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12.02.2020
Wielki mufti Jerozolimy, Muhammad
Hussein, ogłosił, że każdy Palestyńczyk,
który współpracuje z planem pokojowym
prezydenta Donalda Trumpa na Bliskim
Wschodzie, „zdradza Allaha i zasługuje na
przeklęcie przez Allaha, jego aniołów i
wszystkich ludzi.

w nocy cele w rejonie Damaszku. Celami
miał być magazyn z irańską bronią. Zginęło
7 osób. Aktywowany był syryjski system
obrony
przeciwlotniczej.
Izraelskie
samoloty
miały
wystrzelić
pociski
rakietowe nad Wzgórzami Golan.

15.02.2020
Gaza. Wieczorem palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy 2 rakiety, które
spadły na otwartym terenie w pobliżu
kibucu Kissufim na Negewie.

Każdy, kto współpracuje z tą umową,
zdradza Allaha, Jego Proroka Mahometa,
błogosławiony Meczet Al-Aksa, Jerozolimę
i Palestynę”. Mufti stwierdził ponadto, że
umowa ma na celu pozbawienie
Palestyńczyków prawa do godnego życia i
niesprawiedliwie
przyznaje
Izraelowi
większość ziemi, co potwierdza, że ci,
którzy
to
planują,
popierają
niesprawiedliwą agresję i „zasługują na
przeklęcie przez Allaha, jego aniołów i
wszystkich ludzi”.

14.02.2020
Syria Izrael.
Syryjskie media poinformowały, że
izraelskie siły powietrzne zbombardowały

16.02.2020
Gaza. Po południu premier Benjamin
Netanjahu spotkał się z przywódcami
izraelskich społeczności położonych w
pobliżu Strefy Gazy i zapewnił ich, że Izrael
jest „przygotowany na każdy scenariusz, w
tym taki, który obejmuje szeroko zakrojoną
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operację w Strefie Gazy. Jednak taka
operacja zostanie podjęta tylko wtedy, gdy
wszystkie inne opcje zabezpieczenia
południowego Izraela nie powiodą się”.

wykrycie i zniszczenie w rejonie Rafah
podziemnego tunelu o długości ponad 3
km.

17.02.2020
Judea & Samaria. Po południu izraelscy
żołnierze zatrzymali Palestyńczyka, który

Egipt-Gaza.
Egipt poinformował, że pod koniec stycznia
rozpoczął
budowę nowego
muru
granicznego wzdłuż granicy ze Strefą Gazy.

Mur będzie rozciągać się od przejścia
granicznego Kerem Shalom do przejścia
granicznego Rafah, w odległości około 2 km
od granicy. Będzie on miał 6 metrów
wysokości i będzie sięgać na 5 metrów pod
ziemią,
aby
zapobiegać
infiltracji
terrorystów, a także budowie nowych
tuneli transgranicznych ze Strefy Gazy do
Egiptu. Niedawno, bo 3 lutego, ogłoszono

zachowywał się podejrzanie na punkcie
kontrolnym przy wejściu na teren
Grobowca Patriarchów w Hebronie, w
Judei. Podczas szczegółowej kontroli
Palestyńczyk wyjął ukryty nóż i podjął
próbę zaatakowania żołnierzy. Został
obezwładniony i aresztowany.

WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 241
Modlitwa o Izrael, 12.02- 6.03.2020

18.02.2020
Judea & Samaria. Rano izraelscy żołnierze
zatrzymali do kontroli arabski samochód
przy żydowskim osiedlu Kefar Tapuah w
środkowej części Samarii.

przeciwdziałania amerykańskiemu
planowi pokojowemu, który powinien
opierać się przede wszystkim na
zakończeniu koordynacji bezpieczeństwa z
Izraelem i anulowaniu Porozumień z Oslo.

20.02.2020
Premier Benjamin Netanjahu wraz z
burmistrzem Jerozolimy, Jarivem Levinem,
ogłosił budowę nowych 5200 mieszkań w
Jerozolimie.
W pojeździe znaleziono dwa pistolety
maszynowe Carl.
Aresztowano 4 Palestyńczyków.
Operację przeprowadzono na podstawie
pozyskanych informacji wywiadowczych.

19.02.2020
Gaza.
Członek biura politycznego Hamasu, Khalil
al-Hajja,

W żydowskiej dzielnicy Givat Hamatos
powstanie 3000 mieszkań, a w żydowskiej
dzielnicy Har Homa kolejne 2200
mieszkań. Dodatkowo powstanie 1000
mieszkań dla arabskich mieszkańców Beit
Safafa.

