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1. Około godziny 9.45 w Jerozolimie
20-letni palestyński terrorysta
zaatakował nożem i lekko ranił 26letniego przechodnia. Po krótkim
pościgu policja aresztowała
uciekającego napastnika, który
podczas pościgu wyrzucił swój nóż.

2. Wieczorem palestyńscy terroryści
wrzucili ładunek wybuchowy na teren
grobowca Racheli na przedmieściach
Betlejem w Judei. Bomba nie wybuchła
i została rozbrojona przez saperów. Do
zdarzenia doszło podczas modlitwy w
grobowcu.
Dzięki Bogu za Jego ochronę dla
pielgrzymów i odwiedzających!
3. Izraelski okręt patrolowy zatrzymał
rano arabską łódź rybacką u wybrzeża
Strefy Gazy. Aresztowano jednego
Palestyńczyka, którego oskarżono o
przemyt materiałów rakietowych dla
Hamasu. Podczas przesłuchania
ujawnił on szczegóły morskich działań
operacyjnych Hamasu, w których
wykorzystuje się rybaków do przemytu
broni i materiałów rakietowych do
Strefy Gazy.

4. Iran dokonał dzisiaj testów
precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu
zdolnych dosięgnąć Izraela (zasięg
2000 km). Rakiety te trafiają w cel z
dokładnością do 8 metrów (Tasnim).
*Mimo nałożonych na Iran ograniczeń,
nie zważają oni na nie i tak jak
zapowiadał premier Netanjahu, dążą
do rozwoju swojego arsenału
rakietowego i nuklearnego.

5. Wczesnym rankiem odnotowano
trzęsienie ziemi o sile 4,8 stopnia w
skali Richtera. Epicentrum
wstrząsów znajdowało się około 70
km na południe od Ejlatu, tuż przy
miejscu przejścia Izraelitów przez
Morze Czerwone na plaży Nuweiba.
Nie odnotowano żadnych zniszczeń.

6. Wielkie znalezisko przy plaży
Morza Śródziemnego na terenie
Muzeum Archeologicznego w
Cezarei Nadmorskiej. Miasto to
wybudował Heród, a było ono
siedzibą Piłata – postaci dobrze nam
znanych z Biblii.
Dwóch nurków odnalazło tam wiele
starożytnych przedmiotów sprzed
około 1600 lat, m.in. posążki bóstw
związanych z kultem boga słońca
oraz ok. 8000 monet.

7. Premier Netanjahu i Minister
Obrony Yaalon wydali wspólne
oświadczenie, że sprawy między
nimi zostały wyjaśnione.
„O jak dobrze i miło, gdy bracia
mieszkają w zgodzie” Ps. 133
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