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18.03.2020
Gaza.
Izrael przekazał do Strefy Gazy
kilkaset zestawów testowych na
koronawirusa wraz ze sprzętem do
ochrony medycznej.

Misję humanitarną nadzorowała
Światowa Organizacja Zdrowia.

Wieczorem ministerstwo spraw
zagranicznych poinformowało, że
Izrael wprowadził zakaz wjazdu na
swoje
terytorium
wszystkim
cudzoziemcom, którzy nie posiadają
obywatelstwa
lub
miejsca
zamieszkania w Izraelu.
20.03.2020

PIERWSZY PRZYPADEK ŚMIERTELNY
KORONAWIRUSA W IZRAELU
Ministerstwo zdrowia
poinformowało, że liczba potwierdz
onych przypadków chorych na
koronawirusa wzrosła do 705. W
stanie ciężkim jest 10 osób, w stanie
umiarkowanym 18, a 12 zostało
wyleczonych.
Centrum Medyczne Shaare Zedek
poinformowało, że w wyniku
komplikacji spowodowanych przez
koronawirusa
zmarł
88-letni
mężczyzna. Pacjent był leczony
całodobowo, a w ostatnim tygodniu
przeszedł reanimację z powodu
zdarzenia sercowego. Jest to
pierwsza śmierć w Izraelu z powodu
tego wysoce zaraźliwego patogenu.
Przywódcy Stanów Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii otrzymali Specjalny
raport dotyczący koronawirusa z
Imperial College w Londynie. Raport
opracowało kilkudziesięciu eksper
tów, którzy przygotowali model
rozwoju pandemii koronawirusa.
Model pokazuje, że walka z wirusem
może potrwać nawet 18 miesięcy,
systemy opieki zdrowotnej załamią
się, a miliony ludzi umrą. Aby
złagodzić nadchodzącą katastrofę,
zalecono natychmiastowe wdrożenie
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wielu
środków,
które
obowiązywać przez miesiące.

mają

*W tym układzie opinia publiczna nie
jest informowana o tym, jak długo
będzie musiała przebywać w stanie
kwarantanny i jak długo może
potrwać ten kryzys.
Optymistyczne prognozy dotyczące
powrotu życia do normy i powrotu
światowej gospodarki na ścieżkę
rozwoju, wydają się w świetle tego
modelu nierealistyczne. Takie kraje
jak Szwecja i Japonia już na początku
oceniły, że wprowadzą ograniczenia,
ale nie wstrzymają gospodarki,
ponieważ jej zatrzymanie, upadek
ekonomii i ogromne bezrobocie może
doprowadzić do o wiele większej
tragedii ludzkiej.

24.03.2020
Gaza. Międzynarodowa agencja
UNRWA zawiesiła pomoc dla Strefy
Gazy
po
wykryciu
dwóch
przypadków koronawirusa na tym
terytorium. Rzecznik UNRWA, Adnan
abu Hasna, powiedział: „Pomoc
żywnościowa zostanie tymczasowo
zawieszona do czasu znalezienia
bezpieczniejszego
sposobu
jej
dostarczania”.

21.03.2020
Jordania.
Rano Jordania wprowadziła godzinę
policyjną,
aby
przeciwdziałać
rozprzestrzenianiu koronawirusa. Na
ulice wyprowadzono wojsko.
Każdy, kto naruszy godzinę policyjną,
zostanie
skazany
na
karę
pozbawienia wolności do roku czasu.

Judea & Samaria.
Po południu Palestyńczycy obrzucili
kamieniami żydowskie samochody
przy arabskiej wiosce Deir Abu
Masha’al, niedaleko Ramallah w
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Samarii. Przybyli na miejsce izraelscy
żołnierze otworzyli ogień.

poinformował
wieczorem,
że
zgodnie z ich ustaleniami nie ma
żadnej gwarancji, że lek, który
wcześniej okazał się skuteczny
przeciwko koronawirusom takim jak
SARS lub MERS, potraktuje ten
najnowszy
szczep
tak
samo
skutecznie. Wirus COVID-19 ma w
swojej strukturze uderzające 72,8%
podobieństwo do szczepu SARS.

Śmiertelnie postrzelony został jeden
z napastników, przy którym
znaleziono granaty ogłuszające,
przeznaczone do ataku pojazdów
izraelskich.

