3.11.2020
Pokój na Bliskim Wschodzie. Minister
wywiadu, Eli Cohen, powiedział, że Arabia
Saudyjska, Oman, Katar, Maroko i Niger są
następnymi w kolejce do normalizacji
stosunków dyplomatycznych z Izraelem.
„Druga kadencja prezydenta Donalda
Trumpa pomoże wprowadzić jeszcze
więcej krajów do gry.

Malawi–Izrael.
Minister
spraw
zagranicznych, Gabi Aszkenazi, spotkał się z
ministrem spraw zagranicznych Malawi,
Eisenhowerem Mkaki. Podczas spotkania
Mkaka przekazał przesłanie prezydenta
Chekwary, że Malawi do lata 2021 r.
otworzy stałą ambasadę w Jerozolimie.

Czechy–Izrael. Ministerstwo zdrowia
podjęło decyzję o wysłaniu do Czech
delegacji ekspertów medycznych, którzy
pomogą w walce z epidemią koronawirusa
w Brnie.
Decyzja jest wynikiem wniosku czeskiego
rządu o pomoc Światowej Organizacji
Zdrowia.

4.11.2020
Judea&Samaria.
Rano
uzbrojony
palestyński terrorysta zbliżył się do
izraelskiego punktu kontrolnego na

drodze przy południowym wyjeździe z
Nablusu w Samarii. Gdy terrorysta podniósł
pistolet i wystrzelił w stronę żołnierzy
patrolujących okolicę, ci odpowiedzieli
ogniem i zastrzelili napastnika. Terrorysta
był członkiem jednostki prewencji
palestyńskich sił bezpieczeństwa i posiadał
stopień kapitana. Zaatakowani zostali
żołnierze z Batalionu Barak z elitarnej
Brygady Golani

ONZ-Izrael. Około 139 krajów Organizacji
Narodów Zjednoczonych zatwierdziło
rezolucję, która mówi o Wzgórzu
Świątynnym w Jerozolimie jako o
wyłącznie islamskim świętym miejscu,
odnosząc
się
do
niego
jedynie
muzułmańską nazwą al-Haram
al-Sharif. Była to jedna z siedmiu
antyizraelskich rezolucji przyjętych przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym
Jorku. Dziewięć krajów głosowało
przeciwko rezolucji, w tym: Australia,
Kanada, Gwatemala, Węgry, Izrael, Wyspy
Marshalla, Mikronezja, Nauru i Stany
Zjednoczone. Kolejnych 16 wstrzymało się
od głosu: Austria, Białoruś, Kamerun,
Kolumbia, Czechy, Honduras, Kiribati,
Malawi, Papua Nowa Gwinea, Wyspy
Świętego Tomasza, Serbia, Słowacja,

Wyspy Salomona, Togo, Urugwaj i
Vanuatu. Ambasador Izraela przy ONZ,
Gilad Erdan, powiedział: „Rezolucja
całkowicie ignoruje wszelkie powiązania
między narodem żydowskim a Wzgórzem
Świątynnym – naszym najświętszym
miejscem. To hańba. Zuchwała próba
przepisania
historii
nie
zmieni
niezaprzeczalnego faktu, że żydowskie
więzi z Jerozolimą sięgają tysięcy lat
wstecz. Coraz więcej krajów przenosi swoje
ambasady
do
Jerozolimy,
naszej
zjednoczonej i niepodzielnej stolicy. Jest
tak, ponieważ administracja Trumpa
wzmogła wysiłki, aby podkreślić związki
między Izraelem a Jerozolimą, która jest
stolicą współczesnego państwa i gdzie w
czasach
biblijnych
znajdowało
się
najświętsze z żydowskich miejsc, Świątynia
Żydowska. W przeciwieństwie do tej
rezolucji, która jest oderwana od
rzeczywistości, coraz więcej państw uznaje,
że Jerozolima jest niezaprzeczalną stolicą
narodu
żydowskiego
i
państwa
żydowskiego.
Jako
minister
bezpieczeństwa publicznego zapewniłem
wszystkim religiom dostęp do świętych
miejsc Jerozolimy. Żadna rezolucja tutaj
przyjęta nie zmieni odwiecznego związku
między
narodem
żydowskim
a
najświętszym miejscem naszej wiary”.

