
WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 247 

Modlitwa o Izrael, 15-25.04.2021 

 
15.04.2021. 
  
Izrael-Covid-19.  
Ministerstwo zdrowia zniosło od 
najbliższej niedzieli przepisy 
nakazujące noszenie masek 
ochronnych na zewnątrz. 
 

 
 
Maski ochronne będą jednak nadal 
wymagane w pomieszczeniach 
zamkniętych, takich jak sklepy i 
restauracje.  
 
16.04.2021.  
 
Gaza.  
Izraelskie siły powietrzne 
zbombardowały w nocy cele Hamasu 
w Strefie Gazy. Zaatakowano 

podziemną infrastrukturę, warsztaty 
produkujące broń oraz przygraniczne 
posterunki obserwacyjne. Był to 
odwet za wcześniejszy ostrzał 
rakietowy terytorium Izraela.  
 
17.04.2021.  
 
Covid-19-Izrael.  
Działanie szczepionki. Mutacja 
wirusa Covid-19 osiem razy częściej 
infekuje zaszczepionych ludzi niż 
nieszczepionych! Badanie 
przeprowadzone na Uniwersytecie 
w Tel Awiwie wykazało, że 
południowoafrykański wariant 
wirusa Covid-19 częściej dotyka ludzi 
którym podano szczepionkę Pfizera 
niż osoby niezaszczepione. Badanie 
wykazało, że wariant B.1.351 wirusa 
został wykryty osiem razy częściej u 
osób zaszczepionych – lub 5,4% w 
porównaniu z 0,7% - w porównaniu z 
osobami, które nie zostały 
zaszczepione. W badaniu pomogła 
również firma Clalit Health Services, 
czołowy izraelski dostawca usług 
zdrowotnych. „Stwierdziliśmy 
nieproporcjonalnie wyższy odsetek 
odmian południowoafrykańskich 
wśród osób zaszczepionych drugą 
dawką w porównaniu z grupą 
niezaszczepioną” – powiedział Adi  
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Stern z Uniwersytetu w Tel Awiwie. 
„Oznacza to, że wariant 
południowoafrykański jest w stanie 
do pewnego stopnia przebić się przez 
ochronę szczepionki”. Odmiana 
południowoafrykańska stanowiła 
mniej niż jeden procent wszystkich 
przypadków COVID-19 w Izraelu, 
podaje AFP, cytując badanie. 
 
18.04.2021. 
  
Jerozolima. Wieczorem Arabowie 
wszczęli zamieszki w rejonie Bramy 
Damasceńskiej na Starym Mieście w 
Jerozolimie. Obrzucono policjantów 

kamieniami i fajerwerkami, na co 
policjanci odpowiedzieli środkami do 
rozpraszania tłumu. W rejonie 
rozmieszczono policję konną oraz 
specjalne jednostki do tłumienia 
rozruchów. Zatrzymano 5 
demonstrantów.  
 
19.04.2021.  
 
Rocznica wybuchu powstania w 
getcie warszawskim, tragiczny zryw 
mający symboliczne znaczenie, Stop!  
 

 
 
 
Iran–Izrael.  
Dowódca Gwardii Rewolucyjnej 
Iranu, gen. Hossein Salami, 
powiedział: „Mówimy Syjonistom, że 
wasze szczęście jest bardzo ulotne. 
Znikniecie z rąk narodu, który 
wypędziliście z ich ziemi. Nie cieszcie 
się, gdyż będziemy kontynuować  



WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 247 

Modlitwa o Izrael, 15-25.04.2021 

 

 
 
naszą drogę i nikt nie opuści frontu 
walki, a okopy są pełne ludzi, którzy 
nie mają na sobie zbroi ani mieczy. 
Zagłada wszystkich diabłów na 
świecie, które sprzeciwiają się 
islamowi, będzie kontynuowana”.  

*Jak widać zagłada Izraela dla Iranu 
(Persji), jest tylko początkiem. 
 
20.04.2021. 
  
Izrael. Po południu policja odkryła 
skład materiałów wybuchowych w 
centrum Ramli. Przejęto 10 bomb 
domowej roboty.  

Saperzy zneutralizowali bomby i 
zabrali je do zniszczenia. Zatrzymano 
1 osobę.  
 