21.02.2020
Francja i Niemcy potępiły decyzję Izraela o
budowie nowych domów mieszkalnych w
Jerozolimie.
wezwał do opracowania palestyńskiego
planu działania w celu

*Interesujące

jest jak kraje Unii
Europejskiej wciąż próbują ingerować w
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wewnętrzne sprawy suwerennego kraju,
jakim jest Izrael, dot. np. budowy domów
na terenie swojego kraju. Jednocześnie
Unia Europejska buduje w Izraelu domy dla
Palestyńczyków na terenach izraelskich,
aby w przyszłości można je było ogłosić
terenami zamieszkałymi przez ludność
arabską!
Jerozolima.
Rano palestyńska kobieta zaatakowała
nożem przechodnia w dzielnicy Armon
Hanatziv w Jerozolimie. Izraelczyk został
lekko ranny. Napastniczka została
obezwładniona przez innych przechodniów
i przekazana w ręce policji.

przeszedł z chrześcijaństwa na islam.
Izraelka została lekko ranna w nogę.

23.02.2020
Gaza.
Wieczorem
palestyńscy
terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy 21 rakiet w
stronę miast Sderot i Aszkelon. System
obrony Iron Dome zestrzelił 13 rakiet, a
pozostałe spadły na otwartym terenie.

22.02.2020
Wschodnia Jerozolima. Rano palestyński
terrorysta zranił nożem 42-letnią Izraelkę
przy Bramie Lwów na Starym Mieście
Jerozolimy.
Władze miejskie Aszkelonu i Gan Javne
zarządziły otwarcie wszystkich schronów
publicznych w miastach. Burmistrz Sderot
wezwał mieszkańców do pozostania w
pobliżu schronów w obawie przed
możliwością dalszej eskalacji.
Gaza.
Policjanci zastrzelili napastnika. Okazał się
nim arabski mieszkaniec Hajfy, który

Rano dwóch palestyńskich terrorystów
zbliżyło się do ogrodzenia granicznego w
południowej części Strefy Gazy i
próbowało podłożyć ładunek wybuchowy.
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Izraelscy żołnierze ostrzelali napastników.
Zginęło 2 terrorystów Islamskiego Dżihadu.
Gaza.
Izraelskie siły powietrzne zbombardowały
wieczorem
cele
terrorystyczne
Islamskiego Dżihadu w północnej części
Strefy Gazy. W Rafah zaatakowano
podziemną infrastrukturę i miejsca do
przechowywania surowców wykorzystywa
nych do produkcji rakiet. Ponadto
zaatakowano główną kwaterę Islamskiego
Dżihadu w Khan Yunis, w której
prowadzono szkolenia w zakresie strzelania
z pocisków przeciwpancernych, a także
przechowywano sprzęt wojskowy używany
przez siły morskie tej organizacji
terrorystycznej. Rannych zostało co
najmniej 3 Palestyńczyków.

środkowej części Samarii. 7,3-kilometrowa
droga połączy żydowskie osiedla Kfar
Tapuach i Icchar w celu wyeliminowania
starć
między
Izraelczykami
a
Palestyńczykami w tym rejonie. Oczekuje
się, że droga zostanie ukończona do 2023
r., a jej koszt wyniesie 260 mln szekli.

*Droga

ta jest bardzo ważna dla
bezpieczeństwa izraelskich mieszkańców
wiosek, ponieważ zginęło w rejonie tym z
rąk Palestyńczyków zginęło kilku Żydów, a
wielu często jest atakowanych.

25.02.2020
Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że
zezwolił na budowę 3500 domów w
niezabudowanym
obszarze
miasta
Ma’aleh Adumim, znanym jako E1.

24.02.2020
Gaza. Palestyńscy terroryści wystrzelili w
południe ze Strefy Gazy 14 rakiet, z których
12 zestrzelił system obrony Iron Dome.
Pozostałe spadły na miasto Sderot – jedną
na pusty plac zabaw dla dzieci, a druga na
dziedziniec przylegający do jesziwy.
Gaza.
Izraelskie siły powietrzne zbombardowały
wieczorem liczne cele terrorystyczne
Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy.
Judea & Samaria.
Rozpoczęły się prace przy budowie
obwodnicy arabskiej wioski Huwara w

„Budujemy Jerozolimę i jej obrzeża.
Wydałem polecenie natychmiastowego
przedłożenia planów budowy 3500
mieszkań w obszarze E1”. Decyzja ta
umożliwi strategiczne połączenie Ma’aleh
Adumim z Jerozolimą.
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26.02.2020
Izraelscy
naukowcy
twierdzą,
że
opracowali
szczepionkę
przeciwko
koronawirusowi i są już tylko trzy miesiące
od przetestowania szczepionki na ludziach.

oraz wszelkie formy antysemityzmu.
Rezolucja, zainicjowana przez
centroprawicową Partię Ludową kanclerza
Sebastiana Kurza, potępia ruch BDS jako
antysemicki i wzywa rząd federalny Austrii
do wstrzymania funduszy i unikania
jakiejkolwiek współpracy z organizacjami
związanymi z ruchem BDS. W maju 2019 r.

