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01.05.2019
1. Przewodniczący Europejskiego
Kongresu Żydów, dr Mosze Kantor
przedstawił na Uniwersytecie w Tel
Awiwie doroczny raport o stanie
antysemityzmu za 2018 r. „Gdybym
miał w jednym zdaniu podsumować
sytuację dotyczącą antysemityzmu w
2018 r., powiedziałbym, że wśród
Żydów w wielu krajach na całym
świecie panuje rosnące poczucie
zagrożenia”. Antysemityzm rozwinął
się ostatnio do tego stopnia, że
zaczął podważać możliwość
kontynuowania żydowskiego życia w
wielu częściach świata.

1 osoba została ranna. Rakiety spadły
także na Hof Aszkelon, Ofakim, Kiryat
Gat i Sderot. W beduińskiej
miejscowości Laqiya 2 osoby zostały
ranne od szrapneli. Pomocy udzielono
około 40 osobom w szoku urazowym.

2. Judea&Samaria. Rano rządowa
komisja planowania
administracyjnego zatwierdziła plan
budowy obwodnic arabskich wiosek i
miejscowości w Judei i Samarii, aby
umożliwić żydowskim mieszkańcom
bezpieczne omijanie tych
niebezpiecznych rejonów.
02.05.2019
3. Gaza. Nad ranem palestyńscy
terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 2
rakiety, które spadły na otwartym
terenie na Negewie. Nie odnotowano
żadnych szkód.
04.05.2019 OSTRY OSTRZAŁ
RAKIETOWY POŁUDNIOWEGO
IZRAELA!
4. Ponad 300 rakiet. Dwie rakiety
spadły na Beer Szewę. Został
trafiony dom mieszkalny. Przy

*Na zdjęciu izraelskie przedszkole
trafione rakietą.
W obawie przed możliwością rajdu
płetwonurków Hamasu zamknięto
plaże Aszkelonu. Odwołano wszystkie
imprezy organizowane w pobliżu Strefy
Gazy.
5.05.2019
5. ONZ. Sekretarz generalny ONZ,
Antonio Guterres, zaapelował o

„maksymalną powściągliwość” w
Strefie Gazy. „W najostrzejszych
słowach potępiam wystrzelenie
rakiet z Gazy na Izrael, w
szczególności ataki na centra
ludności cywilnej.

Zachęcam wszystkie strony do
zachowania maksymalnej
powściągliwości, natychmiastowego
wycofania się i powrotu do
porozumienia z ostatnich kilku
miesięcy”.
6. Gaza. Po południu Izrael podjął
próbę dostarczenia do Strefy Gazy
paliwa dla elektrowni w Gazie, aby
zapobiec załamaniu humanitarnemu.
W tym celu 17 cystern
samochodowych przewożących 650
tys. litrów paliwa przejechało przez
przejście graniczne Kerem Szalom.
Zostały one ostrzelane z moździerzy.
Jednak po ustaniu ostrzału kierowcy
powrócili do pojazdów i kontynuowali
misję.

zmasowaną akcję bombardowania
celów terrorystycznych w Strefie Gazy.
Zniszczono co najmniej 30 obiektów, w
tym stanowiska wyrzutni rakiet, centra
szkoleniowe, dowództwo Hamasu w
Khan Younis, ośrodek szkoleniowy sił
morskich Hamasu w obozie
uchodźców Jabaliya. Ostatni nalot
przeprowadzono po północy, niszcząc
przygraniczny posterunek
obserwacyjny Hamasu.
Po południu zniszczono
siedmiopiętrowy budynek w dzielnicy
Al-Farkan w Gazie. Budynek powstał w
2010 r., a jego budowę w całości
kontrolował Hamas. W rezultacie tego
pod budynkiem stworzono szeroką sieć
tuneli podziemnych, ciągnących się
pod cywilną zabudową. Centralnie
położony budynek stanowił centrum
podziemnej sieci tuneli. Nalot
przeprowadzono bez żadnego
uprzedzenia. W budynku zginęły 3
osoby. Zniszczono także siedzibę
największego kompleksu sił
bezpieczeństwa Hamasu w dzielnicy
Rimal w Gazie. Obiekty te były
wykorzystywane do koordynacji działań
operacyjnych Hamasu. Wieczorem
zniszczono biuro szefa służb
prewencyjnych Hamasu w obozie
uchodźców Nuseirat w środkowej
części Strefy. Zniszczono także
budynek, z którego prowadzono atak
cybernetyczny na Izrael.

