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4.10.2016
1. „Rząd palestyński” przesunął
wybory o 4 miesiące.
2. „Flotylla kobiet” zbliża się do gazy
i podobno oczekuje się przejęcia jej
przez marynarkę wojenną Izraela
nad ranem albo we wczesnych
godzinach rannych... Na tym statku
znajduje się 13 kobiet, w tym
parlamentarzystka UE ze Szwecji.

5.10.2016
4. Gaza. Rano palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która
spadła na miasto Sderot. Rakieta
spadła blisko domów mieszkalnych, nie
wyrządzając żadnych szkód. Wszczęto
jednak dochodzenie wyjaśniające,
dlaczego system antyrakietowy Iron
Dome nie zareagował i nie zestrzelił
wrogiej rakiety.
Odpowiedzialność za atak wzięła na
siebie salaficka grupa powiązana z
ISIS.

3. W Gazie ostre starcie między
zwolennikami Mohammeda Dahlana
i Mahmouda Abbasa na
uniwersytecie Al.Azhar.
„Siły bezpieczeństwa” Hamasu
próbują ich rozdzielić.

5. Izraelskie siły powietrzne
zbombardowały po południu cele
Hamasu w południowej i północnej
części Strefy Gazy. Ogółem
przeprowadzono 5 nalotów. Również
izraelska artyleria ostrzelała cele
Hamasu w północnej części Strefy
Gazy. Był to odwet za wcześniejszy
ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
6. Po południu w bazie sił
powietrznych Ramon na Negevie
rozbił się izraelski samolot myśliwski
F-16. Nawigator bezpiecznie się
katapultował, pilot jednak zginął w
pożarze. Samolot wracał z działań
operacyjnych w Strefie Gazy i zapalił
się w drodze powrotnej do bazy.
Zabity pilot, to 34-letni major Ohad
Cohen Nov, który wracał do bazy z
bombardowania w Gazie.
Z niewiadomych jeszcze przyczyn
samolot zaczął płonąć i w trakcie
katapultowania się pilot zginął.
Nawigator, który opuścił samolot,
jest lekko ranny.
(Foto: szczątki samolotu na Negevie
oraz pilot z żoną i dzieckiem).

7. Departament Stanu USA potępił
decyzję Izraela o budowie nowych
mieszkań w dzielnicy Shilo we
Wschodniej Jerozolimie. Wieczorem
ministerstwo spraw zagranicznych
Izraela odrzuciło krytykę Departamentu
Stanu USA w sprawie budowy domów
w dzielnicy Shilo. Zatwierdzono
budowę 98 mieszkań, w których
zamieszkają osoby wysiedlone z
likwidowanego osiedla żydowskiego
Amona. Podkreślono, że budowane
domy nie są nowym osiedlem. Zostaną
one wybudowane na gruntach
państwowych, w ramach istniejących
granic dzielnicy mieszkaniowej Shilo.
„Izrael nadal dąży do rozwiązania
dwupaństwowego, w którym
zdemilitaryzowane państwo
palestyńskie będzie uznawać Izrael
jako państwo narodu żydowskiego.
Prawdziwą przeszkodę dla pokoju nie
stanowią osiedla, ale trwające
palestyńskie odrzucanie uznania
Izraela”.
8. Izraelscy komandosi przejęli
wieczorem łódź „Zaytouna-Olivia”,
która usiłowała przełamać blokadę
morską Strefy Gazy.

Działania podjęto po kilkakrotnym
wezwaniu do zawrócenia łodzi i braku
reakcji ze strony załogi. Wszyscy
izraelscy komandosi biorący udział w
operacji, to kobiety.

