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23.12.2020
Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
dla chrześcijan od premiera Netanjahu.

24.12.2020
Judea
i
Samaria.
Izraelskie
siły
bezpieczeństwa poinformowały, że w
wyniku
działań
wywiadowczych
aresztowano Araba podejrzanego o
zabójstwo Esther Horgan.

Izrael–USA. Izraelska firma Elbit Systems
Ltd. ogłosiła przejęcie amerykańskiej spółki
Sparton Corporation za 380 mln dolarów.
Siedziba firmy znajduje się w De Leon
Springs na Florydzie.

Sparton jest czołowym producentem i
dostawcą
systemów
elektronicznych
wspierających działania podwodne dla
marynarki
wojennej
Stanów
Zjednoczonych
i
sojuszniczych
sił
zbrojnych. Prezes Elbit Systems, Bezalel
Machlis, powiedział: „Przejęcie Spartonu
wzmocni możliwości Elbit Systems i
umożliwi rozszerzenie działalności na
arenie morskiej. Wierzymy, że to przejęcie
będzie
korzystne
zarówno
dla
pracowników i klientów Elbit Systems, jak i
Sparton”.

Nie ujawniono żadnych szczegółów, za
wyjątkiem tego, że jest to Palestyńczyk z
Dżeninu w Samarii.
25.12.2020
Gaza–Izrael.
Wieczorem
palestyńscy
terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy dwie
rakiety, które zostały zestrzelone przez
system obrony Iron Dome nad miastem
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Syria–Izrael.
Syryjskie
media
poinformowały, że w nocy izraelskie siły
powietrzne zbombardowały cele położone
w rejonie miasta Masjafu w północnozachodniej Syrii.

Aszkelon. Podczas ucieczki do schronów 3
osoby doznały lekkich obrażeń.
„ZIELONY
PASZPORT”.
Ministerstwo
zdrowia poinformowało, że na 5 stycznia
planowane jest uruchomienie mobilnej
aplikacji tzw. zielonego paszportu, która
umożliwi Izraelczykom, którzy otrzymali
szczepionkę na koronawirusa, wyzdrowieli
z COVID-19 lub otrzymali negatywne wyniki
testu w ciągu trzech dni, na swobodne
podróżowanie.
Aplikacja
umożliwi
swobodne podróżowanie do „zielonych
wysp” turystycznych nad Morzem
Martwym i Ejlatu.

Prawdopodobnie nalot był wymierzony w
zakład montażu rakiet i magazyny broni.
Zginęło co najmniej 6 członków proirańskiej
milicji. Aktywowany został syryjski system
obrony przeciwlotniczej.
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26.12.2020
Gaza.
Izraelskie
siły
powietrzne
zbombardowały w nocy cele Hamasu w
Strefie Gazy.

Celami były zakład produkujący rakiety,
ośrodek szkoleniowy Hamasu oraz
przygraniczne posterunki obserwacyjne.
Rannych zostało 2 Palestyńczyków. Był to
odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy
terytorium Izraela.

Hotelu Grand Court. Minister obrony
Benny Gantz wezwał do przywrócenia
dawnej dyrektywy, na mocy której
obywatele powracający z zagranicy byli
zwolnieni z izolacji w hotelu, jeśli zgodzili
się na test koronawirusowy na lotnisku i
poddanie kwarantannie w domu.
Covid-19–Izrael.
Wieczorem w Jerozolimie 49-letni
mężczyzna
doznał
wstrząsu
anafilaktycznego w godzinę po przyjęciu
szczepionki Pfizera. Mężczyzna był
uczulony na penicylinę, ale nie ma żadnej
innej choroby. Jego stan jest stabilny i
znajduje się pod obserwacją.
Izrael–Rosja.
Premier Benjamin Netanjahu rozmawiał
wieczorem z rosyjskim prezydentem
Władimirem Putinem.