6.05.2019
JUŻ 600 RAKIET SPADŁO NA
POŁUDNIE IZRAELA!
7. Gaza. W nocy izraelskie siły
powietrzne przeprowadziły

*Na zdjęciu

4 Izraelczyków, którzy
zginęli od rakiet z Gazy.

Do północy palestyńscy terroryści
prowadzili słabnący ostrzał rakietowy
ze Strefy Gazy. O północy system
Iron Dome przechwycił kilkanaście
rakiet lecących w stronę Netiwot, Nir
Oz i Aszkelonu. Po północy
zapanowała cisza.
07.05.2019
8. Były szef Sztabu Generalnego,
gen. Gadi Eizenkot (na zdjęciu),

Eizenkot zalecił Greenblattowi
przywrócenie finansowania
palestyńskich sił bezpieczeństwa, oraz
podjęcie kroków w celu poprawy
sytuacji gospodarczej, poprawy
infrastruktury i edukacji. Greenblatt
odpowiedział, że rząd prezydenta
Trumpa jest świadomy ryzyka, ale
zamierza opublikować plan pokojowy w
najbliższych tygodniach, zaraz po
żydowskim święcie Szawuot.
08.05.2019
9. Izrael świętuje 71. rocznicę
odzyskania niepodległości.

podczas pobytu na szkoleniu w
Advanced Research Institute w
Waszyngtonie, spotkał się ze
specjalnym wysłannikiem USA
Jasonem Greenblattem. W
trzygodzinnym spotkaniu wzięło
udział dziewięciu ekspertów w
sprawach izraelsko-palestyńskich.
Eizenkot ostrzegł Biały Dom, że
sytuacja w Judei i Samarii jest z
wielu powodów bardzo wrażliwa i
niestabilna. Sytuację pogarszają
decyzje Stanów Zjednoczonych o
zmniejszeniu dotacji dla Autonomii
Palestyńskiej, gdyż pogłębia to
istniejący kryzys gospodarczy.
Eizenkot powiedział, że bez względu
na to, czy amerykański plan
pokojowy zostanie wprowadzony w
życie, czy też nie, i tak należy podjąć
kroki w celu ustabilizowania sytuacji.

09.05.2019
10. Iran. Sytuacja wokół Iranu jest
coraz bardziej gorąca. Poinformowano,
że w dniu 9 maja 2019 r. na spotkaniu
doradców ds. bezpieczeństwa
narodowego USA, pełniący obowiązki
sekretarza obrony, Patrick Shanahan,
przedstawił zaktualizowany plan
wojskowy, który przewiduje wysłanie aż
120 tys. żołnierzy na Bliski Wschód,
jeśli Iran zaatakowałby amerykańskie
siły lub przyspieszył prace nad bronią
jądrową. Przedstawiony plan nie
wymaga inwazji lądowej na Iran, co
wymagałoby znacznie większej liczby
żołnierzy.

10.05.2019, Ramadan.
11. Izraelskie służby bezpieczeństwa
umożliwiły 75 tys. Palestyńczykom z
Judei i Samarii na przyjazd do
Jerozolimy na piątkowe modlitwy z
okazji Ramadanu. Nie odnotowano
żadnych większych incydentów.

Społeczności w obwodzie Strefy Gazy.
Dziesięć rodzin, które ewakuowano do
hoteli finansowanych przez fundusz,
powróciło już do swoich domów lub
przeniosło się do alternatywnych
mieszkań.
13. Arabskie i islamskie organizacje
wezwały Palestyńczyków do
masowego udziału w protestach z
okazji 71. rocznicy Al Nakba – Dnia
katastrofy, jak Arabowie nazywają
ustanowienie państwa Izrael 14 maja
1948 r. (Izrael.badacz.org)

12.05.2019
13.05.2019 Eurowizja.
12. Gaza. SZKODY MATERIALNE
OSTATNICH ATAKÓW
RAKIETOWYCH:
Fundusz kompensacyjny Urzędu
Skarbowego opublikował rano
zaktualizowane dane dotyczące
zakresu roszczeń z tytułu szkód
zgłoszonych po ostatniej serii
ataków rakietowych ze Strefy Gazy.
Wszystkie zgłoszone szkody były
weryfikowane przez sześć zespołów
rzeczoznawców. Ogółem do
funduszu wpłynęło 754 roszczeń z
tytułu szkód, w tym 522 uszkodzeń
budynków, 207 uszkodzeń pojazdów
silnikowych, 15 szkód w rolnictwie i
10 innych szkód. Miasto, w którym
złożono największą liczbę roszczeń,
to Aszdod, z liczbą 261 zlożonych
wniosków. W Aszkelonie złożono
234 wnioski, w Kiryat Gat 28 i w
Sderot 25. Kolejnych 206 wniosków
zostało złożonych przez
mieszkańców mniejszych

14. Siły Obronne Izraela rozlokowały
baterie Iron Dome dla ochrony obszaru
metropolitarnego Gusz Dan i miasta
Tel Awiw, w którym odbywa się festiwal
piosenki Eurowizja.
15. Poinformowano także o
przyśpieszeniu realizacji planu budowy
betonowego muru z nowoczesnymi
zabezpieczeniami technologicznymi,
który powstanie wzdłuż linii kolejowej
przebiegającej w pobliżu granicy Strefy
Gazy. Koszt projektu wynosi 100 mln
szekli. Celem muru jest chronienie
pociągów przed ostrzałem snajperów i
ogniem pocisków przeciwpancernych.