8.11.2020
Holenderski
kościół
protestancki
przeprosił za to, że nie udało się zrobić
więcej, aby chronić Żydów w czasie i po
Holokauście, a także za jego rolę w
przygotowaniu „gruntu, na którym mogły
rozwijać się nasiona antysemityzmu i
nienawiści”. René de Reuver przemawiając
w imieniu kościoła protestanckiego na
synodzie
generalnym
w
Holandii
powiedział: „Przez wieki utrzymywano
rozłam,
który
umożliwił
później
wyizolowanie Żydów w społeczeństwie w
taki sposób, że można ich było zabrać i
wymordować. Również w latach wojny,
władzom kościelnym często brakowało
odwagi, by zająć stanowisko w obronie
żydowskich obywateli naszego kraju.

Kościół uznaje swoje błędy i czuje swoją
odpowiedzialność. Antysemityzm jest
grzechem przeciwko Bogu i przeciwko
ludziom. Kościół protestancki jest również
częścią
tej
grzesznej
historii.
Zobowiązujemy się zrobić wszystko, co
możliwe, aby dalej rozwijać stosunki
judeochrześcijańskie w głęboką przyjaźń
miedzy
dwoma
równorzędnymi
partnerami, zjednoczonymi między innymi
w
walce
ze
współczesnym
antysemityzmem”.
Judea&Samaria.
Rano
palestyński
terrorysta usiłował zaatakować nożem
izraelskich żołnierzy w pobliżu obozu
uchodźców Al-Fawwar na południowych

wzgórzach Hebronu w Judei. Żołnierze
wezwali go krzykiem do zatrzymania się, a
gdy nadal się zbliżał, otworzyli ogień.
Rannego terrorystę przewieziono do
szpitala.
9.11.2020
USA–Izrael.
Firma
ELTA
Systems
dostarczyła amerykańskiej armii pierwszą
stację wielofunkcyjnego radaru MMR w
ramach
zakupu
dwóch
baterii
przeciwrakietowych Iron Dome. Pierwsza
bateria została oficjalnie przekazana armii
amerykańskiej 30 września.

NOWY RODZAJ KORONAWIRUSA W
DANII. Ministerstwo zdrowia wydało
oświadczenie w odpowiedzi na obawę, że
Izraelczycy mogli zostać zakażeni nową
mutacją koronowirusa występującą u
norek w Danii: „W Danii obecnie jest
niewielka liczba pacjentów zarażonych tą
nową mutacją, i są oni izolowani.
Prawdopodobieństwo, że do Izraela
dotarły osoby będące nosicielem tej
mutacji, jest niskie. Mimo to zachowujemy
szczególną ostrożność”.
10.11.2020
USA–Izrael.
Przewidywania
jeśli
ewentualnie
J.
Biden
zostanie
prezydentem USA. Ekspert ds. Bliskiego
Wschodu, dr Dror Manor, powiedział:
„Polityka Bidena na Bliskim Wschodzie
będzie zupełnie inna niż wszystko, co
widzieliśmy
z
Trumpem.
W

przeciwieństwie do Trumpa, Biden będzie
dążył do powrotu do porozumienia
nuklearnego z Iranem z bardzo jasno
określonymi klauzulami, a także do
kontynuowania sankcji. On uważa, że to
porozumienie jest bardzo ważne i jest ono
lepsze niż krwawa wojna z Iranem, która
przyniesie pokój tylko na krótki czas,
podczas gdy porozumienie nuklearne może
przynieść pokój na wiele lat. Mimo że
Netanjahu sprzeciwia się całej sprawie
porozumienia nuklearnego, Izrael może nie
mieć
innego
wyboru,
jak
tylko
zaakceptować porozumienie nuklearne,
jeśli będzie ono zawierać klauzule, które
uniemożliwią Irańczykom wyprodukowanie
własnej
bomby
jądrowej…
Prawdopodobnie dokładnie te same
zespoły, które współpracowały z Obamą,
będą teraz kontynuowały działalność w
tym samym duchu z epoki Obamy”.

12.11.2020

Umowa nuklearna podpisana w 2015 r. ze
Stanami
Zjednoczonymi,
Niemcami,
Francją, Wielką Brytanią, Chinami i Rosją,
pozwala Iranowi na przechowywanie
zapasów o masie 202,8 kg. MAEA
poinformowała,
że
Iran
również
kontynuuje wzbogacanie uranu do
poziomu 4,5%, wyższego niż 3,67%
dopuszczone w umowie. Były doradca
prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa
narodowego, gen. H.R. McMaster, ostrzegł,
że Izrael może zaatakować Iran nawet w
ostatnich dniach administracji Trumpa.

Iran–Izrael. Międzynarodowa Agencja
Energii Atomowej poinformowała w
poufnym raporcie rozesłanym do krajów
członkowskich, że Iran na dzień 2 listopada
miał zapas 2442,9 kg nisko wzbogaconego
uranu, w porównaniu z 2105,4 kg
zgłoszonych 25 sierpnia.

