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 عن النشرة: 

ترصد �شرة "متا�عات من اإلعالم ا�جديد �� إسرائيل" ما يكتب و�نشر �� فضاء اإلعالم ا�جديد الفاعل �� ا�ح�� العام اإلسرائي��. �سلط 

النشرة الضوء ع�� أهم القضايا ال�ي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز ع�� تدو�نات وأقوال السياسي�ن، ال�حافي�ن، و�شطاء �� 

 سرائيلية من اليسار واليم�ن. إ�� ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصر�ة �� ا�جتمع اإلسرائي�� اآلخذة �� االزدياد �� اآلونة األخ��ة.الساحة اإل 

 و��؛  ،من املواضيع حيث شغل العالم االف��ا��ّي اإلسرائي�� عدد 1.12.18-28.11.18 تتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما ب�ن

 . أدري ائد عام للشرطة والقضية ال�ي رافقت �عي�ن �عي�ن ق .1

 العنصر�ة �� بلدية العفولة.  .2

ف��ا��ّي وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفة الغر�ية أو أهم املنشورات �� العالم اال  رصدت النشرةإضافة إ�� ما ذكر، 

 . 48�� قطاع غزة أو داخل أرا��ي الـ 
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 إسرائيل �� للشرطة جديد قائدك أدري موشيھ  �عي�ن لغاء�جنة غولدبرغ تو��ي بإ .1

 املدعوم املر�ح ن�عي� إلغاءالتوصية ب ،”غولدبرغ“ �جنة إسرائيل، �� كبار مسؤول�ن �عي�ن ع�� املشرفة الرسمية ال�جنة ، هذا األسبوع،قّررت

 �� رطة،بالش ا�جمهور  بثقة سيمس �عيينھ أن معلنة ،أدري  موشيھ ا�جديد، الشرطة قائد ملنصب ، غلعاد اردان،الداخ�� األمن وز�ر قبل من

 .ف��ا��ّي الذي �عامل مع ا�خ��، األمر الذي ا�عكس أيًضا �� العالم اال حقيقية "دراما" بأ��ا اإلسرائي�� اإلعالم وصفها خطوة

 فيةخل ع�� للشرطة اقائًد  أدري  �عي�ن �شأن انقسمت قد )إسرائيل ��سابقون   كبار ن و ومسؤول قضاة( أعضاء 4 من املؤلفة ال�جنة و�انت

  يمثل دفاع محامي مع أجراه لقاء
ً
 لغاءإ غولدبرغ، أليعزر  السابق، �� القا��ي ال�جنة، رئيس فقرر  ال�جنة، أمام أدري  ضد اشت�ى اضابط

 .�عيينھ ف��ة طوال وسيالحقھ الئق غ�� بأ��ا أدري  تصرف ووصف التعي�ن،

 عن الكنيست عن حزب البيت ال��ودي وز�رة القضاء وعضو ،أيليت شاكيدوحول املوضوع، كتبت 
ً
 ومدافعة

ً
 :أدري ، مغردة

 . غولدبرغ�جنة  عضوامن وز�ر األمن الداخ��، وليس  �� ا�ح�ومة بتوصية للشرطة ااعاًم قائًد من �ع�ن 

 منطقي.  ،القائد العام للشرطة وموشيھ ت��ي  من أعضاء ال�جنة، وهما رأي اإلثن�ن اآلخر�ن،

وتجاهل اختيار األفضل لهذا املنصب، �سبب لقاء غ�� مقبول  ،لضرورة �عي�ن �خص �� املنصب قائد عام�عي�ن  عقول من غ�� امل

 أجراه.

 هو ضابط ممتاز. ال يوجد إ�سان �امل. ع�� ا�ح�ومة أن �ع�ن املر�ح األك�� مالءمة. أدري 

 

 :، علق وكتب �� السياق�� املعسكر الصهيو�يوعضو نائب رئيس الكنيست  ،ل حسون ئييو 

 للشرطة مرت�ن.  لفشلھ �� �عي�ن قائد عامع�� وز�ر األمن الداخ�� أن �ستقيل 

 