14.05.2019

17.05.2019

16. Szwecja. Muzułmanin
zaatakował nożem Żydówkę w
Helsingborgu w Szwecji. Kobieta
została ugodzona dziewięć razy. W
stanie krytycznym przewieziono ją
do szpitala.

18. Niemcy – BDS. Niemiecki
parlament Bundestag przyjął uchwałę
potępiającą ruch BDS i określającą go
jako „antysemicki”.

18.05.2019 ,
Policja poszukuje sprawcy, zna
jednak jego personalia. Ofiara jest
żoną lidera lokalnej społeczności
żydowskiej. Została zaatakowana w
drodze do pracy.
15.05.2019
17. Gaza. Około 10 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 60
Palestyńczyków. Rzucone bomby
zapalające wywołały dziewięć
poważnych pożarów w Strefie Gazy,
przenosząc się także na stronę
Izraela.

19. Specjalny wysłannik USA, Jason
Greenblatt, oskarżył Autonomię
Palestyńską o priorytetowe traktowanie
płatności na rzecz terrorystów i w
związku z tym zaniedbania obowiązku
zapewnienia opieki zdrowotnej
własnym ludziom. „Budżet, który
Autonomia Palestyńska przeznacza na
realizację polityki płacenia terrorystom
za zabijanie, jest znacznie większy niż
8 milionów dolarów miesięcznie, które
jest winna szpitalom we Wschodniej
Jerozolimie.

Gdyby Autonomia Palestyńska
przestała dawać pierwszeństwo
terrorystom i ich rodzinom, mogłaby
bez żadnych trudności pokryć koszty
systemu opieki zdrowotnej. Wszyscy
Palestyńczycy muszą wiedzieć, że nie
mają dostępu do wysokiej jakości
systemu opieki zdrowotnej, ponieważ
Autonomia Palestyńska uznała, że
ważniejsze jest wspieranie terrorystów.

20. Gaza. Palestyńczycy wypuścili
ze Strefy Gazy balony z
podwieszonymi urządzeniami
wybuchowymi. Siły Obronne Izraela
wydały ostrzeżenie, aby nie zbliżać
się do balonów. Prawdopodobnie
wypuszczono 30 takich ładunków,
które po odnalezieniu są
neutralizowane przez saperów.
19.05.2019
21. Komitet Wykonawczy
Organizacji Wyzwolenia Palestyny
potępił rezolucję niemieckiego
parlamentu określającą Ruch
Bojkotu, Dezinwestycji i Sankcji
(BDS) przeciwko Izraelowi jako
antysemicki i rasistowski. W
wydanym oświadczeniu stwierdzono,
że niemiecka rezolucja jest „atakiem
na palestyński naród i jego
prawowite prawa”, dodając, że ruch
BDS jest częścią walki narodu
palestyńskiego przeciwko
izraelskiemu reżimowi
okupacyjnemu, apartheidowi i
segregacji rasowej
.
20.05.2019
22. AP. Palestyński premier,
Mohammad Sztajjeh (na zdjęciu),

powiedział, że jego rząd nie weźmie
udziału w spotkaniu organizowanym
w Bahrajnie.

Dodał, że każdy Palestyńczyk, który
weźmie udział w tym spotkaniu, będzie
współpracownikiem Amerykanów i
Izraela.
21.05.2019
23. Gaza. Na przejściu granicznym
Erez zatrzymano 372 paczki, w których
próbowano przemycić różnego rodzaju
sprzęt militarny do Strefy Gazy. W
paczkach znajdowały się drony,
lornetki, latarki do karabinów, odbiorniki
satelitarne, kabury na broń,
miniaturowe kamery, kompasy oraz
wojskowe buty.
22.05.2019
24. Rada Bezpieczeństwa ONZ odbyła
spotkanie poświęcone agencji
UNRWA. Na początku dyskusji
przedstawiciel UNRWA, Pierre
Krähenbühl powiedział: „Potrzebujemy
dodatkowych 1,2 miliarda dolarów na
nasze działania w 2019 roku. Nie
wierzymy, że przyszłość palestyńskich
uchodźców powinna zostać
rozwiązana za dziesięciolecia. Dlatego
będziemy nadal działać”. Ambasador
Izraela, Danny Danon, odpowiedział:
„UNRWA poprzez przyjęcie
jednostronnej pozycji politycznej od lat
umacnia problem uchodźców, zamiast
próbować go rozwiązać. Szkoły
organizacji zostały przekształcone w
infrastrukturę terroru i podżegania, z
podręcznikami negującymi istnienie
Izraela i podziemnymi tunelami
wykopanymi przez Hamas.

UNRWA nie zdołała zrehabilitować
Strefy Gazy, a jedynie udało jej się
podżegać do przemocy wobec
państwa Izrael. Mandat UNRWA
musi się skończyć”.
23.05.2019
25. Gaza. W porcie Aszdod
zatrzymano kontener, w którym
znajdowało się około miliona
balonów przeznaczonych dla Strefy
Gazy. Wszystkie balony były w
kolorach palestyńskiej flagi
narodowej i miały posłużyć do
kontynuowania kampanii terroru.

