WIADOMOŚCI Z IZRAELA
26.11.2015, Izrael.
Już od miesiąca trwają nieustające
ataki. Palestyńczykom nie zależy na
ich zatrzymaniu, ponieważ im więcej
terrorystów ginie, tym „lepiej” to
wygląda w ich propagandzie, w
której, pomijając swój terroryzm,
pokazują światu dane liczbowe!
Sposób ten niestety często działa,
gdyż ludzie na Zachodzie całkowicie
ignorują fakty. Mają podane ilości
ludzi, którzy zginęli po obu stronach,
a liczby mają wskazywać na winę
Izraela!
Prowadzi to do kolejnych rezolucji
ONZ potępiających Izrael.
Módlmy się, aby oczy ludzie się
otworzyły oraz aby mieli trzeźwe
myślenie.
Około 11.00. miał miejsce atak
nożownika w Tapuach na punkcie
kontrolnym (skrzyżowanie w
Samarii). Terrorysta wyskoczył z
nożem z powoli przejeżdżającego
samochodu i próbował zaatakować
żołnierzy. Nie zdążył nikogo zranić,
został zastrzelony. Samochód
oddalił się z miejsca ataku.

Około 22.50 Palestyńczycy obrzucali
bombami zapalającymi minibus koło
Modiin. Ciężko poparzony kierowca
został odtransportowany do szpitala.

Około godz. 13.00 w regionie Biniamin
miał miejsce poważny wypadek
opancerzonego autobusu wiozącego
żołnierzy. Autobus, unikając zderzenia
z samochodem, wywrócił się. Ok. 40
osób zostało rannych, zginęła jedna
żołnierka –19-letnia kapral Stav
Partush.

W akcji ratowniczej wzięła udział
elitarna jednostka specjalna „669”.
Przy pomocy helikopterów natychmiast
odtransportowała rannych do szpitali.

DziewczynaIzraelka,
która zginęła
w wypadku
autobusu,
kapral Stav
Partush

Minister obrony, Mosze Jaalon,
poinformował parlament o planie
wybudowania bariery
bezpieczeństwa oddzielającej
Hebron od osiedla żydowskiego
Kiryat Arba. Ma to być całkowicie
hermetyczny i zaawansowany
technologicznie mur, który
powstanie w ciągu roku.
Bezpośrednią przyczyną podjęcia
decyzji o jego budowie był ostatni
wzrost ataków terrorystycznych i
spadek poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców Kiryat Arba.
Na skutek ostatniego
zestrzelenia samolotu rosyjskiego
przez Turcję i ze względu na brak
przeprosin z ich strony, władze w
Rosji zapowiedziały, że wstrzymają
większość dostaw owoców i warzyw
z Turcji i kupować będą te produkty
od Izraela. Kiedy Europa postanawia
bojkotować produkty rolne z Izraela,
znalazł się inny duży odbiorca.

Jak podają izraelskie media, zjawiły się
setki, a nawet tysiące gości, a wśród
nich niespodziewanie i żona premiera
Netanjahu.

Niech „w radość zamieni się ich płacz”.
Radujmy się mimo wszystko, jak mówi
znana żydowska pieśń „Hava Nagila”.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Dziękujmy Bogu, który sam o sobie
mówi, że Jego imię jest: Jahwe Jireh
(Bóg naszym zaopatrzeniem). Jego
wierność jest zadziwiająca.
Odbył sie zapowiadany ślub
Sary Litman, której ojciec i brat
zginęłi w ataku terrorystycznym
tydzień przed planowanym
weselem. Tak, jak zapowiadano,
zaproszeni byli wszyscy chętni.

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