Zespół badawczy z Galilee Research
Institute (Migal), który specjalizuje się w
biotechnologii, twierdzi, że opracowaną
cztery lata temu szczepionkę można
zmodyfikować do stosowania u ludzi,
ponieważ wirus, który rozprzestrzenił się z
Chinach, ma podobną strukturę DNA.

27.02.2020
Austriacki parlament jednogłośnie przyjął
rezolucję odrzucającą ruch bojkotu,
delegitymizacji i sankcji wobec Izraela
(BDS)
podobną rezolucję przyjął niemiecki
parlament, a w październiku 2019 r. czeski
parlament.
UE-Izrael.
Zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa
narodowego Reuven Azar spotkał się w
Jerozolimie z ośmioma europejskimi
ambasadorami z Niemiec, Francji,
Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Holandii,
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dane wywiadowcze na temat Izraela i strefy
przygranicznej. Widoczna była ich
aktywność związana z obserwowaniem
zmian obsady izraelskich posterunków
obserwacyjnych przy granicy, co wiąże się z
zagrożeniem atakiem terrorystycznym.
Koronawirus. Pierwszy przypadek.
Szwecji i Wielkiej Brytanii, którzy wyrazili
„poważne zaniepokojenie ogłoszeniem
przez władze izraelskie decyzji w sprawie
budowy nowych jednostek osadniczych na
„okupowanym Zachodnim Brzegu” i
Wschodniej Jerozolimie (biblijne Judea i
Samaria), szczególnie w rejonie E1, Givat
HaMatos i Har Homa”.
Syria-Hezbollah-Izrael.
Po południu izraelski bezzałogowy dron
zaatakował popołudniem pojazd jadący na
południe od Quneitra, po syryjskiej stronie
Wzgórz Golan.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że u
Izraelczyka, który 4 dni temu wrócił z
Włoch, zdiagnozowano koronawirusa, co
czyni go pierwszym w Izraelu nosicielem
wirusa.
Judea & Samaria.
IDF razem z policją zatrzymali grupę 30
osób z okolic Hebronu, którzy przerabiali
zabawkowe pistolety na śmiercionośną
broń.

Pistolety zamawiali przez
wymieniali trzy części i w
przygotowywali
się
terrorystycznego Przejęto
„zabawek”.

Ali Express,
ten sposób
do
aktu
250 takich

28.02.2020
Zginęła 1 osoba. Był to Emad al-Tawil, który
budował siatkę libańskiego Hezbollahu na
Wzgórzach Golan. Siatka agentów zbierała

Ministerstwo obrony utworzyło nowy
organ, którego celem będzie koordynacja i
współpraca między różnymi elementami
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sektora sił bezpieczeństwa w przypadku
aneksji żydowskich osiedli w Judei i Samarii.
Niektóre
ze
scenariuszy,
którymi
zajmowałby się ten nowy organ, to
poważne ataki terrorystyczne, masowe
wkraczanie Palestyńczyków do izraelskich
osiedli lub infiltracja mieszkańców Gazy do
Izraela, wystrzeliwanie rakiet z Syrii i Libanu
oraz masowe demonstracje palestyńskie.
Podczas
masowych
demonstracji
Jerozolima może stać się głównym
obszarem
eskalacji,
a
palestyńscy
mieszkańcy wschodniej części Jerozolimy
mogą dokonywać różnorodnych ataków, a
także zablokować dostęp do Wzgórza
Świątynnego.

29.02.2020
Autonomia Palestyńska.
Rzecznik al-Fatah, Osama Qawassmeh, zaprzeczył jakimkolwiek kontaktom z administracją Stanów Zjednoczonych w sprawie
niedawno ujawnionego planu prezydenta
Donalda Trumpa. Qawassmeh powiedział,
że każda rozmowa o państwie palestyńskim
„jest niczym innym jak oszustwem. Umowa
stulecia została odrzucona od A do Z. Nie
ma w niej nic dobrego i nie może ona służyć
jako baza do rozmów w celu rozpoczęcia
wiarygodnego procesu politycznego. Jest
ona niczym innym jak oszustwem. Nie ma
żadnych kontaktów z administracją amerykańską. Stanowisko Palestyny jest jasne i
stanowcze: chcemy międzynarodowego,
wielostronnego sponsoringu, w którym
Kwartet będzie odgrywał ważną rolę, a ONZ
będzie punktem odniesienia dla dialogu”.