Zostaną one wybudowane i
zwodowane w Niemczech, natomiast
końcowe wyposażenie w różne
systemy nastąpi w Izraelu.

24.05.2019
25.05.2019
26. Ukraina – Izrael. Prawie jedna
piąta członków parlamentu Ukrainy
podpisała projekt rezolucji
wzywającej nowego prezydenta do
uznania Jerozolimy za stolicę Izraela
i przeniesienia tam ukraińskiej
ambasady.

27. Niemcy. W niemieckiej stoczni
Thyssenkrupp Marine Systems w
Kilonii odbyła się uroczystość
nadania nazwy pierwszej izraelskiej
korwecie rakietowej klasy Sa’ar 6.
Korweta została nazwana INS
Magen. Cztery korwety Sa’ar 6 będą
stanowiły trzon uderzeniowych sił
izraelskiej marynarki wojennej w celu
ochrony strategicznych interesów
Izraela. Będą to najbardziej
zaawansowane technologicznie
izraelskie okręty wojenne.

28. AP. Palestyńskie służby
bezpieczeństwa ujawniły, że dwa
tygodnie temu udaremniły samobójczy
zamach bombowy, który miał być
przeprowadzony w Izraelu.
Aresztowano 23-letnią Palestynkę,
która nawiązała współpracę z ISIS, a
następnie otrzymała materiały
szkoleniowe wraz z instrukcją, jak
zbudować bombę i przeprowadzić
zamach. Kobieta miała problemy
społeczne i chciała w ten sposób
zakończyć swoje życie.
29. Liban. Duchowy przywódca
libańskiej organizacji Hezbollah, szejk
Hassan Nasrallah, ostrzegł, że długo
oczekiwany amerykański plan
pokojowy może doprowadzić do
sytuacji, w której palestyńscy
uchodźcy na stałe osiedlą się w
państwach, które ich przyjęły po 1948
*Problem palestyńskich uchodźców,
którzy sami, za namową krajów

Arabskich, opuścili Izrael, jest
poważnym problemem w całej tzw.
„Kwestii pokojowej”, ponieważ
zgodnie z międzynarodowymi
zasadami, kraje, które ich przyjęły,
już dawno temu powinny pozwolić im
się osiedlić. Wmawia się im jednak
od lat, że Izrael w końcu przestanie
istnieć i będą mogli wówczas tam
zamieszkać.
29.05.2019
30. Jerozolima. Wierzący,
uczestniczący w ubiegłym tygodniu
w koncercie mesjanistycznym w
Jerozolimie, zostali zaczepieni przez
grupę protestujących Żydów
ortodoksyjnych, którzy przez wiele
godzin prowadzili gwałtowne i
chaotyczne zamieszki, nazywając
ich „misjonarzami” i „nazistami” i
nakazując im opuszczenie Izraela.
Ingerowała izraelska policja
usuwając i uspokajając
demonstrujących.
*W Izraelu mesjanistyczni Żydzi
(wierzący w Jeszuę (Jezusa) jako
Mesjasza), są postrzegani przez
większość ortodoksyjnych Żydów
podejrzliwie i jako sekta, ponieważ

chrześcijaństwo i postać Jezusa nie
kojarzy im się z niczym dobrym w ich
historii, a znak krzyża przynosił ich
społeczności nienawiść i śmierć.
Wyprawy krzyżowe, pogromy ludności
żydowskiej przez wieki, a także dzieło
nazistów, którzy uważali się za
chrześcijan, nosząc pasy wojskowe z
napisem „Bóg jest z Nami”,
spowodowały straszliwe dzieło w
świadomości narodu żydowskiego.
Musimy to rozumieć, kiedy zaczynamy
mieć wspólne relacje (Ew. Jana
10,16).
31.05.2019
31. Wschodnia Jerozolima. Rano
Palestyński terrorysta zaatakował
Żydów na Starym Mieście Jerozolimy.
Napastnik wszedł przez Bramę
Damasceńską i zaatakował osoby
wracające z porannych modlitw z
synagogi Hurwa. Rannych zostało 2
Izraelczyków, w tym jeden znajduje się
w stanie krytycznym. Izraelscy
policjanci zastrzelili napastnika,
którego zidentyfikowano jako 19letniego mieszkańca Autonomii
Palestyńskiej.

01.06.2019

02.06.2019

32. Syria. Na górę Hermon spadły
dwie syryjskie rakiety. Nie
odnotowano żadnych strat
materialnych. Jedna z rakiet spadła
na ośrodek narciarski, eksplodując
przy wyciągu krzesełkowym. Druga
rakieta spadła na strefę wojskową na
górze Hermon.

34. Jerozolima. Z okazji Dnia
Jerozolimy tysiące Izraelczyków
przeszło z izraelskimi flagami w
wielkim marszu ulicami stolicy.

