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02.06.2021
Iran. „Największy irański okręt wojenny
„Kharg” nagle się zapalił, po czym migiem
poszedł na dno koło strategicznej Cieśniny
Ormuz..”. (TelAvivOnline)

*Warte przypomnienia jest to, że jakiś czas
temu na początku roku (27 luty 2021), Iran
zaatakował izraelski cywilny statek
handlowy przepływający w pobliżu tego
kraju. Wtedy to opinia światowa niezbyt
zareagowała.
06.06.2021
WYBORY W IZRAELU.
Kandydat na nowego premiera, Naftali
Bennett, powiedział wieczorem: „Za kilka
dni zaprzysiężymy nowy rząd. To nic innego
jak zmiana rządu, co jest normalne w
każdym demokratycznym kraju. To nie jest
żadna katastrofa. Izrael nie jest monarchią,
nikt nie ma monopolu na władzę. Każdy
rząd, kiedy po wielu latach usycha i ulega
korupcji, w końcu zostaje zastąpiony. To
naturalny, zdrowy sposób postępowania w
każdym normalnym kraju. Rzeczą normalną
jest krytykowanie rządu, pisanie i
protestowanie przeciwko niemu. Nie każdy
sprzeciw wobec rządu jest podżeganiem, a

jednak legalne postępowanie to jedno,
niepokojące zachowanie to drugie. Rząd
kierowany przeze mnie będzie posiadał
centroprawicową większość. Będą to
prawicowi ludzie w jarmułkach. To nie jest
rząd lewicowy”. (Ynetnews)
09.06.2021
UE–AP–Izrael. Niemiecka gazeta Bild
opublikowała fragmenty raportu, który w
2019 r. został przygotowany na zlecenie
Komisji Europejskiej i nie został
opublikowany. Raport przeanalizował 156
podręczników i 16 programów nauczania
wydanych przez Autonomię Palestyńską w
latach 2017-2019 pod kątem podżegania i
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antysemityzmu. Raport wykazał, że Unia
Europejska finansując pensje nauczycieli i
wydawców podręczników, pośrednio
zachęca i gloryfikuje przemoc wobec
Izraelczyków i Żydów. Raport mówi, że
podręczniki prezentują „ambiwalentne –
czasem wrogie – postawy wobec Żydów i
cechy,
które
przypisują
narodowi
żydowskiemu...
Częste
używanie
negatywnych atrybucji w stosunku do
narodu żydowskiego ... sugeruje świadome
utrwalanie antyżydowskich uprzedzeń,
zwłaszcza gdy są osadzone w aktualnym
kontekście politycznym”.

terrorystów atakujących Żydów i Izrael. Co
dziwne, takie elementy można znaleźć
nawet w podręcznikach do matematyki i
fizyki, np. demonstracja drugiego prawa
Newtona
obejmuje
Palestyńczyków
używających procy do uderzania w
izraelskich żołnierzy. Ponadto większość
map całkowicie wymazuje państwo Izrael.
(The Jerusalem Post)
*Edukacja młodego pokolenia ma
ogromne znaczenie. W jakim duchu
wychowywane są arabskie – palestyńskie
dzieci?
10.06.2021

Jeden z podręczników wiąże ciotkę
Mahometa, która zatłukła Żyda na śmierć,
z pytaniem o niezłomność palestyńskich
kobiet w obliczu „żydowskiej okupacji
syjonistycznej”. Inny podręcznik promuje
teorię spiskową, według której Izrael
usunął
oryginalne
kamienie
ze
starożytnych miejsc w Jerozolimie i zastąpił
je
kamieniami
z
„syjonistycznymi
rysunkami i kształtami”. Podręczniki te
również
gloryfikują
i
pochwalają

Judea&Samaria. W nocy izraelscy żołnierze
wkroczyli do Dżeninu na północy Samarii,
aby zatrzymać dwóch poszukiwanych
terrorystów z Islamskiego Dżihadu. W
trakcie operacji doszło do
nieporozumienia z palestyńskimi oficerami
wywiadu, które przerodziło się w wymianę
ognia. Zginęło 2 palestyńskich oficerów i 1
terrorysta. Okoliczności zdarzenia są
wyjaśniane. Prawdopodobnie terroryści
ukrywali się w budynku obok siedziby
palestyńskiego wywiadu. Izraelscy
komandosi działali po cywilnemu i bez
powiadomienia strony palestyńskiej o
nocnej operacji. Gdy doszło do wymiany
ognia z terrorystami, oficerowie
palestyńskiego wywiadu interweniowali,
wdając się w strzelaninę. Komandosi
wyeliminowali osoby strzelające do nich.
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bezprecedensowe możliwości śledzenia
potencjalnych celów wojskowych na
Bliskim Wschodzie, w tym baz wojskowych
w Izraelu. Kanopus-V jest wyposażony w
kamerę o wysokiej rozdzielczości, która
znacznie poprawiłaby możliwości
szpiegowskie Iranu.

