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4. Czeski prezydent, Miloš Zeman,
potwierdził w Knesecie,

1. Na spotkaniu z dowództwem armii
premier Netanjahu ujawnił, że IDF i
służby Szin-Bet udaremniły w br. 500
zamachów palestyńskich!

24.11.2018
2. Izrael. Zakończyły się 10-dniowe
manewry z udziałem brygady
komandosów symulujące
jednoczesne ataki na Hamas i
Hezbollah.

Że ambasada jego kraju zostanie
przeniesiona z Tel Awiwu do
Jerozolimy.
5. Czad. Trwająca od wczoraj oficjalna
wizyta prezydenta Czadu, Idrissa
Déby,
26.11.2018
3. Judea&Samaria. Palestyński Arab
usiłował zamordować kilku
izraelskich żołnierzy, taranując ich
autem na poboczu drogi JerozolimaHebron (15 km od Betlejem). Trzech
żołnierzy odniosło obrażenia – na
szczęście niegroźne.

w Jerozolimie sygnalizuje dalsze
odmrożenie stosunków między
Izraelem i uzależnionymi dawniej w
pełni od arabskiej nafty krajami
Afryki. Nie chodzi przy tym wyłącznie
o pomoc medyczną i technologiczną
(woda, techniki rolne), lecz także o
wsparcie walki, jaką te państwa
prowadzą z islamistami ISIS i al.Kaidy.
28.11.2018
6. ONZ – Palestyńczycy. Sekretarz
generalny ONZ, Antonio Guterres,
otworzył uroczystość upamiętniającą
Międzynarodowy Dzień Solidarności
z Palestyńczykami w ONZ.
Poncjusza Piłata, który nakazał
ukrzyżowanie Jezusa. Świadczy o tym
odcyfrowany dopiero teraz przy użyciu
specjalnej technologii grecki napis
„Pilatus”!

*Kolejne niezwykłe odkrycie biblijne w
Izraelu!
Guterres powiedział: „Dzień ten
służy przypomnieniu o naszym
zbiorowym i niedokończonym
zadaniu stworzenia państwa
palestyńskiego”.
29.11.2018
7. Według izraelskiego czasopisma
archeologicznego „Israel Exploration
Journal”, znaleziony ok. pół wieku
temu w Herodionie pod Betlejem
(wzgórze na zdjęciu), brązowy
pierścień do tłoczenia pieczęci
należał do rzymskiego gubernatora

4.12.2018
8. Liban- Izrael. Netanjahu
zapowiedział wieczorem, że likwidacja
tuneli transgranicznych Hezbollahu

6.12.2018
10. Liban. Netanjahu wraz z
ambasadorami 25 państw na
pograniczu z Libanem, gdzie IDF od
przedwczoraj likwiduje tunel
sterowanego przez Iran Hezbollahu.

potrwa co najmniej miesiąc –
„podkopy te wydrążone zostały w
ramach irańskich planów ekspansji
regionalnej”.

Premier nie wykluczył, że będą też
konieczne prace po stronie libańskiej,
co mogłoby spowodować eskalację
zbrojną z tą organizacją terrorystyczną.
Ambasador Unii Europejskiej,

9. Liban – USA – Izrael. John Bolton,
doradca ds. bezpieczeństwa Białego
Domu napisał na Tweeterze, że USA
popierają w pełni izraelską operację
obronną „Północna tarcza” i wezwał
Hezbollah do powstrzymana się od
eskalacji przemocy.
Emanuele Giaufret, zapewnił, że Izrael
ma pełne prawo do obrony swoich
obywateli!
*IDF chce, żeby UNIFIL (część ONZ)
zniszczył jeden z 2 wykrytych już tuneli
terrorystycznych Hezbollahu na granicy
po stronie libańskiej.

11. ONZ. Na forum ONZ odbyło się
głosowanie dotyczące
amerykańskiej propozycji rezolucji
potępiającej organizację
terrorystyczną Hamas za ostrzał
rakietowy Izraela.

