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1. Generał rezerwy AWIGDOR
(„JANUSZ”) BEN-GAL, jeden z
najbardziej znanych, cenionych i
legendarnych dowódców IDF, zmarł
w wieku 80 lat. Urodził się w Łodzi w
1936 r. Wojnę przeżył w ZSRR
(Syberia). Do mandatowej Palestyny
dotarł w 1943 z „Dziećmi Teheranu”.
Do wojska wstąpił w 1955r. Był
dowódcą oddziału czołgów. Podczas
wojny 6-dniowej został ranny w nogę
i kulał od tego czasu. W 1973
dowodził siłami pancernymi (7
brygada – na mapce), które zdołały
powstrzymać napór Syryjczyków na
północnym Golanie w pierwszych
dniach wojny Jom Kippur,
dysponując kilkukrotnie mniejszymi
siłami. Był również między innymi
dowódcą okręgu północnego Izraela.

(Foto: miejsca walk z armią
syryjską w wojnie Jom Kippur)

(Foto: Janusz Ludwig (Awigdor ben Gal) –
polski Żyd z Łodzi, który powstrzymał armię
syryjską w wojnie Jom Kippur)
(Foto: efekty walk Janusza Ludwiga (Awigdor ben Gal) –
polskiego Żyda z Łodzi, który powstrzymał armię
syryjską w wojnie Jom Kippur)

2. Ok. 01.55 w nocy jedna osoba
została lekko ranna w wyniku ataku
nożem we wschodniej Jerozolimie.
Zgłosiła na policję, że została raniona
przez Araba. Policja sprawdza zajście.
3. Ok 12.35 w Kfar Etzion (Samaria)
miała miejsce próba potrącenia
samochodem. Nikt nie został ranny.

(Foto: obecna fotografia generała
Janusza Ludwiga (Awigdora ben Gal) –

4. Izraelska delegacja negocjacji z
Turcją wróciła z Genewy i oznajmiła:
„Jest postęp w rozmowach”.
Tymczasem ujawnił się jeden z
warunków Izraela, które postawił Turcji:
zwrócenie przez Hamas (popierany
przez Turcję) ciał Hadara Goldina i
Shaula Orona. Minister obrony Yaalon
twierdzi, że wcale nie jest pewne, iż
dojdzie do pojednania między obu
państwami.
5. Od początku roku administracja
cywilna zniszczyła dziesiątki
nielegalnych budynków w Judei i
Samarii. (*Wcześniej Izrael ograniczał
się głównie do niszczenia nielegalnie
zbudowanych budynków osadników
izraelskich, by powstrzymać protesty
palestyńskie. Teraz zabrano się
również za nielegalnie wybudowane
domy palestyńskich Arabów). Co
najmniej 14 z nich było postawionych
przy pomocy finansowej UE.
Zniszczenia przy pomocy materiałów
wybuchowych zostały dokonane w
okręgu od południa Hebronu aż do
Doliny Jordanu i w okręgu a-1 koło
Maale Adumim.

(Foto: historyczne zdjęcia z walk z armią
syryjską w wojnie Jom Kippur)

STREFA GAZY
6. Czterech mieszkańców Gazy przekroczyło
granicę w okręgu Eszkol. Zostali złapani i
przekazani na policję celem przesłuchania.
Sprawdzone będzie, czy przypadkiem nie
przedostali się za pomocą ukrytego tunelu.
(Foto: Mapka Strefy Gazy z zaznaczonym
okręgiem Eszkol)

(Foto: Obrazek ilustrujący zaangażowanie UE
w burzenie izraelskich domów i nielegalne
budowanie arabskich)
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