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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 

ن، ونشطاء في الساحة اإلسرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في السياسيين، الصحافيي

 املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.

ت حيث شغل العالم االفتراض ي عدًدا من املواضيع بدأ 21.3.21-21.3.21 تتطرق النشرة الحالية إلى الفترة الواقعة ما بين

بمنشور عممه رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالب من خالله اقالة صحافية في هيئة البث العام الجديدة 

 بسبب نشر تغريدة لها. 

وتد قد نشرت تغريدة تطرقت إلى ما حدث مع الشهيد باسل األعرج، وقالت التغريدة "املثقف هو أول  سماح وكانت الزميلة

ازل أبًدا". ونشر نتنياهو في اعقاب ذلك رًدا على وتد على الفيسبوك طالب من خالله اقالتها األمر الذي أدى من يحارب وال يتن

  إلى اقالتها من عملها بداية األمر والحًقا اعادتها لكن ليس إلى املنصب الذي كانت تعمل به انما فقط في مجال التحقيقات. 

عت هذا األسبوع ما بين وزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينت )البيت اليهودي(، حّركت الحرب االفتراضية التي وقإلى ذلك، 

ووزير األمن اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان )اسرائيل بيتنا(، بسبب تصريحات الحاخام يغئال ليفينشتاين، من الكلية العسكرية 

من وزير األمن، حّركت العالم االفتراض ي بشكل كبير في "عيلي"، والرافض لخدمة النساء في الجيش، مما أدى إلى طلب اقالته 

 الذي أنقسم ما بين مؤيد ملوقف ليبرمان وقسم آخر مؤيد ملوقف بينت. 

انشغل هذا األسبوع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي بصفقة اإلدعاء التي وقعت يوم الجمعة مع النائب العربي باسل كما و 

 غطاس، من التجمع الوطني الديمقراطّي. 

ع عضو الكنيست العربي د.باسل غطاس على صفقة ادعاء مع النيابة اإلسرائيلية بموجبها سيعلن غطاس 
ّ
وكان قد وق

استقالته من منصبه، ويعترف بالتهم التي ستوجه له في قضية تهريب الهواتف الخليوية لألسرى الفلسطينيين بالسجون 

 اإلسرائيلية.

 مشيًرا إلى أنه مخفف ويجب أن يتم معاقبة غطاس بصورة أكبر.  وتطرق العالم االفتراض ي إلى هذا الحكم

أضرم مريض النار في ممرضة  بعيادة في وسط إسرائيل، بعدما رأى أنه لم يتلَق معاملة مناسبة، حسب ما هذا األسبوع ايًضا، 

 كشفت عنه الشرطة اإلسرائيلية. 

العيادة في "حولون"، قبل أن توقفه الشرطة، وكانت املمرضة  والذ الرجل، الذي تخطى عامه السبعين، بالفرار في سيارة من

 طوفا كاريرو.، وتدعى التي توفيت متأثرة بجروحها، في عقدها الرابع

 واثر الحادث بشكل كبير في العالم االفتراض ي اإلسرائيلي الذي تعاطف واستنكر الحادثة بشكل كبير جًدا. 
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 نتنياهو ضد هيئة البث العام وسماح وتد:  .1

ضحية أخرى لكي يلفت الرأي العام اإلسرائيلي لها  ،اختار رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو )الليكود(، هذا األسبوع

 وإبعاده عن نقاش النقاط األكثر مصيرية، كما الحال في التحقيقات معه ونية وتقديم الئحة اتهام ضده. 

ل منشور على الفيسبوك على اعادة تغريدة قامت بنشرها الزميلة من خال األسبوعوعلق رئيس الحكومة نتنياهو هذا 

نتظر من رئيس الحكومة املصادقة على بدء الصحافية سماح وتد، والعاملة كمقدمة برامج في هيئة البث العام، الهيئة التي ي  

ه يؤجل ذلك نظًرا ولعدم قدرته في السيطرة على مضامين هذه القنأ 6عملها بعد 
ّ
اة، بخالف البث العام السابق سابيع إال أن

 سياسّية بدرجة كبيرة جًدا.  العتباراتالذي كان يخضع 

وكانت الزميلة وتد قد نشرت تغريدة تطرقت إلى ما حدث مع الشهيد باسل األعرج، وقالت التغريدة "املثقف هو أول من 

 يحارب وال يتنازل أبًدا". 

