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 عن النشرة: 

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

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

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

وهو تقديم  ،ف��ا��ي اإلسرائي�� موضوع واحدحيث شغل العالم اال  25.12.18-23.12.18 ب�نتتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما 

 . 9.4.18االنتخابات لتار�خ 
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 ف��ا��ي �عقب: مبكرة �� إسرائيل، والعالم اال انتخابات  .1

 .مبكرة انتخابات و�جراء الكنيست حل اإلسرائي�� ا�ح�ومي االئتالف أحزاب رؤساء أعلن

 وا�ح�ومة لكنيستا ب�ن الشراكة أن إ�� مش��ين نيسان، مطلع �� انتخابات إ�� والذهاب الكنيست حل باإلجماع قّرروا ��مإ أعلنوا لهم بيان ��و

 .اأيضً  االنتخابات ف��ة �� ستستمر

 .املقبل نيسان من التاسع �� ستجري  االنتخابات إن نتنياهو بنيام�ن الوزراء رئيس باسم املتحدثبدوره، قال 

ا املوضوع من �افة الزوايا. وا�شغل العالم اال 
ً
 ف��ا��ي اإلسرائي�� باملوضوع �ش�ل كب�� جًدا، حيث تطرق لھ �� معظم املنشورات، طارق

 �� منشور لھ:  نتنياهو و�� السياق، كتب 

 ، كذلك قمنا �عمل كث�� لصا�ح مواط�ي إسرائيل ودولتنا. �� �ل مجال هائلةلدينا إنجازات 

 العمل!وسنستمر �� ثقة الناخب  سنحصل ع�� -�عون هللا وعونكم

 

 :نتنياهوور آخر، كتب منشو�� 

 نتخابات. االنتخابات ��يء مهم. ا

و�� يوم آخر �سمحون ألنفسكم باأل�ل وح�ى ممكن هامبورغ��. ما  ،تتوقفوا عن األ�ل ليوم�ستطيعون أن جيم، �لر االنتخابات �ا

 اقصده أننا يجب أن نختار بالصورة ال�حيحة تصرفاتنا لنصل إ�� الوضع األمثل. 

 صوتوا �� وسأضمن حصولكم ع�� أيام ذات جودة. 

 ملستقبل أفضل لنا جميًعا. انتخبوا اللي�ود 

 .إسرائيل �عود لصناديق االق��اع
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 "اللي�ود": كنيست وعضو كنيست عن حزب رئيس ال ،يو�� إدلشتاينبدوره، كتب 

 . (خالل البيان أعلن عن حل الكنيست).  20 -ـحل الكنيست ال يلبيان رئيس الكنيست قبليكم إ

 

 من "اللي�ود"، كتب وعلق: عضو كنيست  ،أور�ن حزان

 انتخابات. ،نتخابات أ��ا السادةا
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 :"، كتبت �� السياقاملعسكر الصهيو�ي"��  "العمل"كنيست من حزب  عضو ،ليئة فديدة

طاقة أر�ع سنوات من الغطرسة ،أر�ع سنوات عبثية
ُ
 تھ. �ل هذا يصل اآلن إ�� ��اي -تأتأة ح�ى، أر�ع سنوات من الكذب بدون غ�� امل

 وقت التغي��، اآلن. . كشفھ -عقاب الكذب

 

 "، علقت وكتبت:كديما"كنيست من حزب  رئيسة املعارضة، عضو ،�سي�ي ليف�ي

 سي�ون يوم انقالب! -لن ي�ون يوم انتخابات: �علمكم ��ذا

 

 :"، كتبت وقالتاملعسكر الصهيو�ي"��  "العمل"كنيست من حزب  عضو ،ميخال ب��ن 

 شعور كب�� بالراحة. 

حزمت امتع��ا للمغادرة قبل بضع أشهر، وآخر ��يء ��م اإلئتالف هو معا�جة املشا�ل ا�حقيقية ال�ي تخص ا�جتمع هذه الكنيست 

 اإلسرائي��. آن أوان التغي��. 

 

 :"، كتباملعسكر الصهيو�ي"، عضو كنيست عن ا�حزب �� "العمل"رئيس حزب  ،آ�� غباي
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 هذه االنتخابات بي�ي و��ن نتنياهو.

