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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 

اإلسرائي��، والذي طرقها  ف��ا��يالعالم اال  نتخاباتحيث شغل موضوع اال  12.1.19-9.1.19 تتطرق النشرة ا�حالّية إ�� الف��ة الواقعة ما ب�ن

مة نفصال عن القائتعقيب ع�� قرار د. أحمد طي�ي باال و من خالل الانتخابية، تأييد مر�ح�ن، أعدة جوانب، سواًء من خالل طرح برامج من 

 القر�بة.  نتخاباتوقرار النائبة حن�ن زع�ي عن عدم ال���ح لال  ،املش��كة
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 اإلسرائي��:  ف��ا��ي�شغل العالم اال  نتخاباتاال  .1

تطرق إ�� اإلسرائي�� �ش�ل كب�� جًدا، حيث بدأ ي ف��ا��ي، �شغل العالم اال قبلاملزمع عقدها مطلع نيسان املنتخابات ال��ملانّية، اال  تزالال 

 ية للمر�ح�ن وألحزا��م. نتخابالتحالفات و��� النشرات اال 

 � إسرائيل�ّن املوضوع هو الشغل الشاغل أل سان القر�ب، نظًرا ح�ى ني نتخاباتومن املقرر أّن تقوم النشرة التالية بتسليط الضوء ع�� هذه اال 

 اليوم. 

 نجازاتھ �� وزارة املالّية: إب "�لنا"، �عد أّن �شر فيديو عن ، وز�ر املالية، ورئيس حز موشيھ كحلون و�� السياق، كتب 

 �حاب النبوءات السوداو�ة، مع استالمنا وزارة املالية، اقتصاد إسرائيل ازدهر. أل 

 

 ھ: ضافية إ�� حز�إا�جديد"، معلًنا انضمام �خصّية  ومن مؤس��ي حزب "اليم�ن والتعليم، وز�ر ال��بية بينت، نفتا��كتب  بدوره،

"، وقبلھ منصب مقاتل �� وحدة رئيس األر�ان، و�� 16-العميد متان كهانا، والذي شغل �� السابق منصب قائد وحدة "الط��ان أف

 شغلوا املنصب�ن. أالئل جًدا الذين عة جًدا، من القمناصب رفي

 عاًما، و�مكن اعتباره نموذًجا ل�ل شاب وصبية �� إسرائيل. 28كهانا، رجل مقرب من تيار الصهيونية املتدينة، وهو صديقي منذ 

 نتصارات. ودها ستعود إسرائيل إ�� مرحلة اال هذه �� ال�خصيات ال�ي نرغب بحضورها �� ا�ح�� العام اإلسرائي�� وال�ي بفضل وج
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 : ومهاجمة "اليم�ن ا�جديد" ، وز�رة الثقافة وعضو كنيست عن "اللي�ود"، فكتبت معلقةم��ي ريغفما أ

 برنامج الواقع الذي �شارك بھ بينت وشاكيد، انطلق.  

 إذا كنتم ��وًدا غ�� شرقي�ن، ومن املفضل من س�ان الضوا��، فم�انكم معنا �� حزب "اليم�ن ا�جديد".  

صاء ال��ودي الشر�ّ�، كما فعلتم سابًقا مع اي�� اوحانا، ألن ذلك قإيتم  �ي أجدد لكم: �� هذا املوسم من برنامج الواقع، لندعو لكن 

 يمس بالـ "ر�تنغ" �حز�كم اليم�ن ا�جديد. 