فيسبوك طالب من خالله اقالتها األمر الذي أدى إلى اقالتها من عملها بداية ونشر نتنياهو في اعقاب ذلك رًدا على وتد على ال

 األمر والحًقا اعادتها لكن ليس إلى املنصب الذي كانت تعمل به انما فقط في مجال التحقيقات. 

صل وآخر مستنكًرا ما بين مؤيد لهذا الف االفتراض يوالقت مسألة اقالة وتد التفاعل الكبير على الفيسبوك حيث انقسم العالم 

 له وملساعي نتنياهو في السيطرة على كل البث لخدمة أهدافه الشخصّية. 

 هيئةكيف سيكون شكل ومضمون البث العام تحت إدارة ، على الفيسبوك: بنيامين نتنياهووجاء في منشور رئيس الحكومة، 

فصلها؟ كال، هي فقط ابعدت عن وظيفتها. في البث العام تقوم بمدح مخرب. اتتوقعون أن يتم  هيئةالبث العام؟ مراسلة 

 البث العام اليساري من حيث التوجه يختارون حفظ أماكن لداعمي املخربين. هيئة
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ق، سأقوم بالتطرق إلى حلغّرد وقال في السياق: حاال في برنامج امل )املعكسر الصهيوني( البروفسور يوس ي يونا ،عضو الكنيست

. املطلوب بث عام قوي ومستقل إلى جانب الدفاع عن املوظفين الذين بقوا دون عمل. البث العام وإلى البث ا هيئة
ً
 لعام عامة

 

هيئة  يتهجم على  على املوضوع: سنحت فرصة لنتنياهو أن   معلًقاقال  سكيترشايئير طالصحافي ورئيس نقابة الصحافيين 

الذي  االنتخاباتمنذ فيديو  كما اليوم عن نفسه ايوصحافية عربية في بوست واحد. بتقديري نتنياهو لم يكن راض لبثا

 ساوى من خالله ما بين موظفي سلطة البث ومخربي حماس. 

 

ميري ريغف لعائلة ازرياه ودعمه: صحافية عربية تشارك تغريدة، رئيس غرد وقال معلًقا على زيارة عراد نير الصحافي املعروف 

 رة وزيرة الثقافة ملن أتهم بقتل عربي مصاب. ال يوجد حد. الحكومة يقوم بمهاجمتها، لكنه يصمت ازاء زيا

 

قال معلًقا على التوتير: الفرضية هنا مختلفة. الحديث عن عربية. لذا هي داعمة لإلرهاب. نقطة. ال يوجد  روعي براكالصحافي 

 عربي جيد وال عربي ديمقراطّي حتى. 
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 ا. محزن. مربك. صحافية "كان" خطير جدعلق وقال بدوره:  هدار فرانكينثالالصحافّي 

 

( ضدها، فانها )قناة الطبيبة النفسية  -1اذا كان شيفتيل والقناة ، علق وقال:رافي مانالصحافي واملحاضر في مجال اإلعالم، 

 كما يبدو على ما يرام.