22.04.2021.  
 
SYRIA-IZRAEL. W nocy z Syrii została 
wystrzelona rakieta klasy ziemia-
powietrze SA-5, która wleciała na 
terytorium Izraela i eksplodowała 
przy beduińskiej wiosce Abu Qrenat 
w regionie północnego Negewu.  
 

 
 
Miejsce to znajduje się w odległości 
około 5 km od miasta Dimona, przy 
którym mieści się izraelski reaktor 
jądrowy (około 8 km dalej). Syryjska 
rakieta przeleciała około 300 km 
(mimo, że jej oficjalny zasięg to 200 
km) i to pomimo aktywowania 
izraelskich systemów obrony i 
wystrzelenia rakiet Patriot. Rakieta 
spadła w otwartym terenie nie 
powodując żadnych strat.  
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Mimo zaawansowanych systemów 
wojskowych, rakieta przeleciała 
niezestrzelona przez ogromny 
obszar, w tym również wewnątrz 
Izraela, kierując się w stronę 
izraelskiego reaktora nuklearnego i 
wybuchła tylko 8 km przed nim!  

*Pokazuje to, że tak naprawdę 
Izrael może ufać jedynie swojemu 
Bogu!  
 
Syria.  
Izraelskie Siły Powietrzne 
zbombardowały w nocy cele 
położone w rejonie Damaszku w 
Syrii. Zaatakowano syryjską baterię 
rakiet przeciwlotniczych dalekiego 
zasięgu SA-5, która wystrzeliła 
rakietę na terytorium Izraela. 
Zaatakowano także inne baterie 
rakiet klasy ziemia-powietrze na 
terytorium Syrii. Syryjskie media 
podały, że system obrony 
powietrznej kraju został 
aktywowany. Rannych zostało 4 
syryjskich żołnierzy.  
 
Rosja–Ukraina–Izrael.  
Ukraiński ambasador w Izraelu, 
Jewhen Kornijczuk, powiedział, że 
Ukraina zwróciła się do premiera 
Benjamina Netanjahu, aby pełnił 

rolę mediatora w rozmowach 
między nią a Rosją.  
 

 
 
Według ambasadora, Netanjahu 
zgodził się na tę prośbę, a nawet już 
rozmawiał z prezydentem Rosji 
Władimirem Putinem i prezydentem 
Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 
„To, o co już prosiliśmy premiera 
Izraela, to zaangażowanie się w rolę 
mediatora w tej sprawie, ponieważ 
ma on dobre stosunki zarówno z 
Putinem, jak i Zełenskim. Z radością 
stwierdzam, że premier nie odmówił 
prośbie. Powiedział, że zrobi w tej 
sprawie wszystko, co w jego mocy”.  
 
23.04.2021.  
ONZ-Autonomia Palestyńska. ONZ i 
europejscy członkowie Rady 
Bezpieczeństwa wezwali Izrael do 
zezwolenia wszystkim 
uprawnionym Arabom 
mieszkającym we Wschodniej 
Jerozolimie na głosowanie w 
wyborach parlamentarnych 
Autonomii Palestyńskiej. Wybory 
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mają się odbyć 22 maja. Rzecznik 
ONZ, Stephane Dujarric, powiedział: 
„To bardzo ważne, aby Palestyńczycy 
we wszystkich częściach 
okupowanego terytorium 
palestyńskiego, mogli uczestniczyć w 
tym bardzo ważnym procesie 
demokratycznym”. Estonia, Francja, 
Irlandia, Niemcy i Belgia oświadczyły: 
„Jesteśmy gotowi wspierać wolne, 
uczciwe i pluralistyczne wybory na 
całym okupowanym terytorium 
palestyńskim, w tym we Wschodniej 
Jerozolimie, i z zadowoleniem 
przyjmujemy konstruktywne 
zaangażowanie palestyńskich 
frakcji”.  
 
Judea i Samaria. Po południu 
izraelska policja graniczna 
zatrzymała Palestyńczyka, który 
usiłował wejść z ukrytym nożem na 
teren Grobowca Patriarchów w 
Hebronie, w Judei. Podczas 
przesłuchania przyznał się, że 

planował zaatakować modlących się 
Żydów. 
  