ود، اللي�حزاب، مثل أستقطا��ا وهنالك حزاب تركض خلف �خصيات ال أرأيكم ما تقومون بھ جدّي؟ هنالك هل بواآلن، بجدية: 

 نضمام إليھ.  ي��افت ا�جميع لال 

 اللي�ود.  -تذكروا، "اليم�ن ا�جديد" هو تقليد بائس �حزب حقيقي وقائم ع�� أرض الواقع

 

 ، وز�ر بال حقيبة، من حزب "اللي�ود"، روج لذاتھ وكتب معلًقا: �سا�� هنغ�ي

 ذا كنتم من املؤ�دين، شاهدوا الفيديو التا��. إ�سا�� هنغ�ي، مستقبل اللي�ود.  
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 نجازا��ا وقالت: إكنيست عن "اللي�ود"، فكتبت عن  ، عضود. عنات باركوما أ

 صدقائي وصديقا�ي، شر�اء وشر��ات الدرب، أ 

، التمهيدية القر�بة  نتخاباتاال  �عد
ً
فرصة لضمان جودة، تنوع، وسلم أولو�ات ا�حزب ا�حاكم �� إسرائيل والذي يضع األمن فرصة

 اآلمان �� صلب اهتمامھ. و 

حصلت ع�� لقب "األك�� تقديًما  مص�حة دولة إسرائيل، من مؤسسات، مواطن�ن، وجنود، �� القوة ال�ي تحرك�ي. فقط باألمس

بالقراءات الثانية والثالثة ودخلوا إ�� كتاب القوان�ن ��  اقانوًنا قدم�� 11أن مر هذا �عد  "،20ق��احات القوان�ن �� الكنيست الـال

جميع القوان�ن إ�� محار�ة اإلرهاب ا�حدق بنا، من الداخل وا�خارج، محار�ة مسا�� التشو�ھ والتحر�ض ال�ي  هدفتإسرائيل. 

 � املصاب�ن �� عمليات إرهابّية. تتعرض لها دولتنا، وتحس�ن الظروف ا�حياتية �جنودنا، من املعاق�ن إ�

ارجية ل��ا �� �جنة ا�خمن هذا الباب، قمت بتشريع قوان�ن ساهمت بتعز�ز أمن إسرائيل، ذلك بحكم الوظائف املتعددة ال�ي شغ

صاب�ن وامل ئتالف من أجل معا�� ا�جيشساي��، وايًضا بوظيف�ي كرئيسة لال يًضا بحكم وظيف�ي كرئيسة ل�جنة الفرعية للأواألمن، و 

 من العمليات اإلرهابّية. 

ا يمنحهم مرفوا وفق املطلوب، ��م تصأنود تقدم بحقهم لوائح ا��ام رغم �ج محو امللف ا�جنائي -القانون األهم الذي قمت بتشريعھ

يمنع تخفيض مدة ال�جن إلرهابي�ن، و��جيل خاص ألفراد  ابداية حياة جديدة و�ضمن اندماجهم �� ا�حياة، كما قدمت قانونً 

�عزز من  انونً يًضا قاأنواب ضالع�ن باإلرهاب للكنيست، و يمنع تر�ح  اضالع�ن �� اإلرهاب �� �جلهم املد�ي، إ�� ذلك قدمت قانونً 

 عمل ا�حاكم العسكر�ة �� ��ودا والسامرة. 

ھ هنالك حاجة للعمل أك��، فية را�خلف بفخر كب��، إال أن�ي ع�� دانظر إ�� ا
ّ
 مامنا. تزال أهنالك الكث�� من املهام ال أن

 نا بحاجة إ�� دعمكم. أريع قوان�ن تضمن حصانة إسرائيل، ستمراري �� �شال لضمان عم�� من أجلكم، و 

ا �� ا�جيش، عاًم  25خدمة ضف إل��ما أجرام مع تخصص �� مجال اإلرهاب، التجر�ة الكب��ة ال�ي اكتسب��ا، إ�� جانب خ���ي �� علم اإل 

تراجع أالقائمة املش��كة واليسار، فلن  من خالل �شريع قوان�ن اضافية �س��دف اوفارق ام��ي تضمن لكم �� الدورة القادمة عمال

ح�ى طرد عائالت ا�خر��ن إ�� غزة، وخفض �سب العالجات ال�ي يحصل عل��ا اإلرهابيون من السلطة الفلسطينية، ومنع رفع علم 

