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1. Stan policjantki rannej we
wczorajszym zamachu we
Wschodniej Jerozolimie nadal
określany jest jako bardzo ciężki.
Dzisiaj podano, że policjantka i jej
kolega oboje byli w drodze do pracy i
nie mieli na sobie kamizelek
ochronnych.
*Stan wciąż ciężki. prośba o
modlitwę.

(Foto: Zdjęcie RTG ciężko rannej policjantki
z widocznym ostrzem noża w szyi wykonane
zaraz po przyjeździe do szpitala)

2. Hebron. Rano, przy wjeździe do
arabskiej wioski Bani Naim,
niedaleko Hebronu w Judei
palestyński terrorysta usiłował
zaatakować nożem izraelskich
żołnierzy.

Żołnierze zastrzelili napastnika.
Wkrótce podano, że zabity terrorysta to
16-letni Issa Traire, kuzyn terrorysty,
który zamordował 13-letnią Hallel Arieli

3. Wczesnym popołudniem izraelski
samolot myśliwski zestrzelił
niezidentyfikowany samolot
bezzałogowy, który leciał wzdłuż
wybrzeża Strefy Gazy. Dron był
śledzony przez izraelskie siły
bezpieczeństwa od momentu
wystartowania i pojawienia się w
przestrzeni powietrznej.
Przypuszcza się, że był to dron
Hamasu. Siły Obronne Izraela nadal
odpowiadają za bezpieczeństwo
przestrzeni powietrznej nad Strefą
Gazy, która oficjalnie nadal jest
częścią państwa Izrael.

4. Hebron i okolice. Po południu
Palestyńczycy obrzucili kamieniami
żydowskie samochody przy osiedlu
Maale Amos w Gusz Ecjon w Judei.
Uszkodzony został 1 pojazd.
5. Hebron. Palestyńczycy wszczęli
zamieszki w Hebronie w Judei.
Obrzucono kamieniami izraelskich
żołnierzy, którzy odpowiedzieli
środkami do rozpraszania tłumu.
Ocenia się, że w zajściach
uczestniczyło kilkaset osób.

6. ONZ. Na Sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku:
- turecki prezydent, Recep Tayyip
Erdogan, powiedział przed
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że
jego kraj chciałby pomóc w osiągnięciu
porozumienia pokojowego między
Izraelem a Autonomią Palestyńską.
Dodał, że dzięki osiągnięciu
porozumienia z Izraelem, mogą teraz
dostarczać pomoc humanitarną do
Strefy Gazy. Erdogan wezwał także
Izrael do poszanowania świętości
Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.
- egipski prezydent, Abd al-Fattah asSisi, powiedział, że arabsko-izraelski
konflikt „nadal jest rdzeniem
niestabilności regionu Bliskiego
Wschodu” i wezwał „kraje regionu i
społeczność międzynarodową do
wspólnych wysiłków, aby osiągnąć
ostateczne i kompleksowe rozwiązanie
tego konfliktu”.
- Barack Hussein Obama (prezydent
USA): „Izrael musi uznać, że okupacja
musi być zakończona”
- Ban Ki-moon (szef ONZ)
podsumował: „10 lat rozbudowy
nielegalnych osiedli i 50 lat okupacji to
szaleństwo”
- Netanjahu: „Nie zaakceptujemy
żadnych prób ONZ dyktowania
warunków Izraelowi” oraz „droga do
pokoju biegnie przez Jerozolimę i
Ramallah, nie przez Nowy Jork”

