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1. Sąd wojskowy w Kastynie zarządził zwolnienie żołnierza, który zastrzelił zneutralizowanego terrorystę w Hebronie, do tzw. aresztu otwartego w jego bazie na 8 dni. Areszt
otwarty w IDF oznacza, że żołnierzowi nie
wolno opuścić jego bazy lub obozu i że w
każdej chwili musi być gotowy na stawienie
się. Żołnierz będzie zwolniony dopiero jutro,
ponieważ prokuratura chce dać oskarżycielom czas na apelację.
Wg sondaży, 80 % Izraelczyków stanęło po
stronie żołnierza, a 5% zwolenników lewicy, typu członkowie organizacji "Betzelem",
która za główny cel obrała sobie dyskredytowanie działań wojska, nazwało go mordercą.

3. Zeszłej nocy w Judei i Samarii aresztowano 16 poszukiwanych terrorystów, w tym jednego poszukiwanego terrorystę z Hamasu.

4. Portal społecznościowo-informacyjny
"Twitter" postanowił zamknąć konto zbrojnego skrzydła Hamasu, które liczyło setki
tysięcy zwolenników. *Portale tego typu powodują wzniecanie nienawiści i nawołują do
ataków na Izrael. Dzięki Bogu za tę decyzję!

2. Zgodnie z informacjami z „Amaq News
Agency”, izraelskie lotnictwo w porozumieniu z Egiptem zniszczyło obozy szkoleniowe terrorystów z ISIS w pobliżu granicy z Izraelem po stronie egipskiej. Zniszczenie tych
obozów w praktyce bardzo poważnie osłabia morale i siłę tych terrorystów walczących 5. Sąd najwyższy zadecydował dzisiaj więkz wojskami Egiptu na Synaju i wspierających szością głosów, że indywidualne osoby, które nie przeszły konwersji przeprowadzanych
zaopatrzenie Strefy Gazy w broń i rakiety.
przez sądy głównego rabinatu (*tzw. ortodoksyjnego), również będą uwzględnione do
tzw. „prawa powrotu”. Główny rabin Izraela
Icchak Josef: „To jest skandal. Nie do pomyślenia jest, żeby system konwersji prywatnych, który nie jest kontrolowany przez żaden
czynnik rządowy, był oficjalnie uznany”.
* Liberalizacja procedur związanych z tzw. „prawem powrotu” ułatwi w praktyce powrót do Izraela Żydów niewyznających zasad ortodoksyjnego judaizmu. Oznacza to także nieznaczne, ale mimo wszystko ułatwienie powrotu dla tzw.
Żydów mesjańskich wyznających Jeszuę (Jezusa) jako Mesjasza Izraela.

Rabin Gilad Kariv, naczelny przedstawiciel
ruchu reformowanego: „Decyzja sądu najwyższego w sposób jasny mówi, że w państwie Izrael jest więcej niż jedna droga dla
konwersji”. (JTA.org)
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