Sekretarz generalny OWP Saeb Erekat powiedział: „Plan Trumpa określił Abu Dis i
Kufr Aqab nazwą stolicy Palestyny. Ale
Wschodnia Jerozolima, stolica Palestyny,
to Stare Miasto Jerozolimy, w tym Haram
al-Szarif, Kościół Grobu Świętego, Musrara
i Salah Eddin Street. Kłamstwa i wypaczenia
autorów spisku stulecia skazane są na porażkę”.
*Jak wyraźnie widzimy, najważniejsza
walka nie tylko duchowa, ale i fizyczna toczy się dokładnie o Wschodnią Jerozolimę,
w tym górę Oliwną, miejsce powrotu Mesjasza.
1.03.2020
Gaza. Palestyńscy terroryści wystrzelili
wieczorem ze Strefy Gazy rakietę, która z
powodu usterki, spadła wewnątrz Strefy.

2.03.2020
Izrael. Wybory od godz. 7.00.
Syria-Izrael. W południe syryjscy terroryści
otworzyli snajperski ogień na Wzgórzach
Golan. W odpowiedzi izraelska armia
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USA-Izrael.
Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż ośmiu powietrznych tankowców Boeing KC-46 Pegasus i związanego z
nimi sprzętu dla Izraelskich Sił Powietrznych, za 2,4 mld dolarów.

ostrzelała pojazd użyty w tym ataku. Incydent miał miejsce w pobliżu Quneitry.
3.03.2020
Wybory w Izraelu
Centralny Komitet Wyborczy ogłosił w nocy
pierwsze oficjalne wstępne wyniki wyborów. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane dopiero w czwartek rano. Likud uzyskał 32% głosów (37 miejsc), NiebieskoBiały 24,5% (34 miejsc), Wspólna lista 9%
(14 miejsc).

Samoloty mogłyby zostać dostarczone do
Izraela pod koniec 2023 r.
4.03.2020
Ministerstwo zdrowia poinformowało popołudniem, że w przypadku wybuchu epidemii koronawirusa w kraju, uruchomiony
zostanie plan awaryjny, który obejmuje
zamykanie w kwarantannie obszarów o
wysokim potencjale infekcji, zamykanie
szkół, ustanowienie wyznaczonych zamkniętych oddziałów zakaźnych we wszystkich szpitalach.
5.03.2020
PLAN POKOJOWY

Benjamin Netanyahu będzie prawdopodobnie nowym premierem.

USA-Izrael.
Doradca prezydenta Trumpa, Jared Kushner, powiedział na zamkniętym briefingu
dla amerykańskich senatorów, że opracowywanie map obszarów planowanych do
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przejścia pod izraelską jurysdykcją powinno
potrwać jeszcze przez kilka miesięcy. Kushner podkreślił, że jeśli Palestyńczycy w tym
okresie zdecydują się na powrót do negocjacji, będą mieć szansę na ulepszenie inicjatywy pokojowej Donalda Trumpa, ale
jeśli tego nie zrobią, proces suwerenności
będzie kontynuowany i „będą sami sobie
winni”. Oznacza to, że administracja Białego Domu sygnalizuje Izraelowi zgodę na
ogłoszenie suwerenności w Judei, Samarii i
Dolinie Jordanu w ciągu kilku miesięcy, jeśli
Palestyńczycy nie powrócą do stołu negocjacyjnego.
Judea & Samaria.
Palestyński przewodniczący, Mahmoud
Abbas, ogłosił 30-dniowy stan wyjątkowy
w Autonomii Palestyńskiej, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W
ramach sytuacji kryzysowej szkoły będą zamknięte, odwołane zostają wszelkie imprezy publiczne, palestyńscy urzędnicy zamknęli Kościół Narodzenia Pańskiego, a cudzoziemcy nie będą mogli przebywać w hotelach.
6.03.2020
Koronawirus w Izraelu. Turystycznie.
Wirus ten jest bardzo poważnie traktowany
w Izraelu. Polska, w odróżnieniu od Niemiec i Austrii, Włoch, Szwajcarii (razem 12
krajów), nie znajduje się tam na liście wysokiego ryzyka i obywatele Polscy mogą wjeżdżać swobodnie do kraju. Izrael ogłosił też,
że jest bliski wynalezienia leku na ten wirus.
*Obywatele krajów wysokiego zagrożenia
mogą wjechać jedynie pod warunkiem

poddania się dwutygodniowej kwarantannie na miejscu, celem ochrony kraju przed
nowymi przypadkami zachorowań.

Powracający z wycieczek Izraelczycy (Madryt-Hiszpania i Zurych-Szwajcaria) zwiększyli ogólną liczbę zarażonych koronawirusem w Izraelu do 19 osób. Głównym centrum wirusa w chwili obecnej jest Betlejem.
Miasto zostało obecnie wyłączone z ruchu
turystycznego. Hotele zwracają podróżującym pieniądze za rezerwacje miejsc.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