Władze palestyńskie kilka dni temu
wprowadziły
w
Autonomii
Palestyńskiej stan wyjątkowy, jednak
Palestyńczycy powszechnie obwini
ają Żydów i Izrael o wybuch epidemii.
25.03.2020
Zespół naukowców z Uniwersytetu
Hebrajskiego
w
Jerozolimie

Jednak w przeciwieństwie do SARS,
szczep COVID-19 przyczepia się do
komórek ludzkich w znacznie
bardziej agresywny sposób, co
oznacza, że jego usunięcie z komórki
jest
znacznie
trudniejsze
w
porównaniu z SARS.
26.03.2020
Liban.
Siły Obronne Izraela zestrzeliły rano
bezzałogowego drona, który wleciał
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w przestrzeń powietrzną Izraela od
strony Libanu.

zaledwie pięciu dni w Wuhan i
Shenzhen w Chinach.
Jerozolima w czasie kwarantanny

27.03.2020

Gaza.

Izraelska firma DNA MyHeritage
ogłosiła wieczorem, że nawiązała
współpracę
z
chińską
firmą
biogenetyczną
BGI
w
celu
wybudowania w Izraelu laborato
rium o zdolności wykonywania 10
tys. testów na koronawirusa
dziennie. Laboratorium ma zostać
ukończone do 9 kwietnia, a po
krótkim
czasie
oczekuje
się
podwojenia jego wydajności do
około 20 tys. testów dziennie.
Identyczne
laboratoria
zostały
utworzone przez BGI w ciągu

Wieczorem palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę,
która spadła w otwartym terenie w
pobliżu miasta Sderot w Izraelu.

28.03.2020
Wieczorem kilkuset ortodoksyjnych
Żydów uczestniczyło w pogrzebie
Rabina Cwi Shinkera, przywódcy
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Jesziwy Beit David w Bnei Brak koło
Tel Awiwu, który zmarł podczas
szabatu w wieku 80 lat.

Policja bezskutecznie usiłowała
osiągnąć konsensus z przywódcami
społeczności heredim w Bene Berak,
aby w pogrzebie uczestniczyło 10
osób.
30.03.2020
Minister obrony Naftali Bennett
powiedział popołudniu: „Na końcu
tego tunelu koronawirusa jest
światło. W Izraelu nie mamy
wykładniczego wzrostu wskaźnika
infekcji i umieralności. Jesteśmy
krajem o najniższym wskaźniku
umieralności w stosunku do liczby
pacjentów w krajach ze znaczną
infekcją.

Mamy wskaźnik niższy nawet od
Niemiec:
0,3%...
Jeśli
nie
zrozumiemy ogromnego cierpienia
tych, którzy obawiają się, że nie
będą mieli pieniędzy na opłacenie
czynszu, możemy mieć więcej ofiar
śmiertelnych z powodu samobójstw
niż z powodu korona wirusa”.
Judea i Wschodnia Jerozolima.
Wieczorem palestyńscy terroryści
ostrzelali patrol izraelskiej policji
granicznej przy dzielnicy Shuafat we
wschodniej części Jerozolimy. Nie
zgłoszono żadnych obrażeń, a
żołnierze odpowiedzieli ogniem,
raniąc jednego z napastników. Został
on aresztowany.
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31.03.2020
Minister obrony, Naftali Bennett,
oświadczył wieczorem: „Państwo
Izrael musi być niezależne w
postępowaniu z koronawirusem we
wszystkich obszarach.

Nie możemy pozwolić sobie na
uzależnienie od zakupu niezbędnych
przedmiotów z innych państw.

Siły policyjne wkroczyły do dzielnicy i
podczas przeszukiwań zatrzymano 5
podejrzanych Palestyńczyków.
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Musimy rozwinąć zdolność do
produkcji
wszystkiego,
czego
potrzebujemy”.

Dzisiaj izraelski przemysł lotniczy
dostarczył ministerstwu zdrowia
pierwszą partię 30 respiratorów,
które zostały zaprojektowane i
wyprodukowane w Izraelu.
01.04.2020
Palestyński premier Mohammed
Sztajjeh stwierdził, że prawdziwą
przeszkodą, przed którą stoją
Palestyńczycy w walce z epidemią
koronawirusa,
jest:
„Izraelska
okupacja,
osadnicy,
punkty
kontrolne i wszelkie środki podjęte w
celu
powstrzymania
naszych
wysiłków na rzecz ochrony naszego
narodu
i
powstrzymania
rozprzestrzeniania się wirusa”.