IDF. Dalsze modyfikacje F-35i. W bazie sił
powietrznych Tel Nof wylądował izraelski
eksperymentalny samolot myśliwski F-35I.
Jest to jedyny taki samolot na świecie.
Będzie on pilotowany przez dwóch pilotów
testowych, którzy obecnie przechodzą
specjalistyczne szkolenia.

Samolot
będzie
stanowił
poligon
doświadczalny dla planowanych dalszych
modyfikacji izraelskich F-35I.
16.11.2020
UE–Izrael-Bliski Wschód. Ministerstwo
finansów poinformowało, że Izrael i Unia
Europejska rozpoczęły rozmowy w celu
pogłębienia współpracy gospodarczej.
Omówiono także możliwość stworzenia
nowego korytarza handlowego między
wschodnim
regionem
Morza
Śródziemnego a państwami Zatoki Perskiej.
Regionalna linia kolejowa pobudziłaby
gospodarki Izraela, Jordanii, Autonomii
Palestyńskiej, Arabii Saudyjskiej i innych
państw Zatoki Perskiej. Byłby to najkrótszy,
najszybszy, najtańszy i najbardziej
bezpieczny szlak handlowy łączący Wschód
z Zachodem. Nie podano jednak żadnych
szczegółów dotyczących wykonalności
takiego projektu.
17.11.2020
Autonomia
Palestyńska–Hamas–Izrael.
Organizacje terrorystyczne Hamasu i
Islamskiego Dżihadu potępiły wieczorem
wznowienie
koordynacji
działań
bezpieczeństwa
między
Autonomią
Palestyńską a Izraelem.

Rzecznik Islamskiego Dżihadu powiedział,
że jest to „pogwałceniem decyzji podjętych
podczas
spotkania
przywódców
palestyńskich organizacji, co stanowi
fundamentalną trudność w osiągnięciu
wewnętrznego pojednania Palestyny”.
Hamas potępił tę decyzję i powiedział:
„Autonomia
Palestyńska
stanowi
wymówkę dla obozu normalizacyjnego z
Izraelem.
Wzywamy
Autonomię
Palestyńską do cofnięcia decyzji i nie
stawiania na Bidena lub innych”.
ONZ–Liban–Izrael. Sekretarz generalny
ONZ, Antonio Guterres, przedstawił Radzie
Bezpieczeństwa ONZ raport mówiący, że
Hezbollah narusza Rezolucję 1701. :ibański
rząd musi podjąć działać w celu
naprawienia sytuacji. Sprawa dotyczy
rozmieszczenia
przez
Hezbollah
uzbrojenia w południowym Libanie,
zapewnienia siłom UNIFIL dostępu do
tuneli terrorystycznych, oraz podjęcia
działań na rzecz rozbrojenia Hezbollahu.
Ambasador Izraela przy ONZ, Gilad Erdan,
przedstawił mapę z zaznaczonymi tunelami
terrorystycznymi,
przygranicznymi
punktami obserwacyjnymi Hezbollahu, a
także miejscami wzmożonej aktywności
terrorystów, w których ruch sił UNIFIL jest
celowo ograniczany.

blok Unii Europejskiej składający się z 27
państw, w tym Polska.
Bahrain–Izrael. Przed południem do Izraela
przyleciała pierwsza w historii delegacja z
Bahrajnu, na czele której stał minister
spraw zagranicznych Bahrajnu, Abdullatif
Rashid Al-Zajani.

18.11.2020
ONZ–Izrael. Zgromadzenie Ogólne ONZ
przyjęło rezolucję wzywającą państwa do
zapewnienia, że nie będą traktować
żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu i
we Wschodniej Jerozolimie (czyli biblijna
część Izraela, Judea i Samaria) jako części
suwerennego Izraela.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 156
państw, a 6 było przeciw: Kanada, Izrael,
Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru i
Stany Zjednoczone. Rezolucję poparł cały

Towarzyszył mu wysłannik Trumpa, Avi
Berkowitz. Delegację przywitał minister
spraw zagranicznych, Gabi Aszkenazi,
mówiąc, że jest „bardzo podekscytowany”
tą historyczną wizytą. Rashid Al-Zajani

zapowiedział
otworzenie
ambasady
Bahrajnu w Izraelu. W odpowiedzi
Aszkenazi
zapowiedział
otworzenie
ambasady Izraela w Bahrajnie.
19.11.2020
Gaza. Siły Obronne Izraela opublikowały
nowe informacje na temat odkrytego w
minionym
miesiącu
tunelu
terrorystycznego Hamasu.

