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1.01.2019
Izrael oficjalnie wystąpił z UNESCO,
rok po tym jak złożył stosowne
dokumenty z tym związane.
1. Izrael i Stany Zjednoczone
pozostaną jako państwa
obserwatorzy w UNESCO. Izrael
przyłączył się do tej
międzynarodowej agendy 16
września 1949 r., jednak w ostatnich
latach UNESCO podjęło szereg
uchwał podważających suwerenność
Izraela nad Jerozolimą, a także
umieściło Grobowiec Patriarchów
oraz Stare Miasto Hebronu na liście
zagrożonych miejsc światowego
dziedzictwa należących do państwa
Palestyna.
W trakcie prowadzonych działań na
granicy z Libanem odkryto sześć
podziemnych tuneli szturmowych
Hezbollahu.
15.01.2019

Nazwano także Wzgórze Świątynne
w Jerozolimie arabską nazwą AlHaram al-Szarif, twierdząc, że Żydzi
nie mają żadnych historycznych
więzów z tym miejscem!
13.01.2019
2. LIBAN-Izrael. Siły Obronne Izraela
poinformowały rano o zakończeniu
Operacji Północna Tarcza.

3. IDF. W bazie wojskowej Kirya w Tel
Awiwie odbyła się uroczystość
powołania nowego szefa Sztabu
Generalnego Sił Obronnych Izraela,
którym został gen. Aviv Kohavi.

5. Władze miejskie Tel Awiwu
zapowiedziały, że będą zapobiegać
umieszczaniu publikacji misyjnych w
ulicznych bibliotekach w mieście.
Biblioteki uliczne są dostępne dla
wszystkich chętnych, umożliwiając
udostępnianie innym różnych książek.
Obecni byli: premier i minister
obrony Benjamin Netanjahu,
ministrowie, członkowie Knesetu,
forum Sztabu Głównego, członkowie
rodziny i inni. Gen. Aviv Kohavi, który
wcześniej służył jako zastępca szefa
Sztabu Głównego, zastąpi gen. Gadi
Eizenkota na stanowisku szefa
Sztabu Głównego.
17.01.2019
4. Sekretarz generalny Ligi
Arabskiej, Ahmed Aboul Gheit,
oświadczył, że w ostatnich latach
zostało zredukowane znaczenie,
jakie w krajach arabskich odgrywał
konflikt arabsko-izraelski. „Musimy
walczyć z pilniejszymi sprawami,
ponieważ świat arabski radykalnie
się zmienił.

Arabskie kraje przeszły ostatnio
najtrudniejszy czas. Nie możemy
zapomnieć o błędach popełnionych
przez arabskich władców,
powodujących tragedie w regionie.
Ważniejszym kwestiami są
wewnętrzne sprawy Arabów w
Jemenie, Libii i Syrii”.

Otworzyło to drogę do propagowania
chrześcijańskich ulotek. Sprzeciwiła się
temu ultraortodoksyjna żydowska
organizacja Yad L’Achim. Władze
nakazały usunąć z ulicznych bibliotek
wszystkie ulotki i książki o treściach
misyjnych.

*Żydom chrześcijaństwo często
kojarzy się z inną, obcą religią.
Niejednokrotnie twierdzą tak sami
chrześcijanie, nie znając swoich
żydowskich korzeni i nauczania
samego Mesjasza mówiącego o dwóch
owczarniach, nie religiach!
18.01.2019
6. GAZA. 14 tys. Palestyńczyków
demonstrowało w kilku miejscach
wzdłuż ogrodzenia granicznego w
Strefie Gazy. Palono opony, rzucano
kamienie i bomby zapalające oraz
podejmowano próby uszkodzenia płotu
granicznego.
W starciach rannych zostało 14
Palestyńczyków. Starcia były mniej
intensywne niż w minionym tygodniu.
Zatrzymano 1 Palestyńczyka, który
zdołał przekroczyć ogrodzenie
graniczne.