„Nie szukamy przygód i nikt nie
naciska na ostrzejszą reakcję
przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy,
ale jesteśmy zdeterminowani, aby
bronić obywateli Izraela, a w tej kwestii
nie będzie żadnego kompromisu.
Każdy ostrzał z Gazy, skierowany na
suwerenne terytorium Izraela, spotka
się z silną odpowiedzią. Nie jest naszą
intencją zapoczątkowywać kampanię
wojskową. Jednak
nie będziemy tolerować żadnego
ostrzału, ani żadnej prowokacji wobec
obywateli Izraela, lub jakiegokolwiek
ataku przeciwko suwerenności Izraela.
Ani ostrzału, ani flotylli”.
Nikt nie został ranny. Do akcji doszło
w odległości 35 mil od wybrzeża
Izraela. Na pokładzie łodzi
znajdowało się 13 kobiet, w tym
członkinie parlamentów, pisarki i
aktywistki praw człowieka –
obywatele Hiszpanii, Szwecji,
Norwegii, Australii i Kanady.
Łódź została skierowana do portu
Aszdod.
6.10.2016
9. Gaza. Palestyńscy terroryści
wystrzelili po południu ze Strefy
Gazy rakietę, która spadła w
otwartym terenie na Negevie.
Region Szkol.
10. Izraelska artyleria ostrzelała po
południu cele Hamasu w centralnej i
południowej części Strefy Gazy. Był
to odwet za wcześniejszy ostrzał
rakietowy terytorium Izraela.
Minister obrony Avigdor Lieberman
powiedział wieczorem:

11. Hebron i okolice. Siły
bezpieczeństwa zatrzymały 7 Arabów
w wieku 16-17 lat, mieszkańców Al
aida na północ od Betlejem, którzy
rzucali ładunki wybuchowe na obszar
Kever Rachel (grób Racheli).
12. Ruch reformowany, konserwatywny
i „Kobiety Kotelu” złożyli dzisiaj
apelację do sądu najwyższego z
żądaniem zrealizowania decyzji
rządowej ze stycznia, w sprawie
stworzenia dla nich specjalnego
miejsca do modlitw koło Kotelu (Ściany
płaczu).
13. 6 mieszkańców Rajar, w tym 4 z tej
samej rodziny, zostało dzisiaj
oskarżonych w sądzie okręgowym w
Nazarecie o działalność
terrorystyczną... wg oskarżenia, dostali
od Hezbollah ładunki wybuchowe,
które mieli podłożyć w centrach
handlowych w Haifie... Plan ten nie
został wykonany, ponieważ główny
oskarżony zapomniał, gdzie ukrył te
ładunki i zostały one przypadkowo
znalezione przez rolnika z Metulli.

*Niesamowicie Bóg działa i
ochrania, terroryści zapomnieli,
gdzie schowali ładunki wybuchowe.
14. Ze szpitala Shaarei tzedek w
Jerozolimie donoszą, że w stanie
zdrowia 38-letniej policjantki, która
została ciężko ranna w zamachu w
zeszłym miesiącu, nastąpiła
poprawa: oddycha samodzielnie i
porozumiewa się z otoczeniem.
Cierpi na „neurologiczne rany” w
kręgosłupie.

Osadniczego Światowej Organizacji
Syjonistycznej. Wydział od 1971 r.
prowadził działalność na terytorium
Judei i Samarii, zapewniając wsparcie
w rozbudowie żydowskich osiedli. Dwa
lata temu rząd podjął decyzję, że nie
powinien finansować tej działalności i
wydział zawiesił pracę. Obecnie trwają
dyskusje nad jej wznowieniem w Judei
i Samarii.
8.10.2016
17. Gaza.. IDF oddał strzały
ostrzegawcze na granicy z Gazą po
tym, jak zidentyfikowano latawiec z
przymocowaną do niego kamerą, który
przeleciał granicę z Izraelem... Po
strzałach latawiec wrócił do Gazy.
9.10.2016

7.10.2016
15.Gaza.Na granicy z Gazą trwa
budowa podziemnego muru
przeciwko tunelom terrorystycznym.

16. Rząd zadecydował, że na
niedzielnym posiedzeniu będzie
podjęta decyzja o ewentualnym
wznowieniu działalności Wydziału

18. Samaria/Judea. Na przejeżdżający
koło Tekoa samochód Izraelski została
rzucona butelka zapalająca. Samochód
się zapalił, ale nikt nie ucierpiał.
19. Palestyński terrorysta podjechał
samochodem na przystanek
tramwajowy przy Wzgórzu
Amunicyjnym w okolicy Givat hatachmoshet w Jerozolimie i otworzył
ogień do osób czekających na tramwaj.
Następnie usiłował uciec z miejsca
ataku. Został jednak zatrzymany przez
policję. W kolejnej strzelaninie
policjanci zastrzelili zamachowca.

