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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 

 ّي:ف��ا��حيث شغل العالم اال  19.12.18-16.12.18 تتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما ب�ن

 . �� الضفة الغر�يةتصعيد امليدا�ي ال .1

 حتجاج الس��ات الصفراء. اغالء املعيشة و  .2

 . 48ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفة الغر�ية أو غزة أو داخل الـ ة ا�حّرضة ف��اضيّ إ�� ذلك، رصدت النشرة أهم املنشورات اال 
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  ف��ا��يزال �شغل العالم اال يالتصعيد األم�ي ال  .1

 ي �� إسرائيل �ش�ل كب�� جًدا. ف��ا���شغل العالم اال  امليدا�يزال موضوع التصعيد يال  ،لإلسبوع الثا�ي ع�� التوا��

 . قوننتھو  ستيطانبتوسيع اال  ومطالب، فلسطينية وع�� الشارع الفلسطي�ي�شغال وسط تحر�ض متواصل ع�� السلطة الاالو�أ�ي 

ت إسرائيل باملقابل  ،إسرائيلي�ن قت��و�دأ التصعيد �عد سلسلة من العمليات ال�ي أوقعت 
ّ

 عدامات ميدانّية وهدم منازل إفيما نفذ

 �� هذه العمليات. ة الضلوع ذريعب لفلسطيني�ن

 :"، ع�� الفيسبوكالبيت ال��ودي"كنيست عن حزب  وز�رة القضاء وعضو ،أيليت شاكيدو�� السياق، كتبت 

 ساف" لدعم الس�ان الرائع�ن. ظمنا اليوم جلسة خاصة �� "جفعات أن

  .ما يمنع ا�خر��ن من اإلقدام ع�� عمليات ،الردع قوة تقو�ةع�� �� ��ودا والسامرة و  ستيطاناال �عمل، دون �لل، ع�� �سو�ة 

ة خالل �� ��ودا والسامر  الشاب ستيطان" الهادف إ�� �سو�ة اال �سيج ا�حياة"قانون التشريع الوزارّ�ة ع�� �� �جنة صادقنا أمس 

 عامّ�ن، كما وقمنا باملصادقة ع�� قانون طرد عائالت ا�خر��ن.

الذي تضرر و  �� املستوطنات، يتيح �سو�ة للبناء القائم باإلضافة، و�عد عمل متواصل، �شر املستشار القضائي ل�ح�ومة موقًفا

 ألزرق. مستمرون. جراء املصادرات ال�ي تقوم ��ا اإلدارة املدنية ع�� طول ا�خط ا

 

 :"، محرضة ع�� السلطة الفلسطينيةاللي�ود"كنيست عن حزب  وز�رة الثقافة والر�اضة وعضو ،م��ي ريغيفبدورها، كتبت 

 قبل أبو مازن الذي  من ابيت مخرب ُ��دم مجددً �ل سيتم بناء 
ً
 و�دعم اإلرهاب. يحدثنا عن السالم إال أنھ يث�� حرً�ا
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. وليقم اآلن �ل السذج وعدي�ي املسؤولية و�قولوا مرة طردهم وعائال��م يًضايتوجب أ ، إنماغ�� �اٍف  ، هدم بيوت ا�خر��نلذلك

 أخرى أن أبو مازن دا�� سالم. 

 �ن.بواسطة التحر�ض وتمو�ل عائالت مخر� �شط طوال حياتھ باإلرهاب، سواًء بالتنفيذ الفع�ّ� أو الت�جيع  أبو مازن  استيقظوا،

 

كتب ناشًرا مقابلة لھ دعا من خاللها إ�� حزمة من القرارات "الرادعة رئيس �جنة ا�خارجية واألمن،  "،اللي�ود"عضو كنيست من  ،آ�� ديخ��

 :حد �عب��ه -لإلرهاب"

 ! ملواجهة اإلرهاب: هكذا يخلقون الردع هذه املقابلة س��تب لكم األمور 

 

 :"، كتبت محرضةاللي�ود"كنيست عن حزب  وعضو ،نائبة رئيس الكنيست ،نافا بوك��

 حق��ً عاتق  ع�� تقع
ً
 مسؤولية �املة.، االعائلة ال�ي أ�شأت قاتال

 . للتشريع تم التصديق عليھ �� �جنة الوزراء، الذي ساهمت بطرحھ للتشريع، قانون طرد عائالت ا�خر��ن