 ستمرار �� حيا��م. فراد ا�جيش من املعاق�ن ع�� اال أوقانون معا�� ا�جيش الذي سيساعد العدو، 

 . اللي�ود الداخلية للوصول إ�� الكنيست القادمة انتخاباتادعمو�ي �� ستكمال مس���ي �� العطاء، و طلب منكم من�� الثقة ال أ
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 وكتب:  نتخابات، علق �� سياق اال ئيس االئتالف �� الكنيست العشر�نعضو كنيست من اللي�ود، ر  ،دافيد أمسالم

ًدا، والذي ��ذا ا�جال تحديوصلُت إ�� الكنيست ل�ي أعت�ي  ، عليھمعا�جة املواضيع االجتماعية �للي�ود، � حد الر�ائز األساسّيةأ

 ��م�ي �ش�ل كب��. 

املواطنون البسطاء ال ��مهم مخطط الغاز أو سالح ا�جو. ما ��مهم هو األرنونا، التعليم، األطر ال��بو�ة ما �عد املدرسة، ا�خيمات 

 الصيفية، الكهر�اء، وسعر املاء وما إ�� ذلك. 

 ما ُ�غضب من املظالم االجتماعية �� بالدنا. الغ�ن و�ل تصليحلل باألساس بحقوقهم، عليھ أعمتمس  الب��وقراطيةمع األسف، 

 سبت سالم ومبارك ل�جميع!

 

 عمل ورئيس ا�حزب، كتب وعلق: من ال عضو كنيست ،آ�� غباي

 نتصار كب�� �� مؤتمر حزب العمل!ا

رف �ع -ديمقراطيو العمل هو حزب ��،  االنتصار الكب�� باألمس مساًء، أثبت أن حزب. يوم آخرمتفائل هذا الصباح أك�� من أي 

 الطر�ق نحو التغي��. مهدتالقرارات ال�ي  اتخاذ

ن ستعديراغب�ن بالتغي��  واملإ�� شعب إسرائيل، إ�� املالي�ن ال اآلن ننظر إ�� األمام:نتصار �� املؤتمر هو فقط البداية. نحن اال 

 للمشاركة بھ. 

 آلالف أعضاء املؤتمر الذين أيدوا اق��احاتنا وآلالف أعضاء املؤتمر الذين جاءوا مع قوة وطاقة
ً
 كب��ة للتغي��. شكرا

 فخور بكم، وأحبكم. سو�ة نحن طاقم منتصر.

 التغي�� قد بدأ!
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 "، ورئيسة ا�حزب، كتبت: �سم�� "كنيست من حزب  عضو ،تمار زاندب��غ

 ال�ي تمثل ا�حزب للكنيست.  والختيار القائمة �حزب "م���س"بقي ثالثة أيام لالنضمام 

 
ً
 ، �جلوا �� الرابط هذا:فقط قيقت�نعملية الت�جيل �س��لك دا تقدموا رفاق، إذ

 

  كتب عن انضمام العميد متان كهانا إ�� حزب "اليم�ن ا�جديد": ، "اللي�ود"عضو كنيست عن حزب  ،يوآف كيش

 ة. بالتأكيد سينجح �� الكنيست القادمة.نوعيّ ذو . �خص ممتاز و خطوة ممتازة

 

 "، كتب: العمل"عضو كنيست من حزب  ،أر�ئيل مرغليت
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، نتخاباتدارة الساي��  لضمان نزاهة اال هذه ا�حالة رئيس ا�ح�ومة، منصب إ ن �شغل سيا��ّي، و��، أنتخاباتال �عقل، خاصة �� اال 

 لر�ما قد يتدخل �� عمل منظومة الساي��. 

