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 عن النشرة: 

ترصد نشرة "متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط 

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

 سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإل 

 وهي:  ،ّي اإلسرائيلّي عدد من املواضيعفترا  حيث شغل العالم اال  31.10.18-27.10.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 لسلطات املحلّية. بات اانتخا .1

 زيارة وفد إسرائيلّي إلى أبو ظبي.  .2

 ّي، كما وأكثر الفيديوهات تداوال. فترا  باإلضافة إلى ذلك، قامت النشرة برصد أهم املنشورات التحريضّية في العالم اال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 ات املحلّية تنتاا ال  .1

بير شكل كّي بفترا  ت املحلّية والبلدات في إسرائيل، األمر الذي أشغل العالم اال لسلطا( انتخابات ا30/10)جرت في إسرائيل يوم الثالثاء 

 التطرق إلى املوضوع من عدة جوانب.جًدا، حيث تم 

 .مجالسها وأعضاء رؤسائها نتخا ال  سلطة 250 نحو في االقتراع مراكز إلى قترعون امل توجه حيث ،في ساعات الصباح اتاالنتخاب انطلقتو 

 الدائمة، ةاإلقام حق وأصحا  الدولة مواطنو وهم ألفا، وخمسين وستمئة ماليين ستة من أكثر ، في إسرائيل،االقتراع حق أصحا  عدد ويبلغ

 .فوق  وما عشرة السابعة سن من

 وجت الغربية باقة الطيبة، بينها من واملدن القرى  بعض باستثناء ،251 اتنتخاباال  بها جرت التي املحلية واملجالس البلديات مجمل ويبلغ

 . سنة نحو بعد فيها اتنتخاباال  تجري  التي املثلث

 العامة التصويت نسبة كانت فيما لفأ 600و ماليين 3 كان قتراعاال لصناديق املتوجهين عدد أّن  املركزية اتنتخاباال  لجنة وأشار القّيمون على

55.60% . 

 خارجيتها، وكتب: ووزير  يةسرائيلاإل حكومة الئيس ر  )الليكود(،  نيامين تنتنياهوفي السياق، علق 

 خرجوا للتصويت.اطقس رائع! 

 

 :وقالت داعية للتصويت ملرشحهاوزيرة القضاء، )البيت اليهودي(،  ليت شاكيدأيبدورها، كتبت 

 صوتوا "ط. ".
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 إليكم صورتي مع ايتسيك دعي من بيتح تكفا. 

 

 كتب وقال:، وزير التعليم )البيت اليهودي(، تنفتالي  ينيت

 السلطات املحلية.نتخابات ا غًدا، ستجري 

 تأثير مباشر على جودة حياتكم. اتنتخابلهذه اال يوجد 

 الخمس القريبة. السنوات ستأثرون على الساحة السياسية في أنتم  من وقتكم تخصيص خمس دقائقمن خالل 

 ريديين.علمانيين وحو متدينين، و قوائم ممتازة، متنوعة، مركبة من كبار بالعمر وشبا ،  ، هنالكللبيت اليهودي في أنحاء البالد

 .متكملخد سنصل سوية معهم ،وحدها، نحن، وزراء وأعضاء كنيست البيت اليهودي، لكن هي ليست خدمتكمكون في قوائمنا ست

 خرجوا للتصويت لقوائم البيت اليهودي وملرشحينا للرئاسة.ا
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 )كلنا(، وزير املالّية، كتب وقال:  موشيه كحلون 

 خرجوا للتصويت!!ا

 ات للسلطات املحلية.نتخابفي اال  "كلنا"وبالنجاح ملرشحي 

 

 ، كتب: ن حز  العمل في املعسكر الصهيونيعضو كنيست م ،ميكي روزتنطال

 محظورة ليت شاكيد بسبب دعايةأيضائي للحكومة ضد وزيرة القضاء ات املركزية وللمستشار القنتخابقدمت اآلن شكوى للجنة اال 

 ات.نتخابفي صندوق اال 

 أشهر سجن. 6عقابها  ي، مخالفةنتخا حزبها داخل الصندوق اال لصالح مرشح ية انتخابوأدارت حملة أخلت بالقانون  شاكيد

 أمام القانون. ، الجميع متساووتقديمها للمحاكمةيجب فتح تحقيق سريع 

 

 ومرشح لرئاسة بلدية القدس، كتب بدوره:  حماية البيئةوزير  )الليكود(، زئيف إلكين

 قتراع. االيتدفقون لصناديق  املقدسيون 

 .وهمي قدمتالذ البرتقالي. أنا منفعل من كل محادثة معكم، من كل لقاء في صناديق االقتراع، من الدعم الهائل تلونت باللون  القدس
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. أدعو كل واحد وواحدة منكم مستمرة زالتتثبت أن القدس ستذهب إلى جولة ثانية، لكن املعركة ال  نتائج التصويت حتى اآلن

 . 22:00زال هنالك وقت حتى الساعة الـ يال للخروج من البيت والتصويت! هذا متعلق فقط بكم، 

 

 ، كتب: واملرشح لرئاستهارئيس بلدية تل أبيب  ،رون حولدائي

 للوصول لصندوق االقتراع من أجل التصويت.  اأن نبذل جهًد  مهميوم عيد للديمقراطية! 