Eksperci wojskowi stwierdzili, że
rakiety zostały wystrzelone z
odległości około 35 km, co może
wskazywać na celowe wystrzelenie,
tym bardziej, że po stronie syryjskiej
nie toczyły się żadne walki. Izrael
odpowiedział na ten atak.

35. Jerozolima. Rano Palestyńczycy
wszczęli zamieszki na Wzgórzu
Świątynnym w Jerozolimie. W
izraelskich policjantów rzucano
kamieniami, krzesłami i innymi
przedmiotami. Policjanci wkroczyli na
Wzgórze Świątynne i zepchnęli
demonstrantów w stronę meczetu AlAksa, w którym Arabowie
zabarykadowali się.

33. Judea&Samaria. Na punkcie
kontrolnym przy grobie patriarchów
w Hebronie, żołnierze zatrzymali 19letniego Palestyńczyka, przy którym
znaleziono ukryty nóż.

Ps. Dzięki Bogu! Te punkty kontrolne
są naprawdę potrzebne. Pamiętajmy
o tych kontrolujących żołnierzach,
którzy cały czas narażeni są na ataki
ze strony uzbrojonych terrorystów.
Kiedy jesteśmy w Izraelu, możemy
im powiedzieć proste „Thank you” –
to naprawdę ma znaczenie.

Siły policyjne wdarły się do wnętrza
meczetu, aresztując najbardziej
agresywnych demonstrantów.
Wzgórze Świątynne odwiedziło 1162
Żydów, co stanowi rekord. Było to
pretekstem do arabskich rozruchów.
Później, na Starym Mieście, przy
Bramie Damasceńskiej rzucono
butelkę, która zraniła 15-letniego
chłopca. Sprawca incydentu zbiegł.

36. Syria-Iran-Izrael. Syryjskie media
poinformowały, że zbombardowana
została syryjska baza lotnicza T-4 w
prowincji Homs w centralnej części
Syrii. O przeprowadzenie nalotu
oskarżono Izrael, dodając przy tym,
że syryjska obrona przeciwlotnicza
zestrzeliła wiele wrogich pocisków
rakietowych. Zniszczony został
irański skład rakiet oraz pojazd
wojskowy. Zginęło co najmniej 5
osób, a 3 zostały ranne. Do nalotu
doszło chwilę po tym, jak na lotnisku
wylądował irański samolot Boeing
747, wielokrotnie używany przez
irańską armię do przemytu broni.
Samolot ten trzy godziny wcześniej
wystartował z Teheranu.

Ministerstwo turystyki poinformowało,
że w maju b.r. do Izraela przyjechało
144 tys. turystów, co oznacza wzrost o
26,8% w porównaniu do maja 2017 r.
38. Gaza. Znaleziona dzisiaj na polach
w pobliżu granicy z Gazą, częściowo
uszkodzona rakieta typu „Kassam”

03.06.2019
37. Liban. Siły Obronne Izraela
poinformowały, że zakończyły
niszczenie ostatniego z odkrytych
podziemnych tuneli szturmowych
przebiegających pod granicą z
Libanem. Był to najdłuższy i
najgłębiej przebiegający pod ziemią
(80 metrów) z tuneli wykopanych
przez Hezbollah.

Z widocznymi wewnątrz metalowymi
kulkami, które mają za zadanie ciężko
ranić jak najwięcej osób w pobliżu
eksplozji.
04.06.2019

Był on także wyposażony w
najnowocześniejszą infrastrukturę i
był jakby flagowym tunelem
Hezbollahu. Armia poinformowała,
że zniszczono wszystkie tunele
przebiegające pod granicą, a po
stronie Libanu pozostało jeszcze
kilka mniejszych tuneli, które są
jednak we wczesnym etapie budowy
i nie zbliżyły się do linii granicznej.

39. ZMARŁA PIERWSZA DAMA
IZRAELA.
W przeddzień swych 74. Urodzin, w
szpitalu Beilinson w Petach Tikva
zmarła Nechama Rivlin, żona
prezydenta Izraela Reuvena Rivlina.
Urodziła się 5 czerwca 1945 roku w
moszawie Herut na ròwninie Szaron,

w ówczesnym brytyjskim Mandacie
Palestyny. Jej rodzice Drora i Mendi
byli żydowskimi imigrantami z
Ukrainy. Zakładali ten moszaw.
40. Jerozolima. Komisja
parlamentarna zatwierdziła plan
budowy kolejki linowej ze Starego
Miasta w Jerozolimie na Wzgórze
Oliwne.

Projekt ma wartość 55 mln dolarów.
Szacuje się, że kolejka linowa będzie
się składać z 73 wagonów, którymi
będzie można przewieźć około 3 tys.
turystów na godzinę. Ministerstwo
turystyki poparło plan, który teraz
musi zatwierdzić rząd.
05.06.2019
41. Palestyński premier, Mohammad
Sztajjeh, powiedział, że gospodarka
Autonomii Palestyńskiej jest na
krawędzi zupełnego załamania.
Obwinił o ten fakt decyzję Izraela o
zmniejszeniu kwot z podatków
przekazywanych do palestyńskiego
budżetu o wielkość płatności
wypłacanych terrorystom. W
konsekwencji Autonomia
Palestyńska odmówiła przyjęcia
jakichkolwiek płatności, uznając, że
nie zgodzi się tylko na część
należnej sumy.