 .بثوصيد الساحرات والنائب في الكنيست بيتان أن يحددوا مصير هيئة ال ندع الرهابممنوع أن 

 

لغرفة  " على الفيسبوك: مقترح بياناإلسرائيلياتالصحافيات  غرفة" باسمقالت مستنكرة  هاجر شيزافلصحافّية ا

 الصحافيات بخصوص سماح وتد؛ 

الصحافية سماح وتد عن وظيفتها كمقدمة في "كان" ،  هيئة البث العام .  وتد  بإبعاددعو الى اعادة النظر غرفة الصحافيات ت

يعد  وإبعادهاذي لم يحظ على تمثيل الئق صحافية محققة رائدة التي ابرزت صوت هام للنساء العربيات الهي مقدمة برامج و 

. سهولة ابعاد صحافية عربية عن وظيفتها يجب ان يثير التخوف حيال الثمن الباهض الذي يدفعه  االنجاز عن هذا  اتراجعً 

ي تر نحن نعلم ان اعادة نشر التغريدة ال يعني بالضرورة دعم وهالنساء والعرب في عالم األعالم . كصحافيات نستخدم التوي

 وجهة نظر ..
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" علقوا بالقول على الفيسوك: ماذا يمكن أن نتعلم من اعادة سيحاة مكوميتالقّيمون على الصفحة اإلخبارية التابعة ملوقع "

 رؤوا املقالة املرفقة.نشر التغريدة، العمل الذي قامت به سماح وتد وأبعدت عن عملها، الكثير ..اق

 

تقوم : اذا رئيس حكومتنا قوي على ضعفاء . الجل التغيير علق وقال بدوره رينغ بيتمانعيدان الناشط االفتراض ي والحقوقي 

عليها  باالنقضاضمؤسسة اعالمية بتشغيل مراسلة عربية شابة بهدف انتاج اعالم اكثر تعددية ويقوم نتنياهو بأول فرصة 

 وافرة ملحاسبة هيئة البث والتي هو بنفسه بادر ألقامتها . بطل كبير . كمن وجد غنيمة

دون فحص التفاصيل والحقائق . بنظره شمعون ريكلين هو املعيار ملا هو واقع . كما هي في حالة الحافالت والحرائق . الرسالة 

س عليهم فقط ، علينا ايضا . النه اذا لم هي رسالة خطيرة وسيئة جدا. ليالتي يوصلها للشباب العرب وللمجتمع العربي عامة 

 يشعر املواطنون العرب انهم جزء من املجتمع هنا سوف نخسر كلنا من هذا .

مستحسن جدا ان نتذكر انه اذا قمنا  –وكلمة لرؤساء الهيئة: وفي حقيقة األمر لكل مؤسسة اعالمية تعي اهمية التعددية 

يجب األخذ بالحسبان انهم يأتون يسوا فقط سطلر في تقرير القوى البشرية . بجلب مراسلين كممثلين حقيقيين ملجتمعهم ول

 مع اراء .هوية ومواقف يجب ان نعرف ايضا فهمها وتقبلها. الواقع هنا معقد . تعاملوا مع ذلك !
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 21،111حوالي  : معدل االجر ملوظفي الهيئة هو ثلث اجر كبار املوظفين،علق وقال ايًضا يغئال فينتوراالناشط االفتراض ي 

 .تحويل القوائم للشعباالن قوموا بشيكل 

 

ا جدا وزير عليهم ان يشكرو :موظفو الهيئة وكل مواطني اسرائيل  ، قال ايًضا معلًقاتومر بيرسيكوالصحافي والباحث املعروف، 

املحدد وبشكل تام. صحيح نياهو بالضبط الى حيث اراد . فتحت الهيئة  بالوقت بحكمة وتروي وجه نت. املالية موشيه كاحلون 

نسخة من صحيفة الهيئة وباقي وسائل االعالم   تحويل( األعالم ال يزال يهدد )وص ي  علىان القانون لجعل نتنياهو "قوميسار" 

 "يسرائيل هيوم" ) اسرائيل اليوم( . ولكن لغاية ايار هللا كبير . حاليا اطراءات لكاحلون .
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 نت على تصريحات حاخام عيلي:الحرب بين ليبرمان وبي .2

، ووزير األمن )البيت اليهودي( حّركت الحرب االفتراضية التي وقعت هذا األسبوع ما بين وزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينت

"، ، بسبب تصريحات الحاخام يغئال ليفينشتاين، من الكلية العسكرية في "عيلي)اسرائيل بيتنا( اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان

، حّركت العالم االفتراض ي بشكل كبير الذي والرافض لخدمة النساء في الجيش، مما أدى إلى طلب اقالته من وزير األمن

 أنقسم ما بين مؤيد ملوقف ليبرمان وقسم آخر مؤيد ملوقف بينت. 