Terroryści
uciekli
z
tunelu,
gdy
wprowadzono do niego kamery korpusu
inżynieryjnego. Podobnie jak inne tunele
budowane przez Hamas, tunel został
wybudowany z betonowych łuków, a ze
względu na głębokość, posiadał także
zmodernizowany system wentylacyjny.
Syria–Iran–Izrael. Chociaż wczorajsze
naloty Izraelskich Sił Powietrznych na Syrii
były wymierzone głównie w dowództwo
syryjskiej armii, to przy okazji uderzyły w
podirańskie siły Quds obecne w tym kraju.
W ten sposób naloty spełniły swoje główne
przesłanie, jakim było ostrzeżenie Iranu.

Był to najgłębszy odkryty tunel, gdyż
przebiegał 74 metry pod ziemią! Jednostka
inżynieryjna musiała zbudować specjalną
windę, aby umożliwić żołnierzom zejście do
odkrytego tunelu, który wchodził dziesiątki
metrów w terytorium Izraela.

Długość odkrytego tunelu wynosiła ponad
2 kilometry. Wychodził on z Khan Junis w
południowej części Strefy Gazy. Był kopany
w tempie pięciu metrów dziennie.

Wydarzeniem,
które
sprowokowało
izraelski atak, było podłożenie urządzeń
wybuchowych przy granicy syryjskiej na
Wzgórzach Golan. Było to profesjonalnie
przygotowane urządzenie wybuchowe,
składające
się
z
trzech
min
przeciwpiechotnych. Najwyraźniej było to
taktyczne sprawdzenie poziomu czujności
Sił Obronnych Izraela na tym obszarze, w
celu ewentualnego przygotowania próby
infiltracji lub ataku na izraelski patrol
graniczny. (*Każda mina zawierała 2,5 kg
materiałów wybuchowych i 2 tys.
żelaznych kulek. Ich wybuch zabiłaby

każdego w promieniu 15 metrów, i
zraniłaby znajdujących się w odległości do
50 metrów).

krajów (w tym z Rosji), celem sprawdzenia
ich skuteczności.

Całość zdarzenia należy jednak spostrzegać
w szerszym kontekście, gdyż niedawno Iran
podpisał z Damaszkiem umowę, która
umożliwi transfer najnowocześniejszych
irańskich systemów obrony powietrznej do
Syrii. Wiadomo, że są one przeznaczone do
zwalczania
izraelskich
ataków
powietrznych. Umowę podpisali: szef
głównego sztabu irańskiej armii, gen.
Mohammad Bagheri, syryjski minister
obrony, gen. Ali Abdullah Ajjoub, oraz
syryjski prezydent, Baszar Assad. Prezydent
Assad powiedział przy tej okazji, że umowa
„odzwierciedla
wysoki
poziom
strategicznych i wielowymiarowych więzi
między dwoma krajami”.

Ministerstwo zdrowia podpisało umowę z
brytyjską
firmą
Astra
Zeneca
i
Uniwersytetem Oksfordzkim na dostawę
do Izraela 10 milionów szczepionek na
korona wirusa (co pozwoli zaszczepić 5 mln
obywateli). Pierwsza partia szczepionek ma
dotrzeć do Izraela w pierwszej połowie
przyszłego roku.

Niemcy –Izrael. Najnowsza izraelska
korweta rakietowa INS „Magen” wyruszyła
z portu w Niemczech w drogę do Izraela.
Premier Benjamin Netanjahu stwierdził:
„Moja polityka jest taka, że każdy, kto
zechce szczepionkę, otrzyma ją”, co
oznacza, że szczepienie przeciwko
koronawirusowi nie będzie obowiązkowe.

20.11.2020
COVID-19 szczepionki z zagranicy. Izrael
zakupuje partie szczepionek z różnych

COVID-19, szczepionka izraelska.
Israel Biological Institute ogłosił, że
izraelska
szczepionka
przeciwko
koronawirusowi będzie gotowa do
nadchodzącego lata. Od trzech tygodni
trwają testy kliniczne w Sheba i Hadassah

Medical Centrum. Testy przeprowadzono
na 80 zdrowych osobach w wieku od 18 do
55 lat. Według raportu, pierwsi badani nie
odczuwali żadnych skutków ubocznych i
zostali już wypisani ze szpitali.
Ostatnie badania opinii publicznej
wykazały, że 52% Izraelczyków nie
wyraziłoby zgody na zaszczepienie się
przeciwko koronawirusowi. Jedynie 21%
Izraelczyków zgodziłoby się na szczepienie
podczas pierwszej rundy.
21.11.2020
W całym kraju wystąpiły dziś ulewne opady
deszczu. Na górze Hermon spadł śnieg.

Szalom,
Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