 ، كتب: عضو كنيست من املعسكر الصهيو�ي ،إيتسيك شمو��

 إضافيً  يدرك أردانا نضع األوراق ع�� الطاولة: �عالو 
ً
ال

َ
ش

َ
حاول مدمر لهيبتھ ا�جماه��ية. لذلك، ي للشرطة، قائد عام�عي�ن ��  ابأن ف

 . يمس بطهارة املعاي��وأن  ،أن �غ�� قواعد اللعبة
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ن ع�� �جا عتمادإال اال ، لكن ليس بإم�اننا للقيادة العامةأو غ�� مناسب  اسبً منا أدري ال أعرف ما إذا �ان القائد العام للشرطة 

 ت. التعيينا

   ملنع ذلك. ف عل��ا سأتوجھ للمستشار القضائي تأن يل إذا ما حاول أردان

 

 ، كتب مقتبًسا شاكيد: سرائي��، �اتب ومعلق سيا��ي مشهور إعالمي إ ،�اسبيتن ب

 ليت شاكيد: أي

 . غولدبرغ�جنة  عضوامن وز�ر األمن الداخ��، وليس  �� ا�ح�ومة بتوصية للشرطة ااعاًم قائًد من �ع�ن 

 منطقي.  ،القائد العام للشرطة وموشيھ ت��ي  من أعضاء ال�جنة، وهما رأي اإلثن�ن اآلخر�ن،

وتجاهل اختيار األفضل لهذا املنصب، �سبب لقاء غ�� مقبول  ،لضرورة �عي�ن �خص �� املنصب قائد عام�عي�ن  عقول من غ�� امل

 أجراه.

 مالءمة. هو ضابط ممتاز. ال يوجد إ�سان �امل. ع�� ا�ح�ومة أن �ع�ن املر�ح األك�� أدري 

 

 :، كتباملراسل ال��ملا�ي ل�حيفة معار�ف ،أر�ك بيندير

عيينھ، �ال�ي فحصت طهارة  ،التعييناتم من إسقاطھ من قبل �جنة ع�� الرغ كقائد عام أدري مة ع�� �عي�ن و إذا ما صادقت ا�ح�

 " لفقدانھ الثقة ا�جماه��ّية. فإن �عيينھ سي�ون "أعرج

 

 ، كتب: قضائي �� القناة العاشرةل ومعلق مراس ،باروخ قرا

 . حدودي: القرار أدري يي بخصوص أر 
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ن ملنصب  إذا وافقشرطة قائد ع��  وا أسفاهو رفضھ، لكن يحق ل�ح�ومة قبولھ أ  ماه��يةج�عد أن قامت �جنة  عامالقائد البأن ُ�َع�َّ

 �عيينھ. بإسقاط

 

 ، كتب: البث العاما�جيش واألمن �� هيئة مراسل كب�� �� شؤون  ،رو�� شارون

 للشرطة. عامالائد قال�� قضية �عي�ن ب�ن اليم�ن واليسار بالذات  أن ي�ون انقسام من غ�� املعقول نظري، �� 

 

 ، كتب: لقدس لشركة أخبار القناة الثانيةمراسل سيا��ي ومراسل لشؤون ا ،هاميارون أبرا

، اعامً  اًد قائال �ستطيع أن ي�ون  ،التقى (�غباء �امل) مساء �عيينھ مع محامي من اشت�ى ضده مر�ح ملنصب قائد عام للشرطة،

 لو �ان اللقاء ش�لًيا فقط. ح�ى

 �ش�ل �جاع ومث�� لالح��ام.بمهامها  غولدبرغ �جنةقامت   

 

 ، كتب: ��امقدم تلفز�و�ي و�ح ،غاي ل��ير

 الفساد.  يحاربفقط �ي  تقر�ًبا، را�� روتيم، إ�سان فقد �ل ��يء يتمتع ��ا مثل ال�ي ةقو  لم أر لعمري 

 ح�ى لو �ان بدون مأوى، وال أحد يص�� إليھ، أو أوقف �عي�ن قائد عام للشرطة، يت�لم ��دوء و�نفس اإليمان الداخ�ّ�.

