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11.02.2019

1. Policja zakończyła śledztwo w
sprawie morderstwa dziewczyny, Ori
Ansbacher.

2. Izrael-Iran. Premier Benjamin
Netanjahu odpowiedział na groźby
Iranu:

„Nie ignoruję gróźb irańskiego reżimu,
ale też się ich nie boję. Jeśli ten reżim
popełni okropny błąd, i spróbuje
zniszczyć Tel Awiw i Hajfę, to im się nie
uda. Ale byłaby to ostatnia rocznica
rewolucji, którą świętują. I powinni
wziąć to pod uwagę”.
Terrorysta przyznał się do winy i
zrekonstruował morderstwo. ShinBet poinformowały teraz, że był to
zamach terrorystyczny na tle
narodowościowym.

Netanyahu z wizytą kondolencyjną
u rodziny Ansbacher.

3. Gaza. W nocy palestyńscy terroryści
usiłowali ostrzelać z moździerza
przygraniczne tereny przy Strefie Gazy.

Ławrow poruszył także kwestię
rozłamu między palestyńskimi
frakcjami.
13.02.2019
5. Polska. Wieczorem w Warszawie
rozpoczęła się dwudniowa konferencja
bliskowschodnia poświęcona głównie
problematyce irańskiej.

Pociski spadły jednak na terytorium
Strefy. Do incydentu doszło w
pobliżu przejścia granicznego
Kissufim.
12.02.2019
4. Rosja-Autonomia Palestyńska.
Rosyjski minister spraw
zagranicznych, Siergiej Ławrow,
spotkał się w Moskwie z
przedstawicielami palestyńskich
organizacji.

Ławrow powiedział, że długo
oczekiwany amerykański plan
pokojowy może zniszczyć wszystko,
co zostało do tej pory zrobione dla
pokoju w regionie.

W konferencji biorą udział
przedstawiciele 60 państw,

W większości na poziomie
ministerialnym. Premier Benjamin
Netanjahu spotkał się z ministrem
spraw zagranicznych Omanu, Jusuf ibn
Alawi ibn Abdullahem. „To rewolucja w
stosunkach zagranicznych Izraela”.

Hamasie, Hezbollahu – to jest
prawdziwe zagrożenie. Są też inne, i z
ich powodu nie można uzyskać pokoju
na Bliskim Wschodzie. Dlatego musimy
przeciwstawić się Iranowi”.
15.02.2019

*Udziału w konferencji odmówiła
szefowa polityki zagranicznej Unii
Eurpejskiej Frederika Morgherini.

7. Gaza. 11 tys. Palestyńczyków
demonstrowało w kilku miejscach
wzdłuż ogrodzenia granicznego w
Strefie Gazy.

14.02.2019
6. W Warszawie odbyły się regularne
obrady konferencji poświęconej
sprawom Bliskiego Wschodu.

Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo,
odniósł się do irańskiego zagrożenia
na Bliskim Wschodzie, twierdząc:
„Nie można osiągnąć pokoju i
stabilności na Bliskim Wschodzie
bez konfrontacji z Iranem. To po
prostu niemożliwe. To złośliwy wpływ
w Libanie, Jemenie, Syrii, Iraku, i w
trzech organizacjach – Houti,

Palono opony, rzucano kamienie i
bomby zapalające, oraz podejmowano
próby uszkodzenia płotu granicznego.
W wybuchu rzuconego
improwizowanego ładunku
wybuchowego ranny został 1 izraelski
żołnierz. W północnej części Strefy
zatrzymano uzbrojonego
Palestyńczyka, który sforsował płot
graniczny.

8. Polska-Izrael. Biuro premiera
Benjamina Netanjahu wydało
oświadczenie wyjaśniające uwagi
premiera uczynione dzień wcześniej
podczas briefingu z izraelskimi
dziennikarzami w Warszawie.

