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07.02.2016, niedziela, Izrael
Zaczynamy od odpowiedzi na
modlitwy.
1. Żołnierka, która została ciężko
ranna w zamachu, w którym zginęła
Hadar, gdy ratowała jej życie,
powraca do zdrowia.
Dzięki Bogu i dzięki za Wasze
modlitwy! Nasz Bóg jest wielki!

3. Około godziny 9.00 w Aszkelonie
doszło do ataku terrorysty na żołnierza
IDF. Terrorystą okazał się tzw.
„uchodźca” z Sudanu. Dźgnął żołnierza
i zaczął uciekać. Żołnierz, który
przechodził obok, wziął broń rannego
żołnierza i strzelił do uciekającego
terrorysty, raniąc go ciężko. Terrorysta
zmarł w szpitalu wskutek odniesionych
ran. Ranny żołnierz znajduje się w
stanie stabilnym.

(Foto: Ranny żołnierz)

(Foto: Premier Beniamin Natanjahu odwiedza
żołnierkę w szpitalu)

2. Opady deszczu w Galilei! Poziom
wody w Jeziorze Galilejskim wzrósł o
kolejne 2 cm.
Kolejna odpowiedź na modlitwy!

(Foto: Wezbrane wody rzeki Jordan – dzisiaj)
(Foto: Terrorysta)

4. Rząd zatwierdził dzisiaj
jednogłośnie propozycję ministra
bezpieczeństwa wewnętrznego,
Gilada Erdana, w sprawie
zaostrzenia kar dla zatrudniających i
przenocowujących nielegalnie
przebywających w kraju. W
propozycji znalazły się ustanowione
minimalne kary, jak również
możliwość zamknięcia firm i
przedsiębiorstw, w których
znaleziono nielegalnych
pracowników.

(Foto: uciekający terrorysta zarejestrowany przez
kamery monitoringu miejskiego)

(Foto: Minister bezpieczeństwa wewnętrznego,
Gilad Erdan)

6. Rekord skarg złożonych do komisji
etyki w Knesecie. Do teraz wniesiono
ponad 450 skarg przeciwko
parlamentarzystom ze „wspólnej listy
arabskiej”(na zdjęciu poniżej), którzy
spotkali się z rodzinami terrorystów.

*Na spotkaniu tym nazwali ich
*Wiele ostatnich ataków
terrorystycznych dokonanych było
właśnie przez nielegalnie
przebywających na terenie Izraela
pracowników arabskich
zatrudnionych w izraelskich
osiedlach. Unikali kontroli i często
mieszkali w miejscu wykonywanej
przez siebie pracy.
5. Trwają poszukiwania terrorysty,
który wczoraj na rynku w Rahat
dźgnął nożem 65-letnią Shlomit
Gonen. Kamery ustawione w tym
miejscu zarejestrowały go. Gonen
została dzisiaj zwolniona ze szpitala.

męczennikami (szachidami) i uczcili ich
minutą ciszy, wyrażając tym samym
poparcie dla terroryzmu.

(Foto: Arabscy, muzułmańscy członkowie
parlamentu izraelskiego)

Doradca prawny rządu, Avichai Mandelblitt, zalecił oddziałom śledczym i
wywiadu policji zebrać informacje i fakty w sprawie spotkania trzech członków
partii Bal’ad z rodzinami terrorystów, żeby móc zająć stanowisko w tej sprawie.
Premier Netanjahu zalecił ministrowi absorpcji, Ze’evovi Elkinowi, jak najszybsze
doprowadzenie do poprawki w prawie podstawowym. Kneset będzie mógł
większością 90 głosów usunąć parlamentarzystę, który naruszył przepisy
związane z zasadami jego postępowania.
*Zasadniczo chodzi o to, aby poprzez popieranie terroryzmu, nie działać na
szkodę kraju, który z nim walczy.
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