 تحية لهذا الرجل.  -أدري سألة �عي�ن ملدون عالقة 
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 ، كتب: 2012ع�� جائزة �� اإلعالم لعام  إعالمي كب��، مقدم تلفز�و�ي وراديو، حائز ،�عكوف أحيمئ��

�عي�ن  " بالتصرف �ش�ل �حيح بإسقاطها1 غولدبرغبفحص ما إذا قامت "�جنة  تقوموال�ي س". 2 غولدبرغ"�جنة  شكيلأق��ح �

 كقائد عام للشرطة. أدري 

 قرارات األعضاء السابق�ن. لتقوم بفحص  ،�� املستقبل ،"3 غولدبرغ"�جنة لغاء �شكيل  هذا ال �ع�ي إ

 

 ، كتب: �� �� أخبار القناة الثانيةا�ح ،إليك مرغليت

�� برنامج "�لمان ليبسكيند" (املذاع �� راديو غا�� �ساهل)، تمت مقابلة رئيس األر�ان والقائد العام للشرطة حول املوضوع، تبقى 

 معرفة موقف رئيس ا�ح�ومة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

   عنصر�ة بلدية العفولة  .1

 األمانة لصون  مالقس بالرئاسة سإلكبيت آ�� فوز  �عد ا�حالية للدورة األو�� جلسةا� �� العفولة بلدية �� البلدي ا�جلس أعضاء مؤخًرا أد��

 .ف��ا الراهن والوضع للمدينة ال��ودي الطا�ع ع�� ل�حفاظ األخ�� قسمهم ذلك من واألهم ،إسرائيل دولة قوان�ن واح��ام

 ��ودية، العفولة ��ع با�حفاظ االنتخابية حملتھ خالل طلقهاأ ال�ي وتصر�حاتھ االنتخابية الوعود يحقق بدأ ا�جديد الرئيس فإن يبدو ما وع��

 
ً
 أعلنت حيث. ھمدينت �� مواطًنا ليس هو من �ل وجھ �� السبت يوم) البلدي العفولة بارك( املدينة �� العامة ا�حديقة بإغالق قيامھ �عد خاصة

 الهو�ة قةبطا �� م�جل هو كما �عنوانھ يد�� نأ عليھ بالدخول  يرغب من �ل نأو ، فقط العفولة ملواط�ي مفتوًحا سي�ون  نھأ البارك إدارة

 .األمن حّراس أمام

 حيث سمعت األصوات املناهضة لھ ع�� وجھ التحديد. ، متياز سرائي�� لهذا املوضوع العنصرّي باف��ا��ّي اإل وتطرق العالم اال 

 :، ع�� الفيسبوكرئيسة ا�حزبو �س، كنيست من حزب م��  عضو ،تمار زاندب��غو�� السياق، كتبت 

ع أن ت�ون  ،ع�� نقاوة العرق با�حافظة رئيس مدينة وأعضاء مجلس مح��  لو حدث وأقسم -�� �ل مدينة �� العالم
َّ
دولة  ل�ان ُيَتَوق

 ة.حقة العرقيّ املال ع��ة والتعلم من ع�� الوعد التار���  ال��ود دولة، قامت للتذك��. فظاعة هذا القرارإسرائيل األو�� ال�ي تقف ضد 

 ملاذا علينا اال نتحول إ�� ُمالحق�ن عرقًيا بأنفسنا.هذا يو�ح 

يحة من شلة قب ، تقسمهنا �� العفولة نھ،حيث أحماية قانون القومية،  امل�ان و�ذريعةرغم ذلك، ح�ومة اسرائيل تقودنا إ�� هذا 

 حد �علق معارًضا ع�� ذلك.أوال "ا�حفاظ ع�� طا�ع املدينة ال��ودي"،  ع�� منتخ�ي جمهور 

 ال يذكرنا هذا ���يء؟. أ

 . تدعم هذا القرار و�شرعن العار ،، و�ذريعة القوان�ن البيوقراطّيةوزارة الداخلية ،واآلن

 مقبول  فإن هذارفقت بنص مع توضيح قانو�ّي، اجها �القمامة من الفم، و�ذا ما أخر ، و�التعب�� �عنصر�ةيمكن ع�� ما يت�ح أنھ 

 من ناحية وزارة الداخلية.
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 :يمينية، علق وكتب "، و�� مؤسسةخصوص حقوق اإل�سانبجمعية �عز�ز اإلعالن العاملي " مدير  ،شاي سا��ي بوآرون

، با�جمل هم ير هذه أخبار �اذب ،ش�ل عنصري � تصرفوالم يأعضاء بلدية العفولة 
ّ

 للمدينة.�ودي الطا�ع ال� غبون بتقو�ةة ملوقع واال

 

 ، كتبت: لتار�خ العام �� جامعة بن غور�ون مجلس إدارة قسم ا عضو ،تمار روطمان

 مقرف.نحافظ ع�� طا�ع العفولة ال��ودي". " كتب عل��ا مررنا بالعفولة ورافقتنا الفتات

 

