
 

10.03.2019 
  
1. Gaza. Warsztaty produkcji 
broni. Broń ta jest prymitywna, 
ale niesie śmierć; czasami też jej 
konstruktorom. Często balony z 
ładunkami wybuchowymi i 
zapalającymi wysyłane są w nocy 
z wiatrem na Izrael. 

 
 

 
12.03.2019  
 
2. Jerozolima – Wzgórze 
Świątynne. Po południu 
Palestyńczycy rzucili bombę 
zapalającą w posterunek 
izraelskiej policji na Wzgórzu 

Świątynnym w Jerozolimie. 
Posterunek stanął w ogniu, a 
jedna z policjantek ucierpiała od 
dymu.  
Na Wzgórze Świątynne 
natychmiast wkroczyły duże siły 
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policyjne. Aresztowano jednego z 
podpalaczy.  
 
 
3. Judea i Samaria. Po południu  
palestyński terrorysta usiłował 
zaatakować nożem izraelskich 
żołnierzy na punkcie kontrolnym 

na obrzeżach Hebronu w Judei. 
Żołnierze zastrzelili napastnika 

 
13.03.2019  
 
4. Judea i Samaria. Izraelskie 
siły bezpieczeństwa 
przeprowadziły w nocy dużą 
operację antyterrorystyczną w 
Judei i Samarii, aresztując 29 
osób podejrzanych o 
działalność terrorystyczną. W 
Hebronie odkryto skrytkę z 
bronią, konfiskując karabin 
maszynowy, pistolet i duże ilości 

amunicji. Przejęto także duże 
sumy pieniędzy z funduszy 
terrorystycznych. W rejonie 
Jerozolimy rozbito komórkę 
terrorystyczną, aresztując 6 jej 
członków. 
  
14.03.2019 
 
5. Gaza. Wieczorem 
palestyńscy terroryści 
wystrzelili ze Strefy Gazy 2 
rakiety, które doleciały do 
aglomeracji miejskiej Gusz Dan i 
przeleciały nad Tel Awiwem. 
Jedna została zestrzelona, druga 
spadła na otwartym terenie. Nikt 
nie został ranny. 



  
15.03.2019  
 
6. Gaza. Rano palestyńscy 
terroryści wystrzelili ze Strefy 
Gazy 4 rakiety, z których trzy 
zostały zestrzelone przez system 
obrony Iron Dome.  

Czwarta rakieta trafiła w 
budynek szkoły w mieście 
Sderot. Nikt nie został ranny. 
Dzieci zdążyły uciec do 
schronów!  
 
7. Gaza. W kilku miejscach Strefy 
Gazy doszło do palestyńskich 
demonstracji przeciwko 
wysokim kosztom życia. 

Protesty rozpoczęły się w 
mieście Khan Junis w 
południowej części Strefy, gdzie 
milicje Hamasu brutalnie 

rozpędziły demonstrantów. 
Później protesty przeniosły się do 
miasta Deir al-Balach w 
środkowej części Strefy. 
Demonstranci protestują 
przeciwko rządom Hamasu.  
 
 
17.03.2019  
 
Samaria. Rano palestyński 
terrorysta zadźgał nożem 
izraelskiego żołnierza na 
skrzyżowaniu przy wjeździe do 
miasta Ariel w zachodniej 
części Samarii. Zabitemu 
żołnierzowi skradł broń i otworzył 
ogień do przejeżdżających 
samochodów. Gdy jeden z 
samochodów zatrzymał się, 



terrorysta wyrzucił kierowcę i 
odjechał ukradzionym pojazdem. 
Na pobliskim skrzyżowaniu 
otworzył ogień raniąc 2 
izraelskich żołnierzy stojących na 
stacji autostopowej i zbiegł. Obaj 
ranni są w stanie krytycznym (19-

latek postrzał kręgosłupa i 
żołądka, 40-latek postrzał w 
głowę). Izraelscy żołnierze 
rozpoczęli obławę w 
poszukiwaniu zbiegłego 
napastnika. Otoczono okoliczne 
arabskie wioski Hares, Kifl Haris, 
Deir Istija, Marda, Qira, 
Jamma’in, Zaita, Qarawat Bani 
Hassan, Biddja i Sarta. 
Zamknięto drogi dojazdowe, a 
żołnierze z wykorzystaniem psów 

rozpoczęli przeszukiwania 
domów. 
 