Sztajjeh obwinił także Stany
Zjednoczone, które wycofały
finansowe wsparcie dla agencji
UNRWA. Powtórzył także słowa, że
Autonomia Palestyńska nie weźmie
udziału w szczycie gospodarczym w
Bahrajnie, który ma na celu
promowanie amerykańskiego planu
pokojowego dla Bliskiego Wschodu.
?Znamy ich program polityczny.
Odmawiają prawa powrotu
uchodźcom. Odmawiają nam
Jerozolimy. Mówią nie dla dwóch
państw. Nie szanują granic z 1967
roku. Jeśli ta ekonomiczna
konferencja jest częścią tego całego
pakietu, to my go nie akceptujemy.
Jeśli tam będziemy, to ludzie
wykorzystają naszą obecność. Stany
Zjednoczone robią bardzo
niebezpieczną sprawę. My i
Izraelczycy zgodziliśmy się, że
Jerozolima jest kwestią negocjacyjną.
Teraz Stany Zjednoczone zdejmują ją
ze stołu." Amerykański przedstawiciel
ds. międzynarodowych negocjacji,
Jason Greenblatt, powiedział, że
Autonomia Palestyńska sama sobie
jest winna za zły stan gospodarki”. To
najwyższy czas, aby Autonomia

Palestyńska przyspieszyła i wzięła
odpowiedzialność za swój naród i
gospodarkę. Autonomia Palestyńska
nie może nadal obwiniać Stanów
Zjednoczonych i wszystkich innych
za sytuację, którą sami
spowodowali”.
06.06.2019
42. Dzisiaj jest 52. rocznica wybuchu
wojny 6-dniowej, kiedy koalicja 13
państw zaatakowała Izrael, który
teoretycznie nie miał żadnych szans,
by się obronić..

43. Jerozolima. Około 30 tys. osób
wzięło udział w paradzie równości
środowisk gejowskich LGBT w
Jerozolimie. Marsz zabezpieczało
ponad 2,5 tys. policjantów.
Zatrzymano 49 osób pod zarzutami
planowania zakłócenia przemarszu, w
tym jedną osobę z ukrytym nożem.
44. Straż pożarna poinformowała, że
w ciągu ostatniego miesiąca Izrael
dotknęło 1773 pożarów. Dochodzenie
wykazało, że 90% pożarów było
wynikiem podpalenia.

Wydaje się, że Izrael stoi w obliczu
terroru podpalaczy. Pożary wybuchają
na terenach żydowskich osiedli i to
żydowskie domy padają ich ofiarą. W
żadnym sąsiednim kraju nie
występuje taka fala pożarów, nawet
na obszarze Autonomii Palestyńskiej
nie ma czegoś takiego.

Ps. Rozmawiałem niedawno z
dowódcami IDF o tej wojnie. Mimo
że niektórzy z nich twierdzili, iż są
ateistami, to właśnie oni powiedzieli,
że to, że wygrali mógł sprawić
JEDYNIE BÓG! Taki jest Izrael, kraj
cudów i Bożego działania oraz
wierności mimo różnych postaw i
zachowań ludzi.

Są to więc celowe podpalenia.
Do pomocy stawiły się jednostki z
Grecji, Chorwacji, Cypru, Włoch, a
nawet 2 helikoptery z Egiptu!

08.06.2019
45. Rozpoczyna się święto Szawuot
związane w Biblii ze żniwami,
nadaniem Tory (hebr. Instrukcji) jako
50-ty dzień po święcie Paschy
nazywany też Pięćdziesiątnicą.

pogłębiania kryzysu gospodarczego.
Jordania obawia się, że upadek
Autonomii Palestyńskiej doprowadzi
do wybuchu przemocy, która może
zagrozić stabilności Jordanii.
Podkreślono, że decyzja Mahmuda
Abbasa, który zakazał swoim
urzędnikom spotykania się z
izraelskimi przedstawicielami w celu
znalezienia rozwiązania problemów,
jest błędna i może doprowadzić do
upadku Autonomii Palestyńskiej.
10.06.2019

Znany jest również z Zesłania Ducha
Św. na pierwszych Żydowskich
uczniów Jeszui (Jezusa).

47. Gaza. Ogłoszono, że przy
balonach wysyłanych na teren Izraela
rozpoczęto używanie trujących
substancji do podwieszenia!

09.06.2019
46. Samaria. W mieście Al-Bireh w
południowej części Samarii odbyło
się spotkanie organizacji
członkowskich OWP i niezależnych
osób. Po spotkaniu wydano odezwę
wzywającą Palestyńczyków do
udziału w masowych protestach
publicznych przeciwko
amerykańskiej inicjatywie pokojowej.
Protesty zaplanowano na 25 i 26
czerwca.