 عمل �حفيً يت ال��ودي، بعضو كنيست من ال ،ينون ميغيل
ً
 ا، علق وكتب: سابقا

 . عضو ا�جلس إي�ي �وه�ن ، استمعوا للمقابلة معموا با�حفاظ ع�� الطا�ع ال��وديأقس ،�� مجلس العفولة

 

 :وكتب ��، علقاسابًقا عضو كنيست واليوم �ح ،شارون غال

  مجلس العفولة.واآلن ��اجمون  ،لغاء مناقصة �سبب فوز العرب ف��اإاليسار �� كفارهفرديم قام بمنافقون: 

 ؟ال��ودّي  ا�حفاظ ع�� الطا�ع�� ما ا�جر�مة الك��ى بالرغبة 

 ؟ع�� الطا�ع العر�ّي  �� أم الفحم وكفرمندااال يحافظون 

 نحن هنا وهم هناك"؟شعار " ليس معسكركم (اليسار)، من رفعأو�املناسبة، 

 املهم بالنسبة لكم �سمية �ل قرار ��ودي باألبر��ايد.
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 ، علق وكتب: علق سيا��ي ألخبار القناة العاشرةم ،براك رافيد

 هذا العار.وقف ل ، العملأر�يھ در�� ،ل ملدينة العنصر�ة واألبار��ايد اإلسرائيلية. ع�� وز�ر الداخليةالعفولة تتحوّ 

 

 ، كتب: نتج و�اتب سينار�و ومخرج سينمائيم ،كوه�نأر�ئيل 

 ا�حفاظ ع�� الطا�ع ال��ودي؟ إسرائيل �� دولة ��ودية. ملاذا ال يمكن 

 . �ودّي ، يحق لس�ان العفولة ا�حافظة ع�� الطا�ع ال�ا�حفاظ ع�� تم��هم العلما�يب س�ان شما�� تل أبيب يطالب كما ،من ذلك أك��

 

 ، كتب:باحث حائز ع�� جائزة سو�ولوف�� ا�ح ،رافيف دروك��

� القرار قبل أّن دقائق لتغي� 5يقوم بمنح رئيس مدينة العفولة  الدولة مستشار قضائي�� حقيقي؟ أال يوجد ما هذا ا�جنون؟ هذا 

 ضده؟ يتم فتح تحقيق
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 عضو بلدية �� العفولة، كتب: ،إي�ي كوه�ن

 .مانةبأ رسال�ي �� ا�جلسرائيل، وأن أؤدي أل��م با�حفاظ ع�� الوالء لدولة إس

 با�حفاظ ع�� طا�ع مدينة العفولة كمدينة ��ودية، وأن أحافظ ع�� الوضع الراهن �� املدينة. ال��مكذلك 
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 ف��ا��ي: �� العالم اال  التحر�ض .2

ف��ا��ّي وال�ي تحمل تحر�ًضا ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفة الغر�ية أو �� قطاع أهم املنشورات �� العالم اال  إ�� ما ذكر أعاله، رصدت

 . 48غزة أو داخل أرا��ي الـ 

 ختيارها أل�خاص لهم تأث�� ع�� النقاش �� ا�حّ�� العام اإلسرائي��. �عود املنشورات ال�ي تم ا

تضاف��ما س، �عد أن قامت القناة الثانية با(اللي�ود)، محرًضا ع�� النائب العر�ي د. أحمد طي�ي مي�ي زوهرو�� السياق، كتب عضو الكنيست 

 : خالل املقابلة أّن البلدات ال��ودية مهددة من قبل العربزوهر د�� يث عن العنصر�ة �� العفولة، حيث ال�حد

 أحمد طي�ي، حان الوقت لتستوعب، هذه دولة الشعب ال��ودّي. 

 ع�� القناة الثانية، �ان �� الشرف أّن أو�ح لھ ملن هذه البالد.  ،هذا املساء ،عضو الكنيست طي�يهة إعالمّية مع خالل مواج

 يران. أو إعراق ال، أو لبنان، أو ةق��حت عليھ أّن يقوم بفحص بدائل لھ كسور�ا

 دولة الديمقراطّية الرائعة. ال هذه من الوا�ح أنھ يرفض أن ي��ك

 بدين، ع�� الرغم من رغبتك، ومن املهم أن �ستوعب ذلك. ، نحن هنا لنبقى إ�� أبد اآل ان شاء هللا عليھ، د. طي�ي،

 

 