Uruchomienie systemu może nastąpić w
ciągu kilku miesięcy. Oficjalnie satelita
Kanopus-V jest sprzedawany do użytku
cywilnego, ale już wiosną tego roku
rosyjscy eksperci wojskowi odwiedzili Iran,
gdzie szkolili przyszłą obsługę z nowo
wybudowanego obiektu w pobliżu
północnego miasta Karaj. (Arutz7)
12.06.2021
Judea&Samaria. Na przejściu kontrolnym
Qalandija na północ od Jerozolimy izraelska
policja graniczna zastrzeliła palestyńską
terrorystkę, po tym jak kobieta wyjęła nóż i

Rosja – Iran – Izrael. Gazeta Washington
Post napisała, że Rosja przygotowuje się
do dostarczenia Iranowi zaawansowanego
systemu satelitarnego wraz z satelitą
Kanopus-V, który da Teheranowi
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nie podporządkowała się wezwaniom do
poddania się. Okazało się, że była to 28letnia Arabka z miasta Akabat Dżabr i była
związana z Hamasem.
*Tak naprawdę ogromnie szkoda tych
młodych
ludzi,
którzy
zaślepieni
fanatyzmem idą z celem uśmiercenia
napotkanych ludzi i zdają sobie sprawę, że
ranią kogoś lub zabiją albo sami zginą.
Potrzebna jest modlitwa w tej sprawie.
13.06.2021
WYNIKI WYBORÓW. NOWY RZĄD W
IZRAELU!
Wieczorem Kneset przegłosował
zatwierdzenie nowego rządu koalicyjnego
kierowanego przez Naftalego Bennetta.
Nowy rząd poparło 60 posłów, 59
głosowało przeciwko, a 1 wstrzymał się od
głosu. W ten sposób rząd uzyskał
wymaganą większość.

USA – Izrael. Wieczorem premier Naftali
Bennett rozmawiał telefonicznie z
amerykańskim prezydent Joe Bidenem. W
rozmowie przywódcy podkreślili wagę
sojuszu między Izraelem a Stanami
Zjednoczonymi, a także ich zaangażowanie
we wzmacnianie więzi między obydwoma
krajami i utrzymanie bezpieczeństwa
Izraela.

14.06.2021
Tysiące Izraelczyków świętowało
ustąpienie Benjamina Netanjahu z urzędu
Naftali Bennett został zaprzysiężony na
stanowisko premiera, a Jair Lapid na
wicepremiera. Za dwa lata Lapid zostanie
premierem. Kneset przegłosował także
wybór Mickey’a Leviego na
przewodniczącego parlamentu.
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premiera. Tymczasem Netanjahu na
spotkaniu prawicowych partii powiedział:
„Dołożymy wszelkich możliwych starań,
aby obalić tę lewicową koalicję. Opozycja
jest silna i zjednoczona. Obalimy ten rząd
przy pierwszej nadarzającej się okazji”.
(Arutz7)
15.06.2021
Judea&Samaria. Po południu
Palestyńczycy obrzucili kamieniami
izraelski samochód w pobliżu arabskiego
miasta Azzun w zachodniej części Samarii.
Ranny został Izraelczyk i jego 10-letnia
córka.
Gaza–Izrael. Tereny rolnicze w Izraelu, w
otoczeniu Strefy Gazy.

Pożary są wynikiem balonów zapalających
wypuszczanych ze Strefy Gazy.

Terrorystka została zidentyfikowana jako
29-letnia mieszkanka Abu Dis. (Arutz7)
Egipt – Izrael.
Egipski minister spraw zagranicznych,
Sameh Shoukry, wezwał nowo wybrany
rząd izraelski do podjęcia „odważnych
decyzji” w celu osiągnięcia porozumienia
pokojowego w regionie. „Nowy rząd
reprezentuje wybór narodu izraelskiego”.
Dodał, że Egipt oczekuje na współpracę z
nowym rządem izraelskim w celu
forsowania izraelsko-palestyńskiego
procesu pokojowego i ustanowienia
niepodległego państwa palestyńskiego.

16.06.2021
Judea&Samaria. Przed południu
palestyńska terrorystka podjęła próbę
staranowania samochodem izraelskich
żołnierzy na punkcie kontrolnym Hizma na
północ od Jerozolimy. Następnie
terrorystka wysiadła i kontynuowała atak z
użyciem noża. Żołnierze postrzelili
napastniczkę, która później zmarła od
odniesionych ran. Lekko ranny został 1
żołnierz.

„Egipt pracuje nad zbadaniem wysiłków,
które doprowadzą do pokoju w regionie i
osiągnięcia porozumienia opartego na
rozwiązaniu dwupaństwowym”.
Gaza. Palestyńczycy wypuścili ze Strefy
Gazy balony z podwieszonymi bombami
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zapalającymi, które wywołały 4 pożary
terenów przygranicznych w Izraelu.

Strefy Gazy, które spowodowały 8
pożarów na terenach przygranicznych w
Izraelu.
18.06.2021
USA – Bliski
Wschód.

Izrael – Covid19. Zgodnie z przepisami
obywatele Izraela (za wyjątkiem
przypadków zatwierdzonych) mają zakaz
wyjazdów do krajów uważanych za
najbardziej zagrożone, do których należą
obecnie Argentyna, Brazylia, RPA, Indie,
Meksyk i Rosja.

