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Wobec nieustającej fali terroru,
władze Izraela próbują wciąż
nowych metod walki z zagrożeniem.
1. Izrael zwróci dziesięciu rodzinom
ze wschodniej części Jerozolimy
ciała terrorystów. Uzgodnili jednak,
że pogrzeby odbędą się w nocy i
liczba biorących w nich udział będzie
ograniczona tylko do członków
rodziny. Każda z rodzin będzie
musiała przekazać policji gwarancję
finansową, która nie zostanie im
zwrócona, jeśli naruszą te warunki.
2. Shabak, IDF i policja podjęli
wspólną uchwałę w celu
zapobieżenia zamachom po tym, jak
okazało się, że wielu terrorystów
opublikowało na stronach
społecznościowych listy pożegnalne.
Wg źródeł wojskowych, działania
przeciw takim zachowaniom
zaczynają przynosić już pierwsze
efekty. Aktywność na stronach
społecznościowych jest
monitorowana, aby znaleźć tych,
którzy podżegają i wzywają do
przemocy oraz dokonywania
zamachów lub zapowiadają
dokonanie zamachu. Jednocześnie
bada się, czy piszący są związani z
organizacjami lub działaczami
terrorystycznymi. W przypadkach,
kiedy służby bezpieczeństwa uznają,
że mowa jest tylko o podżeganiu,
ostrzega się piszących, że jeśli nie
zaprzestaną „dzikiego podżegania”,
zostaną zaaresztowani i ukarani.
Natomiast, kiedy ocenia się, że
piszący to „tykająca bomba” i może
spełnić swoją groźbę,

Jego dane zostają przekazane
odpowiednim służbom w celu
aresztowania i przesłuchania go. Parę
miesięcy temu dwóch mieszkańców
wschodniej części Jerozolimy zostało
aresztowanych, oskarżonych o
podżeganie i skazanych na kary od 9
do 17 miesięcy więzienia.

(Foto: Palestyńczyk ogłaszający chęć dokonania
zamachu terrorystycznego)

3. Siły IDF i Magabu zatrzymały dzisiaj
w nocy na terenach Judei i Samarii
osiemnastu poszukiwanych Arabów.

4. 11-letni chłopiec z Ramle (koło
Modiin) wrócił do domu z ranami na
plecach i brzuchu i powiedział, że
został dźgnięty nożyczkami przez
Araba, który uciekł. W stanie ciężkim
odwieziono go do szpitala Assaf harofe.

Policja aresztowała już 17-letniego
Araba, mieszkańca dzielnicy Joarish
w Ramle, którego wydał jego ojciec.
Policja bada teraz, czy był to
zamach na tle narodowym, czy
przestępstwo kryminalne.

(Foto: reanimacja 11-letniego chłopca z Ramle)

Strefa Gazy
5. Kolejny tunel Hamasu, tym razem
biegnący do Egiptu, zawalił się.
Zginął jeden palestyński dżihadysta.
*Niektórzy mieszkańcy Strefy Gazy
zaczęli się już zastanawiać,
dlaczego tunele walą się jeden po
drugim, uniemożliwiając rozwijanie
planów ataku na mieszkańców
pobliskich wiosek i kibuców
izraelskich. Dzięki Bogu!

6. W ramach ćwiczeń Hamas odpalił
rakietę z północnej części Strefy
Gazy w kierunku Morza
Śródziemnego.

7. Izraelskie źródła wojskowe twierdzą,
że Hamas przyjmuje do jednego ze
szpitali w Strefie Gazy terrorystów z
ISIS, którzy odnoszą rany w walkach z
Egipcjanami na Synaju. W zamian
dostają pieniądze, broń i różne
potrzebne im artykuły. Ranni terroryści
przerzucani są do Strefy Gazy
podziemnymi tunelami z Egiptu.
(Elaph)
8. Zbliża się termin corocznego
„Marszu Żywych” w Oświęcimiu
organizowanego przez Izrael.
(W Polsce można się do niego
dołączyć za pośrednictwem
Stowarzyszenia Służba Szalom z
Oświęcimia. Wkrótce zostanie
podanych więcej szczegółów).
Trwają już przygotowania. Biorą w nim
udział ludzie, którzy przeżyli Holokaust
wraz z młodzieżą izraelską z całego
świata.
W jednej z grup będzie człowiek
ocalony z Holokaustu, który mieszka w
południowej Florydzie – pan Silver,
który w pisanej ręcznie „Torze”
(Pięcioksiąg Mojżesza), na jej
ukończeniu wpisze słowo „Izrael”.
Człowiek ten mówi o fakcie, o
doniosłym znaczeniu, czyli
rekonstrukcji Tory w Polsce jako znaku,
że żydowskie życie przetrwało piekło
Holokaustu! Am Israel Hai!

Niech żydowskie życie odradza się w naszym narodzie i kraju i Bóg Biblii – Bóg
Izraela łączy nas w swojej wielkiej miłości, przez którą dał nam Mesjasza Jeszuę
z plemienia Judy!
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