28.12.2020
Covid-19. Po południu wybuchły zamieszki
w Hotelu Leonardo w Jerozolimie, który
pełni funkcję hotelu izolacyjnego.

Dziesiątki osób zmuszonych do izolacji po
powrocie z zagranicy próbowało opuścić
hotel i zostało siłą zawróconych przez
ochroniarzy. Do podobnych zajść doszło w

Omówiono rozwój sytuacji w Syrii i w
regionie, a także kwestie dotyczące
zwiększenia
stabilności
regionalnej.
Prezydent Putin wysłał również list do
premiera Netanjahu, w którym napisał:
„Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje
z okazji nadchodzącego Nowego Roku.
Przywiązujemy dużą wagę do przyjaznych
stosunków z Izraelem”.
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Maroko–Izrael. W Izraelu przebywała
trzyosobowa
marokańska
delegacja.
Głównym zadaniem delegacji było
zbadanie, czy budynek położony w Tel
Awiwie (do 2000 r. używany przez misję
dyplomatyczną Maroka) będzie można
ponownie szybko oddać do użytku.

gen. Ghasema Solejmaniego, który w
styczniu ubiegłego roku zginął w
amerykańskim ataku w Iraku.

Podpisano cztery umowy obustronne
między
Izraelem
a
Marokiem,
koncentrujące się na bezpośrednich
połączeniach
lotniczych,
gospodarce
wodnej, połączeniu systemów finansowych
i zniesieniu wiz dla dyplomatów.

W ćwiczeniach wzięły udział siły Hamasu,
Islamskiego
Dżihadu,
Komitetów
Ludowego Ruchu Oporu i innych
mniejszych ugrupowań. Całością kierowało
wspólne dowództwo. Wystrzelono 8 rakiet
w stronę morza. Zaprezentowano także
bezzałogowy dron. Ćwiczenia miały na celu
pokazać Izraelowi zagrożenie ze strony
Strefy Gazy, gdyby Iran znalazł się pod
amerykańskim lub izraelskim atakiem.
Gaza. W nocy palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która z
powodu jakiegoś błędu lub usterki spadła
wewnątrz Strefy Gazy. W przygranicznych
izraelskich społecznościach ogłoszono
alarm.

29.12.2020
Gaza. Militarne skrzydła palestyńskich
frakcji działających w Strefie Gazy
przeprowadziły rano duże wspólne
ćwiczenia wojskowe.

30.12.2020
Gaza. Takie rzeczy w „więzieniu pod gołym
niebem”? Niech ktoś to powie działaczom
pro palestyńskim.
W przeddzień ćwiczeń, przy głównej
nadmorskiej drodze wystawiono duży
portret irańskiego dowódcy wojskowego

W Rafah (Strefa Gazy) zostało dziś
zainaugurowane
nowe
centrum
handlowe. Jest ono rozbudowane na
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A niektórzy „prawomyślni” ludzie wciąż
odważają się porównywać Strefę Gazy do
warszawskiego getta.
31.12.2020

dwóch piętrach ze sklepami różnego
rodzaju i wielkości, pięcioma restauracjami
dla stu dwudziestu operatorów, których
liczba
ma
wzrosnąć
trzykrotnie.

To największe centrum, jakie kiedykolwiek
zbudowali Palestyńczycy z enklawy
palestyńskiej i terytoriów palestyńskich na
Zachodnim Brzegu. Ciekawostka: centrum
kosztowało trzy miliony dolarów, tyle samo
co jeden z tych przeklętych tuneli Hamasu,
które Izrael niszczy dziesiątkami.