„Podczas briefingu premier
Netanjahu mówił o Polakach
(niektórych), a nie o polskim
narodzie lub państwie Polska.
Zostało to błędnie zinterpretowane i
błędnie przedstawione w
doniesieniach prasowych, a
następnie poprawione przez
dziennikarza, od którego pochodziło
zniekształcenie”. Netanjahu podczas
wizyty w Warszawie powiedział
następujące słowa: „Polacy
współpracowali z nazistami. Widzisz,
mówię to. To jest fakt. I nie znam ani
jednej osoby, która kiedykolwiek
zostałaby pozwana z tego powodu”.
Słowa te zostały zniekształcone i
przekazane jako: „Polska
współpracowała z nazistami”.
17.02.2019
9. Ma porannym posiedzeniu rządu
zatwierdzono nowo mianowanego
ministra spraw zagranicznych,
którym został Israel Katz.

10. Władze wodne poinformowały, że
dzięki ostatnim opadom deszczu, w
ciągu tygodnia czasu poziom wody w
jeziorze Kinneret wzrósł o 10,5 cm, a
od początku zimy wzrósł o 1,405
metra. Poziom wody znajduje się teraz
23 cm poniżej dolnej czerwonej linii,

18.02.2019
11. Polska-Izrael. Polski premier
Mateusz Morawiecki powiedział, że
Polska nie wyśle swojej delegacji na
szczyt Grupy Wyszehradzkiej (V4)
organizowany w tym tygodniu w
Jerozolimie, podając jako przyczynę
napięcie dyplomatyczne między
Izraelem a Polską po ostatnich
wypowiedziach Netanjahu i Katza. „

odpowiedział: Każdy kraj ma prawo się
bronić. Mówili o znalezieniu rozwiązań
problemów na Bliskim Wschodzie i
powiedzieli: Tak, chcemy rozwiązać
problem izraelsko-palestyński, ale nie
da się go rozwiązać, dopóki nie
powstrzymamy irańskiej agresji”.

Słowa izraelskiego ministra spraw
zagranicznych są rasistowskie i nie
do przyjęcia”.

13. UK-Izrael. Wieczorem w
Jerozolimie minister gospodarki Eli
Cohen podpisał umowę o współpracy z
brytyjskim sekretarzem ds. handlu
międzynarodowego, Liam Foxem.

12. Premier Benjamin Netanjahu
przemawiając na Konferencji
Przewodniczących Głównych
Amerykańskich Organizacji
Żydowskich powiedział:

„W krajach arabskich, podobnie jak
w wielu krajach muzułmańskich,
pytanie brzmi: Jak walczyć z
radykalnym islamem. W zeszłym
tygodniu w Warszawie zobaczyliśmy
coś niesamowitego – było 64
ministrów, przedstawicieli 60 państw,
wraz z przedstawicielami krajów
arabskich. Przedstawiciele arabskich
państw przyjechali na konferencję i
rozmawiali o Iranie. Powiedzieli, że
Iran jest dziś największym
niebezpieczeństwem, a jeden z nich,
zapytany o wojskową działalność
Izraela przeciwko wysiłkom Iranu na
rzecz osiedlenia się w Syrii,

Porozumienie upraszcza wymianę
handlową i umożliwia firmom
swobodny handel bez żadnych
dodatkowych barier lub taryf celnych.
Handel na tych preferencyjnych
warunkach zamiast na warunkach
Światowej Organizacji Handlu
przyniesie znaczące oszczędności.
Dzisiejsze porozumienie jeszcze
bardziej pomoże zagwarantować, że
brytyjskie i izraelskie firmy, eksporterzy
i konsumenci będą mieli pewność, że
będą kontynuować handel swobodnie,
gdy Wielka Brytania przygotowuje się
do opuszczenia Unii Europejskiej.
19.02.2019
14. Czechy-Izrael. Premier Benjamin
Netanjahu spotkał się z czeskim
premierem Miloszem Zemanem.