*To nie żart Prima aprilisowy.
02.04.2020
Jaffa.
Zamieszki arabskie z powodu
koronawirusa. Wieczorem dziesiątki
Arabów wszczęło zamieszki w
dzielnicy Jaffa w Tel Awiwie.

Podpalano kosze na śmieci i rzucano
kamieniami w policjantów oraz
strażaków przybyłych do gaszenia
koszy. Demonstranci protestowali
przeciwko
działaniom
policji,
egzekwującej przepisy kwarantanny
z powodu epidemii koronawirusa.
Rannych zostało 2 strażaków,
uderzonych rzuconymi kamieniami.
Izraelska policja poinformowała, że
od
dzisiejszego
wieczora
ultraortodoksyjna miejscowość Bnei
Brak zostanie uznana jako obszar
zastrzeżony, z powodu ponadprze
ciętnego wzrostu zachorowań.
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odbędzie się 18 kwietnia w Bazylice
Grobu Pańskiego.

Zezwolenie na opuszczenie tego
obszaru będzie przysługiwać tylko
tym, którzy potrzebują natychmiasto
wej pomocy medycznej, biorącym
udział w postępowaniu sądowym lub
tym, którzy muszą wypełniać swoje
obowiązki jako policjant, żołnierz lub
członek zespołu medycznego.
03.04.2020
Izrael porozumiał się z zagranicznymi
rządami i przywódcami chrześcijańs
kich kościołów prawosławnych w
Ziemi
Izraela,
aby
zapewnić
organizację tradycyjnej ceremonii
religijnej Świętego Ognia, która

Liczba uczestników
będzie
ograniczona
do
około
10
przywódców religijnych z różnych
wyznań prawosławnych, którzy
opracowali
kreatywny
sposób
dostarczania ognia społecznościom
zagranicznym. Zagraniczni wysłanni
cy otrzymają ogień w samolocie i
natychmiast wrócą do swoich
krajów. Porozumienie dotyczy takich
krajów jak Grecja, Rosja, Gruzja i
Ukraina.
05.04.2020
Liban. Nieznany sprawca zabił w
południowym
Libanie,
Ali
Muhammad
Yunusa,
członka
Hezbollahu, byłego współpracowni
ka irańskiego generała Sulejmaniego
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zabitego
niedawno
amerykańskiego drona.

przez

Był on odpowiedzialny za tropienie
izraelskich współpracowników i
szpiegów.
Urząd zatrudnienia poinformował, że
stopa bezrobocia w Izraelu osiągnęła
25%, przy czym największym
bezrobociem dotknięte jest miasto
Ejlat (69,3%). Gospodarka tego
miasta opiera się na turystyce i
hotelarstwie.

06.04.2020
Wylądował pierwszy z jedenastu
samolotów El Al z dostawą pomocy
medycznej z Chin. Samolot przywiózł
20 ton sprzętu, w tym maski i
kombinezony
ochronne.
Drugi
samolot wyląduje dzisiaj popołudniu,
a trzeci wystartował w drogę do
Chin. Operacja nadzorowana jest
przez ministerstwo obrony.

AP i Gaza. Władze palestyńskie
poinformowały, że w Autonomii
Palestyńskiej potwierdzono 253
przypadki koronawirusa. W Strefie
Gazy utrzymuje się 13 przypadków.
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07.04.2020
Agencja bezpieczeństwa Shin Bet
aresztowała
Izraelczyka
pod
zarzutem współpracy z irańskim
wywiadem
i
przekazywaniem
informacji
o
strategicznych
miejscach w Izraelu. 50-letni
mężczyzna, którego tożsamość jest
tajna, został aresztowany 16 marca,
a dzisiaj przedstawiono mu zarzuty w
sądzie rejonowym w Lod. Podczas
jego
aresztowania
przejęto
urządzenia szyfrujące oraz dysk z
danymi, który próbował zniszczyć
podczas aresztowania. Śledztwo
wykazało, że prawdopodobnie został
zwerbowany w 2018 roku za
pośrednictwem Facebooka przez
obywatela Libanu o imieniu Khaled
Jamani, który jest członkiem
Ludowego
Frontu
Wyzwolenia
Palestyny. Obaj spotkali się w
kwietniu 2018 roku w Danii.
Izraelczyk przekazywał informacje
dotyczące strategicznych miejsc w
Izraelu,
sposobów
pogłębienia
rozłamów
w
izraelskim
społeczeństwie, a także pomagał
rekrutować izraelskich Arabów do
współpracy
z
Iranem
i
przeprowadzenia
ataków