13. Samaria. Jadący autem terroryści
ostrzelali grupę Izraelczyków na
przystanku autobusowym przy
skrzyżowaniu Ofra (Zachodni Brzeg) –
Rezolucja nie został przyjęta!
Poparło ją 87 państw (w tym
Polska!), 57 głosowało przeciwko, a
33 wstrzymały się od głosu. W ten
sposób nie uzyskała wymaganej
dwóch trzecich większości.
Specjalny przedstawiciel USA ds.
negocjacji międzynarodowych,
Jason Greenblatt, powiedział:
„Jest to absolutnie żenujące! ONZ
nie potępiła Hamasu nawet po latach
ataków, takich jak zamachy
samobójcze, porwania, rakiety i inne
ataki przeciwko Izraelczykom”.
Oklaski po głosowaniu mówiły
wszystko.
9.12.2018
12. Liban. IDF potwierdziły, że został
wykryty drugi z kolei transgraniczny
tunel Hezbollahu.
7 osób zostało rannych, w tym jedna
ciężko (kobieta w ciąży) oraz jej mąż
(na zdjęciu). Kobietę przewieziono do
szpitala, gdzie odbył się przyśpieszony
poród. Izraelscy żołnierze
odpowiedzieli ogniem, ale napastnicy
zbiegli.

10.12.2018
14. Gaza-Katar. Katar gotów jest
wydać pieniądze na odbudowę
lotniska w Gazie, ale na obecnym
etapie Izrael nie zaaprobuje raczej
tego pomysłu.

16. Judea&Samaria. Rano palestyński
terrorysta usiłował samochodem
staranować izraelskich żołnierzy
prowadzących działania operacyjne w
arabskiej miejscowości Idhna na
zachód od Hebronu w Judei. Żołnierze
otworzyli ogień i zastrzelili napastnika.
Nikt więcej nie odniósł obrażeń.
Zabitym okazał się 27-letni Omar
Awwada z Idhna.
17. Judea&Samaria. Niedługo potem
palestyński terrorysta usiłował
samochodem staranować izraelskich
żołnierzy prowadzących działania
operacyjne w północnej części Doliny
Jordanu.

11.12.2018
15. Liban. lDF wykrył trzeci z kolei
podziemny tunel transgraniczny
Hezbollahu prowadzący z południa
Libanu do Izraela.

Arabski pojazd został ostrzelany, a
następnie aresztowano rannego
terrorystę.
12.12.2018
18. Lekarzom w jerozolimskim szpitalu
– których dramatyczną walkę z
zapartym tchem śledził cały Izrael – nie
udało się niestety uratować życia
dziecka urodzonego przedwcześnie
przez 21-letnią kobietę postrzeloną

ciężko w niedzielę przez
Palestyńczyków w rejonie Ofra.
Wieczorem IDF odnalazły jednego z
terrorystów, którego ofiarą było to
dziecko. Terrorysta zginął w
wymianie ognia. Pozostali terroryści
nadal są poszukiwani.
19. AMBASADY W JEROZOLIMIE.
Minister budownictwa, Joav Galant,
zapowiedział utworzenie kompleksu
ambasad w Jerozolimie.
Nowoczesny kompleks dziewięciu
ambasad ma powstać w południowowschodniej dzielnicy East Talpiot
(znanej również jako Armon
HaNetziv). Każda z dziewięciu
działek budowlanych będzie miała
powierzchnię 25 akrów, na których
będą mogły powstać budynki
ambasad i mieszkania dla
personelu. Blisko tego terenu
znajduje się nowa ambasada
Stanów Zjednoczonych. Gdyby
więcej państw zdecydowało się na
przeniesienie swoich ambasad do
Jerozolimy, kolejny teren zostanie
przygotowany w dzielnicy Rekhes
Lavan.
13.12.2018
20. Jerozolima. Nad ranem
palestyński terrorysta zaatakował
nożem izraelskich policjantów na
Starym Mieście Jerozolimy. Rannych
zostało 2 policjantów. Pozostali
policjanci zastrzelili napastnika.
21. Samaria. Kolejny TRAGICZNY
atak terrorystyczny w Samarii z
użyciem karabinu z
przejeżdżającego samochodu koło
Ofra.