TURYSTYKA.  
Minister turystyki, Orit Farkash-
Hacohen, ogłosiła, że zorganizowane 
grupy zaszczepionych zagranicznych 
turystów będą mogły uczestniczyć w 
Paradzie Równości  
 

 
 
organizowanej 11 czerwca w Tel 
Awiwie. Władze Tel Awiwu 
przygotowują się na przyjazd około 
tysiąca zagranicznych turystów. 
 
24.04.2021.  
 
Wybory w Autonomii Palestyńskiej.  
Prawda o wyborach 
parlamentarnych w Autonomii 
Palestyńskiej.  
W wyborach startuje 36 partii 
politycznych o zróżnicowanej 
ideologii i celach. 11 z tych partii ma 
w swoim logo mapę przyszłego 
państwa palestyńskiego, która 
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wymazuje całe państwo Izrael i 
umieszcza je w państwie Palestyna. 
Dwoma największymi frakcjami są 
Fatah i Hamas.  
Fatah posiada logo z mapą Palestyny, 
która wymazuje Izrael. W logo 
 

 
 znajdują się również dwa karabiny i 
granat, co wskazuje, że wyzwolenie 
Palestyny (tj. zniszczenie Izraela) 
musi dokonać się poprzez militarną 
walkę.  
 

 
 
Hamas posiada logo z mapą 
Palestyny, która wymazuje Izrael. W 
logo znajduje się również meczet al-

Aksa i dwa skrzyżowane z sobą 
miecze, co wskazuje, że wyzwolenie 
Palestyny ma się dokonać przez 
militarną walkę.  
Obecna fala przemocy ewidentnie 
jest wynikiem walki politycznej 
między palestyńskimi frakcjami, 
które wykorzystały kwestię 
Jerozolimy do odwrócenia uwagi 
Palestyńczyków od wewnętrznych 
problemów i wyzwań. Dzięki temu 
odsunięto wszystkie różnice na bok, 
a frakcje walczą o tytuł najlepszego 
„obrońcy Jerozolimy i meczetu al-
Aksa”.  
Tymczasem Hamas i inne frakcje z 
siedzibą w Gazie, również próbują 
coś zyskać na zamieszkach w 
Jerozolimie przed wyborami. Rakiety 
wystrzelone ze Strefy Gazy miały na 
celu pokazanie palestyńskiej opinii 
publicznej, że te frakcje również są 
zaangażowane w „bitwę o 
Jerozolimę”. 
 
Gaza.  
Palestyńscy terroryści wystrzelili w 
nocy 3 rakiety ze Strefy Gazy. Jedną 
z nich zestrzelił system obrony Iron 
Dome, a dwie pozostałe spadły w 
otwartym terenie w pobliżu kibucu 
Kissufim, nie powodując żadnych 
strat. Około godzinę później  
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wystrzelono 4 rakiety, z których 
dwie przechwycił system Iron Dome, 
a pozostałe spadły w otwartym 
terenie. W trzeciej salwie 
wystrzelono jedną rakietę w stronę 
miasta Aszkelon, a 4 rakiety w 
kierunku południowego Negewu. 
Jedną rakietę przechwycił system 
Iron Dome. Nad ranem wystrzelono 
kolejne salwy rakiet. Ogółem ze 
Strefy Gazy wystrzelono co najmniej 
30 rakiet, z których zestrzelono 
cztery. Nie odnotowano żadnych 
szkód.  
 
25.04.2021.  
 
Ejlat.  
Ministerstwo rolnictwa 
poinformowało, że w rejonie Ejlatu i 
Arava wykryto duży rój szarańczy. 
Mieszkańcom moszawu Hatzeva 
udało się złapać część szarańczy w 
pułapki sieciowe, dzięki czemu  

 

 
 
ochronili swoje pola i uprawy. W 
Ejlacie szarańcza osiedliła się na 
terenie szkoły w pobliżu morza, a 
części roju można było zobaczyć w 
całym mieście oraz w prywatnych 
ogrodach.  
 
 
 

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał            
Jarosław Papiór        

  
Korekta oraz opracowanie graficzne   

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu 