terrorystycznych na cele w Izraelu w
imię wyzwolenia Palestyny.
08.04.2020
PASCHA – biblijne święto Pana
Święto wyzwolenia z niewoli, które
ma być obchodzone „na wieki”.

USA. Prezydent Trump przesyła
Izraelowi i Światu, życzenia z okazji
święta Paschy- Przejścia.

Izrael.
Życzenia
prezydenta Izraela.

premiera

i
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Korea Płd.-Izrael. Dzisiaj rano z Korei
Południowej wystartował samolot El
Al
z
przesyłką
zawierającą
odczynniki
potrzebne
do
kontynuowania
testów
na
koronawirusa. Samolot przewozi
także 30 tys. kombinezonów
ochronnych
dla
personelu
medycznego. Dotrze on do Izraela po
południu.

stanu. Premier Benjamin Netanjahu
podziękował telefonicznie
premierowi Indii, Narendrze Modi, za
wysłanie tej przesyłki leków.
„Szczerze dziękuję mojemu dobremu
przyjacielowi, Narendrze Modi,
premierowi Indii, za wysłanie leku
chlorochinowego do Izraela. Wszyscy
obywatele Izraela dziękują”.
10.04.2020

09.04.2020
UE-AP. Unia Europejska ogłosiła
uruchomienie pakietu pomocy w
wysokości około 71 mln euro, aby
pomóc Palestyńczykom w walce z
pandemią koronawirusa.
Gaza. Rano palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę w
stronę morza. Był to kolejny test
rakietowy Hamasu, mający na celu
doskonalenie arsenału rakiet.
Indie-Izrael. Samolot El Al przywiózł z
Indii substancje potrzebne do
produkcji
leków
Falconvilin,
Chloroquin i Hydroxycloroquin, które
są stosowane w leczeniu malarii i
chorób
autoimmunologicznych,
takich jak zapalenie stawów. Często
podaje się je pacjentom z
koronawirusem w celu poprawy ich

DO WRZEŚNIA BRAK POŁĄCZEŃ
LOTNICZYCH DO IZRAELA
Premier
Benjamin
Netanjahu
powiedział wieczorem, że podjęto
wielki wysiłek, aby po święcie Paschy
możliwe było stopniowe znoszenie
blokady kraju. „Mam nadzieję, że
pozwolę mieszkańcom państwa
wyjść na zewnątrz. To będzie
stopniowy proces, który zajmie
trochę czasu”. Jako pierwsze otworzą
się
branże
finansowa
i
technologiczna, zwiększony zostanie
także
transport
publiczny.
Początkowo zamknięte będą jeszcze
centra handlowe, restauracje i
kawiarnie, a ich ponowne otwarcie
zostanie
rozważone
później.
Ograniczenia podróży lotniczych
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będą obowiązywać do września, ale
zwiększenie ilości lotów będzie
mogło wesprzeć handel i biznes.
11.04.2020
Izraelskie ministerstwo finansów
przedstawiło wieczorem projekt
strategii wyjścia Izraela z blokady
nałożonej w celu powstrzymania
rozprzestrzeniania
się
koronawirusa.
Izraelczycy
powracaliby do pracy stopniowo,
poczynając od razu po święcie
Paschy, aby uniknąć załamania
gospodarki. Jednymi z pierwszych,
którzy powrócą do pracy, byliby
pracownicy
zajmujący
się
technologiami,
przemysłem
i
finansami.
12.04.2020
Firma Baya Technologies z Petach
Tikwa poinformowała, że produkuje
około 60 respiratorów tygodniowo.
Późnym wieczorem wylądował
samolot Boeing 747, przewożący 60
ton sprzętu ochronnego z Chin. Jest
to pierwsza z pięciu dostaw, które w
najbliższych dniach dotrą do Izraela.
W ten sposób do izraelskich szpitali
dotrze około 12 milionów masek
chirurgicznych, 1,3 miliona masek

N95 i 1,2 miliona kombinezonów
ochronnych
dla
personelu
medycznego z fabryki izraelskiej
firmy Sion Medical w Chinach.