18.03.2019  
 
9. Dzisiaj rano zmarł rabin 
Ahiad Ettinger ranny we 
wczorajszym ataku 
terrorystycznym przy mieście 
Ariel w Samarii. Miał 47 lat i 
mieszkał w osiedlu żydowskim Eli 

w Samarii. Pozostawił żonę i 
dwanaścioro dzieci w wieku od 1 
do 20 lat. Jego dzieci to: córka 
Moria (21 lat) – mężatka, córka 
Efrat (20 lat) – wolontariuszka w 
Tyberiadzie, która odbywa służbę 
zastępczą, syn Eliashiv (19 lat) – 
na służbie wojskowej w elitarnej 
jednostce. Pozostałych 
dziewięcioro dzieci to: Harel (18 
lat), Eliasaf (16), Jehuda (13), 
bliźniaczki Techia i Sofia (11), 
Benia (9), bliźniaczki Eliav i 
Hadas (7) i 18-miesięczna Roni.  
Drugą ofiarą śmiertelną 
wczorajszego ataku  
terrorystycznego był 19-letni 
sierżant Gal Keidan. Był 
utalentowanym uczniem 
Konserwatorium Muzycznego w 
Be’er Szewie.  



 
Był najmłodszym dzieckiem 
imigrantów ze Związku 
Radzieckiego, którzy w latach 70-
tych przyjechali do Izraela.  
 
19.03.2019  
 
10. Gaza. Komitet Wykonawczy 
OWP stanowczo potępił 
brutalne tłumienie społecznych 
protestów w Strefie Gazy przez 
milicje Hamasu. Demonstracje 
odbywały się pod hasłem 
„Chcemy żyć!” i zaowocowały 
dziesiątkami pobitych osób. 
Wiele ofiar ma połamane 
kończyny. Milicje Hamasu 
włamywały się także nocami do 
domów podejrzanych, aresztując 
setki osób, w tym dziennikarzy. 
OWP oskarżyło Hamas o 
bezprawne nakładanie podatków 
na mieszkańców Strefy Gazy, co 
w rezultacie pogorszyło ciężką 
sytuację społeczno-gospodarczą 
Strefy. Członek Palestyńskiej 
Rady Narodowej, Mahmoud al-
Zak, wezwał Hamas do 
zrzeczenia się kontroli nad Strefą 
Gazy. „Jedynym rozwiązaniem 
obecnej sytuacji w Gazie jest 

zrzeczenie się przez Hamas 
władzy i umożliwienie rządowi 
palestyńskiemu sprawowania 
władzy w Strefie Gazy”.  
 
11. Samaria. W nocy izraelscy 
komandosi wkroczyli do arabskiej 
wioski Abwein w zachodniej 
części Samarii, i otoczyli dom, w 
którym ukrywał się 
poszukiwany terrorysta, 
odpowiedzialny za atak w 
pobliżu miasta Ariel. 
 

Podczas próby aresztowania, 
poszukiwany Omar Abu-Liden 
otworzył ogień i zginął w 
wymianie ognia.  
 
20.03.2019  
 
12. PURIM – święto biblijne, 
obchodzone co roku na pamiątkę 
obalenia spisku Hamana 
przeciwko Żydom.  
 
 



Nazwa święta pochodzi od słowa 
pur, znaczącego los, ponieważ to 
właśnie za pomocą losów wróg 
narodu żydowskiego, Haman, 
wyznaczył dzień jego zagłady. 
Upamiętnia ocalenie Żydów od 
rzezi, jaka im groziła w Persji.  
 