 

بحزب "مناعة إلسرائيل"، وهو حزب جديد، كتب مو�ًحا  نتخابات، والذي شغل �� السابق رئيس األر�ان، و�خوض اليوم اال غانتسبي�ي 

 ّي:نتخا�اال  ھبرنامج

 ،ولبنان ة�ل سور بمصر، األردن، يمكن �� املستق -للوصول إ�� تفاهمات مع الدول ا�جاورة الطرق ومن بأننا يجب أن نبحث عن �ل "أ

 تالف ب�ن املصا�ح واملبادئ".ال اخف

رون أي مستقبل يون يقر ايجاد �سو�ة سياسية، فهم باقون هنا وكذلك نحن. الفلسطين علينا توجبي -"فيما يتعلق بالفلسطيني�ن

 ذا �ان اختيارهم السالم فسنعمل ع�� دفع املوضوع". ا ما �ان إرهاًبا فهذا سيؤملهم، أما إذسيختارون، إ

 مض اأن �شددا �شديًد ، أن يجلسا، أن يتقابال، أن يحاوال حل املعادلة. يجب مضاعًفاا الطرف�ن أن يبذال جهًد قد أن ع�� أعت"
ً
افا

 ، وال�ي �ع�ي العمل ا�حقيقي عندما نرغب بالسالم". التسو�ة فرصعن يحظر التخ�� ع�� ال��تيبات األمنية، لكن 

 وهذا يتم عن طر�ق التسو�ة". ،ديمقراطيةالة و ��وديالدولة ال شعاردولة إسرائيل نقشت ع�� علمها " 

 

�� ليفي  تبت:بقائمة منفصلة (جسر)، ك نتخابات"، وتخوض اال إسرائيل بيتنا"كنيست مستقلة �انت ضمن حزب  عضو ،أبيكسيس -أور
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 ، �ان اللقاء اليومي مع الكث�� من األ�خاص من �ل األجيال واملناطق �� البالد. أك�� ما استمتعت بھ مؤخًرا

 عضاء جدد ينتسبون إ�� حزب "جسر".، وأ، نتحدث عن سبل تحس�ن حياتنا ا�حقيقية�� القدس ، �� لقاٍء هذا املساء

 يد�� القلب. حضور ھ برد �� ا�خارج، لكن

 

 " ورئيس سابق للموساد، كتب: العمل"�ان عضو كنيست من حزب  ،دا�ي يتوم

هذا النظام  �اناذا ما و  ،مص�� اللي�ود واليم�ن املتطرف نتخاباتهذه اال ستقرر . القر�بة صعب جًدا نتخاباتالتقليل من أهمية اال 

 سيصل إ�� ��ايتھ. 

ثنائية  -�ن�حل الدولترفض الام ألي �سو�ة سياسية وانفصال، و�التا�� الرفض التحكم قاد سياسة ضم األرا��ي الفلسطينية و 

 القومية. 
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 القائمة العر�ية املش��كة:  .2

نا فضلنا أّن قبل، إال أناملزمع عقدها مطلع نيسان امل نتخاباتاإلسرائي�� باال  ف��ا��ين �ان هذا املوضوع يصب �� خانة اهتمام العالم اال و�

أحمد  ب د.املوضوع بكثافة خاصة فيما يتعلق بقرار النائ تم تناول بالقائمة املش��كة، بنًدا منفصال، حيث  ف��ا��يهتمام العالم اال نخصص ال 

 نتخاباتوقرار النائبة حن�ن زع�ي (التجمع الوط�ي الديمقراطّي) عدم ال���ح �� اال  ،نفصال عن القائمة املش��كةطي�ي (العر�ية للتغي��) اال 

 القر�بة. 

 ":اللي�ود"عضو كنيست من حزب  ورن حزان،أو�� السياق، كتب 

، لعنة  هللا اتعرف -ا�خرب األك�� أن يتا�ع ن�ج وطر�ق الطي�ي، -ا�خرب الصغ��من و�ر�دون  ،العر�ي الوسط �� ال يتعلمون الدرس

 من خالل قيادة القائمة ا�حمساو�ة املش��كة.  نتخاباتع�� اسمھ، حيث يرغب بخوض اال 

نجحت إ�� أن  -القوة -باللغة ال�ي يفهما��ا إل��مازحالقة والزع�ي، ت�لمت  ، ا�شغلت بإس�اتسنوات �� الكنيست 4 ع�� مدارأعزائي، 

 �� طردهم إ�� بيو��م. 

