł więc i kazał w ich synagogach po
całej Galilei...”. Ew. Marka 1,39

5. Palestyńczycy coraz częściej używają nowej broni – lasera kieszonkowego. Laser taki
o coraz większej mocy można kupić w sklepach. Skierowany bezpośrednio na siatkówkę oka może spowodować czasową ślepotę
i np. wypadek kierowcy pojazdu. Palestyńczycy próbują używać go głównie na drodze
nr 443 koło Modin biegnącej przez tereny
Samarii i oślepiają jadących drogą kierowców. Zgłaszane były już też przypadki próby
oślepienia pilotów samolotów podchodzących nisko do lądowania. *W przypadku zauważenia takiego światełka, wystarczy nie
kierować na nie bezpośrednio wzroku i wów- 21.08.2016
czas nie jest groźne.
7. Policja aresztowała 6 Arabów z Jabel Mukaber podejrzanych o przynależność do organizacji terrorystycznej.
8. Podano do wiadomości, że ładunki wybuchowe znalezione w torbie przez rolnika na jego
polu koło Metulli 3 tygodnie temu, zostały przemycone z Libanu. Nie jest jasne, do czego były
przeznaczone i kto miał je odebrać. Przemyt
narkotyków w tym okręgu jest na porządku
dziennym, natomiast materiały wybuchowe nie
6. Ciekawego odkrycia dokonali izraelscy ar- były przemycane od lat.
cheologowie w Galilei. W pobliżu góry Tabor
w Tel Rekhesh znalezniono ruiny wiejskiej
synagogi z czasów Jezusa. Nigdy wcześniej
nie odkryto wiejskiej synagogi z tamtego
okresu. Budynek ma wymiary ok. 9 x 8 m.
Znalezisko pokazało, że wewnątrz przy ścianach były usytuowane wapienne ławki,
a dwa filary wspierały dach. „Jest to najprawdopodobniej jedna z synagog w Galilei,

9. Po godzinie 14.00 w regionie Gazy pojawiły się trzy alarmy rakietowe. Jedna z rakiet
trafiła w miasteczko Sderot, uderzając w ziemię między domami mieszkalnymi. Dzięki
Bogu nie wybuchła i nikt nie został ranny.
Saperzy zajęli się jej rozbrojeniem. W odróżnieniu od dotychczasowych działań, kiedy to
wojsko odpowiadało na ataki czekając kilka godzin najczęściej do wieczora, tym razem IDF wysłał samoloty do ataku celów
Hamasu natychmiast po ataku. Do tej pory
miały miejsce już kilkakrotne ataki lotnictwa
na cele Hamasu w Gazie. Mimo że odpowiedzialność za atak na Sderot wzięła na siebie komórka ISIS, wg. informacji izraelskich
ataku dokonał Hamas.

10. W każdym kraju bez wyjątku są ludzie
działający na jego szkodę. Podobną postacią w Izraelu jest George Soros, który u nas,
głównie przez zagorzałych antysemitów, często podawany jest jako przykład Żyda działającego na szkodę świata. Nie jest to postać, którą można by oceniać mieszkańców
Izraela, a wręcz wyjątek, który jest potępiany
w Izraelu. Wyjawiono właśnie kolejne informacje dot. jego działalności antyizraelskiej.
(Foto: Z artykułu Jewishpress.com)
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