7. Rumunia-Izrael. Premier Benjamin
Netanjahu spotkał się w Jerozolimie
z rumuńską premier Vioricą Dancilą i
wyraził nadzieję, że Rumunia
przeniesie swoją ambasadę w
Izraelu do Jerozolimy.

Początkowo myślano, że była to jedna
z wystrzelonych syryjskich rakiet
przeciwlotniczych, jednak eksperci
wojskowi powiedzieli, że był to
standardowy ciężki pocisk rakietowy
klasy ziemia-ziemia, używany przez
Irańczyków.
10. Czad–Izrael. Premier Izraela
Benjamin Netanjahu spotkał się w
N’Djamenie z prezydentem Czadu
Idrissem Déby, po czym obaj
zawiadomili o wznowieniu pełnych
stosunków dyplomatycznych.

19.01.2019
8. ARABIA SAUDYJSKA–IZRAEL.
Saudyjski przedstawiciel mediów,
Abd Al-Hamid Al-Ghubin, powiedział,
że Izrael jest niezależnym państwem
uznanym przez ONZ i ma
historyczne prawo do ziemi nie
mniejsze niż Arabowie: „Nawet
Koran mówił o ludzie Izraela, a nie o
Palestyńczykach”!
20.01.2019
9. Golan. Izraelska bateria „Żelazna
Kopuła” zestrzeliła nad Golanem
pocisk rakietowy odpalony z Syrii.

21.01.2019
11. Syria. Izraelczycy przeprowadzili
minionej nocy zmasowany atak
rakietowy na wojskowe cele irańskie w
rejonie Damaszku (głównie lotnisko na
południe od miasta). Była to reakcja na
odpalenie wczoraj przez Irańczyków
(dywersyjna jednostka „Quds”) pocisku
rakietowego średniego zasięgu w
stronę Golanu – przechwyconego

przez „Żelazną Kopułę”. Wg IDF –
pocisk ten wystrzelony został spod
Damaszku.
12. Judea&Samaria. W rejonie
Nablusu na Zachodnim Brzegu
zastrzelony został zdziczały Arab
palestyński, który podjechał autem
do „trempiady” (przystanek dla
wojskowych jeżdżących stopem) i
rzucił się z nożem na żołnierzy.

13. Izrael ma od dziś 2 lotniska
międzynarodowe – otwarty nowy
port lotniczy RAMON, 18 km od
Ejlatu nad Morzem Czerwonym.

22.01.2019
14. GAZA. Po południu grupa 5
Palestyńczyków zbliżyła się i zaczęła
uszkadzać ogrodzenie graniczne w
południowej części Strefy Gazy.

Gdy na miejsce przybył izraelski patrol,
Palestyńczycy uciekli do wnętrza
Strefy, a do izraelskich żołnierzy ogień
otworzył ukryty arabski snajper. Kula
trafiła w hełm jednego z żołnierzy, ale
go nie przebiła. Lekko rannego
żołnierza ewakuowano. W odpowiedzi
izraelski czołg uciszył ogniem snajpera
oraz ostrzelał pobliski przygraniczny
posterunek obserwacyjny Hamasu.
Zginął 1 Palestyńczyk.

ONZ-IRAN-IZRAEL. Ambasador
Izraela w ONZ, Danny Danon, ujawnił
członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ,
że Iran stara się zbudować siatkę
terrorystyczną w Judei i Samarii, ale
jego działania obejmują cały Bliski
Wschód.

15. USA-Izrael. Rano Stany
Zjednoczone i Izrael przeprowadziły
wspólny test systemu obrony przed
pociskami balistycznymi Arrow 3.

raport pokazujący, że pomimo
oświadczeń złożonych przez
przedstawiciela Unii Europejskiej,
Federicę Mogherini, wbrew ich
oficjalnej polityce, różne organy Unii
Europejskiej w latach 2017-2018
przekazały ponad 5 mln euro dla
dziesięciu europejskich i palestyńskich
organizacji promujących kampanię
bojkotu Izraela.
24.01.2019
17. Dzisiaj Siły Obronne Izraela
rozmieściły na południu kraju
dodatkowe baterie obrony
przeciwrakietowej Iron Dome.

