22.11.2020.
Judea&Samaria. Podczas rutynowego patrolu izraelscy żołnierze wykryli podłożone
wieczorem improwizowane ładunki wybuchowe przy drodze w pobliżu palestyńskiej
wioski Al-Mughajir, na północny wschód od
Ramallah. Ładunki miały zostać użyte przeciwko izraelskim żołnierzom. Saperzy zneutralizowali bombę.

23.11.2020.
Izrael. „ZIELONE WYSPY”– od jutra otwarte
zostaną dwie Strefy turystyczne w Ejlacie i
nad Morzem Martwym.
Otwarto cztery ośrodki szybkiego testowania przy drogach prowadzących do Ejlatu i
kurortów nad Morzem Martwym. Jest to
wdrażanie projektu „zielonych wysp”.

Minister zdrowia, Juli Edelstein, powiedział: „Dziś jest święto i to nie tylko dla Ejlatu. To święto dla każdej osoby w Izraelu”.
Minister turystyki, Orit Farkash-Hacohen,

powiedział, że osiągnięto porozumienie z
różnymi hotelami, że jeśli turyści zarezerwują pokój, a następnie uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa, będą
mogli anulować rezerwację bez konieczności płacenia kar umownych. Ponadto restauracje w „zielonych wyspach” będą mogły pomieścić do 50 osób na zewnątrz. Dodatkowo w otwartych kompleksach będą
mogły działać atrakcje. Ministerstwo zdrowia zgodziło się również złagodzić ograniczenia w handlu detalicznym i zezwoliło na
zakupy maksymalnie do 20 osobom jednocześnie. W pozostałej części kraju w sklepie
mogą przebywać tylko 4 osoby. Kluczem do
programu jest to, że każdy, kto chce wjechać do Ejlatu, będzie musiał przedstawić
przy wjeździe do miasta negatywny test
na koronawirusa, który został wykonany
w ciągu ostatnich 72 godzin.
Planowane jest wykonywanie około 150
tys. szybkich testów Sofia, które dają wyniki w ciągu 15 minut.
Przy wjazdach do „zielonych wysp” zostaną
otwarte cztery stacje testowe, wyposażone
w dwa do pięciu przenośnych urządzeń Sofii do kontroli podróżnych.
USA–Izrael–Kraje Arabskie. Zastępca sekretarza stanu USA ds. polityczno-wojskowych, R. Clarke Cooper, powiedział, że
sporo arabskich państw jest zainteresowanych podpisaniem umów normalizacyjnych z Izraelem. Według Coopera, kraje te
wyraziły zainteresowanie pójściem w ślady
zarówno Bahrajnu, jak i Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, które w sierpniu podpisały porozumienie normalizacyjne z Izraelem w postaci Porozumień Abrahama.

25.11.2020.
USA–Iran–Izrael. Siły Obronne Izraela
zostały poinstruowane, aby przygotować
się na scenariusz możliwej operacji
militarnej
Stanów
Zjednoczonych
przeciwko Iranowi.

„W większości arabskich krajów przez cały
czas trwają dyskusje na temat normalizacji
stosunków z Izraelem”.
24.11.2020.
Gaza. Hamas za pośrednictwem egipskich
mediatorów
ostrzegł
Izrael,
że
zachorowalność na koronawirusa w Strefie
Gazy może „wymknąć się spod kontroli”. Z
tego powodu ostatnie ataki rakietowe na
Izrael były znakiem ostrzegawczym i
żądaniem Hamasu natychmiastowego
dostarczenia do Strefy Gazy 40
respiratorów i dziesięciu laboratoriów
testowania koronawirusa.

Dyrektywa została wydana z powodu
pogłosek, że administracja Trumpa może
zdecydować się na działania przeciwko
Iranowi, jeszcze przed ustąpieniem z
Białego Domu 20 stycznia.
30.11.2020.
Judea&Samaria.
Dziesiątki
Palestyńczyków
wszczęło
zamieszki przy żydowskim osiedlu Ariel w
zachodniej części Samarii.

rozprzestrzenianie
koronawirusa
Piemoncie w północnej części kraju.

w

02.12.2020.
Czechy–Izrael. Republika Czeska ogłosiła
zamiar
otwarcia
przedstawicielstwa
dyplomatycznego w Jerozolimie.

Spalono samochód, sprzęt rolniczy oraz
wiele innego mienia. Od uderzenia
kamieniem w głowę ranny został 1
Izraelczyk. Policja zatrzymała 1 uczestnika
zajść.
01.12.2020.
Jerozolima Wschodnia – Góra Oliwna.
Wieczorem
Palestyńczycy
wzniecili
zamieszki w rejonie Wzgórza Oliwnego w
Jerozolimie, podpalając żydowskie domy i
obrzucając
bombami
zapalającymi
strażaków.
Izrael–Włochy. Izraelska delegacja złożona
z 20 lekarzy i ekspertów z Centrum
Medycznego Sheba w Ramat Gan poleciało
rano do Włoch, aby pomóc ograniczyć