لكلية العسكرية اإلسرائيلية استهزأ وزير التعليم بنيت، من االنتقادات التي أطلقها وزير األمن ليبرمان، لرئيس اوكان قد 

يمكن إغالق الكلية العسكرية، إن دفع ليبرمان الثمن ، وقال بينت في تعليق له على الفيسبوك: الحاخام يغئال ليفينشتاين

 ساعة. 81باغتيال إسماعيل هينة كما وعد سابقا خالل 

كتاب معهد التحضير قبل الخدمة العسكرية والكمن يعي اهمية :على الفيسبوك افيغدور ليبرمان ورًدا عليه قال وزير األمن

الجيل القادم من  وإعداداستمرار عملها  بأهمية، ال اشك في "عيلي" (عسكريةاملدرسة الدينية في نطاق الخدمة الاليهودي )

 املحاربين في "تساهال" ) جيش الدفاع االسرائيلي ( اخر ش يء اريده هو ان امس بها .

جاح "اليشيفاة" ومعهد التحضير وعملها السليم يعي ان هذا ال يتماش ى مع استمرار الحاخام يرغب فعال باستمرار نالذي 

 لفينشتاين في وظيفته .

( في رايماريز )االنتخابات التمهيديةالبما يحدث االن هو ان "اليشيفاة" واملعهد التحضيري في "عيلي" تقدمان على مذبح قربان 

الذي قام سابقا باالعتذار مرتين بعد ان مس بجماهير كاملة واالن مس مجددا  "البيت اليهودي"، وهذا كله بسبب شخص

 وبشكل فظ ومهين بمجندات جيش الدفاع وبنساء اسرائيل.

لفينشتاين من دوافع سياسية ت الوقوف الى جانب الحاخام نفتالي بين الى طلبي هذا اختار انه بدل ضم صوته  يؤسفني ان ارى 

 والحفاظ على اسرائيل موحدة .د هذا هو الوقت لنتوح .ضيقة
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محاربي :ليبرمان ال تمارس السياسة على حساب  على الفيسبوك نفتالي بينتوكرد مرة أخرى على هذا التصريح قال الوزير 

 .جيش الدفاع، معهد ""عيلي" لن يغلق

شهداء   ولألسف، طبا، ضاربي وحدة النخبة، محفي "عيلي" انتج اجيال من الجنود املعهد التحضيري قبل الخدمة

 ،اكثر من ان يحتمل .كثيرين

الذي سقط في حرب ، نائب جنرال املرحوم عمنوئيل مورينو من وحدة النخبة في القيادة العامة من الطاقم قريبصديقي ال

 .عيلي"لبنان الثانية هو خريج "

اء مثل املرحوم "روعي كالين" واملرحوم ، هناك سيرى اسمخيناة"اقترح على ليبرمان ان يدخل الى غرفة الشهداء في معهد "امل

 "اليراز بيرتس" ، وسوف يرى اي مؤسسة صهيونية يريد هو ان يغلق .

 اتجاه نساء تخدم في الجيش. لفينشتاينلحاخام البائسة واملستهترة لانا ارفض مطلقا االقوال 

، اييلت شاكيد، شريكتي السياسية، خدمت ضابطة صف تعليم في املظليين، بزوجتي "غيالت" عندما كانت جنديةالتقيت 

. وانا اقدر عاليا جنديات جيش الدفاع واقدر ك النائبة في الكنيست شولي موعلمكضابطة صف تعليم في "جوالني" وكذل

 .ألمن اسرائيلمساهمتهن 

الشكل الذي ولكن ليس ب، هذا موضوع معقد وهام للجميع، مسموح، والزامي ان نناقش الدمج املناسب في جيش الدفاع

 تحدث به الحاخام ليفنشتاين .