17.06.2021
Gaza. Palestyńczycy kontynuowali
wypuszczanie balonów zapalających ze

Administracja Joe Bidena podjęła decyzję
o zmniejszeniu liczby amerykańskich
systemów antyrakietowych na Bliskim
Wschodzie. Ruch ten jest częścią dużej
dyslokacji amerykańskich wojsk na świecie
wobec wyzwań ze strony Rosji i Chin.

Wiadomo, że Stany Zjednoczone wycofają
osiem baterii przeciwlotniczych Patriot z
systemami radarowymi z Iraku, Kuwejtu,
Arabii Saudyjskiej i Jordanii. Baterie
obrony powietrznej mają kluczowe
znaczenie dla ochrony tych krajów przed
irańskimi rakietami i innymi zagrożeniami.
Usunięcie ich ma daleko idące
konsekwencje, jeśli raporty są dokładne.
Może to również wpłynąć na Izrael.
Amerykanie mają również wycofać z Arabii
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Saudyjskiej system obrony
przeciwrakietowej Thaad, a wielkość
eskadr lotniczych przydzielonych do
regionu zostanie zmniejszona. Równolegle
trwa wycofywanie amerykańskich sił z
Afganistanu, a kontyngent w Iraku został
zmniejszony o połowę. (The Jerusalem
Post )

*Niegdyś na tych terenach Filistyni

Judea&Samaria. Palestyńczycy
zorganizowali dużą demonstrację przy
arabskim mieście Beita w środkowej części
Samarii.

Minister spraw wewnętrznych, Ajjelet
Szaked, ogłosiła, że od 1 lipca zagraniczni
turyści, którzy otrzymali obie dawki
szczepionki na koronawirusa, będą mogli
wjechać do Izraela bez konieczności
uzyskania wcześniejszej zgody. Dzieci do
lat sześciu będą mogły wjechać do kraju,
jeśli ich rodzice spełnią wymagania

Protestowano przeciwko obecności
żydowskich osiedli w okolicy.
Demonstranci podpalili opony, a następnie
zaatakowali kamieniami funkcjonariuszy
izraelskiej policji granicznej, którzy
odpowiedzieli środkami do rozpraszania
tłumu. W starciach rannych zostało 47
Palestyńczyków. (The Jerusalem Post)
19.06.2021
Gaza. Już ponad 50 tys. dzieci zostało
zapisanych na letnie obozy dżihadowskie
w Strefie Gazy, gdzie przygotowywane są
do roli przyszłych „szahidów”. Rekrutacja
odbywa się w meczetach i szkołach
UNRWA (ONZ). (TelAviv online)

ofiarowywali na ołtarzach swoich bogów
własne dzieci, obecnie to samo tylko w
innej formie robią Arabowie zamieszkujący
te ziemie. Czyżby przekleństwo zostało na
tej ziemi?? (jp)
20.06.2021

dotyczące szczepień. Niezaszczepione
osoby wjeżdżające do Izraela będą musiały
poddać się kwarantannie, tak jak jest to
wymagane od niezaszczepionych
Izraelczyków powracających z zagranicy.
21.06.2021
OBECNA SYTUACJA COVIDOWA W
IZRAELU JEŚLI CHODZI O TURYSTYKĘ
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Ekspert ds. korona wirusa, prof. Nachman
Ash, nakazał Dowództwu Frontu
Wewnętrznego ponowne otworzenie
centrów testowania drive-through, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.
Ash powiedział: „Myślę, że tego lata, ze
względu na poziom zakażeń i nowe
mutacje, podróżowanie za granicę z
niezaszczepionymi dziećmi jest
nieodpowiedzialne. Ludzie będą musieli
znaleźć alternatywy, a ja oczywiście wiem,
że to nie jest łatwe – jest to drugi rok
pandemii i wszyscy chcą wyjechać za
granicę – ale będziemy musieli jeszcze
trochę poczekać, aby bezpiecznie dojść do
zimy. Jeśli chodzi o plany ponownego
otwarcia kraju dla turystów, są one nadal
kontynuowane, chociaż nie mogę obiecać,
że ograniczenia zostaną zniesione w ciągu
następnego półtora tygodnia. Wjechać do
nas będą mogły tylko osoby zaszczepione z
krajów stosujących szczepionki, którym
ufamy. Osoby wjeżdżające do kraju będą
musiały również przejść przez testy”.
Szef zespołu ekspertów Magen Israel, prof.
Ran Blitzer, powiedział: „Szczep Delta jest

znacznie bardziej zaraźliwy, a to oznacza,
że dystansuje się od odporności stadnej i

posiada zdolność do rozprzestrzeniania
się, nawet w zaszczepionych krajach. Jeśli
zobaczymy wzrost zachorowalności i
rozprzestrzenia się koronawirusa
pomiędzy populacjami mimo bardzo
wysokiego poziomu zaszczepienia, nie
będzie ucieczki od powrotu do ograniczeń,
których już w Izraelu nie mamy”. (Arutz7)

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