Ambasador Czech w Izraelu, Martin
Stropnický, dostarczył list do ministerstwa
spraw zagranicznych z informacją o
zamiarze
otwarcia
placówki
dyplomatycznej w Jerozolimie.
AP.
Izrael
przekazał
Autonomii
Palestyńskiej
wszystkie
należności
finansowe związane z odprawą celną w
wysokości 3 mld 768 mln szekli.
03.12.2020.
Etiopia – Izrael. Na lotnisku Ben Guriona
wylądowała grupa 316 żydowskich
imigrantów z Etiopii (Falash Mura).

*Żąda

się rozbrojenia Izraela w obliczu
intensywnych działań Iranu mających na
celu wyprodukowanie swojej broni
nuklearnej, która, jak zapowiadają, ma
służyć zniszczeniu Izraela.

*Polska

tym razem wstrzymała się od

głosu.
Przywitali ich premier Benjamin Netanjahu,
minister obrony Benny Gantz, minister
spraw zagranicznych Gabi Aszkenazi,
minister finansów Israel Katz oraz prezes
Agencji
Żydowskiej
Isaac
Herzog.
Netanjahu powiedział: „Nie pamiętam,
abym był tak poruszony widokiem takiego
syjonizmu”.

09.12.2020.
Jordania–Izrael.
Jordania
przekazała
Izraelowi informację, w której wyraziła
pragnienie wznowienia projektu budowy
kanału dostarczającego słoną wodę z
Morza Czerwonego do Morza Martwego.

07.12.2020.
ONZ–Izrael.
Zgromadzenie
Ogólne
Narodów Zjednoczonych wezwało Izrael
do wyrzeczenia się posiadanej broni
jądrowej. Izrael został poproszony, aby
„nie opracowywał, nie produkował, nie
testował, ani nie nabywał w inny sposób
broni jądrowej. Wzywamy Izrael do
wyrzeczenia
się
posiadania
broni
jądrowej”.
Wniosek został przekazany w minionym
tygodniu podczas spotkania ministra spraw
zagranicznych, Gabi Aszkenazi, z jego
jordańskim odpowiednikiem, Ajmanem
Safadim.

10.12.2020.
Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się Święto
Świateł (Święto poświęcenia Świątyni) –
Chanuka, podczas którego Jezus – Jeszua
ogłosił, że jest Mesjaszem. (Ew. Jana 10,2224). Święto to stanowiło przygotowanie
gruntu pod Jego pierwsze przyjście.
mówiąc: „Ukraińcy, jesteśmy władzą, Żydzi
do grobów”. Napastnik został aresztowany
na miejscu zdarzenia.

Polska–Izrael.
Uroczyste zapalenie pierwszej świecy
chanukowej przez prezydenta Andrzeja
Dudę.
Rachok wrócił później na plac i próbował
ponownie przewrócić chanukiję, ale
okazało się, że została ona przyspawana do
ziemi.

Ukraina.
Ukraiński
nacjonalista
przewrócił
chanukiję przygotowaną na święto
Chanuka w Kijowie (Ukraina). Atak
przeprowadził Andrij Rachock, który był
transmitowany na żywo na Facebooku

Maroko–Izrael–USA.
Amerykański prezydent, Donald Trump,
poinformował, że Maroko zgodziło się na
nawiązanie stosunków dyplomatycznych z
Izraelem. W ramach tej umowy Stany
Zjednoczone uznają Saharę Zachodnią za
część Maroka. Do Maroka mają być także
sprzedane cztery zaawansowane drony
SeaGuardian.
Administracja
Stanów
Zjednoczonych obiecała zainwestować w
Maroko 3 mld dolarów, które zostaną

12.12.2020.
AP–Rosja. Palestyński minister zdrowia, dr
Mai al-Kaila, poinformował, że

przeznaczone na bankowość, turystykę i
alternatywne źródła energii.
11.12.2020.
AP. Palestyński przewodniczący, Mahmud
Abbas, powiedział:

Autonomia Palestyńska spodziewa się
otrzymania w przyszłym miesiącu czterech
milionów
szczepionek
przeciwko
koronawirusowi z Rosji.
Izrael–Bhutan. Izrael i Królestwo Bhutanu
podpisały wieczorem porozumienie o
ustanowieniu
pełnych
stosunków
dyplomatycznych.

