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1. Na północy i w centralnym Izrealu
pojawiły się intensywne opady
deszczu. W Jerozolimie jest sucho,
pojawiło się nawet słoneczko.

(Foto: Droga Tel Awiw – Hajfa)

*Rakiety ISIS „nie doleciały” do Izraela
i spadły na terytorium Egiptu. Dzięki
Bogu za Jego widoczną ochronę!
4. Premier Netanjahu z wizytą w
Kazachstanie i Azerbejdżanie.
Azerbejdżan kupi od Izraela
wyposażenie wojskowe za kilka
miliardów dolarów.
(*W przeszłości Azerbejdżan zezwolił
Izraelowi na skorzystanie z ich
poradzieckich lotnisk w wypadku
ewentualnej wojny i ataku na Iran,
jednak administracja prezydenta
Obamy wyjawiła to tajne
porozumienie).

2. Próba zamachu na przejściu
Kalandia (Samaria): Arabka
próbowała przejechać samochodem
żołnierzy na przejściu. Została
zneutralizowana. Nie ma rannych.
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3. Agencja informacyjna ISIS, „Al
Amak”, twierdzi, że w ostatnich 3
dniach Izrael zaatakował północne
okręgi Synaju (Egipt) na południe od
miast El Arisz i Al Shejk Aowaijd. Nie
podano żadnych dodatkowych
informacji.
Z innych źródeł wiadomo jednak, że
atak izraelskiego lotnictwa został
przeprowadzony w odpowiedzi na
nieudany atak rakietowy ISIS na
Izrael.

5. Dzisiaj, blisko Bramy Damasceńskiej
(hebr. Brama Szechem) miał miejsce
zamach nożowniczy. Terrorysta przybył
do Austrian Hospice na Starym Mieście
i zaostrzonym śrubokrętem zaatakował
policjantów. Dwóch policjantów zostało
lekko rannych. Terrorystę zlikwidowano
na miejscu.

* Po chwilowej przerwie znów mają
miejsce ataki. Módlmy się o
zatrzymanie terrorystów i ochronę dla
żołnierzy i policjantów Magav.

7. Prezydent Iranu, Hasan Rouhani,
powiedział: „Zbudujemy łodzie
nuklearne, ponieważ Stany naruszyły
umowę z nami”. Biały Dom
(administracja B. Obamy) odpowiada:
„Łodzie te nie naruszają umowy z
Iranem”.
*Izrael oczekuje przejęcia administracji
w Stanach przez D. Trumpa i
poprowadzenia poważnej i
odpowiedzialnej polityki
bezpieczeństwa w regionie.
6. Minister spraw zagranicznych
Szwecji, Margot Wallstrom, znana w
z bezsensownych ataków na Izrael i
nawoływania do bojkotu produktów
tego kraju, ma jutro wylądowac w
Izraelu i odwiedzić również
Autonomię Palestyńską. Prosiła o
spotkania z premierem Netanjahu,
wiceministrem spraw zagranicznych,
Tzipi Hotovely i
innymi izraelskimi politykami.
Wszyscy odmówili wymawiając się
„brakiem wolnego czasu”, ale wyżsi
urzędnicy rządowi mówią jasno, że
odmowy spowodowane są jej
antysemickimi i antyizraelskimi
działaniami.

8. Deszcze, deszcze… Nad Tel
Awiwem pojawiła się podwójna tęcza.
Wg meteorologów na północy spadło
120-160 procent więcej opadów niż
średnia w tym okresie. A na Hermonie
śnieg.
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9. Na obszarze całego kraju pojawiły
się liczne burze połączone z dużymi
opadami deszczu. W Galilei i na
Wzgórzach Golan odnotowano 100
mm opadu deszczu. W obszarze
Jeziora Kineret spadło ponad 80 mm
deszczu, w Jerozolimie 62 mm, w Tel
Awiwie 40 mm, a w Beer Szewie 16
mm.

(Foto: Deszcze w Galilei)
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10. Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Szin Bet
poinformowała, że liczba
odnotowanych ataków
terrorystycznych w Izraelu w
minionym miesiącu spadła o 38% w
skali całego kraju. W listopadzie
odnotowano łącznie 95 ataków
terrorystycznych (dla porównania: w
październiku były 153 ataki). W
wyniku tych ataków ranny został 1
funkcjonariusz sił bezpieczeństwa (w
październiku zginęły 2 osoby a 23
zostały ranne). Jest to najwyższy
spadek aktywności terrorystycznej
od października 2015 r., kiedy w
ciągu jednego miesiąca odnotowano
620 ataków.
11. AMONA – trudny temat,
potrzebna modlitwa.
Po południu premier Benjamin
Netanjahu wezwał mieszkańców
osiedla Amona do wstrzymania się
od przemocy wobec sił
bezpieczeństwa, które będą
przeprowadzać operację eksmisji ich
z osiedla. „Przeżywacie trudny
okres, wy i wasze rodziny, i cały
naród Izraela. Rząd ma
zobowiązania wobec społeczności w
Judei i Samarii.