Jesteśmy dla siebie zbyt ważni, aby nie
rozwiązywać tych problemów”.
22.02.2019
16. Meczet w Złotej Bramie.
Palestyńczycy wszczęli zamieszki na
Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.
Zeman ogłosił, że w Jerozolimie
zostanie otworzony Dom Czeski o
statusie konsulatu honorowego.
20.02.2019
15. Ambasador Stanów
Zjednoczonych w Polsce, Georgette
Mosbacher,

wezwała izraelskiego ministra spraw
zagranicznych, Israela Katza, by
przeprosił Polskę za uwagi, które
doprowadziły do kryzysu
dyplomatycznego. „Po prostu
uważałem, że dwaj silni sojusznicy,
tacy jak Izrael i Polska, którzy
oczywiście są silnymi sojusznikami
Stanów Zjednoczonych, nie powinni
używać tego rodzaju retoryki.

Uczestnicy zamieszek przedarli się
przez policyjne barierki i dotarli do
Złotej Bramy. Najwyższy imam Waqfu,
Szejk Abdel-Azeem Salhab, osobiście
otworzył bramę prowadzącą do
meczetu Bab al-Rahmeh. Aby nie
zaostrzać sytuacji, policja nie usunęła
demonstrantów.
17. Wieczorem z Cape Canaveral
wystartowała rakieta Falcon 9, która
wyniosła izraelski lądownik księżycowy
Beresheet. Lądownik został
zbudowany przez SpaceIL we
współpracy z Israel Aerospace
Industries.

18. Izrael-Rwanda. Izrael otworzył
swoją ambasadę w Rwandzie, oferując
wsparcie dla narodów Afryki
Wschodniej, od technologii
medycznych po edukację i rolnictwo, a
także technologie komunikacyjne, w
tym bezpieczeństwo cybernetyczne.

Rwanda to w dużej mierze
chrześcijański kraj, który jest bardzo
atrakcyjny dla turystów.
24.02.2019

Waży on 585 kg i kosztował 100 mln
$, które prawie w całości zostały
dostarczone przez prywatnych
darczyńców. Beresheet ma odbyć
dwumiesięczną podróż w przestrzeni
kosmicznej, aby 11 kwietnia
wylądować na Księżycu. Po
wylądowaniu robot wykona zdjęcia
lądowiska, zmierzy pole
magnetyczne Księżyca, oraz prześle
dane z powrotem na Ziemię. Jeśli
misja zakończy się powodzeniem,
Izrael będzie czwartym krajem,
którego satelita osiągnęła
powierzchnię księżyca Ziemi.

19. Egipt-kraje arabskie. Egipski
prezydent Abdel Fattah Al-Sisi i
saudyjski król Salman na szczycie Liga
Arabska – Unia Europejska w mieście
Sharm el-Sheikh (Egipt) oświadczyli,
że sprawa palestyńska pozostaje
najważniejszą sprawą dla wszystkich
krajów arabskich. Al-Sisi podkreślił, że
sprawa palestyńska jest jednym z
głównych źródeł konfliktów
regionalnych.
25.02.2019
20. UK-Liban. Wielka Brytania
postanowiła uznać Hezbollah, zarówno
ich pion wojskowy jak i polityczny za
organizację terrorystyczną.

27.02.2019

01.03.2019

21. Rosja-Izrael. Netanjahu po 3godzinnych, ponoć udanych,
rozmowach z Putinem w Moskwie
jeszcze tej samej nocy wróci do
Izraela.

23. Służby wodne poinformowały, że
dzięki opadom deszczu w ciągu
ostatniej doby poziom wody w jeziorze
Kinneret wzrósł o 6 cm. Na górze
Hermon spadło 20 cm śniegu.

03.03.2019

Obie strony mają utworzyć wspólną
komisję, żeby uzgodnić kwestie
wycofania „obcych sił” z Syrii. Putin
odwiedzi Jerozolimę przy okazji
odsłonięcia pomnika ku czci
obrońców Leningradu oraz 500 tys.
Żydów, którzy w szeregach Armii
Czerwonej walczyli z hitleryzmem.
(T.Online)
28.02.2019
22. Hebron. Powódź w arabskiej
części Hebronu, pierwszej stolicy
Izraela.