Zginęli: sierżant sztabowy Joval MorJosef (20 lat, z Aszkelonu) i sierżant
Josef Cohen (19 lat, z Beit Szemesz)
(na zdjęciach). Byli żołnierzami z
Brygady Kfir. Terroryści skradli z
miejsca ataku broń jednego z zabitych
żołnierzy.

W szpitalu w stanie krytycznym
przebywa żołnierz Szira Sabag (20
lat). Przeszła ona skomplikowaną
operację, a lekarze określają jej stan
jako ciężki, ale stabilny. Odzyskała
już przytomność i spotkała się z
rodziną.
Do zamachu przyznała się komórka
Hamasu.

15.12.2018
24. Australia. Australijski premier, Scott
Morrison, ogłosił, że jego kraj uznaje
wprawdzie Zachodnią Jerozolimę za
stolicę Izraela, ale jednocześnie
popiera tzw. dwupaństwowe
rozwiązanie z palestyńską stolicą we
Wschodniej Jerozolimie.

22. Samaria. IDF zablokowały
Ramallah i rozmieściły checkpointy
na drogach, ścigając sprawców
dzisiejszego zamachu.

14.12.2018
23. Samaria. Rano palestyński
terrorysta przedostał się na teren
izraelskiego posterunku wojskowego
przy żydowskim osiedlu Beit El w
środkowej części Samarii.

W październiku tenże Morrison narobił
sporo szumu komunikatem
zwiastującym gorącą chęć
przeniesienia tam ambasady, ale teraz
wycofał się z tego – głównie z obawy
przed gwałtowną reakcją ekonomiczną
ze strony muzułmańskiej Indonezji i
Malezji.
16.11.2018

Terrorysta zaskoczył izraelskiego
żołnierza od tyłu, raniąc go nożem i
uderzając kamieniem w głowę. Drugi
żołnierz zranił napastnika, który
mimo tego zdołał uciec.

25. Liban. Odkryto czwarty z kolei
podziemny tunel transgraniczny,
wydrążony przez Hezbollah,
prowadzący z południa Libanu do
Izraela.

Armia ponownie zapowiedziała, że
Natychmiast zastrzeli każdego
terrorystę, który usiłowałby
przedostać się na ich stronę.
26. Samaria. Izraelskie siły
bezpieczeństwa kontynuowały
działania związane z poszukiwaniem
terrorystów odpowiedzialnych za
ostatnie ataki. Zlokalizowano i
skonfiskowano broń używaną
podczas ataku przy osiedlu
żydowskim Givat Asaf. Był to karabin
automatyczny AK-47, przy którym
znajdowało się kilka magazynków z
amunicją. Odzyskano także broń
skradzioną jednemu z
zamordowanych żołnierzy.
27. Gaza. Hamas obchodzi 31.
rocznicę powstania. Przy okazji kilka
zdjęć Strefy Gazy z lotu ptaka. Jak
widać, nie są to te same zdjęcia
zniszczonej ponoć Gazy,

Które media zamieszczają
wykorzystując fotografie zburzonego
Damaszku i Aleppo.

17.12.2018
28. Izrael i Rosja odmroziły
koordynację wojskową mającą
zapobiegać nieprzewidzianym
kolizjom w Syrii – tak przynajmniej
oznajmił dziś Ławrow w rozmowie z
szefem Sochnutu, Herzogiem, w
Moskwie. Dla Izraelczyków jest to
oczywiście niezwykle ważne, gdyż
chodzi o możliwość kontynuowania
ataków lotniczych i rakietowych.

Piękny widok wojsk ONZ podczas
niszczenia tuneli przy flagach: ONZ,
Libanu i terrorystycznego Hezbollahu!

29. Wieczorem szef agencji
bezpieczeństwa Szin Bet, Nadav
Argaman (na zdjęciu po lewej) ,
spotkał się z przedstawicielem
palestyńskiego przewodniczącego,
Husajnem al-Szejkiem (po prawej).
Omówiono sposoby zmniejszenia
napięć w Judei i Samarii. Abbas
poinstruował palestyńskie siły
bezpieczeństwa, aby utrzymały
koordynację działań z Izraelem.