Poinformowano, że test zakończył
się sukcesem. System Arrow 3 jest
wspólnym izraelsko-amerykańskim
projektem, który jest przeznaczony
do przechwytywania i niszczenia
międzykontynentalnych pocisków
balistycznych w kosmosie, zanim
ponownie wejdą w atmosferę
ziemską. Test przeprowadzono w
bazie Palmachim w centralnej części
Izraela. Wiadomo, że podczas testu
pocisk Arrow 3 został wystrzelony i
przechwycił cel.
23.01.2019
16. UE i bojkot Izraela. Ministerstwo
spraw strategicznych przedstawiło

Wczoraj taką baterię rozmieszczono w
rejonie aglomeracji miejskiej Gusz
Dan.
27.01.2019
18. Polska. OŚWIĘCIM. Polski premier
Mateusz Morawiecki podczas
przemówienia na terenie byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady AuschwitzBirkenau powiedział, że za Holokaust
odpowiedzialne są hitlerowskie Niemcy
a nie naziści. „Hitlerowskie Niemcy
żywiły się faszystowską ideologią. Ale
całe zło pochodziło z tego
niemieckiego państwa i nie możemy o
tym zapomnieć,

ponieważ w przeciwnym razie
relatywizujemy zło”.

Parę dni temu Moskwa oświadczyła
nieoczekiwanie, po raz pierwszy
otwartym tekstem, że współpracuje
wprawdzie na arenie syryjskiej z
Iranem, ale nie traktuje go jako
sojusznika i przywiązuje duże
znaczenie do kwestii bezpieczeństwa
Izraela. (TA.Online)
29.01.2019
20. Benny Gantz, były dowódca
naczelny Cahalu, wystartował dziś
oficjalnie na czele świeżo utworzonej
partii „Hosen Le'Israel” w kampanii
wyborczej przed wyznaczonym na 9
kwietnia przedterminowym
głosowaniem.
30.01.2019

Podczas ceremonii demonstrowali
polscy prawicowi nacjonaliści,
protestując przeciwko wpływom
żydowskim w Polsce!

21. Judea&Samaria. Przed południem
palestyńska terrorystka usiłowała
zaatakować nożem izraelskich
żołnierzy w pobliżu miasta Maaleh
Adumim w Judei.

28.01.2019
19. Rosja-Izrael. Putin przysłał do
Izraela swojego koordynatora ds.
syryjskich Aleksandra Lawrentiewa,
który jutro w Jerozolimie będzie
rozmawiać z premierem Netanjahu.

Żołnierze zastrzelili napastniczkę. Nikt
więcej nie odniósł obrażeń.
22. Brazylia–Izrael. Specjalnie wysłana
do Brazylii 130-osobowa ekipa

ratownicza IDF uczestniczy w
poszukiwaniach ofiar katastrofy w
kopalni rudy żelaza zalanej
warstwami błota i szlamu wskutek
pęknięcia zapory wodnej.

1.02.2019
25. Gaza. Około 10 tysięcy
Palestyńczyków demonstrowało
wzdłuż ogrodzenia granicznego w
Strefie Gazy.

23. Wieczorem organizacja Amnesty
International opublikowała raport
wzywający strony internetowe
związane z turystyką do bojkotu
miejsc dziedzictwa żydowskiego.
Raport stwierdza, że wzrost
wpływów z turystyki wzmacnia
okupację Palestyny,

*Mowa jest o biblijnych miejscach,
które wg Arabów nie są związane z
Żydami, wbrew archeologii i historii,
Amnesty International popiera ich w
tym!
31.01.2019
24. Izraelska firma badawcza
poinformowała, że za rok będzie
mieć lek na raka!