24. Rosja–Izrael. Na porannym
posiedzeniu rządu premier Benjamin
Netanjahu poinformował o przebiegu
rozmów z rosyjskim prezydentem
Władimirem Putinem. Premier
powiedział Putinowi, że Izrael nie
pozwoli na umocnienie się Iranu w
Syrii, i będzie nadal podejmować
działania wojskowe.

Uzgodniono mechanizm koordynacji
bezpieczeństwa pomiędzy wojskiem
izraelskim i rosyjskim w Syrii.
„Prezydent Putin i ja zgodziliśmy się
na wspólny cel – usunięcie z Syrii
obcych sił, które przybyły po
wybuchu wojny domowej.
Uzgodniliśmy utworzenie wspólnej
grupy zadaniowej, która wraz z
innymi będzie działała na rzecz
osiągnięcia tego celu”.
04.03.2019
25. Judea&Samaria. Nad ranem,
przy wjeździe do arabskiej wioski
Kafr Nima w południowo-zachodniej
części Ramallah palestyńscy
terroryści staranowali samochodem
grupę izraelskich żołnierzy. Rannych
zostało 2 żołnierzy.

Pozostali żołnierze otworzyli ogień
do samochodu, zabijając 3
napastników i raniąc czwartego,
którego aresztowano. Wstępne
dochodzenie wykazało, że terroryści
należeli do komórki Hamasu, którą w
ostatnich dniach rozpracowały
izraelskie służby (aresztowano 11 jej
członków).
26. USA-Izrael. Na polecenie
sekretarza obrony USA
amerykańskie dowództwo
europejskie rozpoczęło
rozmieszczanie rakietowego
systemu antybalistycznego THAAD
w Izraelu.

Jest to najbardziej zaawansowany
technologicznie zintegrowany system
obrony przeciwlotniczej i
przeciwrakietowej na świecie. Jego
przeniesienie do Izraela odbywa się w
ramach ćwiczeń wojskowych, których
celem jest pokazanie zdolności
szybkiego transportu przez
amerykańską armię, która może
szybko reagować na każde zagrożenie
w dowolnym miejscu i czasie.
Amerykańskie samoloty transportowe
od rana lądują w izraelskiej bazie
wojskowej Nevatim.
27. Watykan. Papież Franciszek
postanowił otworzyć archiwum papieża
Piusa Xll, obejmujące lata 1939-1958.
Watykan zwykle otwiera archiwa
papieskie w terminie 70 lat po
zakończeniu kadencji danego papieża.
Archiwa papieża Piusa XII powinny
więc zostać otwarte dopiero w 2028 r.
Jednakże Watykan zdecydował się na
wcześniejsze otwarcie ze względu na
ostatnich ocalonych z Holokaustu,
którzy jeszcze żyją i badania dot. D

Z

iałalności kościoła katolickiego
podczas II wojny światowej.
Archiwum zostanie otwarte 2 marca
2020 r.

Budynek ten został zamknięty przez
władze izraelskie w 2003 r., ponieważ
zbierali się w nim terroryści. W dniu 22
lutego b.r. najwyższy imam Waqfu,
Szejk Abdel-Azeem Salhab osobiście
otworzył bramę prowadzącą do
meczetu, umożliwiając wiernym
modlitwy.
29. Izraelski lądownik, w drodze na
księżyc, gdzie ma dotrzeć 11 kwietnia,
wysłał pierwsze zdjęcia z zewnętrznej
kamery! Oto jedno z nich:

05.03.2019
28. Muzułmański Waqf
poinformował, że nie zastosuje się
do nakazów izraelskiego sądu, które
zakazują dostępu do meczetu Bab
al-Rahmeh znajdującego się przy
Bramie Złotej wewnątrz obszaru
Wzgórza Świątynnego w
Jerozolimie.