Ponadto Jordania i Egipt
zaangażowały się w działania
mające na celu przekonanie
Palestyńczyków o konieczności
powstrzymania nowej fali terroru,
która najwyraźniej jest sterowana
przez Hamas ze Strefy Gazy.
18.12.2018
30. Liban. Niszczenie kolejnych
tuneli terrorystycznych Hezbollahu z
Libanu do Izraela przy asyście ONZ.

21.12.2018
35. Autonomia Palestyńska ujawniła,
że prowadzi szeroką operację mającą
na celu przeciwdziałanie sprzedaży
Żydom przez Palestyńczyków
nieruchomości i gruntów.

Palestyńskie władze pochwaliły się,
że w ten sposób udało się
udaremnić dziesiątki transakcji.
Próby takiej sprzedaży są
traktowane jako przestępstwo.
Ostatnio palestyński sąd skazał
dwóch Arabów na karę 15 lat
więzienia za próbę sprzedaży ziemi
Żydom, podczas gdy inna osoba
zaangażowana w sprzedaż
nieruchomości Żydom, została
znaleziona martwa. W ostatniej
operacji palestyńskie siły
bezpieczeństwa aresztowały 44
Arabów podejrzanych o udział w
takich transakcjach.

administracyjne nie zostaną wdrożone.
Ustawa o normalizacji osiedli jest
bardzo istotna, gdyż doprowadzi do
normalizacji wielu osad w Judei i
Samarii, i będzie pomagać w ich
codziennym funkcjonowaniu. Ustawa
określa przejrzysty harmonogram
realizacji decyzji rządu. Wszystkie
osiedla (objęte ustawą) są, bez
wyjątku, ulokowane na terenie
państwowym. Dlatego roszczenia w
Hadze w tej sprawie są rażącym
kłamstwem, dążącym do
delegitymizacji państwa żydowskiego.

9.12.2018

32. Samaria. Wieczorem na
skrzyżowaniu Ofra miał miejsce kolejny
atak przy użyciu karabinu.

OSIEDLA ŻYDOWSKIE W SAMARII
I JUDEI! Nowa ustawa.
31. Dzisiaj Kneset przyjął także we
wstępnym czytaniu ustawę o
normalizacji osiedli żydowskich w
Judei i Samarii. Ustawa przewiduje,
że nowo powstałe placówki
osadnicze otrzymają specjalny
status, który umożliwi ich
mieszkańcom normalne życie do
czasu ukończenia procesu
normalizacji statusu prawnego ich
osiedla. Ustawa nałożyła obowiązek
zakończenia procesu normalizacji w
ciągu dwóch lat, a w okresie
przejściowym mieszkańcy tych
społeczności będą otrzymywać
wszystkie usługi, jakie przysługują
obywatelom Izraela – woda, energia
elektryczna, opieka zdrowotna, itp.
Ustawa określa również, że dopóki
wszystkie procedury normalizacyjne
nie zostaną zakończone, wszystkie
procedury egzekucyjne zostaną
zawieszone, a nakazy

20.12.2018

Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał. Trwa
poszukiwanie terrorystów.
33. Liban. Izraelczycy zniszczyli
ładunkami wybuchowymi pierwszy z 4
wykrytych w bm. transgranicznych
tuneli Hezbollahu.

34. UE PRZEKAZUJE CORAZ
WIĘKSZE KWOTY DLA
PALESTYŃCZYKÓW BEZ
KONTROLI, GDZIE I NA CO SĄ
PRZEZNACZONE!
Unia Europejska ogłosiła, że w 2019
przekaże agencji UNRWA 153 mln
euro! Oznacza to zwiększenie
finansowania przez Unię Europejską
o kolejne 20 mln euro (23 mln USD).
Unia Europejska stała się
największym pojedynczym
darczyńcą UNRWA (Organizacja
Pomocy Palestynie).