 . نستمر بالعطاء بزخمكي  صواتكموأنا بحاجة أل  فقط أبيب واحدة تل لدينا

   خرجوا للتصويت!ابرئاستي.  "1تل أبيب " " لقائمة العضويةا.ت" بيضاء مع األحرف بطاقةصفراء لحولدائي،  بطاقة
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 ومرشح للرئاسة، كتب وقال:  2018حتى  رئيس بلدية حيفا  ،هافيايوتنا 

 أصدقائي األعزاء،

طرفة تحاول طراف متأمع . ال تتعاونوا هم. نحن لسنا مثلاتنتخاباال  نزاهةانتهاكات لالساعات األخيرة عشرات التقارير عن في  نتلقى

 الجميل في املدينة. االجتماعي أن تخر  نسيجنا 

 اع. من صناديق االقتر  "يونا ياهاف  وشبا  حيفا" مع األحرف "نعم" واسم القائمة )للعضوية( ءالبيضا األوراقبإبعاد  يقوم هؤالء

ت . مهم لي أن تشددوا على التصوي)للرئاسة( الصفراء الورقةيونا ياهاف فقط ب اختيارعليكم  كل ذلك بهدف جعلكم تفكرون أّن 

 .يًضاأ ضاء(يالثانية )الب ةبالورق

َمة أو ناقصة،  دخلتمكل مرة فيها في 
َّ
 .0524856753 ىاتصلوا عل من فضلكمإلى صندوق االقتراع واصطدمتم بورقة ُمَعل

  !من فضلكم شاركوا

 

 :كتبترئيسة بلدية حيفا الجديدة،  ،عينات كليش روتيم

، ايين والسحاقيات واملتحولين جنسيً املثلجماعة  ،اوعرب ان، يهودين ومتدينيالسكانية في حيفا، علماني جماعاتسأدعم كل ال

 .والجميع بشكل متساو  

 للحياة املشتركة.  اونموذًج  لن أسمح ألي عامل أن يمس بالحياة املشتركة في حيفا. ستكون حيفا برئاستي مثاال 
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على الواتسا   انتشر الرملة العر ض على منتخبي حرّ ، كتبت معلقة على نص ُم مراسلة برملانية لشركة األخبار للقناة الثانية ،دافنا ليئال

كر بالجملة التحريضية التي قالها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عندما فاز في اال 
ّ
ر من تدفق العر  إنتخابوذ

ّ
لى ات األخيرة، حيث حذ

 :صناديق اإلقتراع مما زاد من نسبة التصويت له

الة في )نص الرس يست أحمد الطيبي يدخل إلى كل بيت في الرملةوعضو الكن. إلى صناديق اإلقتراع في الرملة العر  يتدفقون 

 . الواتسا (

 

 ذاعة الجي  "غالي تساهل"، علق وكتب: املراسل اإلعالمي إل ، إلياف  اطيطو

 ات في العفولة! معركة حاسمة بين املرشحين االرئيسيين. نتخاباال 

 آفي إلكفيتس، رئيس البلدية األسبق الذي يأمل أن يعود -رئيس البلدية الحالي، يتسحاق ميرون، ومن الجانب الثاني -من جانب واحد

 إلى الكرس ي املنتظر. 

إلكفيتس  حهطر هذا الصباح هو الطابع اليهودي للعفولة، نفس املوضوع الذي ن و املواطن يتطرق إليهيبدو أن الشأن األساس ي الذي 

 ات السابقة. نتخاببان ترشحة لال إ
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 إلى أ و ظبي  والرياضة زيارة وزيرة الثقافة .2

يغف )الليكود(، ، ميري ر ثقافة والرياضةال ةّي اإلسرائيلّي هذا األسبوع بشكل مكثف بزيارة وزير فترا  ات، انشغل العالم اال نتخابإلى جانب اال 

 وذلك على رأس وفد أسرائيلي شارك في مسابقة الجودو العاملّية، التي نظمت في اإلمارات.  ،إلى أبو ظبي

ل رسمّي أحد الوزراء وينظم إليها بشك ،وُيشار إلى أنه هذه أول مرة تقريًبا يقوم فريق إسرائيلي باملشاركة في بطولة عاملية تجري في العالم العر ي

 الكبار. 