 الردع. لنا قوة هكذا ن�افح اإلرهاب و�عيد  -هدم بيوت مخر��ن وطرد عائالت
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 :"، قالت مهاجمة قانون هدم البيوت�سم�� "كنيست عن حزب  عضو ،ميخال روز�ن

 يًضا طرد عائالت ا�خر��ن. ، كما وألقانون الدو��ل مناٍف غ�� أخال�� و  هذا قانون  ،ش�ل أي رادٍع �ن لن ��هدم بيوت لعائالت مخر 

 ملواط�ي إسرائيل.  اآمن مستقبال �عزز  ق��احات التقديم اق��احات شعبو�ة وغ�� مجدية، �� اتوقفوا عن 

 وا�حة لدولة إسرائيل.  اتقديم مق��ح لتسو�ة سياسّية، �شمل حدودأخلوا املستوطنات واعملوا ع�� 

 

 :"، علق وكتبواينتـ "املراسل العسكري ل ،يوآف ز�تون 

"، إال ر�انب"لة ا�خرب الذي نفذ العملية �� عن هدم الطابق األول لعائ ارسميً  بياًنا ، هذا الصباح،جيش الدفاع االسرائي��   يصدر

 أّن التنفيذ جاء تماشًيا مع قرار ا�حكمة العليا.  ذكرن أنھ امتنع ع

 

�خر��ن، اقرار طرد عائالت  "، للمتدين�ن، علق وكتب ع�� خ�� مفاده أّن رئيس ا�ح�ومة �عتقد أّن �شيفاع"محرر �� �حيفة  ،جدعون دوكوف

 :مجد

يًضا منصب وز�ر األمن، و�تلقى �امل وللتذك�� رئيس ا�ح�ومة �شغل أ، مجٍد  (طرد عائالت املنفذين) هذا يظن رئيس ا�ح�ومة أّن 

 حتمال أّن يقدم رئيس ا�ح�ومة ع�� هذه ا�خطوة؟ �ومة، لكن يطرح السؤال، ما هو اال الدعم من ا�ح
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  يّ ف��ا��العالم اال حتجاج ع�� الغالء تصل إ�� موجة اال  .2

 مرور�ة حاماتبازد املظاهرة و�سببت بيب،أ تل مدينة وسط املعيشة غالء ضد" الصفر الس��ات"�شطاء من اإلسرائيلي�ن مئات مؤخًرا تظاهر

 . وخانقة كب��ة

 .شرطة رجال ومهاجمة العام بالنظام باإلخالل ا��م��م محتج�ن عشرة املظاهرة خالل الشرطة واعتقلت

 .الغالء �سبب" مافيا عصابة" بأ��ا ا�ح�ومة م��م�ن ،"اآلن ح�ى" ،"نتنازل  لن: "املتظاهرون وهتف

ة هذا األسبوع إال أنھ ومع بداي ،حتجاجات بصورة سطحّية �سبب التصعيد األم�ي�اية اإلسبوع الفائت، إ�� هذه اال ّي، �ف��ا��وتطّرق العالم اال 

 الغالء �� أسعار الكهر�اء. 
ً
 تطرق إل��ا بصورة موسعة، علًما أّن موضوع الغالء تمت مناقشتھ �� �جنة االقتصاد ال��ملانّية، وخاصة

 "، وأو�ح: اللي�ود"عضو كنيست من  ،م�� أوحاناأو�� السياق، كتب 

ال أّن إ إسرائيل غاليةمالئم، غ��  -ج ذوي الس��ات الصفراءالحتجا طفو��ّ التقليد اليل هو موضوع جدي، غالء املعيشة �� إسرائ

 سعار ليست آخذة �� اإلرتفاع. األ 

ع��  2018 ـداية  البمنذ ، الذي يفحص �ش�ل أفقي مجمل مصار�ف  التدب�� املن��� �� إسرائيلو  ،األسعار للمس��لك ؤشرميقف 

 رتفاع. األجر ا�حقيقي املوجود �� ا سبة إ��معتدل �، وهذا ارتفاع 1.1%

ضافة م��انيات إل  وقسم يحتج مطالًبا بخفض الضرائب يحتجإذا �انت الرسائل �� االحتجاجات �� فر�سا و�� أورو�ا مضطر�ة (قسم 

وا�حة، و صفر �� إسرائيل متماسكة حتجاج الس��ات الفإن الرسالة �� ا -)غ�� متماسكحتجاج إ�� متضارب و ما يحّول اال ح�ومية، 

 سقاط نتنياهو. إ

القتصاد فتح السوق لو تخفيض الضرائب، حتجاج، وعليھ أدعو وز�ر املالية إ�� تطبيقھ، هو طوال، وليس بفعل اال ما يجب �عز�زه 

 ا�حر و��جيع املنافسة.