Odkąd Stany Zjednoczone ogłosiły
wycofanie się z finansowania tej
organizacji, otrzymała ona 100 mln
USD z Kataru, Kanady, Szwajcarii,
Turcji, Nowej Zelandii, Norwegii,
Korei, Meksyku, Słowacji, Indii i
Francji.
36. Gaza. Kolejny piątek tradycyjnie
demonstracje po wyjściu z
meczetów.

Paraliżującego ruch na drugim co do
wielkości lotnisku brytyjskim pod
Londynem. Bali się go zestrzelić, żeby
nie spowodować ofiar w ludziach.
Tłumy pasażerów koczowały w
terminalach, towarzyszył temu
nieopisany chaos. Loty wznowiono
dopiero dziś po przyziemieniu
bezzałogowca przy pomocy izraelskiej
aparatury antydronowej („Drone
Dome”).
38. Dziś po południu, w wieku 94 lat
zmarł ostatni powstaniec z getta
warszawskiego – Simcha Rotem,
pseudonim „Kazik”.

„KAZIK walczył z Niemcami, ratował
Żydów, po holokauście wyemigrował
do Izraela i opowiedział historię
swojego bohaterstwa tysiącom
Izraelczyków. Jego historia i opowieść
o powstaniu w getcie warszawskim na
zawsze pozostaną w pamięci naszego
narodu”. (Benjamin Netanjahu).

22.12.2018
23.12.2018
37. UK. Izraelskie Technologie.
Lotnisko Gatwick w Wielkiej Brytanii
było sparaliżowane przez 40 godzin,
ponieważ angielscy wojskowi nie byli
w stanie ściągnąć na ziemię drona

39. Izrael. Nazaret i Jaffa dzisiaj.

24.12.2018
40. Izrael. Około 80 tys. chrześcijan
wzięło udział w paradzie i
uroczystościach świątecznych w
Nazarecie. Uroczystości
zabezpieczała policja.

*Centralne Biuro Statystyczne
poinformowało, że w Izraelu
bezpiecznie żyje 175 tys.
chrześcijan, stanowiąc około 2%
populacji kraju. Wśród izraelskich
chrześcijan Arabowie stanowią
77,7%.
25.12.2018
41. Syria. Wieczorem doszło do serii
nalotów powietrznych na cele w
Syrii. Głównym celem ataku był
samolot na lotnisku w Damaszku
(oraz jego ładunek),

Który przetransportował dostawę broni
z Iranu, a następnie na pokład którego
weszła grupa dowódców Hezbollahu
(na zdjęciu). Samolot zmierzał do
Iranu, dowódcy zginęli.
Zbombardowano także kilka irańskich
magazynów uzbrojenia.
26.12.2018
42. Samaria. W południe palestyński
terrorysta usiłował wjechać
rozpędzonym samochodem w
przystanek autobusowy przy izraelskiej
bazie wojskowej Hatmar Shomron,

27.12.2018
44. Wysoki rangą urzędnik
bezpieczeństwa oficjalnie potwierdził,
że Izrael przeprowadził w nocy
uderzenie lotnicze na irańskie cele w
trzech lokalizacjach w Syrii.

na południe od Nablusu w środkowej
części Samarii. Samochód zatrzymał
się na barierze chroniącej
przystanek, a żołnierze postrzelili i
aresztowali napastnika. Nikt inny nie
odniósł obrażeń.
43. Liban. Siły Obronne Izraela
zniszczyły piąty transgraniczny tunel
terrorystyczny Hezbollahu.

Dodał, że głównym celem był
magazyn, w którym przechowywane
było uzbrojenie przekazywane dla
organizacji terrorystycznej Hezbollah.
Zniszczono zaawansowane
technologicznie komponenty GPS,
które miały zostać przekazane
Hezbollahowi do uzbrojenia rakiet.
Zniszczona została także syryjska
bateria przeciwlotnicza.

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

Wychodził on z libańskiej wioski Ajta
ash Shab i wkraczał na terytorium
Izraela.

