WIADOMOŚCI Z IZRAELA
23 listopada 2015 r. palestyński
terrorysta zaatakował nożem ludzi
na stacji benzynowej na obrzeżach
osiedla żydowskiego Beit Horon w
Samarii. Zginął 1 Izraelczyk, a 1
osoba została ranna. Żołnierze
zastrzelili napastnika.
23 listopada 2015 r. Izrael.
Dwie nastolatki palestyńskie
terrorystki zaatakowały w południe
nożami i nożyczkami ludzi na
targowisku Mahane Jehuda w
Jerozolimie. Rannych zostało 4
Izraelczyków, raniły też w głowę 70letniego Palestyńczyka z Betlejem,
gdyż myślały, że jest Żydem.
Policjanci zastrzelili jedną
napastniczkę, a drugą postrzelili i
aresztowali. Terrorystki miały 14 i 16
lat!

(foto: Saper policyjny, który był u
fryzjera w pobliżu targu i na odgłos
ataków wybiegł, podczas strzyżenia,
z fioletowym fartuchem na sobie, by
ratować ludzi)

(foto: nastoletnie terrorystki, jedna
zginęła, druga została ranna)
Kolejny atak. Arabski samochód
wjechał w grupę pieszych w
Jerozolimie. Ranny został 1 Arab i 1
Izraelka. Kierowca samochodem uciekł
z miejsca wypadku. Policja wyjaśnia
okoliczności zdarzenia, w celu
ustalenia, czy doszło do ataku
terrorystycznego i znalezienia
sprawców.
Trzeci i zarazem najtragiczniejszy atak
miał miejsce koło stacji benzynowej
przy drodze 443 z północnej
Jerozolimy do Tel Awiwu. 18-letni
żołnierz IDF, Ziv Mizrachi z Givaat
Zeev, został zasztyletowany przez
palestyńskiego terrorystę, a inna
dziewczyna (20 lat) została ranna.
Terrorysta został zastrzelony w chwilę
potem.

(Foto: Ziv Mizrachi)

Wujek tego żołnierza zginął w 2003
roku, kiedy był ochroniarzem w
kawiarni Hillel w Jerozolimie. Nie
dopuścił do wejścia terrorysty z
bombą, która w rezultacie wybuchła
w wejściu do kawiarni, zabijając
wówczas kilka osób, ale dzięki temu
uratowało się wielu ludzi, którzy
znajdowali się wewnątrz kawiarni.

O godz. 15.00 w Jerozolimie odbył się
pogrzeb zamordowanej wczoraj Hadar.
Hadar, która pochodziła z wierzącej
rodziny, rozmawiała kilka dni przed
śmiercią o obecnej sytuacji w Izraelu i
mówiła przyjaciołom, że to już czas, by
Mesjasz przyszedł!

Dzisiejsze zdjęcia ze Strefy Gazy z
ćwiczeń przed próbą rozpoczęcia
nowej wojny z Izraelem. Módlmy się,
by Bóg to zatrzymał.

(zdjęcie z pogrzebu)
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

