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1. Dzisiaj szef wywiadu wojskowego,
gen. Herzl Halevi, powiedział, że w
jego ocenie jedynym sposobem, aby
zatrzymać falę terroru jest
wznowienie procesu
dyplomatycznego z Autonomią
Palestyńską. Zwrócił uwagę, że
istnieje obecnie niebezpieczeństwo,
iż do fali terroru mogą dołączyć
dodatkowe siły, takie jak np. Tanzim,
czyli zbrojne ramię Fatahu. W
ostatnich tygodniach doszło już do
kilku ataków terrorystycznych z
udziałem członków palestyńskich sił
bezpieczeństwa. „Jesteśmy blisko
wyczerpania kroków militarnych”.

2. Również dzisiaj izraelskie i
amerykańskie siły zbrojne
rozpoczęły ósme wspólne ćwiczenia
wojskowe Juniper Cobra. Ich celem
jest doskonalenie współpracy
między dwoma armiami oraz

Poprawa zdolności obronnych, ze
szczególnym naciskiem na obronę
przed balistycznymi pociskami
rakietowymi. W ćwiczeniach udział
bierze 1700 amerykańskich żołnierzy.

3. Minister obrony, Mosze Jaalon,
odwiedził w porcie Hajfa
zakotwiczony amerykański
niszczyciel rakietowy USS Carney,
który bierze udział w ćwiczeniach
Juniper Cobra. Jaalon powiedział:

„W ostatnim czasie Izrael korzysta z
bezprecedensowego spokoju,
podczas którego Hamas nie
wystrzelił żadnej kuli. Ale oni rosną
w siłę, i my zdajemy sobie z tego
sprawę. Hamas próbuje uzbroić się
w rakiety, ale ma trudności z
importowaniem rakiet, jak to miało
miejsce wcześniej, i musi je
produkować. Dlatego
przeprowadzają testy rakiet,
wystrzeliwując je w stronę morza.
Mają też niedobór materiałów do
produkcji rakiet i muszą
improwizować. Oczywiście kopią też
tunele defensywne i ofensywne. Nie
oszukujmy samych siebie, i nie
myślmy, że ich nie ma.
Przygotowujemy się do możliwości,
że w pewnym momencie na
południu

Zostanie otwarty front. Pracujemy nad
tym. Nie jesteśmy w stagnacji.
Pracujemy zarówno nad działaniami
defensywnymi i ofensywnymi. Nie
angażujemy się w konflikty w Libanie,
Syrii, Jemenie i innych miejscach, ale
chronimy naszych interesów. Zarówno
Stany Zjednoczone, jak i Rosja, które
już teraz działają w Syrii, wiedzą o tym,
i dają nam swobodę działania w celu
obrony naszych interesów”.

4. Po niedawnym zamachu w Sha’ar
Binyamin (Samaria), w którym został
zamordowany Tuvya Yannai
Weismann, szef sztabu generalnego,
Gadi Eisenkott, zadecydował, że każdy
żołnierz na urlopie będzie uzbrojony.
Tuvya, przed wyjściem na urlop do
domu, na rozkaz jego dowódcy,
zostawił broń w bazie. IDF podały, że
każdy żołnierz zostanie poinstruowany,
jak ma zabezpieczyć broń będąc na
urlopie w domu.

(Foto: Szef sztabu IDF, Gadi Eisenkott)

5. W nocy 22 lutego znaczną część
kraju nawiedziły burze połączone z
obfitymi opadami deszczu. W rejonie
miasta Safed doszło do
rekordowego opadu – w ciągu 18
godzin nieustannego deszczu spadło
tam 77 mm wody.
Poziom Jeziora Galilejskiego
podniósł się o kolejne 1,5 cm. W
rejonie Morza Martwego i na pustyni
Negew (bibl. Negeb) doszło do
lokalnych powodzi.

6. Francja. Sklepy sieci Auchan we
Francji, postanowiły utworzyć
specjalną strefę na produkty z Izraela.
Jest to wspaniały krok przeciw
bojkotowi tego państwa, a także
odpowiedź na nasze modlitwy
skierowane przeciwko ruchowi
nienawiści i bojkotu Izraela! (tzw.
„BDS”) Jesteśmy wdzięczni naszemu
Bogu za Jego ochronę i działanie, a
przede wszystkim za Jego wierność.

Deszcze te są jednocześnie
upragnionym błogosławieństwem i
odpowiedzią na nasze modlitwy.

Szalom i Boże błogosławieństwo niech
spocznie nad nami, w których serca
Bóg złożył pragnienie modlitwy i
wstawiania się za Izraelem i jego
dziećmi.
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