 
21.03.2019  
 
13. USA. Prezydent USA 
zapowiedział ogłoszenie 
suwerenności Izraela nad 
Wzgórzami Golan, których 

strategiczny obszar stanowi 
gwarancję bezpieczeństwa 
Izraela wobec powtarzających się 
wielokrotnie w przeszłości wojen 
wywoływanych przez sąsiadujące 
kraje arabskie.  

 
22.03.2019  
 
14. USA – Liban. Sekretarz stanu 
USA, Mike Pompeo, podczas 
wizyty w Bejrucie powiedział, że 
Liban musi wybrać stronę, po 
której stoi. 
 Pompeo wezwał naród libański 

do stawienia czoła 
„przestępczości, terroryzmowi i 
zagrożeniom” Hezbollahu, który 
jest regionalnym pełnomocnikiem 
Iranu. Podczas wyborów 
parlamentarnych w maju 2018 r. 
Hezbollah zdobył ponad połowę 
w 128-osobowym libańskim 
parlamencie i posiada trzy teki 
ministerialne w rządzie.  
 
 
 
 
 



25.03.2019  
 
15. Gaza. Rano palestyńscy 
terroryści wystrzelili ze Strefy 
Gazy rakietę, która trafiła w 
dom mieszkalny w moszawie 
Miszmaret na równinie Szaron. 
Rannych zostało 7 Izraelczyków, 
w tym troje dzieci. 

Dom został zniszczony. Eksperci 
wojskowi poinformowali, że 
rakieta została wystrzelona z 
pozycji Hamasu w rejonie Rafah 
w południowej części Strefy Gazy 
i przeleciała 120 km. W rejonie 
równiny Szaron nie rozlokowano 
żadnej baterii Iron Dome, dlatego 

wroga rakieta nie została 
przechwycona. Nie spodziewano 
się ataku rakietowego na tę 
część kraju. Wciąż trwa 

dochodzenie mające na celu 
ustalenie przyczyn, dlaczego nie 
aktywował się system Iron Dome. 
Mówi się, że prawdopodobnie 



przyczyna leżała po stronie 
wczorajszej burzy z piorunami 
 
16. Gaza. Izraelskie siły 
powietrzne kontynuują naloty na 
Strefę Gazy. W pierwszej fali 
zaatakowano 20 celów Hamasu. 
Zburzono między innymi budynek 
w dzielnicy Rimal w Gazie, który 
był siedzibą służb 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
Hamasu. W dzielnicy Tzabra 
zburzono 3-piętrowy budynek, 
który mieścił tajną siedzibę 

wywiadu Hamasu. Nikt nie 
został ranny, ponieważ 
wszystkie budynki zostały już 
wcześniej ewakuowane.  
 
26.03.2019  
 
17. Gaza. Przez całą noc trwały 
ograniczone izraelskie naloty 
na cele terrorystyczne w  

 
Strefie Gazy. Wiadomo, że 
bombardowano stanowiska rakiet 

oraz tunele służące do transportu 
rakiet na stanowiska startowe. 
Rano izraelskie samoloty 
zbombardowały kompleks 
wojskowy Hamasu w Dir al-Balah 
w środkowej części Strefy Gazy. 
Dodatkowo czołgi i helikoptery 
ostrzelały kilkanaście celów 
Hamasu położonych przy samej 
granicy.  
Rano Hamas poinformował 
egipski wywiad, że nie jest 
zainteresowany eskalacją i jest 
gotowy wstrzymać ostrzał 
rakietowy, jednak nie zgodzi się 
na zawieszenie broni za wszelką 
cenę. Hamas podkreślił jednak, 
że jest gotowy zobowiązać się do 
zakończenia demonstracji wzdłuż 
ogrodzenia granicznego i 
nocnych konfrontacji.  
Ze względów bezpieczeństwa 
rano odwołano zajęcia szkolne 
we wszystkich miejscowościach 
wokół Strefy Gazy. Obejmuje to 
także Beer Szewę.  
 