. والحاخام ليفنشتاين بنفسه اقوالهتنصل من ، الحاخام ايلي سادان ، ناة" ، الحائز على جائزة اسرائيلشريكه في معهد "املخي

 اعتذر وندم على اسلوبه . وجيد انه فعل ذلك .

 .رمان هدد باغالقها السباب سياسيةليب، جنيد في "عيلي"ولكن هذا ليس املوضوع .النقاش هو حول معهد "املخيناة" قبل الت

 الصهيونية الدينية .سياسيا بشكل ساخر على حساب يكسب هو ببساطة يريد ان ر ش يء يهمه هو جنديات جيش الدفاع، اخ
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ت ( فقط معهد "مخيناة" الن طالبها التقوا اشخاص منظمة "شوفريم شتيكاة" ) نكسر الصم بإغالقلم اسمع ليبرمان يطالب 

 عند الحديث عن معهد "مخيناة" التابع للصهيونية الدينية فجأة تتملك ليبرمان الجرأة .

 

. كتب رسالة توبيخ ليبرمان تحول الى بوصلة اخالقية: ، قال على الفيسبوكعوفر زالتسبيرغالناشط اافتراض ي املعروف، 

 .اعتراف الجيش والتمويل املرافق د" ودعاه لالستقالة او سيفقيشيفات عيليمن " لفينشتاينليغئال 

 الستفزازضحة لعلى نية وا : ذكر ليبرمان في رسالته ان اقوال ليفينشتاين تدل "من جهةهكذا حسب صحيفة "هارتس"

جيش الدفاع  مبادئاكد ان اقواله تعارض  لست ادري ايهما اسوأ " .  –، ومن الجهة االخرى تدل على فقدان األتزان هييجوالت

 .ليس فقط لكونه وزير االمنت به لة اسرائيل، وذكر ان اقواله اساءومبادئ دو 

اقوالك تدل "من جهة على  :ه عرب اسرائيلدور ليبرمان  بخصوص تصريحاته البذيئة اتجاذا انا الصغير اريد ان اقول الفيغا

ما اسوأ " انا اؤكد ان اقوالك لست ادري ايه –، ومن الجهة االخرى تدل على فقدان األتزان هييجنية واضحة لالستفزاز والت

ت لي ليس فقط لكوني مواطن اسرائيلي انما ايضا اساءدولة اسرائيل وانوه ان اقوالك  ومبادئجيش الدفاع  مبادئتعارض 

 لكوني انسان .

 

املرة لي ليست ايران، أجننت؟ هذه يالوزير ليبرمان، ععلق وقال على الفيسبوك:  عوزي غوتشيتالناشط االفتراض ي املتدين 

ابعدت كثيًرا، وسنضطر أن ندفع الثمن على التصريحات التي تبصقها في وجهنا. انت ال تستحق أن تدوس على األرض التي 

لي"، ومن املؤكد أنك ال تستحق أن تشغل منصب وزير الدفاع الذي يسقط بالدفاع عنها خريجي األكاديمية العسكرية "ع



00 
 

خذلتهم فقط لكي ترض ي صندوق هدم إسرائيل )القصد صندوق إسرائيل الجديد لي"، الذين يضمن وظيفته تمثيل مقاتلي "ع

 . واملهاجم من قبل أطراف يمينية بحجة أنه معادي إلسرائيل(

 

 ؟تستقوي الثرثار ، على من ليبرمان  :قال معلقة على ذات املوضوع كيدامايا شالناشطة االفتراضية 

 

لليبرمان على الفيسبوك: ليبرمان امض ي في موضوع االستقالة حتى النهاية، هو ال داعمة  الون زهافا باملقابل، قالت الناشطة 

 يستحق املنصب. 