*Napisy na banerze ustawionym na
księżycu, po hebrajsku: „Naród
Izraelski Żyje – Am Israel Chai”.
Po angielsku: „Mały kraj, wielkie
marzenia”.
06.03.2019
30. Autonomia palestyńska.
Palestyński minister spraw
zagranicznych, Rijad Al.-Maliki,

wezwał arabskie państwa do
wdrożenia rezolucji Ligi Arabskiej i
podjęcia niezbędnych działań
przeciwko każdemu państwu, które
uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela
lub przenosi swoją ambasadę do
Jerozolimy.
31. Gaza-Egipt-Izrael. Arabskie
media poinformowały, że delegacja
oficerów egipskiego wywiadu
przekazała przywództwu Hamasu w
Gazie ostrzeżenie od izraelskiego
rządu. Przekazana informacja mówi,
że izraelski rząd jest skłonny do
negocjacji pod warunkiem, że
Hamas upora się z przemocą na
granicy Strefy Gazy. W przeciwnym
razie nieunikniona będzie szeroko
zakrojona operacja wojskowa w
Strefie Gazy. Egipski wywiad od kilku
miesięcy pośredniczy pomiędzy
Izraelem a Hamasem, negocjacje
utknęły jednak w martwym punkcie z
powodu kontynuacji brutalnych
palestyńskich demonstracji
przygranicznych. Izrael postawił
teraz warunek uzależniający
przekazanie do Gazy kolejnej
transzy pieniędzy z Kataru od
powstrzymania wszelkiej przemocy
wzdłuż granicy.
Dotyczy to wszelkich demonstracji,
jak i wypuszczania balonów z
podwieszonymi urządzeniami
wybuchowymi lub zapalającymi. W
minionym roku spowodowały one
wielkie straty na terenach
przygranicznych w Izraelu.
W odpowiedzi natychmiast odezwały
się palestyńskie środowiska
przeciwne wszelkiemu postępowi
prowadzącemu do pokoju.

32. Gaza. Zarejestrowany dzisiaj w
powietrzu nad terytorium Izraela
wybuch jednej z grup balonów z
ładunkami wybuchowymi wysłanych z
Gazy.

*Te balony są bardzo niebezpieczne!
07.03.2019
33. Gaza. Po południu palestyńscy
terroryści ostrzelali izraelskie pozycje
przy granicy północnej części Strefy
Gazy. W odpowiedzi izraelski czołg
ostrzelał pozycje Hamasu, z których
padły strzały. Wcześniej ostrzelano
przygraniczny posterunek
obserwacyjny Hamasu w środkowej
części Strefy Gazy. Był to odwet za
wypuszczanie kolejnych balonów z
podwieszonymi urządzeniami
wybuchowymi.
08.03.2019
34. Gaza. Po południu około 8 tys.
Palestyńczyków demonstrowało w
kilku miejscach wzdłuż ogrodzenia
granicznego Strefy Gazy. Palono
opony, rzucano kamienie i bomby
zapalające oraz podejmowano próby
uszkodzenia płotu granicznego.
Pod przykrywką tych zamieszek, po
południu 2 Palestyńczykom udało się
przeniknąć na terytorium Izraela.
Monitoring potwierdził infiltrację
granicy i w rejonie rozmieszczono
duże siły policyjne oraz wojskowe.

Znaleziono ich ukrywających się w
odległości kilkuset metrów od
jednego z kibuców. Po zatrzymaniu,
znaleziono przy nich granat i nóż!
35. Dzień Kobiet „po palestyńsku”.
Palestyńczycy ogłosili dzisiaj

09.03.2019
36. Gaza. Spacerujący mieszkańcy
okolic przy Strefie Gazy zgłosili
znalezioną niebezpieczną wiązkę
balonów z podczepionym ładunkiem.

Wezwani na miejsce saperzy
zidentyfikowali przy nich pocisk
przeciw czołgowy!
*Dzięki Bogu nikomu nic się nie stało.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

„Dzień Kobiet”, który w ich
zrozumieniu ma być dniem, kiedy do
demonstracji i wszelkich ataków w
różnych miejscach wysyłane są
kobiety, oczywiście pod czujnym
okiem dziesiątek aparatów i kamer

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