18. Premier Benjamin 
Netanjahu po powrocie ze 
Stanów Zjednoczonych zwołał 
posiedzenie gabinetu 
bezpieczeństwa. Po zapoznaniu 
się ze stanem bezpieczeństwa 
kraju polecił przenieść 
dodatkową brygadę piechoty i 
batalion artylerii w rejon Strefy 



Gazy. Ponadto szef Sztabu 
Generalnego gen. Aviv Kohavi 
zatwierdził mobilizację 
dodatkowych rezerwistów.  
Anulowano też zaplanowaną na 
ten tydzień wymianę batalionów 
w wielu regionach kraju. Oznacza 
to gotowość do ich nowej 
dyslokacji.  
 
19. Gaza. Po południu wysocy 
urzędnicy Hamasu powiedzieli, 
że wczorajszy ostrzał 
rakietowy Izraela nie był 
przypadkiem i został 
przeprowadzony na zlecenie 
Iranu, aby w ten sposób wpłynąć  
na wynik zbliżających się 
wyborów parlamentarnych w 
Izraelu. 
 

 
Oczekiwano, że nagła eskalacja 
może zaszkodzić Netanjahu i 
uniemożliwić jego ponowną 
reelekcję.  
 
27.03.2019  
 
20. ONZ – Izrael. Na prośbę 
Syrii zebrała się Rada 
Bezpieczeństwa ONZ na 
specjalnej sesji poświęconej 
kwestii uznania przez Stany 
Zjednoczone suwerenności 
Izraela nad Wzgórzami Golan. 
Ambasador Izraela przy ONZ, 
Danny Danon, powiedział: 
„Żaden naród na świecie nie 
odda strategicznej ziemi swemu 
najniebezpieczniejszemu 
wrogowi. Bez Wzgórz Golan 
Izrael zobaczy irańskich żołnierzy 
blisko Morza Galilejskiego. Nigdy 
do tego nie dopuścimy. Przez 
lata reżim Assada mordował 
swoich ludzi i pozwolił Iranowi 
ustanowić swoją obecność 
wojskową w Syrii, by zaszkodzić 
Izraelowi. Komu ONZ chce 
oddać Golan? Bojownikom 
irańskim, milicji szyickiej, czy 
siłom dżihadystów?”  



ONZ-UE-USA-Izrael  

 
Rada Bezpieczeństwa ONZ 
potępiła decyzję Stanów 
Zjednoczonych o uznaniu 
suwerenności Izraela nad 
Wzgórzami Golan. Rezolucję 
poparły wszystkie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej, 
w tym Polska.  
 
28.03.2019  
 
21. Judea i Samaria. Po 
ostatnim ataku terrorystycznym, 
w którym został zasztyletowany 
izraelski żołnierz i zastrzelony 
rabin, terrorysta stał się 
bohaterem i w jednej z  

palestyńskich miejscowości w 
Samarii (Abwein), zmieniono 
nazwę ulicy, by go uczcić! 
  

 

*Wciąż trwa kult śmierci, za który 
zostali ukarani mieszkańcy 
Kanaanu i mieli zostać 
wypędzeni. 
 



22. Gaza. Agencja 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
Szin Bet poinformowała, że w 
2018 r. ze Strefy Gazy 
przeciwko Izraelowi 
wystrzelono ogółem 1146 
rakiet!  
 
23. W Izraelu nad Morzem 
Martwym odkryto najdłuższą na 
świecie jaskinię solną!  
 

 
29.03.2019  
 
24. Ministerstwo sprawiedliwości 
poinformowało, że Francuz, 
Romain Franck, został skazany  

za nielegalny handel bronią. 
Pracował on jako kierowca 
francuskiego konsulatu w 
Jerozolimie. W lutym 2018 r. 
aresztowano go pod zarzutem 
Gazy do Judei i Samarii. 
Wykorzystując dokumenty 
kontroli bezpieczeństwa, 
przemycił w ten sposób 70 
pistoletów i 2 karabiny 

automatyczne. zwalniające 
dyplomatów z W zamian 
przemycania broni ze Strefy  
otrzymał od Hamasu około 
5500$. Podczas przesłuchań 
oświadczył, że działał na własną 
rękę, bez wiedzy konsulatu 
Francji. Podczas rozprawy 
sądowej przyznał się do trzech 
przestępstw. Grozi mu nawet do 
7 lat więzienia.  
 