 

 االسلوب.تذمر من هذا مضحك بعض الش يء ان ليبرمان ي :علق وقال على الفيسبوك يغئال غيليسالناشط االفتراض ي 
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بالبث  يقومون بالتحريضشكل جنود، بى دم سيدي انهم يقومون بشنق :قال معلًقا بدوره ايتسيك سمادجةالناشط 

 وماذا بالضبط انت تفعل ؟ ويمجدون املخربين، 

 

 ؟كم هو ليبرمان انسان مستقيم :قال بدوره على املوضوع باروخ ميخائيليالناشط االفتراض ي 

 .ويتعامل بمسؤولية ، فهو رجل صالحال يفعل ذلكهو ، اما ليبرمان  مؤكد بينت يتصرف بدوافع سياسية

 ،مجددا ،، او انكانت ستصمد لوقت اطول ذا افيما  ان يعود على فحص  عملية اطالة الفتيل هنصحااء اقوال ليبرمان  از 

  كلم قبل ان يبدأ بالتفكير.  01لسانه  ينطق قبل 

 

ة لنا بك  . ال حاجاستقيل ووفر علينا كسلك وثرثرتك ليبرمان :اضاف معلًقا في السياق بينكينسكيغلعاد الناشط االفتراض ي 

 خ.م.( –الى وزير االمن السابق بوجي ياعالون  باإلشارة )مثل سابقك  اوانت كسول تمام
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ادعم لم افكر انه سيأتي يوم كهذا، ولكني اوافق ليبرمان و  :علقت وقالت على الفيسبوك استي مايرالناشطة االفتراضية 

 .: اقالة ليفنشتاينمطلبه

 

بفضل معهد "همخيناة" في "عيلي" هنالك متجندون ، وزير النكات ليبرمان :قالت معقبة انشوال يعقوبيالناشطة االفتراضية 

 اكثر في جيش الدفاع واغلبهم ضباط محاربون .

 

. الحاخام ليفنشتاين ومعهد رمان يعمل لصالحه الخاص ولعائلتهليب :قال بدوره موطي فايتسمانالناشط االفتراض ي 

 ل امن لدولة اسرائيل."همخيناة" "عيلي" يعملون ملستقب
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التي مجدت  واستنكر الصحافية ليبرمان اخرس ميستر "" :قال ايًضا على الفيسبوك كوهين روعي عينافالناشط االفتراض ي 

 .املخرب

ي كتيبة هو برتبة عالية ف الصهيونية الدينية ومعهد "همخيناة" "عيلي" وابسط خريجيهاب ننشغلال اعتقد انه مفضل ان 

 انشغل في تصفية هنية . . ى وجه الخصوصاملظليين عل

 

 

 

 

 

 الئحة اتهام ضد باسل غطاس، واستقالة:  .1

انشغل هذا األسبوع العالم االفتراض ي اإلسرائيلي بصفقة اإلدعاء التي وقعت يوم الجمعة مع النائب العربي باسل غطاس، من 

 التجمع الوطني الديمقراطّي. 

ع عضو الكنيست العربي د.باوكان قد 
ّ
سل غطاس على صفقة ادعاء مع النيابة اإلسرائيلية بموجبها سيعلن غطاس وق

استقالته من منصبه، ويعترف بالتهم التي ستوجه له في قضية تهريب الهواتف الخليوية لألسرى الفلسطينيين بالسجون 

 اإلسرائيلية.

للحكومة اإلسرائيلية املحامي افيحاي ويأتي هذا اإلجراء استكماال لخضوع غطاس لجلسة استماع امام املستشار القضائي 

 مندلبليت، علما ان الئحة اتهام ستصدر بحق غطاس باألسبوع القادم في املحكمة التي ستنظر في اتفاق االدعاء.

