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1. W stanie zdrowia Chavy Mark, wdowy po
zamordowanym koło Hebronu Michaelu Marku, nastąpiła wczoraj wyraźna poprawa. Dzisiaj czeka ją jeszcze jedna operacja głowy.
Jej dzieci proszą o modlitwy.
*W Izraelu prośby o modlitwy w trudnych
sytuacjach nie są czymś niezwykłym, ale często spotykanym.
Jeszua (Jezus) powiedział: „Proście, a będzie
wam dane…”.

łożonych koło osiedla Amona w celu ustalenia, czy można przenieść tam domy mieszkańców Amony. Jest to jak widać ostatnia
szansa dla Amony przed walką przeciwko
ewakuacji. Tymczasem w Amonie życie toczy
się dalej: otworzono nowy placu zabaw dla
dzieci.

4. Dzisiaj w nocy siły IDF i Magabu zatrzymały 14 poszukiwanych Arabów na terenie
Judei i Samarii.
5. Ministerstwo obrony wydało specjalne
oświadczenie: „W związku z błędnym zrozumieniem przez media pisma wydanego przez
Ministerstwo Obrony w piątek, pragniemy
wyjaśnić: Państwo Izrael oraz system Izraela będą nadal ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi we wzajemnym szacunku i głębokiej aprecjacji. Jednak Izrael jest
głęboko zaniepokojony, że nawet po porozumieniu nuklearnym z Iranem, irańskie przywództwo nadal deklaruje, że jego głównym
zadaniem jest zniszczenie państwa Izrael,
i grozi słowami oraz czynami istnieniu Izraela. Nawet jeśli Iran przestrzega warunków
porozumienia, to jego oficjalna polityka
otwarcie dąży do zniszczenia Izraela, i neguje zasadność jego istnienia w społeczności
międzynarodowej. Podpisanie umowy
umożliwiło licznym liderom finansowym
i politycznym na całym świecie robienie interesów z Iranem, podczas gdy znaczna
część miliardów dolarów Iranu idzie na woj3. Samaria-Amona. Na wczorajszym wieczor- skowe zbrojenia oraz nielegalny program
nym posiedzeniu, doradca prawny rządu, rozwoju pocisków balistycznych. Różnice
Mandelblitt, potwierdził zbadanie ziem po- między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi
2. Palestyński lekarz, Ali Abu Shareh, który
udzielił pomocy żydowskiej rodzinie Mark
poszkodowanej w ataku terrorystycznym koło
Hebronu, został zwolniony. Jest to wyraz dezaprobaty palestyńskich władz do jego czynu.
Izraelski rząd zareagował na to i zaproponował pomoc w znalezieniu nowej pracy.
*Często można słyszeć bezmyślne głosy
wśród ludzi nastawionych negatywnie do
Żydów, że nie pomagają innym. To i wiele
innych zdarzeń stanowią jednie część wielu
świadectw zupełnie innej rzeczywistości.

w tej sprawie w żaden sposób nie wpływają
na nasze głębokie uznanie dla Stanów Zjednoczonych i prezydenta Stanów Zjednoczonych za ogromny wkład w bezpieczeństwo
narodowe Izraela. Przywiązujemy wielką wagę
do sojuszu między naszymi dwoma państwami".
6. Siły Obronne Izraela poinformowały, że
dron, który trzy tygodnie temu naruszył przestrzeń powietrzną Izraela nad Wzgórzami
Golan, nie był ani syryjski ani nie należał do
Hezbollahu, lecz był własnością rosyjskiej
armii. W połowie lipca niezidentyfikowany
dron wleciał około 4 km w głąb izraelskiej
przestrzeni powietrznej, po czym zawrócił i
odleciał do Syrii. W jego kierunku wystrzelono dwie rakiety Patriot. Również izraelski
myśliwiec podjął bezskuteczną próbę jego
zestrzelenia. Wkrótce potem Hezbollah wziął
na siebie odpowiedzialność za ten incydent.
Jednak w rozmowie telefonicznej premiera
Benjamina Netanjahu z prezydentem Rosji,
Władimirem Putinem, ten przyznał się, że w
rzeczywistości był to rosyjski bezzałogowy
dron. Dodał, że do incydentu doszło w wyniku ludzkiego błędu.

8. Podano do wiadomości, ze Szin Bet i policja aresztowały w ostatnim miesiącu Wahida Burasha, 38-letniego mieszkańca Jabalii w Gazie, na podstawie podejrzenia, że
wykorzystał swoją pracę w UNDP (United
Nations Development Programme) do działalności na rzecz Hamasu, między innymi do
budowy przystani morskiej dla wojskowego
skrzydła Hamasu.

9.08.2016
7. Dzisiaj rano administracja cywilna zburzyła cztery budynki postawione nielegalnie
przez Unię Europejską koło Hebronu.
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