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1. Wszyscy młodzi terroryści z
wczorajszego zamachu pochodzili z
wioski Qabattiye koło Jeninu. Mieli
izraelskie dowody osobiste.

Wioska Qabatiye została dzisiaj
kompletnie zamknięta i administracja
cywilna zawiadomiła, że nie pozwoli na
wjazd lub wyjazd z wioski aż do
odwołania. Trwają rozruchy.

Siły IDF wymierzyły domy trzech
terrorystów odpowiedzialnych za
wczorajszy zamach w przygotowaniu
do ich zburzenia. Oczekują na
ostateczną decyzję.
Dzisiaj, na cmentarzu wojskowym w
Yahud, odbył się pogrzeb z udziałem
bliskich Hadar zamordowanej we
wczorajszym zamachu.

Dzisiaj rano w wiosce Qabatiye siły
bezpieczeństwa aresztowały celem
przesłuchania pięciu Arabów. Doszło
do rozruchów i wg arabskich
doniesień, trzech Palestyńczyków
zostało rannych. Przeszukano też
domy terrorystów.

(Foto: uroczystości pogrzebowe
zamordowanej 19-letniej Hadar Cohen)

3. Około dodziny 13:05 w Samarii
udało się udaremnić kolejny atak!
Żołnierz rezerwy schwytał terrorystę
szykującego się do ataku
terrorystycznego. Zatrzymany niósł ze
sobą ostry nóż.

(Foto: uroczystości pogrzebowe
zamordowanej 19-letniej Hadar Cohen)

(Foto: rodzice zamordowanej
19-letniej Hadar Cohen)

Okazało się że ci trzej terroryści
mieli przy sobie ładunki wybuchowe,
których dzięki kontroli dokumentów
przez żołnierki i wynikłej z tego całej
tej tragicznej akcji nie zdołali użyć w
większym zamachu. Dzięki Bogu za
jego udaremnienie poinformował
dzisiaj szef policji, Avszalom Peled.

4. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii IDF aresztowały szesnastu
poszukiwanych Arabów.

2. Ok. 11.30 dwie 13-letnie arabskie
dziewczyny w momencie
poproszenia o okazanie
dokumentów przez ochronę dworca
autobusowego, zaatakowały
ochroniarza nożem. Ochroniarz
został lekko ranny, ale aresztował
nastoletnie terrorystki.
5. W arabskiej dzielnicy wschodniej
Jerozolimy, Shuafat, doszło do
wymiany ognia między Arabami a
siłami bezpieczeństwa. Brak informacji
o rannych.

6. Następny, trzeci już, tunel
Hamasu zawalił się wczoraj w nocy
w Gazie. Tym razem był to tunel koło
w osiedla Zeitoun. Oznacza to
kolejne udaremnione ataki!

8. Stan zdrowia drugiej żołnierki z
„Magav", która została wczoraj ciężko
ranna w zamachu koło Bramy
Damasceńskiej, poprawił się znacznie i
określany teraz jest jako stabilny.
Uratowała ją koleżanka Hadar, która
sama zginęła. Chwała Bogu!
Dziękujemy za modlitwy!

7. W Knessecie nastąpiło ogromne
oburzenie z powodu spotkania
arabskich parlamentarzystów z
Knessetu z rodzinami terrorystów.
Premier Netanjahu powiedział, że
poprosił przewodniczącego
Knessetu o wszczęcie kroków celem
dyscyplinarnego usunięcia tych
parlamentarzystów z Knessetu.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
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(Foto: Arabscy parlamentarzyści w izraelskim
Knesecie: Basel Ghattas, Hanin Zoabi i Jamal Zahalka)
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