48. Samaria-Hamas. Wieczorem, w
mieście Tulkarm w zachodniej Samarii
izraelscy komandosi aresztowali
Rafata Nassifa – wysokiego członka
Hamasu.
Tymczasem wysoki urzędnik
jordańskich władz wykazał
niezadowolenie z polityki Autonomii
Palestyńskiej, która prowadzi do

11.06.2019
49. Samaria. Siły bezpieczeństwa
Autonomii Palestyńskiej wypuściły z
więzienia Al-Bashira (na zdjęciu w
czerwonej koszulce),

uwięzionego miesiąc temu za
planowanie samobójczego ataku
terrorystycznego z użyciem pasa
samobójczego, po tym jak dołączył
do ISIS.
50. Mołdawia – Izrael. Rząd
Mołdawii poinformował, że
przeniesie swoją ambasadę w
Izraelu do Jerozolimy.

51. KONFERENCJA POKOJOWA
Egipt, Jordania i Maroko
poinformowały Stany Zjednoczone, że
planują udział w konferencji w
Bahrajnie organizowanej pod koniec
czerwca w sprawie projektów
gospodarczych towarzyszących
amerykańskiemu planowi
pokojowemu.

Już wcześniej Arabia Saudyjska,
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar
oświadczyły, że będą uczestniczyć w
konferencji wraz z gospodarzem
Bahrajnem. Swoją obecność
zapowiedzieli także przedstawiciele
Banku Światowego i
Międzynarodowego Funduszu
Walutowego.
12.06.2019
52. Samaria. Udaremniony atak
terrorystyczny.
W pobliżu węzła Almog na Zachodnim
Brzegu aresztowano 30-letniego
Palestyńczyka z Nablusu z nożem.

*Obecnie w Jerozolimie znajduje się
ambasada Stanów Zjednoczonych.
Rumunia, Honduras i Ukraina
ogłosiły plany przeniesienia swoich
ambasad do Jerozolimy, natomiast
Węgry otworzyły biuro handlowe o
poziomie placówki konsularnej w
Zachodniej Jerozolimie. Czekamy na
Polskę!

Podczas przesłuchania powiedział, że
planował przeprowadzić atak nożem.
53. Syria-Izrael. Syryjskie media
poinformowały, że w nocy izraelskie
siły powietrzne zbombardowały
syryjskie pozycje w rejonie
strategicznego wzgórza Tell al-Hara u
podnóża

Wzgórz Golan w południowozachodniej Syrii. Rosyjskie źródła
poinformowały później, że godzinę
przed atakiem nad obszarem krążyły
izraelskie drony bezzałogowe. Atak
przeprowadzono z użyciem rakiet
wystrzelonych z izraelskich pozycji
na zachód od góry Hermon.
54. Gaza. Palestyńczycy wypuścili
ze Strefy Gazy balony z
podwieszonymi bombami
zapalającymi, które spowodowały
sześć pożarów na terytorium Izraela.

Wieczorem koordynator działań
rządowych na terytoriach
poinformował, że w następstwie
ciągłego wypuszczania balonów z
podwieszonymi bombami
zapalającymi ze Strefy Gazy i
pożarów na terytorium Izraela
postanowiono zamknąć strefę
połowów wzdłuż wybrzeża Strefy. W
tym tygodniu balony zapalające
spowodowały 20 pożarów w
regionie.
55. Liban. Około południa libański
dron bezzałogowy wleciał nad
terytorium Izraela, po czym zawrócił
do Libanu. Dron obserwował ruchy
izraelskich sił wojskowych w rejonie
przygranicznego miasta Shlomi w
Zachodniej Galilei.

Obrona przeciwlotnicza natychmiast
wezwała parę dyżurnych samolotów
myśliwskich, nie podjęto jednak decyzji
o zestrzeleniu drona.
13.06.2019
56. Gaza-Izrael. Wieczorem
palestyńscy terroryści wystrzelili ze
Strefy Gazy rakietę, która trafiła w
budynek jesziwy w mieście Sderot.
Nikt nie został ranny, ale budynek jest
uszkodzony.

Rakieta spadła w odległości 6 metrów
od 3 studentów jesziwy, a 10 minut
wcześniej modliło się tam 15
studentów. Rabin Fendel powiedział:
„Zdarzył nam się cud. Dziękujemy
Stwórcy za ocalenie młodych
mężczyzn, którzy siedzieli i z
zaangażowaniem studiowali Torę”.
14.06.2019
57. Gaza. W nocy izraelskie siły
powietrzne zbombardowały wiele
obiektów terrorystycznych w Strefie
Gazy. Był to odwet za wcześniejszy
ostrzał rakietowy terytorium Izraela.