 سينخفض. -اوالدفع عل�� -هكذا (وفقط هكذا!) سلة مش��يات اإلسرائي�� ستك��
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 "، علق وكتب: يوجد مستقبل"عضو كنيست عن حزب  ،يئ�� لبيد

 .س��ات صفراء ثالث

س��ات ، واحتجوا ��� القدس "باريس"�� تل أبيب و�� ميدان  "عزرائي��"مف��ق اليوم، تواجد �شطاء حزب "يوجد مستقبل" ع�� 

ماألسعار الارتفاع صفراء ع�� 
ّ
 م�انة الطبقة الوسطى والطبقات الضعيفة. ذي حط

س�ان  عنإ�� ذلك، تواجد النشطاء من حزب "يوجد مستقبل"، اليوم، ع�� مف��ق "ن�� عام"، واحتجوا �س��ات صفراء عن التخ�� 

 الردع أمام حماس. قوة ا�جنوب وفقدان

رع � شوا� باإلرهاجد �شطاء "يوجد مستقبل"، اليوم، ع�� مف��ق "غوش عتصيون"، واحتجوا �س��ات صفراء ع�� انفالت اكما وتو 

 فقدان األمن ال�خ��ي للمواطن�ن. ��ودا والسامرة وع��  

ية. ال . ال يوجد وز�ر خارجهذه ليست ثالثة مواضيع مختلفة. �� تنبع من نفس املصدر: �� هذه األيام ال يوجد ح�ومة �� إسرائيل

 . فاقد للسيطرةغلون بأنفسهم ورئيس ح�ومة يوجد وز�ر �حة. ال يوجد برنامج سيا��ي. يوجد فقط سياسيون منش

 غالء املعيشة.  امرة. من أهمل غالف غزة أهمل أيضً �� ��ودا والسا اأيضً  االردع �� ا�جنوب، فقده قوة من فقد

وجد يًضا: �� حزب "يلإلحتجاج، إنما لتقديم اق��احات أع�� املفارق ال�ي ذكرت فقط  "،لبيوجد مستق"�شطاء حزب لم يتواجد 

ا، يتعامل مع مش�لة أسعار الكهر�اء، أسعار املاء، أسعار ا�حليب، أسعار ا�خ�� ومنتجات الغذاء، مستقبل" نحمل برنامًجا وا�ًح 

 عوًضا عن تبذير ا�ح�ومة ألموالها ع�� السياسي�ن. 

نفصال للمنطقة. كما ونق��ح اإل  اقتصاديّ لردع ل�جنوب من خالل فرض القوة وأيًضا دعًما ايًضا نق��ح صيغة إلعادة قوة ا�نامج أ�� ال�

 سرائي��.األمنية بأيدي جيش الدفاع اإل ية و�بقاء السيطرة ستيطانمع ا�حفاظ ع�� الكتل اال عن الفلسطيني�ن �� ��ودا والسامرة، 
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 "، علق وكتب: املعسكر الصهيو�ي"��  "،العمل"عضو كنيست من حزب  ،آ�� غباي

 أسعار الكهر�اء. خضوعھ لشر�ات الغاز أشعل و  ،جديد اإلرهاب �� ��ودا والسامرةمن ،خضوع نتنياهو �حماس �� غزة أشعل

 . %20سعاء الكهر�اء بنسبة فض غالء املعيشة وسنعمل ع�� خفض أكفى ل�حلول ا�خادعة، يمكننا �� حزب العمل أّن نخ

 

 :"، غّرد وكتباملعسكر الصهيو�ي"عضو كنيست من  ،يو��ي يونا

رفاه) لل�خدمات االجتماعية (التعليم، ال�حة، السكن وا للموارد املالّية : إن تخصيص ا�ح�ومةتر�انال  اأ��م، إال جد لهم عينانتو 