وتنص صفقة االدعاء التي وافق عليها غطاس بسجنه ملدة سنتين بشكل فعلي، وترك مدة السجن مع وقف التنفيذ لتقرره 

 ني أنه وبحال صادقت املحكمة على هذه الصفقة فإنها ستدين غطاس وسيدخل السجن.املحكمة، وهذا يع
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رامي وتطرق العالم االفتراض ي إلى هذا الحكم مشيًرا إلى أنه مخفف ويجب أن يتم معاقبة غطاس بصورة أكبر. الصحافي 

يستقيل من الكنيست ويسجن  ؛ستم التوصل الى صفقة ادعاء مع باسل غطاقال معقًبا على التوتير في السياق: يتسهار 

 . االتفاق بحاجة الى مصادقة املحكمة . نقطة مركزية .تهريب الهواتف للسجناء االمنيين سنتين بتهمة

 

ولكن تم التوصل ، الدعاء مع غطاس لم توقع الى االنمما اسمعه ان صفقة اقال معلًقا على التوتير: املوغ بن زكري الصحافي 

 اتفاق. الى

 

. محامو باسل غطاس وافقوا على صفقة ادعاء الى السجن هطريقفي قال ايًضا في السياق:  اريك بيندرلبرملاني الصحافي ا

 يوم األحد . االتهامسنتين سجن واستقالة فورية من الكنيست مع تقديم الئحة تضمن ت

الدولة ومساعدة العدو سوف يتم :توهم من اعتقد ان مقابل خيانة قال بدوره معلًقا عوزيئيل ابوكسيسالناشط االفتراض ي 

باسل غطاس سيسجن سنتين بموجب صفقة ادعاء قبل تقصير ثلث  –غزة ما في رميه من على سطح عمارة عزريئيلي ك

 . حتى املتعة القادمة .الفترة

 

قة ادعاء بعد ان ساعد صل على سنتين في السجن بصفباسل غطاس يح :قال بدوره شمعون ريكلينالصحافي املتدين 

 ايلئور عزاريا حصل على سنة ونصف بعد ان قتل مخرب .انتم تعرفون ملاذا . صحيح ؟ . خربينم

 

:عضو الكنيست باسل غطاس سيستقيل فورا ويدخل السجن لسنتين بموجب صفقة قالت بدورها تمار املوغالصحافية 

 ، االحتيال وخيانة األمانة . مل ارهابيبتزويد ادوات لتنفيذ ع سيعترف ايضا. عار وصمة ادعاء ) اذا صادقت املحكمة ( + 
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بخصوص الذي سيحل مكان  مسودة قيمة في ويكيبيديا جاهزة :قال عميحاي بانيتالصحافي املختص في حتلنة الويكيبيديا 

 ، اذا استقال ) هل منهي انه سيستقيل ؟(باسل غطاس

 

قال من خاللها "من سيتطوع بتهريب هاتف خلوي  قال بدوره معلًقا على تغريدة عميت سيغل الذي افيشاي ماتياالناشط 

 .باإلغالقوهو كعادته رد  –امام عميت سيجال  مرآةوضعت  le Dispositifشركة  :لغطاس"

 

 

 حرق املمرضة يثير العالم االفتراض ي:  .3

بة، حسب ما أضرم هذا االسبوع مريض النار في ممرضة  بعيادة في وسط إسرائيل، بعدما رأى أنه لم يتلَق معاملة مناس

 كشفت عنه الشرطة اإلسرائيلية. 

والذ الرجل، الذي تخطى عامه السبعين، بالفرار في سيارة من العيادة في "حولون"، قبل أن توقفه الشرطة، وكانت املمرضة 

 طوفا كاريرو.، وتدعى التي توفيت متأثرة بجروحها، في عقدها الرابع

 اإلسرائيلي الذي تعاطف واستنكر الحادثة بشكل كبير جًدا.  واثر الحادث بشكل كبير في العالم االفتراض ي

وت املأساوي  املفي اعقاب  هرأسحني جهاز الصحة ي :كتبوا معلقين على الفيسبوك وزارة الصحةالقّيمون على صفحة 

 .الطواقم الطبية ا لنوقف العنف ضدشاركو . عنفللرحمها هللا ويشارك عزاء العائلة .كلنا نقول يكفي  "للممرضة "طوفا كاريرو 
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 ضد رجال ونساء الصحة . يومي:عنف  شديد قالت على الفيسبوك غوالن بياله سونديمانالناشطة 

 .جهاز الصحةعملت في لسنوات طويلة  ، للتوضيح

مع اناس لطيفين في رحوفوت " املجتمعية " في حي هاديء ، من الطاقم الصحي في العيادة 06كاريرو ممرضة بجيل  اطوف

هنالك  –، على االغلب مختل عقليا ، وهو بالطبع11بجيل  ،حرقت حتى املوت بيد زبون ) متعالج من قبل ( غير راض ي ،قتلت

 قانون حق سرية املريض .

