WIADOMOŚCI Z IZRAELA
01.12.2015. Izrael.
Szalom.
Wczoraj po raz pierwszy od tygodni
nie było żadnych ofiar ani rannych i
zabitych mimo ogłoszonego przez
Palestyńczyków „Dnia Zemsty”, co
zawsze kończyło się krwawo. Wielu
ludzi, włącznie z nami, szczególnie
mocno modliło się w tym dniu i efekt
był wspaniały!

Arabowie zaatakowali siły policyjne we
wschodniej Jerozolimie. W wyniku walk
z użyciem bomb zapalających, siły
bezpieczeństwa odpowiadały ogniem.
Zginął jeden z atakujących.

Dzisiaj
Jednak od rana sytuacja jest inna.
Żołnierze IDF aresztowali Arabkę
(Palestynkę) wędrującą pomiędzy
samochodami na skrzyżowaniu na
północy Efrata (koło Hebronu). Po
przeszukaniu jej bagażu, znaleziono
w nim „bardzo duży nóż”. Kobieta
została aresztowana jako
podejrzana o planowanie ataku.
Atak został udaremniony!

Atak terrorysty-nożownika na
skrzyżowaniu w Gusz Etzion, który
próbował zaatakować
przechodzących ludzi. Kule lekko
raniły przechodnia. Terrorysta został
zastrzelony.
Atak terrorystki koło osiedla Einav
(Samaria). Próbowała ona ugodzić
nożem izraleskiego oficera.
Terrorystka zginęła podczas ataku.

Sąd najwyższy po raz kolejny
wstrzymał burzenie domu. W
uzasadnieniu orzekł, że zbyt dużo
czasu upłynęło od popełnienia
przestępstwa – zamordowania
izraelskiego żołnierza – do wykonania
wyroku wyburzenia domu terrorysty (13
miesięcy).
*Wyburzanie domów terrorystów
okazuje się skuteczną metodą
zwalczania terroryzmu. Już kilka razy
zdarzyło się, że obawiając się takiego
wyburzenia, rodzice zgłosili na policję,
by ta odnalazła ich dziecko planujące
atak. W jednym przypadku rodzice
wskazali swojego syna jako sprawcę i

(Fotografia zamordowanego
żołnierza, za którego śmierć miał
zostać zburzony dom terrorysty)

Siły Powietrzne Izraela zachowują
swobodę działania w celu uniknięcia
transferu broni z Iranu dla Hezbollahu”.
Syria w zasadzie przestała istnieć jako
państwo. Reżim Assada kontroluje tam
tylko około jednej czwartej kraju. Syria
jest martwa jako państwo, nie jest ani
terytorium ani żadnym państwem.
Assad nie rządzi krajem”.
29.11.2015.

Wysoki urzędnik ministerstwa
obrony, gen. Amos Gilad,
powiedział, że rosyjskie samoloty
wojskowe naruszają czasem
przestrzeń powietrzną Izraela.
Dzieje się to w ramach rosyjskiej
operacji wojskowej prowadzonej
przeciwko terrorystom z Państwa
Islamskiego w Syrii i jest ściśle
koordynowane w ramach
współpracy izraelsko-rosyjskiej.
Gilad dodał, że zestrzelenie
rosyjskiego samolotu przez Turcję
było błędem i Turcja powinna za ten
incydent przeprosić.
W trakcie operacji prowadzonej w
południowej Syrii samoloty
Rosyjskich Sił Powietrznych wlatują
czasem w izraelską przestrzeń
powietrzną. Ale dzięki doskonałej
współpracy obronnej zawartej
pomiędzy Netanjahu i Putinem, siły
izraelskie i rosyjskie są świadome
jasnych granic i utrzymują silne
mechanizmy w celu zapewnienia,
aby nie doszło do żadnego
śmiertelnego nieporozumienia.
Współpraca wojskowa jest
wzajemnie korzystna. Zgodnie z
zawartymi z Rosjanami ustaleniami,

Rosyjski samolot wojskowy wleciał
rano w przestrzeń powietrzną Izraela
nad Wzgórzami Golan. Izraelskie siły
powietrzne zdawały sobie sprawę, że
jest to rosyjski samolot i oczekiwały, aż
odleci on do Syrii. Nie doszło do
zbrojnego incydentu.

Odsłonięty został izraelsko-jordański
plan wybudowania rurociągu między
Morzem Czerwonym a Morzem
Martwym, który miałby na celu
dostarczenie wody do
wysychającego w szybkim tempie
Morza Martwego.
*We wrześniu b.r. wzdłuż drogi do
Eilatu były już ułożone kilometry rur.
Z drugiej jednak strony dodatkowe
zasoby wody z Morza Czerwonego
mogą spowodować poważną
zmianę zasolenia Morza Martwego,
a co za tym idzie i wypełnienie się
kolejnego z proroctw, które mówi o
tym, że rybacy będą łowić ryby w
tym morzu, a sieci będą suszyć w
En Gedi (Księga Ezechiela .47,10).
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