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1. GAZA. Wyższy oficer IDF powiedział dziIDF zmie
niły rre
eguły gr
azie
zmieniły
gryy w G
Ga
ie. To,
siaj: „IDF
co się stało dzisiaj w nocy, to wyjątkowy
atak. Chodzi o zaatakowanie 50 celów w ciągu ponad 2 godzin. Nie zaakceptujemy takiej sytuacji i mamy zamiar zająć się wszelkimi rodzajami infrastruktury terrorystycznej
w Gazie”. Była to odpowiedź na wcześniejszy ostrzał rakietowy izraelskiego miasta
Sderot, w którym uszkodzony został budynek przedszkola. „Pomimo ataków Hamasu
i odwetu Izraela, Izrael nie jest zainteresowany eskalacją sytuacji lub zmianą statusu
Gazy. Izraelska odpowiedź była wysiłkiem
skierowanym na zmianę zasad gry. Izrael
będzie kontynuował politykę mającą na celu
utrzymanie pokoju na swojej południowej
granicy. W poniedziałek rano Izrael zezwolił
na duży transfer towarów do Gazy, w tym
dostawy około 1000 ciężarówek. Jest to kolejny dowód intencji Izraela”.
*Zmiana polega na tym, że dotychczas
w odpowiedzi na ostrzał rakietowy Hamasu,
atak odbywał się z opóźnieniem, zazwyczaj
wieczorem, co pozwalało terrorystom na
ukrycie i przemieszczenie wyrzutni rakietowych. Tym razem atak Izraela odbył się
niemal natychmiast i nie ograniczył się do
pojedynczego miejsca wystrzału, co z pewnością było zaskoczeniem i ciosem dla terrorystów. Atak Hamasu ma prawdopodobnie związek z wyborami, przed którymi chcieli
pokazać swoją siłę i dominację.
„To rzecz pewna, że zły nie ujdzie kary, lecz
potomstwo sprawiedliwych będzie wybawione” Przyp. Sal. 11,21

(Foto: Zdjęcia zniszczonych obiektów Hamasu. O precyzyjności ataków świadczy fakt, że jedynie dwie osoby zostały
ranne)

2. Turcja potępiła atak Izraela. (*Przy czym
następnego dnia, gdy 3 syryjskie rakiety
spadły na przygraniczne tureckie miasteczko, Turcja odpowiedziała atakiem w taki sam
sposób jak Izrael!) W odpowiedzi na potępienie Turcji izraelskie ministerstwo spraw
zagranicznych oznajmiło: „Normalizacja stosunków z Turcją nie oznacza, że będziemy
milczeć w obliczu jej absurdalnego potępienia nas. Będziemy kontynuować obronę niewinnych obywateli Izraela przed każdym
ostrzałem rakietowym naszych terenów,
zgodnie z prawem międzynarodowym i zgodnie z naszą odpowiedzialnością i naszym
sumieniem. Turcja powinna pomyśleć dwa
razy, zanim będzie krytykować operacje wojskowe w innych krajach”.
3. Na wczorajszym spotkaniu z uczniami
w szkole w Kairze minister spraw zagranicznych Egiptu, Samih Szukri, na pytanie jednego z uczniów w sprawie polityki Izraela,
odpowiedział: „Działania Izraela w okręgu
nie mogą być określane mianem terroru”.

Natychmiast przyszła odpowiedź rzecznika
Hamasu, Husama Badrana: „Kto nie dostrzega terroru w okupacji syjonistycznej, ten jest
ślepy”. *Pod silnymi naciskami Szukri zaczął
się później wycofywać ze swoich słów.
W krajach muzułmańskich przyznanie racji
Izraelowi wciąż jest aktem odwagi.

4. Wieczorem na Wzgórza Golan spadł syryjski pocisk moździerzowy. Eksplodował
w rejonie pól minowych między Bukata i Ein
Zivan. Nie odnotowano żadnych uszkodzeń.
W odpowiedzi izraelski samolot bezzałogowy zbombardował wieczorem syryjskie pozycje w pobliżu Al-Qunajtira na Wzgórzach
Golan. Celem były wyrzutnie rakiet, z których
wcześniej ostrzelano terytorium Izraela.

5. W nocy do grobu Józefa (Judea i Samaria),
bez uzgodnienia ze służbami bezpieczeństwa przyjechali ortodoksyjni Żydzi, by się
tam modlić. Natychmiast zostali zaatakowani
kamieniami przez palestyńskich Arabów.
W szybkiej akcji przybyli żołnierze, którzy musieli ratować niefrasobliwych odwiedzających, po czym przekazali ich w ręce policji.
*Ze względów bezpieczeństwa wszelkie tego
typu wycieczki Żydów na te tereny muszą być
zgłoszone i mieć zapewnioną ochronę od
pokojowo” nastawionych Arabów.
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6. Setki izraelskich żołnierzy IDF wspólnie
z Szin Bet i Magavem we wspólnej akcji
w nocy odnalazły i zlikwidowały siedem fabryk i magazynów broni, w tym 22 tokarki, w
okręgu Betlejem i Hebronu (Judea). Dodatkowo znaleziono 54 sztuki broni wszelkiego rodzaju. Aresztowano dwóch Arabów podejrzanych o handel tą bronią.
Dzięki Bogu, ta broń nie zostanie już użyta!
7. W kolejnej akcji policja i Szin Bet znalazły
pracownie fałszowania dokumentów, między innymi izraelskich dowodów osobistych,
pozwoleń wjazdów do Izraela i do pracy oraz
zaświadczeń pracy. Aresztowano 32-letniego mężczyznę, który na pierwszym przesłuchaniu przyznał się do sfałszowania setek
dokumentów i sprzedawania ich po 300 szekli każdy.

8. TURCJA. Trzy rakiety wystrzelone z Syrii
spadły w graniczącym z Turcją miasteczku,
na co Turcja odpowiedziała ogniem. (*Wspomniane powyżej)
9. IDF zadecydowały o zwiększeniu liczby dni
urlopowych dla żołnierzy w służbie regularnej z 15 do 23 dni rocznie.

10. Dla przebywających w Izraelu. Wkrótce
rozpocznie się coroczna konferencja uwielbieniowa w Jerozolimie o nazwie „ELAV”
(hebr. „Ku Niemu”).
Strona internetowa: elav.succathallel.com
25-26.08.2016, Jerozolima (koło tzw. pierwszej stacji kolejowej – Tachanat)
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