IDF – raport. Siły Obronne Izraela
opublikowały raport aktywności za miniony
rok. W ubiegłym roku odnotowano 176
rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy, z
których 90 spadło w otwartej przestrzeni.
System Iron Dome przechwycił 80 rakiet, co
stanowiło 93% rakiet wystrzelonych w
obszar zabudowany. Udaremniono 38 prób
przekroczenia granicy oraz wykryto jeden
tunel terrorystyczny. Na granicy ze Strefą
Gazy wybudowano 12 km bariery
podziemnej i około 45 km ogrodzenia
granicznego. Podczas działań odwetowych
zniszczono 300 celów w całej Strefie Gazy.

W sektorze północnym udaremniono dwie
próby ataku Hezbollahu, oraz dziesięć prób
przekroczenia granicy z Libanem. Ponadto
na froncie syryjskim zaatakowano około 50
celów, wykryto dwa ładunki wybuchowe
oraz
udaremniono
jeden
atak
terrorystyczny Hezbollahu na granicy z
Syrią. W obszarze Judei i Samarii nastąpił
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spadek liczby wszystkich ataków. W ciągu
ostatniego roku na tym obszarze
odnotowano co najmniej 1500 ataków z
użyciem kamieni, 229 ataków z użyciem
koktajlów Mołotowa oraz 31 podpaleń,
które wywołały pożary. W 2020 roku
wojsko
zintensyfikowało
kampanię
przeciwko
lokalnemu
przemysłowi
produkcji broni w Judei i Samarii,
zamykając 50 takich warsztatów. Ogółem
skonfiskowano 541 sztuk broni palnej i 330
noży.
Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły
1400 misji bojowych, w tym ponad 400 przy
użyciu śmigłowców, ponad 1000 przy
użyciu samolotów transportowych oraz
około 35 000 godzin przez bezzałogowe
drony. Najdalszą misją było dostarczania
sprzętu medycznego do Indii. Siły
powietrzne otrzymały cztery samoloty F35. Marynarka wojenna otrzymała
pierwszą korwetę rakietową klasy Sa’ar 6 –
INS „Magen”.

Izraela wynosi 9 291 000 osób, z czego 6
870 000 Żydów (73,9%), 1 956 000 Arabów
(21,1%), 456 000 innych (5%). Populacja
kraju wzrosła o 1,7%.
Przyjechało około 20 tys. nowych
imigrantów – Rosja (38,1%), Ukraina
(15,1%), Francja (11,0%) i Stany
Zjednoczone (10,7%).
01.01.2021
Izrael – TURYSTYKA 2020. Ministerstwo
turystyki poinformowało, że w ubiegłym
roku około 850 tys. turystów odwiedziło
Izrael, co oznacza spadek o 81,3% w
porównaniu z poprzednim rokiem.
Pandemia
praktycznie
całkowicie
zahamował
wszelką
turystykę
i
spowodował
wielkie
straty
dla
przewodników turystycznych, hotelarstwa,
gastronomii i wszystkich powiązanych
branż. W rezultacie 200 tys. izraelskich
rodzin zatrudnionych w branży turystycznej
całkowicie straciło środki do życia.
Ukraina. Tysiące Ukraińców maszerowało
z pochodniami w Kijowie, składając
coroczny hołd pamięci Stepana Bandery,

Centralne
Biuro
Statystyczne
poinformowało, że liczba mieszkańców

ukraińskiego nacjonalisty i nazistowskiego
kolaboranta, który zamordował tysiące
Żydów. Podczas marszu wielu uczestników
machało transparentami z symbolem
skrajnie prawicowej partii Swoboda, której
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przywódcy
często
wypowiadali
antysemickie
komentarze,
oraz
transparentami z napisem: „Nacjonalizm to
nasza religia. Bandera jest naszym
prorokiem”. Izraelski ambasador na
Ukrainie,
Joel
Lion,
powiedział:
„Zdecydowanie
potępiamy
wszelkie
gloryfikacje kolaborantów z reżimem
nazistowskim. Najwyższy czas, aby Ukraina
rozliczyła się ze swoją przeszłością”.
03.01.2021
Judea i Samaria. Po południu Palestyńczycy
obrzucili kamieniami izraelski samochód
przy osiedlu żydowskim Neve Tzuf w
zachodniej części Samarii.