 نتهاكاتها املستمرة للحق الفلسطيني. عربية ودولية، بمقاطعة إسرائيل ال لبات، وتأتي هذه الزيارة وسط مطا

ّي فترا  ثناء التتويج، األمر الذي بدا غير طبيعي للعالم اال سرائيلي تم غناء نشيد "هتكفا"، أكما ويشار إلى أنه و عد فوز أعضاء من املنتخب اإل 

 الوزيرة على هذه الخطوة. ى اإلسرائيلي والذي حي

 على الفيسبوك: وزيرة الثقافة والرياضة،  ،ميري ريغففي تعقيب لها، كتبت و

 تدعو إلى الفخر.، زيارة مثيرة للمشاعر وقوية في أبو ظبي أنهي زيارة

 األمة. أ  -مسجد الشيخ زيد بن سلطانإلى لزيارة رسمية  زايد، من قبل ممثل رسمي لإلمارات، الشيخ محمد ، تمت دعوتي،األمسب

 يتم دعوة قياديي العالم الذين يزورون أبو ظبي.إليه الدولة، في املسجد هو املكان األهم 

يدي، احترمت املضيفين، لبست اللباس التقلحترام فارقة، وقّوت من أهمية زيارتي للبلد، عليه ابالنسبة لي، الدعوة شكلت عالمة 

 وتأثرت من الجمال الكبير املوجود باملسجد.  ،خلعت الحذاء، أجريت باملكان جولة

 
َّ
للغة العبرية با أوقع. اخترت أن املسجدبعت على كتا  الضيوف سعيدة أنه تم اختياري ألكون الشخصية األولى من إسرائيل التي وق

 كرسالة أخوة بين الشعو . 
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 فكتب عن الزيارة: عضو كنيست من الليكود،  ،ن حزانر أو أما 

 أنت عمالق! 1بيتر فلتشيك

 إنما مدينة مللوك إسرائيليين. ،ليست إمارة أبو ظبي، في الواقع

 ناشيد في اإلمارة...يقف على رأس موكب األ بعد فوزه، تم نشيد "هتكفا"، مما جعل هذا النشيد 

 أنتم أبطال!  -أحيي منتخب الجودو

 

 ، طبيب معروف، ورافق املنتخب، علق وكتب: د. رافي كيشون 

 في أبو ظبي. -(بيتر فلتشيك) أبو علي

 

  ، كتب عن الزيارة: في كبير ومستشرق اصح محلل سياس ي، ،يوني  ن مناحيم

 .، عارف إلى أبو ظبيزيارة وزيرة الثقافة ميري ريغ :سامي أبو زهري الناطق باسم حماس

 

                                                           
 الالعبين املشاركين في املنتخب اإلسرائيلي.  أحد 1
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  ، كتب وقال: في لشؤون الشرق األوسط، مستشرق اصحمعلق  ،غاي  ياور 

وزيرة الثقافة والرياضة تتلقى جولة رسمية بمسجد أبو ظبي الكبير، كضيفة اململكة، وألول مرة فقد : سينفجر الشعب

 اتنا.فلسطينيون قدرة الفيتو على نجاحال

 

 في معروف، كتب: اصح ،هدار سيغل

تبكي  ، كما ورؤية وزيرة إسرائيليةعلى أرض أبو ظبي ستماع إلى نشيد "هتكفا"،اال  اجًد ا . كان مؤثرً من املرات التي أعجب بميري ريغف

 عند النشيد. 

 

 في وناشط سياس ّي، كتب: اصح ،أوفير يوتنتان

 في أبو ظبي!نشيد "هتكفا" 

 ذهبية في أبو ظبي . اليدالية املفاساري وحاز على البلجيكي ماتياس كاسا  لىع في النهائيات تغلبساغي موكي 

، و  ألول مرة
ً
 ُيعزف نشيد "هتكفا" في اإلمارات.  ،في سقف القاعةمنها العلم اإلسرائيلية  كل الرموز مع عامة
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 ، كتب: راسل البرملاني لصحيفة معاريفامل ،أريك  ندر

 والذي فيه عزف نشيد "هتكفا" على أرض أبو ظبي.  ،لن نجد شخًصا لم ينفعل من هذا املنظر
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 يّ فررا  التحريض في العالم ال  .3

ة ّي والتي حملت تحريًضا على الفلسطيني بشكل عام، سواًء في الضففترا  أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات في العالم اال إلى جانب ما ذكر 

 ملحتلة. اظمات إسرائيلّية تنشط في فضح االنتهاكات اإلسرائيلية في األرا  ي ، كما وتحريًضا على من48الـ  أرا  ي الغربية أو غزة أو داخل

 :دكنيست عن حز  الليكو  عضو ،يركو د. عنات وفي السياق، كتبت 

 العدو ويمسون بجنود جي  الدفاع االسرائيلي! لصالحن يعملون و ن إسرائيليو مواطن يوجد؟ تعرفون هل 

 يسمون "فوضويون على الجدار" ويهتمون بإشعال العنف املوجه باألساس ضد يهود وجنود جي  الدفاع اإلسرائيلي.هؤالء، 

تفاالت حللشغب من الفلسطينيين ويقومون با مثيرينبويلتقون "بأصدقائهم" من أوروبا و  العادية، يتركون حياتهم ،كل جمعةفي 

 مشكوك بها. 