„Fatah wystąpi z pełną siłą przeciwko
każdemu, kto sprzeda swoje sumienie i
porzuci swoje wartości, religię oraz wiarę,
nielegalnie przekazując za pieniądze swoją
własność stowarzyszeniom osadników
działających w Jerozolimie. Bez względu na
to, jakie środki ucisku użyje państwo
okupacyjne, nie będzie ono w stanie
przeszkodzić Fatahowi w dotarciu do tej
garstki ludzi, którzy przedkładają pieniądze
ponad ojczyznę”.

Ceremonia podpisania odbyła się w
rezydencji izraelskiego ambasadora w
Indiach. Dokumenty podpisali ambasador
Izraela, Ron Malka oraz ambasador
Bhutanu w Indiach, gen. Vetsop Namgjel.
Traktat
przewiduje
współpracę
w
obszarach gospodarki wodnej, rolnictwa,
zdrowia i innych. Minister spraw
zagranicznych, Gabi Aszkenazi, powiedział:
„Krąg uznania Izraela rośnie i rozszerza się.

Ustanowienie stosunków między nami a
Królestwem Bhutanu będzie kolejnym
kamieniem milowym w pogłębieniu więzi
Izraela w Azji”.
13.12.2020.
Syria–Izrael.
Siły Obronne Izraela poinformowały, że w
wyniku
nieporozumienia
czterech
nieuzbrojonych izraelskich żołnierzy przez
godzinę pozostawało po syryjskiej stronie
Wzgórz Golan. Do zdarzenia doszło, gdy
przeprowadzano konserwację urządzeń
wywiadowczych na wschód od izraelskiego
ogrodzenia granicznego blisko miejsca
styku granicy Syrii–Jordanii–Izraela. Prace
przeprowadzali nieuzbrojeni żołnierze
wsparcia technicznego. Ich ochronę
zapewniali żołnierze piechoty i sił
pancernych. Po zakończeniu prac, żołnierze
ochrony powrócili na terytorium Izraela i
zamknęli bramę w ogrodzeniu granicznym,
pozostawiając na terytorium Syrii czworo
żołnierzy (troje mężczyzn i jedną kobietę).
Przez godzinę pozostawali oni bez broni
poza granicą. Okoliczności tego incydentu
są wyjaśniane.
14.12.2020.
Izrael–Sudan–USA. Stany Zjednoczone
oficjalnie usunęły Sudan ze swojej czarnej
listy państwowego sponsora terroryzmu,
niecałe dwa miesiące po tym, jak Sudan
zobowiązał się do normalizacji stosunków z
Izraelem

15.12.2020.
AP. W nocy uzbrojeni bandyci zaatakowali
kompleks budynków władz Autonomii
Palestyńskiej w Dżeninie, na północny
Samarii. Nikt nie został ranny, ale
uszkodzono biura i kilka pojazdów. Część
napastników było członkami al-Fatah z
obozu
uchodźców
w
Dżeninie.
Prawdopodobnie atak miał związek z
działaniami
palestyńskich
sił
bezpieczeństwa przeciwko nielegalnemu
handlowi bronią. W ciągu dnia palestyńska
policja aresztowała 11 osób. Do starć

19.12.2020.
Judea &Samaria. Wieczorem palestyński
terrorysta rzucił bombę zapalającą w
izraelskiego żołnierza przy osiedlu
żydowskim Kedumim w środkowej części
Samarii.

doszło także w obozie dla uchodźców
Balata w pobliżu Nablusu, gdzie rannych
zostało 4 palestyńskich policjantów.
Izrael–Indie.
Wczesnym rankiem w Izraelu wylądowała
grupa 256 żydowskich imigrantów z Indii
(Bnei Menasze). Podczas uroczystości
przywitania zapalono świece chanukowe.

Żołnierz powstrzymał się przed otwarciem
ognia, a napastnik uciekł. Nikt nie został
ranny. Trwa poszukiwanie sprawcy tego
ataku. Żołnierz należał do Brygady Golani, a
obawiał się strzelać, gdyż system prawny
nie zapewnia należytej ochrony w takich
sytuacjach.
Judea&Samaria. Wieczorem Palestyńczycy
obrzucili kamieniami izraelski samochód
przy żydowskim osiedlu Tapuach w
środkowej części Samarii. Ranny został
Izraelczyk. Przybyli na miejsce izraelscy
żołnierze zatrzymali jednego ze sprawców
ataku.

17.12.2020. Kończy się Chanuka.

Francja–Izrael.
April Benayoum, miss Prowansji, została
właśnie wybrana wicemiss Francji.