Rzucano kamieniami i bombami
zapalającymi, oraz podejmowano
próby uszkodzenia płotu granicznego.
W starciach rannych zostało 32
Palestyńczyków.
26. Judea&Samaria. Izrael wydala z
Hebronu 64 proarabskich
obserwatorów TIPH (Norwegia,
Włochy, Turcja, Szwajcaria, Szwecja),
gdyż tylko brużdżą tam bez sensu.
Organizacja ta podawała bardzo
nierzetelne informacje, wywołując
wrogość wobec Izraela i Żydowskiej
ludności oraz żołnierzy IDF.

*Izrael ma bardzo rozwinięte
badania farmaceutyczne w wielu
dziedzinach. Z Izraela pochodzą
m.in. pierwsze leki na cukrzycę.
Izrael jest fizyczne
błogosławieństwem dla wszystkich
narodów!

Organizacja TIPH została powołana do
życia w 1994 r., za zgodą Izraela i
Autonomii Palestyńskiej.

Organizacja wielokrotnie wchodziła
w kontrowersyjne konflikty z
izraelskimi siłami bezpieczeństwa
oraz z żydowskimi mieszkańcami
Hebronu. Np. W lipcu 2018 r.
członek TIPH, który brał udział w
wycieczce w Hebronie, uderzył 10letniego żydowskiego chłopca.
Członek został aresztowany i
zmuszony do opuszczenia Izraela.
Kilka tygodni później opublikował on
materiał filmowy szkalujący
żydowskich mieszkańców Hebronu.
4.02.2019
27. Gaza. Rano grupa 5
Palestyńczyków przekroczyła barierę
graniczną w południowej części
Strefy Gazy, po czym zostali
natychmiast zatrzymani przez
izraelskich żołnierzy. Znaleziono przy
nich nożyce do cięcia drutu oraz
różne noże.

austriacki prezydent Van der Bellen po
wylądowaniu w Izraelu.

*Jest to niezwykle ważne i historyczne
wydarzenie ponieważ zaraz po wojnie
Austria pierwsza oświadczyła, że nie
ponosi jakiejkolwiek winy za Holocaust
i jest pierwszą ofiarą Hitlera! Natomiast
w rzeczywistości to właśnie z Austrii
wywodzi się większość kluczowych
oprawców Holocaustu w tym
dowódców obozów koncentracyjnych,
włączając w to samego przywódcę
Niemiec Adolfa Hitlera, który również
był Austriakiem.
5.02.2019

*Widzimy jak ważne dla
bezpieczeństwa okolicznej ludności
cywilnej jest wojsko i budowa
różnych rodzajów ogrodzeń
zabezpieczających przed
terrorystami! To nie jest zabawa tylko
prawdziwe realne zagrożenie życia.
28. AUSTRIA-IZRAEL. „Oświadczam
dzisiaj jasno i wyraźnie, że Austria
jest współodpowiedzialna za
Holokaust; w pokorze i szacunku
chylimy głowę w obliczu ofiar” -

29. USA-IZRAEL. Ministerstwo obrony
poinformowało, że zawarto
porozumienie z Departamentem
Obrony USA w sprawie zakupu
izraelskich systemów obrony
przeciwrakietowej Iron Dome do
natychmiastowego użytku przez
amerykańską armię. Premier Benjamin
Netanjahu powiedział:

„To wielkie osiągnięcie dla Izraela, a
także kolejny wyraz wzmocnienia
naszego silnego sojuszu ze Stanami
Zjednoczonymi, i wyraz rosnącego
statusu Izraela w świecie. Izrael ma
Iron Dome i nasze systemy wiedzą,
jak radzić sobie z każdym
zagrożeniem, zarówno w obronie,
jak i w ataku”.
30. Senat USA zatwierdził (w
głosowaniu 77-23) projekt ustawy,
która udziela pomoc w wysokości 38
mld USD na obronność Izraela.