Zginęło 2 Izraelczyków (w tym 1
policjant z jednostki Yasam), a 6
osób zostało rannych.
Są już pierwsze pytania: „Terrorysta
był znany z podżegania do
nienawiści, należał do
zdelegitymizowanej organizacji
Morabitat, miał się dzisiaj stawić w
policji i odsiedzieć 4-miesieczną
karę: jak to może być, że pozwolono
mu przebywać na wolności?”
20. Palestyńczycy w kilkunastu
miejscach Jerozolimy publicznie
świętowali z powodu
przeprowadzonego dzisiaj ataku
terrorystycznego. Na ulicach Gazy
rozdawano słodycze. Przywódca
Hamasu, Khaled Mashaal zadzwonił
do rodziny terrorysty, której
powiedział: „Gratuluję wam.
Atakując, bronił narodu
palestyńskiego. Palestyńczycy są
dumni ze swoich bohaterów, którzy
służą jako przykład dla swoich
następców”.
21. Izraelski ambasador w ONZ,
Danny Danon, powiadomił Radę
Bezpieczeństwa ONZ o dzisiejszym
ataku terrorystycznym w Jerozolimie.
Danon zwrócił uwagę na fakt, że
mieszkańcy Gazy świętowali z
powodu ataku, rozdając na ulicach
słodycze i wymachując zdjęciami
zamachowca.

Danon wezwał Radę Bezpieczeństwa
ONZ do wezwania Autonomii
Palestyńskiej do natychmiastowego
powstrzymania podżegania i
potępienia ataku terrorystycznego w
Jerozolimie. „Nadszedł czas, aby
społeczność międzynarodowa uznała
za nieakceptowalny fakt przemieniania
terrorystów w bohaterów i
jednoznacznie oraz bezwarunkowo
zażądała zakończenia podżegania.
Przywództwo Autonomii Palestyńskiej
musi wziąć na siebie
odpowiedzialność. Ich milczenie po
tym strasznym morderstwie jest
obrzydliwe”.
22. Ofiary morderczego ataku
terrorystycznego w Jerozolimie: Josef
Kirma - 29 lat, sierżant major w
jednostce specjalnej policji Yassam.
Natychmiast odpowiedział na atak,
został jednak śmiertelnie postrzelony.
W stanie krytycznym ewakuowano go
do Szpitala Hadassa na Górze Skopus.
Lekarze nie byli jednak w stanie
ustabilizować jego stanu i zmarł.
Levana Malichi - 60 lat, była
pracownica Knessetu.
Od 2010 r. na emeryturze. Zostawiła 3
dzieci i 6 wnucząt. Pogrzeby odbyły się
w niedzielę wieczorem.

Obrzucono ich kamieniami i kilkoma
improwizowanymi ładunkami
wybuchowymi. Ranny został 1 żołnierz.
Równocześnie policja przeprowadziła
nocne działania w dzielnicach Issawija,
Wadi El-Joz i A-Tur, aresztując 15
Arabów odpowiedzialnych za ostatnie
zamieszki.
11.10.2016

Radość Arabów w Gazie z ataku…

10.10.2016
23. Izraelscy żołnierze przeszukali w
nocy dom terrorysty, który
przeprowadził wczorajszy atak w
Jerozolimie. Jego rodzinny dom
znajduje się w dzielnicy Silwan we
Wschodniej Jerozolimie. Wojskowi
inżynierowie zbadali dom,
przygotowując się do jego
wyburzenia. Podczas tych działań
zostali zaatakowani przez tłum
Palestyńczyków.

Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się
dzień pokuty Narodu – Jom Kippur,
wcześniej jeszcze przed tym dniem,
Izraelczycy dzwonią do innych, których
chcieliby przeprosić za urazy i inne
sprawy.
Jakże nam, w Polsce, przydałyby się
święta o takim znaczeniu, praktyczne,
które ustanowił Bóg Jahwe dla nas
wszystkich kochających Jego Syna.
Tradycyjne życzenia w tym dniu to:
„Gmar Chatima Tova” – „Niech twoje
imię pozostanie zapisane oraz
zapieczętowane w księdze życia”.

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