 .�� العالم الغر�ي انخفاضً �عت�� من األك�� ا

يز�د  سعار،األ ب اومخطط الغاز الفاسد، الذي يجر ارتفاع ،أزمة السكن �� ذرو��ا ،تحت املتوسط �� االقتصاد ثلثا األج��ين�عيش 

 من حدة غالء املعيشة.
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 ، غرد معلًقا ع�� صورة "نتنياهو، قدم استقالتك": 20املعلق السيا��ي للقناة  ،شمعون ر��ل�ن

 : نتنياهو قّدم إستقالتك. �� صورة واحدة ، �خصتضد غالء املعيشة �� املظاهرة�ل القصة 

 

 حتجاج ع�� الغالء: أسماء املبادر�ن لال ، علق و�شر من الكنيست 10 ـمراسل األخبار ال ،عكيفا نوفيك

. (القصد أّن اليسار يديرها، ملنظ�ي االحتجاج ابصورة من داخل مجموعة الوا�ساليكم الصفراء؟  اتمن يدير احتجاج الس�� 

 و�الذات ناشط�ن ضد نتنياهو) 
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  يّ ف��ا��التحر�ض �� العالم اال  .3

 . 48ع�� الفلسطي�ي ك�ل، سواًء �� الضفة الغر�ية أو غزة أو داخل الـ  ا�حّرضةأهم املنشورات ذكر أعاله، رصدت النشرة  إ�� ما

 و�تم �سليط الضوء ع�� منشورات لسياسي�ن ومشاه�� ملا تحملھ هذه املنشورات من تأث�� ع�� الرأي العام اإلسرائي��. 

 ستد�� أن تقوم "فيسبوك" بحذف، نجل رئيس ا�ح�ومة، والذي اياهويئ�� نتنمثال تحر���ي �ان لهذا اإلسبوع، هو ما �شره  ولعل أبرز 

 ساعة. و�ان قد كتب:  24منشوراتھ وأغالق صفحتھ ملدة 

 لن السالم. بر�ان عملية �حايا وكيم، ز�ف لدم نتقاماال  �� نجحنا كما لدمهم تقامنباال  ننجح أّن  تم�ىأ خالدة، القت�� ذكرى  لتكن

 .بنا ا�حيطة العر�ية دولة 22 الـ إ�� الرحيل ع�� ��جعهم أن علينا. فلسطيني�ن 1964 عام منذ �س�ى �شر�ة وحوش مع بًداأ يتحقق

 : م��ابن عدة منشورات محرضة ع�� الفلسطي�ي واإلسالم قبل هذا املنشور، �شر نتنياهو اال ُ�شار إ�� أنھ و 

 .هناك مسلمون  يوجد ال للمصادفة حيث واليابان، أ�سلندا �� �جمات؟ تحدث ال أين �علمون  هل
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ديب غسان لأل  ع�� س�ان ع�ا، �سبب نصب تذ�اري  م��ي ريغيفو�� منشور آخر تم رصده هذا األسبوع، حّرضت وز�رة الثقافة اللي�ودية، 

 كنفا�ي، وكتبت: 

من بإدعاء أّن هذا يقع ضخر��ن ا�لتمجيد  علينا وضع حد .امطلو�ً  عمال �ان ،اإلرها�ي الذي يمجد الة النصب التذ�اري �� ع�اإز 

 حر�ة التعب�� وحر�ة اإلبداع. 

اد قال يوجد أي م�ان لتمجيد من �ان عضًوا مسؤوال �� تنظيم إرها�ّي . االسليم �غلبا �� هذه ا�حالة أيضً  نطق والعقلسعيدة ألّن امل

  عمليات ضد مواط�ي دولة إسرائيل.

 ھ. بطال ومثاال يحتذى بيحظر علينا تحو�ل اإلرهابي�ن أل 

 بحكم منصوالقائم بأعمال وز�ر األديان أر�يھ در�� الذي أشكر وز�ر الداخلية 
ً
ھ بوافق ع�� طل�ي بإزالة النصب التذ�اري وأعطى أمرا

 فوًرا.  إلزالتھ

ة لتمجيد ولالفتخار ملقوة ودون هوادة ب العملعلينا   اإلرهابي�ن. بنع �شاط أو خطوات ُمَعدَّ
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