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1. Dzisiaj w osiedlu Eli w Binjamin
(Samaria) na północ od Jerozolimy
miał miejsce zamach. O godzinie
5:30 rano mieszkaniec Eli, Roi Harel
(na zdjęciu poniżej), wyszedł z
domu, aby udać się do wojska.
Kiedy otworzył drzwi, zobaczył
dwóch terrorystów z maczugami,
którzy czekali przed wejściem.

Koło Eli znaleziono pistolet i teraz bada
się, czy ma to jakiś związek w
porannym zamachem w tym osiedlu.
Zidentyfikowano również obydwu
zlikwidowanych terrorystów. Byli to
Laviv Azzam i Mohammad Seralwan z
wioski Krayot koło Eli. Obaj mieli po 17
lat.

Terroryści zaatakowali go, próbując
wejść do domu, w którym
znajdowała się jego żona i pięcioro
dzieci. Harel zaczął z nimi walczyć,
udało mu się ich odepchnąć i
zamknąć drzwi.
Harel został lekko ranny w głowę i
przewieziono go do szpitala Szarej
Cedek w Jerozolimie. Terroryści,
uciekając, zniszczyli szyby w kilku
samochodach. Mieszkańcy Eli
dostali polecenie zamknięcia się w
domach, podczas kiedy siły
bezpieczeństwa rozpoczęły pościg
za terrorystami, którzy, jak wynikało
ze wstępnego śledztwa, ukryli się na
podwórku mykwy. Potem ruszyli do
następnego ataku. Natrafili na
żołnierzy batalionu Nahal, którzy
zlikwidowali ich na miejscu.
Dzięki Bogu za Jego ochronę!
2. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
zatrzymały 23 poszukiwanych Arabów.
3. Według doniesień z Jordanii, we
wczorajszym starciu między siłami
jordańskimi i terrorystami z ISIS koło
granicy syryjskiej zginęło 4 żołnierzy i
jeden jordański oficer.

*Na mapce – Jordania. Jest to
ciekawy kraj ze względu na to, że
pierwotnie miał być częścią Izraela.
Potem jednak „odcięto” tę wielką
część (ok. 2/3 terytorium) i
utworzono kraj dla arabskich
mieszkańców tego obszaru.Tak więc
tzw.Palestyńczycy mają tak
naprawdę swój teren, który mógłby
być ich państwem.

4. Dwa dni po incydencie w Kalandii
w IDF podjęto szereg surowych
kroków dyscyplinarnych przeciwko
dowódcom jednostki Oketz.
Dowódca oddziału został usunięty ze
swojego stanowiska i skazany na
tydzień więzienia.Zastępca dowódcy
kompanii został skazany na
więzienie w zawieszeniu.
Wystosowano też zalecenia do
dowódcy jednostki w randze
podpułkownika i do dowódcy
kompanii w randze kapitana.

5. Około godziny 20.00 w osiedlu Har
Bracha miał miejsce zamach. Dwóch
terrorystów wdarło się do osiedla i
dźgnęło nożem dwóch żołnierzy.
Potem próbowali odebrać im broń, co
się nie udało i uciekli. Po krótkich
poszukiwaniach zostali znalezieni.
Jeden z żołnierzy jest w stanie lekkim,
drugi w stanie średnio ciężkim. IDF
przeszukują dalej teren, a
mieszkańcom Har Bracha i Itzchar
zabroniono wychodzić z domów.

6. Minister spraw wewnętrznych, Arje
Deri (the Ganev), podczas dzisiejszej
debaty w parlamentarnym komitecie
spraw wewnętrznych, poruszył sprawę
uchodźców w Izraelu. Izrael również
przyjmuje uchodźców z różnych
sąsiednich krajów, lecz wiąże się z tym
cała procedura sprawdzająca, kim
naprawdę są ubiegający się o
przyjęcie. W tym czasie uchodźcy
przebywają w ośrodkach dla
uchodźców. Największy z nich znajduje
się w Holot.

(Foto: Ośrodek dla uchodźców w Holot)

Polityka państwa ukierunkowana jest
jednak na zapewnienia na
pierwszym miejscu utrzymania
swoim rodakom.
7. Premier Izraela, Netanjahu,
zwrócił się dzisiaj w liście do doradcy
prawnego rządu, Awichaja
Mandelblita, z prośbą o opinię
prawną w sprawie możliwości
wydalenia do Gazy rodzin
terrorystów.

8. Rada państw Zatoki Perskiej uznała
dzisiaj Hezbollah za organizację
terrorystyczną. Do decyzji tej
doprowadził kryzys w stosunkach
między Libanem i Arabią Saudyjską
spowodowany zaangażowaniem tej
szyickiej organizacji w życie
polityczne w Libanie.
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