 �� الكنيست القادمة، أعدكم أعزائي، محمد طي�ي لن يحصل ع�� من��! هذا وعد.و  -دور الطي�ي اآلنحان 

�ؤ�د و ي�جع اإلرهاب، كما و يسم��م قتلة من فوق املن��، و  ،��زأ من جنودناو  الدولة، ، بمس أمسا�جاسوس الطي�ي لطاملا يرغب

 فمھ. قغال ر��ن وعائال��م، سأ�ون هناك إل ا�خ

ْبَت، أنا مستقيلة..."اسأ�ون هناك إ�� أن تقول أنت أيضً  ستعد!اطي�ي، 
َ
 ، بالضبط مثل الزع�ي: "حزان، غل

 

 فكتب:"، ا�حركة"رئيس كتلة  ،يوآل حسون ما أ

 �انت حن
ً
 �� الكنيست، كذلك �� نظر ا�جمهور العر�ي.  ا�ن زع�ي من األصوات األك�� تطرف

أن  أ��ا ذهبت ومن ا�جديرجيد من ا�شرعية خط��ة لإلرهاب.  منحتضاء ع�� التعا�ش �� إسرائيل و ب�ل قو��ا للق الزع�ي عملت

 رجعة.ن بأفعالها عندما ال تحم��ا ا�حصانة. روحة بال تحذر اآل 
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 ، كتب: العر�ية �� هيئة البث اإلسرائي��محرر الشؤون  ،ان ز�نجرعر 

 قدمھ.ذي أال �شقاق عن القائمة املش��كة، عضو الكنيست أحمد الطي�ي سيظهر �� برنامج "مرحافيت"ألول مرة منذ أن أعلن عن اال

 تا�عونا �عد أخبار الثانية. 

 

 الثانية، كتب:  لقناة األخباراملعلق السيا��ي  ،عميت سيغل

 أحمد الطي�ي يفكك القائمة العر�ية املش��كة.

 

 :"، كتب�سرائيل هيوم"مراسل الكنيست �� �حيفة  ،جدعون ألون 

 الذي انت�ى بجملة "الزع�ي أدت إ��و الكنيست حن�ن زع�ي  �سرائيل هيوم" مقالة فراق من عضو" �حيفة �� �شرت هذا الصباح

 الع��الها". ضرر شديد و�مكن بالتأكيد الفرح
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 :ومعروفة، علقت وكتبت ممثلة مبدعة ،�اإنفيل ليئ�

 مضمون! الداخلية للتجمع الديمقراطي �� موقع غ�� نتخاباتالقر�بة أل��ا انتخبت �� اال  نتخاباتإفهموا، حن�ن زع�ي لن ت���ح لال 

 و�ل ادعاء آخر تطرحھ حيال املوضوع �اذب.  

 

 ، علقوا وكتبوا �� السياق: أمن إسرائيلقادة من أجل القيمون ع�� صفحة، 

 حمد الطي�ي سيتجاوز �سبة ا�حسم. أ 

حققوا رغبتھ لي و�ثق ��م ،ع�� ضم أراض فلسطينية تحت السيادة اإلسرائيلية) �� الكنيستالناشطون ن (الضامو  اجيًد هو �عرف 

 مليون فلسطي�ي للتصو�ت لھ من ��ودا والسامرة.  3القر�بة و�� ضم قرابة الـ  نتخابات�� اال 

 �شرع الضم و�قرأه بإيجابية فقد نجح �� رفعھ إ�� م�ان مضمون �� رئاسة ا�ح�ومة. أحمد طي�ي�� الواقع، 

 