30.03.2019  
 
25. Gaza. Około 40 tys. 
Palestyńczyków 
demonstrowało w kilku 
miejscach wzdłuż ogrodzenia 
granicznego w Strefie Gazy.  
Palono opony, rzucano kamienie 
i różne urządzenia wybuchowe, 
oraz podejmowano próby 
uszkodzenia płotu granicznego.  

W starciach zginęło 2 
Palestyńczyków, a 64 osoby 
zostały ranne.  
 



26. Gaza. Zatrzymano dzisiaj 
dwójkę palestyńskich dzieci,  

 
które przekroczyły ogrodzenie 
graniczne Strefy Gazy. Co przy 
nich znaleziono? Nóż szturmowy!  
 
31.03.2019 
 
27. Gaza. Palestyńscy 
terroryści wystrzelili w nocy ze 
Strefy Gazy 5 rakiet, które 
spadły w otwartym terenie na 
Negewie. Nie odnotowano 
żadnych strat. W odwecie 
izraelskie czołgi ostrzelały kilka 
przygranicznych posterunków 
obserwacyjnych Hamasu w 
Strefie Gazy. Pomimo tego 
incydentu, rano Siły Obronne 
Izraela otworzyły przejścia 
graniczne Kerem Szalom i Eretz 
ze Strefą Gazy. Jest to część 
realizacji wynegocjowanego 
przez Egipt porozumienia o 

zawieszeniu broni między 
Izraelem a Hamasem. 
Zezwolono także na poszerzenie 
obszaru połowów przy wybrzeżu 
Strefy Gazy.  
 
28. Tunezja. W Tunezji zebrał 
się szczyt przywódców Ligii 
Arabskiej.  

Głównym tematem obrad jest 
decyzja Stanów 
Zjednoczonych o uznaniu 
Jerozolimy za stolicę Izraela, 
oraz kwestia uznania 
suwerenności Izraela nad 
Wzgórzami Golan.  
Oczekuje się także, że Liga 
Arabska rozważy ponowne 
przyjęcie Syrii, która została 
wydalona w 2011 r. 
 
1.04.2019  
 
29. Judea i Samaria. W nocy 
Palestyńczycy brutalnie 
zaatakowali izraelskich żołnierzy, 
którzy wkroczyli do Dżeninu w 



Samarii, w celu aresztowania 
osoby podejrzanej o działalność 
terrorystyczną.  
Żołnierzy obrzucono kamieniami, 
bombami zapalającymi oraz 
improwizowanymi ładunkami 
wybuchowymi. Nikt nie został 
ranny.  
 
30. Izrael – Brazylia. Premier 
Benjamin Netanjahu razem z 
brazylijskim prezydentem, Jair 
Bolsonaro, spotkali się i 
odwiedzili Zachodni Mur w 
Jerozolimie.  

 
2.04.2019  
 
1. Wschodnia Jerozolima. W 
nocy Palestyńczycy zaatakowali 
izraelskich żołnierzy 
prowadzących działania 

operacyjne w dzielnicy Kafr Aqab 
we Wschodniej Jerozolimie. 

Obrzucono kamieniami 
izraelskich żołnierzy, którzy 
odpowiedzieli środkami do 
rozpraszania tłumu. W starciach 
zginął 1 Palestyńczyk, a 3 innych 
zostało rannych. Policja 
zapowiedziała zbadanie 
okoliczności użycia ostrej 
amunicji podczas tych strać.  
 
3.04.2019  
 
32. Judea i Samaria. Rano 
palestyński terrorysta usiłował 
zaatakować nożem Żydów 
jadących samochodem w pobliżu 
arabskiej miejscowości Huwara w 
środkowej części Samarii. 
 Napastnik otworzył drzwi 
żydowskiego samochodu, który 
zwolnił przy izraelskim punkcie 
kontrolnym. Terrorysta usiłował 
dźgnąć nożem uczennicę, którą 
ojciec zawoził do szkoły. 