 ، ليس فقط ملوظفي التامين الوطني واملحاكم .ت المن شخص ي للذين يعتنون بصحتنا، حان الوقفوض ى

 

محامية قاتل تقول  –في حقيقة االمر انه حاول ان يصرخ صرخته" " لقة:قالت مع يهوديت بوديكالصحافية املتقاعدة 

 .املمرضة

) ضد " باألمالكقصد االضرار  اصال القاتل:  "، اذا املمرضة املسكينة هي املذنبة ... هنالك حدود لالبداع القانوني ...وايضا اه

 .مهملة  ليس، يكفي، حياة الناس، وبضمنهم املمرضات. ليس هنالك قانون ؟؟؟(اهذا 

  ، هنالك ايضا قتلة عاقلين .ليس واضحا ابدا انه مختل بعقله بكونه ناجي من املحرقة . لألمر وعذرا ، ال عالقة 
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لهيئة ومعركة ان منذ مقتل املمرضة وبيبي وليبرمان وكاحلون و ايوم :مع انه مرّ علقت وقالت اياله داغانالناشط االفتراضية 

 . انتم ايضا ال تنسوا . س ى انهم قتلوا هنا ممرضةال ان .الكل بالكل واللعنة

 

 ؛، التي احرقت حتى املوتاملمرضة طوفاة كريرو رحمها هللا . بنت نوفار كاريرو اسالن علق وقال في السياق:  اور رافيدالناشط 

 ."كهذه مجددا، ممنوع ان تحدث امور تمت عبثا" امي لم 

 

تم دفن املمرضة طوفا كاريرو التي احرقت حتى املوت في صندوق املرض ى في  :قالعلق و  ايتاي بلومنطالالناشط االفتراض ي 

امة للكنيست ولم يتمكن الصحة يعقوف ليتسمان لم يحضر . مساعده اوضح انه كان مناوب في الجلسة الع ر حولون . وزي

 .من الخروج

 

 .يبحث عن املمرضة ؛10ة ووحيدة .جيل الواحديبحث عن  ؛ 10جيل  :علقت وقالت تسفياه يانايالناشطة االفتراضية 
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:مقتل ممرضة صندوق املرض ى طوفا كاريرو امس في حولون لم يثر اهتماما كبيرا الت بدورها روتي الوفرالناشطة االفتراضية 

ها وغير واضح كيف ان هذا لم يحدث  حتى االن  وواضح ان في انحاء البالد . كل ما في االمر ان ممرضة قتلت خالل عملها .

 بإنقاذقمت اني كل ما في االمر باء ، تستحقون كلكم املوت ) و انتم األط –ليست األخيرة . كما قال محامي معروف ومشهور 

 س يء اكثر من محزن.( حياة امه

 

 طوفا كاريرو رحمها هللا . :قال ايًضا اوفيك بن تسيون الناشط االفتراض ي 

 

ادة يحملون رسومات وتحيات تشجيع وصلوا الى العياوالد "مزكيرت باتيا" ،  :قالت ايًضا معلقة مخلوف ليالخ ايالنالناشطة 

 لطاقم بعد تراجيديا املمرضة الرائعة طوفا كاريرو رحمها هللا .ل
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:صور من نشاط الطالب في مدرسة جوردون ضد العنف في اعقاب مقتل طوفا كاريرو علقت وقالت جاليت كوهينالناشطة 

 رحمها هللا.

 