15.06.2019
58. Ogromne pożary na terenie
całego Izraela. Społnęło wiele
domów na terenach pozamiejskich,

wybudowanych wśród lasów i
drzew. Część pożarów jest wynikiem
podpaleń.
16.06.2019
59. Gaza. Saraya al-Quds, militarne
skrzydło Islamskiego Dżihadu,
opublikowało zdjęcia wyrzutni

Ministerstwu budownictwa polecono
przyśpieszenie postępowania w celu
utworzenia nowej osady nazwanej
Ramat Trump, w uznaniu pracy
amerykańskiego prezydenta Donalda
Trumpa na rzecz państwa Izrael. Nowa
osada ma powstać w pobliżu wioski
Kela Alon. Przy tej okazji odsłonięto
symboliczny znak z nazwą Ramat
Trump.
18.06.2019
61. IDF. Izraelskie siły powietrzne
poinformowały, że od niedzieli
prowadzone są kompleksowe
ćwiczenia lotnicze, w których
uczestniczą wszystkie eskadry
lotnictwa. „Całe siły powietrzne
znajdują się w powietrzu. Ćwiczenie
obejmuje wszystkie siły, począwszy od
personelu obsługi technicznej, poprzez
personel operacyjny i dowódców, do
samego dowództwa sił powietrznych.
Ćwiczymy działania na wielu
obszarach. Główny nacisk położony
jest na arenie północnej, gdzie wróg
może pojawić się natychmiast.

Moździerzowych i pocisków, które
rzekomo produkują w Strefie Gazy!
17.06.2019
60. Niedzielne posiedzenie rządu
odbyło się w wiosce Kela Alon w
północno-zachodniej części Wzgórz
Golan.
Ćwiczymy na szczególnie wysokim
poziomie przeciwko wymagającemu,
myślącemu i szybko reagującemu
wrogowi, który ma technologie
wykraczające poza to, co istnieje na
dzisiejszej arenie walki.

Siły lądowe są pełnym partnerem
ćwiczeń i osiągnęliśmy wysoki
poziom współpracy, ogólnie rzecz
biorąc najwyższy w ostatniej
dekadzie. Są to także pierwsze
ćwiczenia z udziałem myśliwców F35”.

64. Izrael. Coś dla wędkarzy. Jak
widać błogosławieństwo może
występować też w morzu. Ogromny
tuńczyk złowiony w okolicach Aszdodu
został sprzedany do Japonii za 48 tys.

19.06.2019
62. Gaza. Wg pewnych źródeł w
Gazie, zawalił się tam tunel
terrorystyczny w północnej części
miasta. Rannych jest 4 terrorystów.
Hamas próbuje ukryć tę wiadomość
przed mediami.
63. Ehad Tamimi, arabskopalestyńska dziewczyna, która już
jako dziecko zasłynęła w świecie ze
swych antyizraelskich wystąpień
oraz zaczepek i prowokacji, wobec
żołnierzy IDF, kopiąc ich i bijąc pod
„okiem kamer”, za swoje
„bohaterskie czyny” dostała z
Niemiec w prezencie samochód,

Którym spowodowała wypadek.
Szczęśliwie przeżyła i jest leczona
w izraelskim szpitalu! (Dlatego
zasłania twarz)

szekli. W Strefie Gazy, która wciąż
jest terytorium państwa Izrael, rybacy
złowili natomiast 120-kilogramową
płaszczkę. Jest to rzadkością na tych
wodach.
20.06.2019
65. Iran-USA. Irańska rakieta
zestrzeliła amerykański dron
bezzałogowy Triton MQ-4C Global
Hawk. Jest on wykorzystywany do
gromadzenia danych wywiadowczych i

posiada zdolność monitorowania
obszaru do 100 tys. km2. Koszt
jednego samolotu wynosi około 200
mln $. Iran twierdzi, że zestrzelony
dron znajdował się w irańskiej
przestrzeni powietrznej.ten był
bardziej wynikiem pomyłki niż
celowego działania.

21.06.2019
IZRAEL - POLSKA
66. Jordania. Wielka arabska
demonstracja Palestyńczyków w
Ammanie przeciwko konferencji
pokojowej w Bahrajnie.

SPOTKANIA - KONFERENCJE WYDARZENIA
•5-7 LIPCA 2019 – KIELCE
Z radością zapraszamy Was na drugi
„Cymes w Kielcach, czyli Śladami
Kultury Żydowskiej”, który odbędzie
się w Kielcach w dniach 5-7 lipca 2019
r. Wydarzenie to ma za zadanie
pokazanie kultury żydowskiej i przez
to budowanie mostu pojednania i
przyjaźni między Polakami i Żydami.
W programie m.in: - Marsz Życia –
występy artystyczne – koncert muzyki
klezmerskiej na Rynku w Kielcach –
tańce – warsztaty taneczne – atrakcje
dla dzieci – degustacje kuchni
żydowskiej. Do zobaczenia w
Kielcach!
• 22-25 sierpnia 2019 – Konferencja
w Oświęcimiu
„Z Holokaustu do żywej nadziei”
Kontakt: email: hope@pro.onet.pl
Www.shalomoswiecim.pl
tel. 609525593

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