Kierowca sąsiedniej ciężarówki 
otworzył jednak ogień do  

 
napastnika, ciężko go raniąc. Po 
przewiezieniu do szpitala 
terrorysta zmarł. Kierowca, który 
otworzył ogień, był członkiem 
żydowskiego zespołu szybkiego 
reagowania powołanego do 
obrony żydowskich osiedli na 
palestyńskich terytoriach.  
 
33. Hamas i Islamski Dżihad 
nakazały wszystkim mniejszym 
ugrupowaniom zbrojnym w 
Strefie Gazy wstrzymanie 
wszelkich ataków 
wymierzonych przeciwko 
Izraelowi. Nakazano także 
zaprzestania nocnych 
demonstracji wzdłuż ogrodzenia 
granicznego. Ismail Hanijeh 
powiedział, że negocjacje 
postępują dobrze i nie jest 
wykluczona wymiana więźniów. 
Negocjacje są prowadzone za 
pośrednictwem egipskiego 

wywiadu i wspierane przez Katar 
i ONZ. Władze Autonomii 
Palestyńskiej skrytykowały 
negocjacje między Izraelem a 
Hamasem, nazywając je „zdradą 
i haniebnym porozumieniem”.  
 
34. ARCHEOLOGIA.  
W pobliżu Miasta Dawida, 
najstarszej części Jerozolimy, w 
miejscu, gdzie kiedyś znajdował  

 
się parking, odkryto dwie 
niewielkie pieczęcie mające 2600 
lat. Jedna z nich to dowód na 
istnienie biblijnego króla 
Jozjasza. Do tej pory dowodem 
na to, że król Jozjasz istniał 
naprawdę, była jedynie Biblia. Na 
pieczęci jest napis: Natan-
Melech, sługa króla. Jest o nim 
mowa w biblijnej II Księdze 
Królewskiej. Natan-Melech był 
wysoko postawionym członkiem 



dworu króla Jozjasza, który 
wprowadził ważne reformy 
religijne. Pieczęć znaleziono w 
miejscu, gdzie w czasach 
Jozjasza mogło znajdować się 
centrum administracyjne 
przylegające do Świątyni 
Salomona. 
Archeolodzy odkryli tu 
dwupiętrowy budynek, który nosi 
ślady pożaru i wyburzenia. 
Szacują, że doszło do tego w VI 
wieku p.n.e. Wtedy król Babilonu 
Nabuchodonozor II zdobył miasto 
i spalił większość budynków 
Jerozolimy, w tym Świątynię 
Salomona, gdzie znajdowała się 
Arka Przymierza.  
 
35. Siły Obronne Izraela 
poinformowały, że kilka dni temu 
ciało izraelskiego żołnierza 
zaginionego podczas bitwy w 
Libanie w 1982 r., powróciło za 
pośrednictwem trzeciego kraju 
(Rosji) do Izraela. Po 
przeprowadzeniu testów DNA i 

potwierdzeniu tożsamości, jego 
ciało zostało przekazane 
rodzinie. Sierżant Zachary 
Baumel zaginął 11 czerwca 1982 
podczas bitwy z wojskami 
syryjskimi pod Sułtan Jacoub. 
Do bitwy tej doszło szóstego dnia 
wojny. W bitwie tej zginęło 20 
izraelskich żołnierzy, a wielu 
zostało rannych. Los sześciu był 
nieznany. Jeden zginął w bitwie i 
został pochowany w Syrii, a po 
wojnie jego ciało powróciło do 
Izraela. Drugi został schwytany 
przez Syryjczyków i dwa lata 
później uwolniony. Trzeci został 
schwytany przez islamskich 
terrorystów i trzy lata później 
zwolniony. Los pozostałych 
trzech był nieznany – Zachary 
Baumel, Zvi Fieldman i Jehuda 
Katz. Uważano, że zostali 
schwytani przez siły wroga. 
Przez 37 lat byli nieustannie 
poszukiwani, i prawdopodobnie 
dopiero wzrost obecności 
wojskowej Rosji w regionie 
umożliwił wywiadowi odzyskanie 
ciała zaginionego Baumela.  
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36. Wieczorem miał miejsce 
pogrzeb poległego żołnierza, 
Zachariego Baumela. Jego 
szczątki pochowano na 