Jednak
kiedy
w
wywiadzie
przeprowadzonym z nią po konkursie,
przyznała się do swojego żydowskiego
pochodzenia (rodzice to Żydzi pochodzący
z Maroka), w mediach wylała się ogromna
fala hejtu i gróźb śmierci pod jej adresem.
Przeciw tej fali nienawiści zareagował
nawet
francuski
minister
spraw
wewnętrznych, Gerald Darmanin. Polityk
stwierdził, że „był głęboko wstrząśnięty
deszczem obelg, który spadł na
Benayoum”. – Nie wolno nam do tego
odpuszczać – dodał i sprecyzował, że
komentarzom kierowanym w kierunku
modelki
„przygląda
się
policja”.
Komentarze wpisujące się w mowę
nienawiści potępili także jednoznacznie
organizatorzy konkursu piękności.

*Wg

statystyk z 2019r. Żydzi stanowią
tylko 0,7% społeczeństwa.

Izrael – Covid-19 SZCZEPIENIA. wieczorem
72-letni premier, Benjamin Netanjahu i 62letni
minister
zdrowia,

Juli Edelstein, otrzymali szczepionki Pfizera
w Sheba Medical Center w Tel Hashomer,
rozpoczynając
kampanię
szczepień
przeciwko koronawirusowi w Izraelu.
20.12.2020.

morderstwa. Podejrzewa
nacjonalistyczne.

się

motywy

UK–Izrael. Izrael wprowadza zakaz
wpuszczania
na
swoje
terytorium
obcokrajowców przyjeżdżających z Wielkiej
Brytanii.

Judea&Samaria. W nocy izraelskie służby
bezpieczeństwa znalazły w lesie Shaked w
północnej Samarii ciało brutalnie
zamordowanej
Izraelki.

Decyzję podjęto po doniesieniach o
wykryciu nowej mutacji koronawirusa w
tym kraju. Mutacja jest 70% bardziej
zaraźliwa od dotychczasowego wirusa.
Izrael – Covid-19. Szpitale i kliniki w całym
kraju otrzymały rano dostawy szczepionki
przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer.
Zamordowana to 52-letnia Estera Horgan,
matka sześciorga dzieci z pobliskiego
osiedla żydowskiego Tal Menashe. Kobieta
popołudniu wyszła z domu pobiegać i
zaginęła. Nie ujawniono szczegółów

Jako pierwsze zaszczepione zostaną
zespoły medyczne narażone na wysokie
ryzyko infekcji.
21.12.2020.
Wschodnia
Jerozolima.
Wieczorem
palestyński terrorysta otworzył ogień z
pistoletu maszynowego do izraelskich
policjantów przy Bramie Bab Huta
prowadzącej na Wzgórze Świątynne na
Starym
Mieście
Jerozolimy.

Policjanci odpowiedzieli ogniem i zastrzelili
napastnika. Jeden z policjantów przewrócił
się i doznał urazu pleców. Napastnikiem był
17-letni Palestyńczyk z miejscowości
Qabatija w północnej części Samarii.
Strzelał z pistoletu maszynowego Carlo.
Policjanci zatrzymali mieszkańca arabskiej
wioski Mukajbla pod zarzutem pomocy
terroryście.

Iran–Izrael.
Egipt poinformował, że w minionym
tygodniu izraelski okręt podwodny

przepłynął przez Kanał Sueski, kierując się
w stronę Zatoki Perskiej. Egipski wywiad
potwierdził, że izraelski okręt podwodny

specjalny wysłannik Białego Domu na Bliski
Wschód, Avi Berkowitz, a także ważni
amerykańscy ekonomiści i ambasador USA
w Izraelu, David Friedman. Na czele
izraelskiej delegacji stoi doradca ds.
bezpieczeństwa narodowego, Meir Ben
Shabbat. Po przybyciu do Maroka
członkowie delegacji spotkają się z
członkami marokańskiego rządu, w tym z
królem i premierem. Rozmowy mają się
koncentrować się na szybkiej poprawie
stosunków między oboma krajami w
dziedzinie turystyki, bezpieczeństwa i
gospodarki.
Oczekuje
się
również
ogłoszenia wzajemnego otwarcia ambasad
w tych krajach i podpisania szeregu
pierwszych umów.
Izrael–Covid-19. Minister zdrowia, Juli
Edelstein,

płynął na powierzchni, przekazując otwartą
wiadomość do Iranu.
22.12.2020.
Maroko–Izrael. Rano z portu lotniczego
Ben Guriona odleciał samolot czarterowy El
Al, przewożący oficjalną izraelskoamerykańską delegację do Rabatu w
Maroku.

W skład delegacji weszli: doradca
prezydenta Trumpa, Jared Kushner oraz

poinformował rano, że w ciągu dwóch
pierwszych dni kampanii szczepień
przeciwko koronawirusowi zaszczepiono
prawie 30 tys. osób, a „zapotrzebowanie
wciąż rośnie. Dziś zaczniemy szczepić
pierwszy dom seniora”.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