7. Podczas poszukiwań w arabskiej
wiosce Beit Katana koło Jerozolimy
policja znalazła pistolet Glock, który
został ukradziony z mieszkania w
Raananie. Oprócz tego znaleziono 8
agresywnych, atakujących psów,
które zostały przekazane na
badania. Aresztowano 2 Arabów.
8. Po wczorajszej próbie zamachu
nożowniczego koło Maarat haMachpela, siły IDF rozpoczęły w
nocy szeroko zakrojone
poszukiwania w dzielnicy Abu
Sneina. Znaleziono tokarkę do
produkcji broni, noże komandosów,
amunicję i inny sprzęt wojskowy.
Aresztowano 3 poszukiwanych
Arabów.
9. Edukacja. „BIBLIA JEST
NAJWAŻNIEJSZYM
PRZEDMIOTEM!” Izraelski Minister
edukacji, Naftali Bennett, podkreślił
w tym tygodniu, że Biblia jest
najważniejszym przedmiotem, jaki
dzieci powinny przerabiać w szkole.
„Izrael jest wprawdzie potęgą hi-tech
na świecie, eksportujemy wiedzę na
cały świat, ale patrząc oczami duszy
też powinniśmy być potęgą i
eksportować wiedzę duchową”.

Bennett przypomniał izraelskiemu
społeczeństwu, że jego najważniejszą
powinnością jest „bycie światłem
narodów” i Tora powinna iść z Syjonu a
Słowo Boże z Jerozolimy. Dzień
później Bennett bronił zawzięcie
swoich wypowiedzi. „Nie wystarczy być
narodem start-upów. Musimy być
ludem Biblii”.
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10. Około godziny 9.00, na przejściu
Eliyahu koło osiedla Alfei Menashe w
Samarii miała miejsce próba zamachu.
13-letnia Arabka zbliżyła się do
przejścia i nie zatrzymała się na prośbę
żołnierzy. Kiedy włożyła rękę pod
bluzkę, żołnierze strzelili jej w nogi.

Zanim udzielono jej pomocy
lekarskiej saper sprawdził, czy nie
ma na sobie ładunku wybuchowego,
ponieważ tego wymagają procedury.
Po udzieleniu jej pomocy, wyznała:
„Przyszłam, żeby umrzeć”. Została
przewieziona do szpitala w Kfar
Saba,

12. Podczas spotkania Netanjahu z
prezydentem USA, B. H. Obamą, padły
zapewnienia o wzajemnej przyjaźni.

11. Podczas gdy cały świat huczy o
ciężkim losie Syryjczyków,
żydowsko-amerykańska organizacja
„Amaliah”, we współpracy z IDF, po
cichu, ale efektywnie robi, co należy.
Syryjskie dzieci zostały przywiezione
do Izraela.
*Na tym polega główna różnica
między Izraelem a resztą świata.
Wszyscy wokół tylko mówią, a Izrael
podejmuje praktyczne działania.
„Wiara bez uczynków jest martwa”.
Praktyczne działanie i pomoc jest
tym, czego ten świat potrzebuje.

13. W Turcji miała miejsce próba
wtargnięcia uzbrojonego terrorysty do
ambasady izraelskiej w Akarze, która
zakończyła się zabiciem terrorysty
przez tureckiego ochroniarza.
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14. W związku ze zbliżającymi się
świętami, policja w szeroko
zakrojonej akcji aresztowała 23
Arabów podejrzanych o działalność
terrorystyczną w jerozolimskich
dzielnicach Issawiye i Shuafat.
Znaleziono nielegalną broń,
magazynki, pałki i amunicję różnego
rodzaju.

15. Polska–Izrael. Dzisiaj, ostatnim
spotkaniem w Legnicy, zakończyła się
kilkudniowa wizyta w Polsce Diny
Lutati z ministerstwa polityki socjalnej
Izraela. Wizyta miała związek z
możliwościami skorzystania przez
Polaków z izraelskiego rządowego
programu wolontariuszy w jednostkach
medycznych. Izrael coraz bardziej
otwiera się na relacje oparte na
praktycznym działaniu z Polską. Widać
w tym Boże błogosławieństwo. Jest to
również ciekawa możliwość spędzenia
czasu w Izraelu, pracując, zawierając
kontakty z Izraelczykami i w wolnym
czasie poznając kraj. Izraelski rząd
zapewnia wyżywienie i
zakwaterowanie oraz kilka innych
rzeczy. (Zainteresowanych proszę o
kontakt: jerryaet@gmail.com)

Pamiętajmy o naszej akcji!

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