cmentarzu wojskowym na górze 
Hertzla w Jerozolimie. Szef 
sztabu powiedział, że jego ciało 
odzyskano w tajnej operacji 
wojskowej przeprowadzonej w 
Syrii.  
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37. Gaza. Około 10 tys. 
Palestyńczyków 
demonstrowało w kilku 
miejscach wzdłuż ogrodzenia 
granicznego w Strefie Gazy.  

 
Palono opony i rzucano kamienie 
w izraelskich żołnierzy, którzy 
odpowiedzieli środkami do 
rozpraszania tłumu, starając się 
uniemożliwić uszkodzenie płotu 
granicznego i udaremniając 
próby nielegalnego 
przekroczenia granicy.  
Tak wygląda tzw. obiecane 
„zawieszenie broni”!  
 
38. AMERYKAŃSKI PLAN 
POKOJOWY!  
Libańska gazeta Al-Akhbar 
napisała, że amerykański plan 
pokojowy obejmuje 
przesiedlenia na dużą skalę 
palestyńskich Arabów z Izraela 
do Jordanii, i utworzenie  

trójstronnej konfederacji 
między Jordanią, Autonomią 
Palestyńską i administracją 
cywilną Izraela w celu 
zarządzania Judeą i Samarią. 

 
Zgodnie z planem, w pierwszej 
kolejności Jordania miałaby 
naturalizować 300 tys. 
Palestyńczyków, w tym około 200 
tys., którzy już mieszkają na 
terytorium Jordanii. Szczegóły 
dotyczące przesiedlenia 
kolejnych 800 tys. nie są znane, 
ale w sumie Jordania miałaby 
przyjąć około 1 mln palestyńskich 
Arabów. Podobnie Liban miałby 
przyznać obywatelstwo około 450 
tys. palestyńskich Arabom 
żyjącym na jego terytorium. 
Jordania miałaby także oddać 
dwa niewielkie obszary 
(Naharajim i Tzofar), które 
obecnie są dzierżawione przez 
Izrael. W zamian Jordania 
otrzymałaby rekompensatę w 
wysokości 45 mln dolarów oraz 
różne projekty gospodarcze. 
Natomiast Arabia Saudyjska 
przekazałaby Jordanii terytorium 
o powierzchni równej obszarowi 



przekazanemu Izraelowi. Na 
egipskim półwyspie Synaj 
utworzono by strefy 
przemysłowe, które zapewniłyby 
zatrudnienie dla mieszkańców 
Strefy Gazy.  
W zamian za udostępnienie 
swego terytorium, Egipt 
otrzymałby 65 mld dolarów w 
projektach gospodarczych. 
(Izrael.badacz.org)  
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39. W nadchodzącym tygodniu 
lądownik będzie 
systematycznie obniżać orbitę 
aż do osiągnięcia optymalnego 
punktu do przeprowadzenia 
autonomicznego lądowania, 
które jest spodziewane na 
wieczór 11 kwietnia. 

Statek waży zaledwie 600 kg i 
jest najmniejszym, który będzie 
lądować na Księżycu.  
 
 
 
 
 
 
 
      

40. TURYSTYCZNIE. 
Służby meteorologiczne 
poinformowały, że miniony 
marzec był najbardziej 
deszczowym miesiącem na 
północy kraju od 2003 r.  
Obecnie istnieje duże zagrożenie 
zalaniem wąwozów na pustyni 
Judzkiej.  

 
Zaleca się nie wchodzenie do 
wąwozów na pustyni!  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał          

Jarosław Papiór   

Korekta oraz opracowanie graficzne 
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu 