Pozostałe elementy ustawy
wzmacniają relacje Stany
Zjednoczone-Jordania.
31. Gaza. Wieczorem palestyńscy
terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy
rakietę, która spadła na otwartym
terenie na Negewie. Nie odnotowano
żadnych strat.
32. Zmarł znany rabin, założyciel
organizacji „Międzynarodowa
Społeczność Żydów i Chrześcijan”

(International Fellowship Jews and
Christians), działającej na polu
zjednoczenia między nami. Można
zobaczyć wiele banerów
reklamujących tę organizację w
tunelach doprowadzających do
samolotów na lotnisku w Tel Awiwie.
7.02.2019
33. Izraelczycy ujawnili nowe irańskie
zakłady rakietowe, które przy pomocy
reżimu Asada i Hezbollahu zbudowane
zostały w mieście Safita w północnozachodniej Syrii. Zastąpiły one
poprzednią fabrykę usytuowaną gdzie
indziej i zniszczoną w jednym z
nalotów IAF. Wg Cahalu perskie grupy
hakerskie próbowały też z rok temu
sparaliżować systemy alarmowe w
Izraelu ostrzegające przed
zagrożeniem rakietowym, ale
wszystkie te cyberataki zostały
odparte.
34. Ambasada Polski w Izraelu
przedstawiła wyniki sondażu opinii
publicznej w Izraelu na temat Polski.
Sondaż przygotował Instytut Keevoon.
Okazało się, że 49% Izraelczyków ma
niekorzystny stosunek do Polski,
natomiast 42% korzystny. Przy czym,
po zakończeniu serii pytań, na końcu
ponownie postawiono to samo pytanie
respondentom, i okazało się,

że 76% Izraelczyków wyraziło
pozytywne uczucia do Polski, a tylko
19% negatywne. 60% Izraelczyków
spotkało Polskę po raz pierwszy w
ramach wyjazdu do miejsc pamięci
związanych z Holokaustem lub do
rodziny. Członkowie społeczności
religijnej mają bardziej pozytywny
stosunek do Polski niż do innych
krajów europejskich, a wynika to
najwyraźniej z bogatej historii jesziw
w Polsce.
35. Pew Research Center
opublikowało wyniki sondażu, z
którego wynika, że około 77%
dorosłych mieszkańców Izraela
korzysta z mediów
społecznościowych, co stawia ten
kraj na pierwszym miejscu na
świecie. Drugie miejsce zajęła Korea
Południowa z wynikiem 76%.

ją w dzielnicy Ein Jael w pobliżu
biblijnego zoo w Jerozolimie. Została
zgwałcona, zamordowana, okaleczona.
Pojawiły się też informacje o odcięciu
jej głowy! Wielka tragedia dla rodziny i
całego kraju. Policja i wojsko
poszukują sprawców. Jeden z nich
został już ujęty. To 29-letni
Palestyńczyk z Ramallah.
9.02.2019

*Widzimy, jak duże znaczenie mają
takie media w kontaktach z ludźmi w
Izraelu.
8.02.2019
36. Tragedia. W nocy w lesie przy
Jerozolimie znaleziono ciało 19letniej Izraelki (Ori Ansbacher), która
służyła w programie cywilnej służby
jako alternatywa dla służby
wojskowej. Ciało było nagie, z
objawami skrajnej przemocy.

37. POLSKA. KONFERENCJA
WARSZAWSKA. Sekretarz generalny
Organizacji Wyzwolenia Palestyny
Saeb Erekat powiedział, że
przedstawiciele Autonomii
Palestyńskiej nie wezmą udziału w
przyszłotygodniowej konferencji w
Warszawie (*Konferencja dot. Bliskiego
Wschodu i sprawy Iranu).
„Warszawska konferencja to próba
ominięcia arabskiej inicjatywy
pokojowej i zniszczenia projektu
narodowego Palestyny”.
Izrael potrzebuje naszego wsparcia.
Nie jest łatwo, ale możemy być z nimi.
Pocieszajcie, pocieszajcie MÓJ lud,
mówi WASZ Bóg! Izajasz 40,1
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