Dążymy do tego bardziej niż
jakikolwiek inny rząd w historii Izraela.
To dlatego razem z ministrami
czyniliśmy wiele starań, aby znaleźć
rozwiązanie, które będzie dobre dla
mieszkańców tych domów.
Spędzaliśmy dni i noce na dyskusji,
odbyliśmy dziesiątki rozmów,
proponowaliśmy kreatywne
rozwiązania – niestety, nasze
rozwiązania nie zostały
zaakceptowane. Jedna rzecz musi być
jasna: Izrael jest państwem prawa.
Orzeczenie sądu zobowiązuje nas
wszystkich, ale zobowiązuje również
rząd Izraela. Prawo musi być równe.To
samo prawo, które domaga się
ewakuacji osiedla Amona, domaga się
też usunięcia nielegalnych budynków w
innych częściach kraju. Dlatego
poleciłem, aby przyspieszyć rozbiórki
nielegalnych budynków na Negewie, w
Wadi Ara, w Galilei, w centralnym
Izraelu – na terenie całego kraju. I
zrobimy to w najbliższych dniach. Nie
pozwolimy, aby obowiązywały
podwójne standardy dotyczące
egzekwowania budowy między
obywatelami Izraela, między Żydami i
Arabami. Będę walczyć tak, aby Izrael
miał jedno prawo dla wszystkich, i aby
było ono egzekwowane od wszystkich
– co się nie działo przez dziesięciolecia
aż do teraz. Wzywam wszystkich, aby
działali w odpowiedzialny sposób. W
żaden sposób nie zaszkodźcie
żołnierzom sił bezpieczeństwa. To są
nasze dzieci. Oni są bliscy nam
wszystkim, bo chronią nas wszystkich.
Nie ma miejsca na przemoc. Apeluję
również do drogich mieszkańców
osiedla Amona: Wasz protest jest
zrozumiały, ale to nie jest miejsce na
obecność chłopców i dziewcząt,
młodych mężczyzn i kobiet.

Wzywam wszystkich liderów, aby
wykazali narodową
odpowiedzialność w tym czasie.
Jedność Izraela jest najwyższą
wartością i jest źródłem naszej siły.
Jesteśmy jednością. Jesteśmy
braćmi”. Minister rolnictwa, Uri Ariel,
odwiedził żydowskie osiedle Amona
w Samarii.
Spotkał się z mieszkańcami, którzy
mają być eksmitowani ze swoich
domów. Przywódca radykalnych
działaczy broniących osiedla, Avichai
Boaron, powiedział: „Jesteśmy
gotowi do walki, do której nas
zmuszono. Wzywamy
społeczeństwo, aby dołączyło do
nas.
Tutaj zbudowaliśmy nasze domy.
Niestety, pozostały poza jurysdykcją
prawa.
Politycy wyjaśniają nam, że
osiągnięty został postęp i że
wszyscy pozostaniemy na wzgórzu,
ale po dwóch dniach przyszedł
oficjalny dokument, a to, co w nim
jest napisane nie pasuje do tego, co
nam mówiono.
Państwo nie dotrzymało danych
słów. Wzywamy wszystkich liderów,
aby znaleźli rozwiązanie – jeszcze
nie jest za późno”. Kilkadziesiąt osób
odmówiło ewakuacji i zapowiedziało
siłową konfrontację z siłami
bezpieczeństwa.
Na dachach budynków osiedla
wystawiono wartowników, którzy
obserwują ruchy sił bezpieczeństwa
w okolicy.
Na drodze prowadzącej z osiedla
Ofra do Amona ustawiono żelazne
pręty i opony gotowe do podpalenia.
Młodzi aktywiści przygotowują także
blachy i inne przedmioty, które są
gromadzone na dachach budynków.

*Miejsce to jest znane z Biblii pod
dawniejszą nazwą „wieś Amonitów”
(hebr. „Kefar Ammonai”) jako jedno z
pierwszych miast izraelskich w
Kanaanie (Joz.18,24).
(Foto poniżej: w osiedlu Amona – Kefar Ammonai)

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