�ي و�ينھ. �� نيسان بيعن إم�انية التفاوض وا�جلوس �� إئتالف يديره نتنياهو، عليھ هذه االنتخابات �ل الالعب�ن السياسي�ن أعلنوا 

 صر. القر�ب سننت

 

 :"، كتبتيوجد مستقل"كنيست عن حزب  عضو ،�ار�ن إلهرار

 يوم انتخابات.  9.4�جلت �� دف�� اليوميات، 

 

 :"، كتبيوجد مستقبل"عضو كنيست من حزب  ،يال�نحاييم 

 مع أو بدون انتخابات، حماس مستمرة �� إرها��ا. مظاهرات اآلن ع�� ا�جدار بالقرب من "ز�كيم". 

 أشهر من اإلرهاب. 9
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 كتبت:قبل"، يوجد مست"كنيست من حزب  عضو ،بنينا تمنو شطھ

 . منذ وقت أ��ت طر�قهاهذه ا�ح�ومة 

 ��دم الديمقراطّية، حيث سنت باألساس قوان�ن �خصّية وأخرى �ساهم �� شرذمة الشعب. ئتالف ا�شغل اال طوال ف��ة والي��ا، 

 آن األوان لالنتخابات ونحن ذاهبون للنصر! يوجد مستقبل.

 

 :، كتبوز�ر الدفاعو  رئيس ح�ومة إسرائيل سابًقا شغل منصبعضو حزب العمل،  ،راكبإ��ود 

 وأ�شروا..شار�وا هذه ساعة ا�حسم. 

 

 :ينشط �� حزب "م���س"، كتب ناشط بيئي، اجتما�� وسيا��ي، ،آ�� دبوش

 طالق الصوار�خ �� غالف غزة). الضوء األحمر" (الذي �سمع أثناء إنتخابات "خابات الس��ات الصفراء، كما و�� انتهذه ا 
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 ننتصر. ت للبحث عن بديل لنتنياهو، بديل اقتصادي، سيا��ّي، ديمهذه انتخابا 
َ
 قراطّي. فقط سو�ة

 

 :"، كتبيد�عوت أحرونوت"مراسل سيا��ي ��  ،وفال �ار�يي

 .انتخابات �� بداية نيسان

 

 ، كتب: �� الكنيست 10مراسل أخبار  ،عكيفا نوفيك

 :(فيما يتعلق بقانون التجنيد ل�حر�ديم) ��ما اآلن �� منتدى رؤساء االئتالف هنالك موضوعان يتم النظر

 طلب تمديد من ا�حكمة العليا لسنة إضافية بإدعاء أّن هنالك انتخابات. أ)

 . 2014ومنح الطالب ا�حر�ديم إعفاءات من التجنيد كما حدث عام ب)ان��اء مفعول القانون 

 

 :، كتب��، مذ�ع راديو ومقدم �� التلفز�ون ا�ح ،يوآف ليمور 

 "، ومعھ انتخابات. سانتا كالوسوصل "

 

 "مراسل ومقدم برامج �� قناة  ،عيدو غور 
ّ

 :"، كتبريشيت واال
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 �� يوم يتم فيھ تحض�� شبيبة إ�� ا�جيش (مساقمرة أخرى أن مص�حة املواطن�ن ال ��مھ و�قرر انتخابات يثبت رئيس ا�ح�ومة 

 أيام متتالية).  5ا�خماسيات ما قبل ا�جيش فيھ يتم تدر�ب الشبيبة ملدة 

 

 ، علق وكتب: �لية اإلدارةمحاضر �� املساق األ�ادي�ي ��  ،يوفال يوعاز

 ع�� املستشار القانو�ي 
ّ

 عتبارات السياسّية، بما �شمل االنتخابات، عند النظر بملفات نتنياهو. يأخذ اال  أال

 فسيعد ذلك استغالال ملنصبھ ل�خداع. عرقل املستشار القانو�ي أو جمد اتخاذ القرارات إ�� ما �عد االنتخابات ما  إذا

 الوقت نياهو، ح�ى لو أّن تقع عليھ مسؤولية جماه��ية بمنح ا�جمهور معلومات واسعة بخصوص التحقيقات بملف نت، أك�� من ذلك

 بالنسبة لھ.  ليس �افيا

 

 صاحبة مدونة، كتبت: الرق�ي، ناشطة اجتماعية و �عمل بالتسو�ق واإلعالم  ،�عارا ز�ر�د

 ة. نتخابات أصاب س�ان الهند باملفاجأا�خ�� عن اال  

 

 