Po obrzuceniu kamieniami doszło do
wypadku samochodowego. Ranna została
Izraelka, która z czwórką dzieci jechała na
test na obecność COVID-19. Przybyli na

miejsce izraelscy żołnierze rozpoczęli
pościg za sprawcami ataku. Dochodzenie
wykazało, że był to zaplanowany atak –
jedna grupa zablokowała drogę i
zatrzymała samochód, podczas gdy druga
grupa przeprowadziła atak kamieniami.
Żołnierze zablokowali sąsiednią arabską
wioskę Dir Nizam i aresztowali około 20
osób w celu przesłuchania i znalezienia
sprawców.
ZEA – Izrael.
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
poinformowały, że rozbiły irańską grupę
przygotowującą atak terrorystyczny na cele
izraelskie i biznesowe w Dubaju. Trwają
przesłuchania aresztowanych.
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USA – Izrael.

04.01.2021

Ministerstwo obrony Izraela, przekazało
amerykańskiej armii drugą baterię obrony
przeciwrakietowej Iron Dome.

Covid-19. Prof. Nachman Ash na
posiedzeniu
ministerialnej
komisji
konstytucyjnej powiedział, że tzw. „zielony
paszport” będzie wydawany osobom
zaszczepionym
przeciwko
korona
wirusowi (po drugiej dawce szczepionki)
lub wyleczonym po chorobie COVID-19, i
będzie ważny przez sześć miesięcy.

Ash dodał, że zielony paszport będzie
można również otrzymać po otrzymaniu
negatywnego wyniku testu, i będzie on
ważny przez 72 godziny. Paszport ma
zwalniać właściciela z obowiązkowej
kwarantanny. Będzie można go pobrać ze
strony internetowej ministerstwa zdrowia
lub funduszu zdrowotnego. Będzie
dostępny w języku angielskim w celu
ułatwienia podróży międzynarodowych.
Pierwsza bateria została dostarczona we
wrześniu 2020 r. Minister obrony, Benny
Gantz, powiedział: „Dostarczenie baterii
Iron
Dome
dla
Armii
Stanów
Zjednoczonych po raz kolejny świadczy o
bliskich stosunkach między ministerstwem
obrony Izraela a Departamentem Obrony
USA”.

USA – Izrael. Minister obrony, Benny
Gantz, powiedział rano, że chce, aby Izrael
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zakupił trzecią eskadrę wielozadaniowych
samolotów myśliwskich F-35 ze Stanów
Zjednoczonych. W tej sprawie prowadzone
są tajne rozmowy w Waszyngtonie i Izrael
ma nadzieję, że umowa zostanie zawarta
do 20 stycznia (data podania wyników
wyborów w USA). Gantz powiedział: „Bez
wątpienia musimy rozszerzyć ilość F-35.
Obecnie mamy dwie eskadry. Sądzę, że to
rozszerzymy”.
USA. WCIĄŻ NIE WIADOMO, KTO
OSTATECZNIE ZOSTANIE PREZYDENTEM
USA. W związku ze zgłaszanym
prawdopodobieństwem licznych oszustw
wyborczych w kilku kluczowych stanach,
czekamy na wyniki.

Prośba o modlitwę! W tę środę możemy
się dowiedzieć czegoś więcej.
Cokolwiek byśmy nie myśleli, polityka D.
Trumpa doprowadziła już do kilku
poważnych traktatów pokojowych między
Izraelem, a paroma liczącymi się krajami
arabskimi. Wiele innych już zaczyna się
również nad tym zastanawiać. Czegoś
takiego bez wojny, nie udało się dotąd
osiągnąć żadnemu prezydentowi USA.
„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją
w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech
panuje w murach twoich, a spokój w twoich
pałacach!..” Psalm 122,6-7

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

