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1. Dzisiaj około godziny 1:30 nad
ranem w markecie w Maale Adumim
(Judea, na wschód od Jerozolimy)
terrorysta zaatakował siekierą 47letniego ochroniarza. Terrorysta ukrył
się w markecie po jego zamknięciu.
Posiadał pozwolenie na pracę.
Ochroniarz, który nie był uzbrojony,
znajduje się w szpitalu Hadassah w
Jerozolimie i jest w stanie
beznadziejnym. Terrorysta zbiegł i
siły bezpieczeństwa go poszukują.

2. Na przejściu Focus koło wjazdu do
Beit El miała miejsce próba zamachu.
Terrorysta próbował dźgnąć nożem
żołnierzy stojących na tym przejściu.
Został zastrzelony. Wśród żołnierzy nie
ma rannych. Siły IDF sprawdzają
ogrodzenie wokół Beit El, żeby
wykluczyć jakiekolwiek wdarcie się na
teren osiedla.

Potrzebna jest modlitwa!

3. Sąd pokojowy przyznał w tym
tygodniu odszkodowanie w wysokości
56 tys. szekli, które muzułmański wakf
(zarządzający Wzgórzem Świątynnym)
musi zapłacić działaczowi radykalnej
prawicy, adwokatowi Itamarowi ben
Gvir. Złożył on skargę przeciwko
wakfowi i izraelskiej policji za to, że
wakf go śledził.Wakf postępuje tak z
każdym Żydem przychodzącym na
Wzgórze Świątynne w celu upewnienia
się, że ten się nie modli.

Itamar ben Gvir posądził ich o
naruszenie jego prywatności i
bezprawne zatrzymanie, po tym, jak
podczas ostatnich świąt Sukkot
(Święta Namiotów) powiedział „Am
Israel chai!” Wg ben Gvira,
powiedział on „Am israel chai” w
odpowiedzi na okrzyki Arabów
skierowane w jego stronę, a
następnego dnia policja zażądała od
sądu zakazu zbliżania się do terenu
Wzgórza Świątynnego dla ben
Gvira. Sąd odrzucił to żądanie, gdyż
stwierdził, że takie słowa nie są
podstawą do usunięcia człowieka ze
Wzgórza Świątynnego. Ben Gvir
powiedział, że jeśli wakf zlekceważy
orzeczenie sądu i nie zapłaci mu
odszkodowania, zjawi się w biurze
wakfa z wyrokiem sądu i
komornikami.

*Jest to przełomowa decyzja sądu,
która może mieć znaczenie jeśli
chodzi o ograniczenie w przyszłości
uprawnień straży względem Żydów i
turystów na terenie Wzgórza
Świątynnego, a z czasem i
zwiększenie obecności Żydów na
tym terenie. Proroctwa biblijne
mówią, że na tym miejscu stanie w
przyszłości ponownie Świątynia
Jerozolimska.
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