Ministerialna
komisja
ds.
koronawirusa zatwierdziła w nocy
blokadę
czterech
dzielnic
Jerozolimy, w których wskaźnik
zachorowalności jest wyższy niż
średnia w kraju.

Zamknięcie wchodzi w życie w
niedzielę w południe i będzie
obowiązywać do środy rano.
Jerozolima zostało podzielone na
siedem kwartałów, a 15 dzielnic z
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ludnością głównie ortodoksyjną
zidentyfikowano jako wykazujące
wyższy
wskaźnik
infekcji
w
porównaniu z resztą kraju.

Urzędnicy ministerstwa zdrowia
chcieli, aby wszystkie 15 dzielnic
podlegało
ograniczeniom,
ale
ostateczna
decyzja
została
zmieniona. Komisja określiła cztery
zamknięte dystrykty, które obejmują
głównie społeczności haredi. Wśród
dzielnic, na które zostaną nałożone
ograniczenia są: Neve Ja’akov,
Romema, Ramat Szlomo, Ramat
Alon, Har Nof, Givat Szaul, Bukharim,
Mekor Baruch, Givat Mordechai,
Geula i Mea Shearim. (na mapie
zakolorowane obszary)

13.04.2020
Wkrótce ramadan.
Urzędnicy ministerstwa zdrowia
wyrazili
zaniepokojenie,
że
nadchodzące
obchody
muzułmańskiego ramadanu mogą
doprowadzić
do
zwiększenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa
wśród społeczności arabskich w
Izraelu. Ramadan rozpoczyna się 23
kwietnia
i
może
stanowić
potencjalne zagrożenie dla Izraela.
Tradycje wieczornych, rodzinnych
obiadów, masowe nabywanie chleba
i słodyczy przed zachodem słońca
oraz rodzinne uroczystości budzą
obawy, że muzułmańskie święta
mogą doprowadzić do zwiększonego
rozprzestrzeniania się wirusa, nawet
jeśli meczety pozostaną zamknięte.
Rozważane jest wydanie dyrektywy
wzywającej
muzułmanów
do
świętowania ramadanu tylko z
członkami
swojego
własnego
gospodarstwa domowego. Niektórzy
urzędnicy
pochwalili
wysoką
świadomość sektora arabskiego na
temat zagrożeń związanych z COVID19. „To zdumiewające, jak bardzo
boją się infekcji. Wynika to głównie
ze sposobu, w jaki Autonomia
Palestyńska poradziła sobie z
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epidemią
–
z
agresywnymi
blokadami i działaniami policyjnymi,
nawet zanim Izrael cokolwiek zrobił”.
Ministerstwo zdrowia poinformo
wało, że liczba potwierdzonych
przypadków koronawirusa wzrosła
do 11 235. W stanie ciężkim jest 181
osób (133 pod respiratorami), w
stanie umiarkowanym 168, a 1689
wyzdrowiały. Zmarło 110 osób.
Władze dodały, że w ciągu ostatniej
doby przeprowadziły 7680 testów na
koronawirusa.
Dobry News z Izraela!
Choremu mężczyźnie (60 lat) w
stanie krytycznym podano plazmę z
krwi ozdrowieńców. Plazmę podano
w dwóch dawkach z 24-godzinną
przerwą. Nastąpił nagły zwrot jego
stanu zdrowia. Mężczyzna nie jest już
w stanie krytycznym. Unormowało
się także ciśnienie krwi. Teraz Izrael
debatuje, czy ogłosić zbiórkę krwi od
osób, które przeszły Covid-19 i
wyzdrowiały.
Wśród lekarzy zapanował ostrożny
optymizm. (B.Elon)
Dzisiaj po raz pierwszy od 30 lat
otworzono tamę na Jeziorze
Galilejskim, by uniknąć podtopienia

miasta Tyberiada. Znaczy to, że
osiągnięto
wypełniony
poziom
Jeziora Galilejskiego, w którym przez
ostatnie 30 lat brakowało wody!

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