 نعلين، بلعين، النبي صالح... شاركون في املظاهرات فيي ،ن"و "الفوضوينفسهم، أهؤالء، 

مضايقات ومس جنود جي  الدفاع  ، إخالل بالنظام،عمال شغبأشلة اليسار املتطرف:  لفعاليات القائمة املفصلةتشمل 

 سرائيلي.اإل 

بتشغيل نظام كامل يتم من خالله الدفع إلى منتهكي القانون العر  أثناء قيامهم باملس بعمل جنود الدفاع  اليسار املتطرفيقوم 

عنيفة رة سياحّية، للمشاركة في هذه الفعاليات الاإلسرائيلي. إلى ذلك، هم يقومون بتشجيع أجانب، وصلوا إلى إسرائيل يحملون تأشي

 ضد دولة إسرائيل. 

ي  ج قائد كتيبة كان قد أصيب في قلنديا بحجر وفقد عينه! نعم، قائد كتيبة فيل بضع أسابيع وصل إلى مكتبي في الكنيست بق

 بأعدائنا ويضرون بالدولة.ارتبطوا تطرف، الذين امليسار الشلة فعاليات بسبب  االدفاع االسرائيلي فقد عينً 

 "نشاطات" من هذا النوع. ـجنود حرس حدود نتيجة لمن  3أصيب  ،يوم الجمعة األخيرفي وها هو، فقط 

 من أجل وقف هذه الظاهرة الخطرة.  في الكنيست طرح املوضوع طلبت من لجنة الخارجية واألمن

 ضدنا.  للسياح الناشطينتأشيرات الدخول إلغاء و عادهم عن مواقع املواجهة، بيجب وقف هؤالء األشخاص، إ
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  الن شركة "هوديس"، ومعارضة كبيرةاع .4

الـ  ّي، على أكبر نسبة مشاهدة، خاصة فيفترا  نتشر في العالم اال ، والذي ايًضا نال إعالن شركة "هوديس" للمالبس القطنّيةأاألسبوع هذا 

youtube. 

ا"، لتقوم خالل يران، ليس هننقا ، وعلى الصورة كتب التعليق "إتظهر النجمة اإلسرائيلية املعروفة، بار رفائيلي، وهي تلبس الوفي اإلعالن 

 الكليب الدعائي بخلع النقا  ولبس مالبس شركة "هوديس"، والتعليق بالقول "تحرري"، وكأن النقا  يحد من حرية املرأة املسلمة. 

اعتناق  ا تشجععلى رفائيلي بإدعاء أنهي، حيث قام العديد من اإلسرائيليين بشن هجوم فترا  تفاعال كبيًرا في العالم اال والقى اإلعالن للشركة 

 ديانات أخرى، فيما قام الجمهور العر ي بشن هجوم آخر بإدعاء أنها تشوه صورة املرأة املسلمة. 

مهور، وتفضل املكاسب املادية على اعتباراته، قامت وألول مرة بالتجاو  مع مشاعر واملثير للموضوع أّن رفائيلي، والتي قل ما تهتم ملشاعر الج

زالت اإلعالن من صفحتها الشخصّية على اإلنستغرام، هذا بعد أن حصدت آالف التعليقات من ، وأالجمهور، سواًء اليهودي أو العر ي

 الجانبين. 

https://www.facebook.com/Hoodies.co.il/videos/186458038899681/?__tn__=%2Cd%2CP-ملشاهدة اإلعالن: 

tzMzXgn4KETwoKupQn6SCVPHbsWbTnAU2EGebpcobWL7ziCSDzxjWiSiLR&eid=ARAJWnYu_5zUDUI0omyrX4h 

 

https://www.facebook.com/Hoodies.co.il/videos/186458038899681/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAJWnYu_5zUDUI0omyrX4htzMzXgn4KETwoKupQn6SCVPHbsWbTnAU2EGebpcobWL7ziCSDzxjWiSiL
https://www.facebook.com/Hoodies.co.il/videos/186458038899681/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAJWnYu_5zUDUI0omyrX4htzMzXgn4KETwoKupQn6SCVPHbsWbTnAU2EGebpcobWL7ziCSDzxjWiSiL

