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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 السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

 سرائيلية من اليسار واليمين. إلى ذلك، ترصد النشرة مظاهر العنصرية في املجتمع اإلسرائيلي اآلخذة في االزدياد في اآلونة األخيرة.الساحة اإل 

فقط، نظًرا لتزامن  انام االفتراض ّي اإلسرائيلي موضعالع لحيث شغ 11.71.71-71.71.71 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 ة مع األعياد. النشر 

 قرر ويأتي هذا االنشغال بعد ان ، السابقد موضوع قانون القومية إلشغال العالم االفتراض ّي، إال انه ليس بالزخم عاهذا األسبوع، 

 راءةصلية وطرحه على جلسة البرملان للتصويت عليه بالقى مشروع قانون القومية بصيغته األ املصادقة عل االئتالف الحكومي في إسرائيل

 األولى خالل الدورة الشتوية الحالية للكنيست.

وتنص هذه الصيغة على "أن دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي وان ممارسة تقرير املصير في هذه الدولة ستكون للشعب 

 نها لن تكون لغة رسمية.أعربية مكانة خاصة في الدولة غير اليهودي فقط"، كما ستمنح اللغة ال

زمة "تيفع" تشغل العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي، خاصة بعد املظاهرات واالحتجاجات التي أالثاني، ال زالت  ولألسبوعسبوع ايًضا، هذا األ 

 إليها الهستدروت.  وانضمتنظمها املوظفون 

روع فصل للموظفين في فمؤخًرا، عن خطة إشفاء وتنجيع للشركة، تشمل تقليصات وقرارات  أعلنت قدوكانت شركة "تيفع" )لألدوية(، 

 من املقرر فصل ما يقارب )
ُ

  ( الف موظف، هم ربع عدد العاملين فيها.41الشركة في البالد والعالم، حيث
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برملان القرر االئتالف الحكومي في إسرائيل، هذا األسبوع، املصادقة على مشروع قانون القومية بصيغته االصلية وطرحه على جلسة 

 للتصويت عليه بالقراءة األولى خالل الدورة الشتوية الحالية للكنيست.

الف ليه حزب "الليكود" واالئتإانون بأنه أهم مشروع قانون بادر ووصف مقدم القانون، عضو الكنيست عن الليكود أفي ديختر، مشروع الق

 ملية سن القانون في موعد أقصاه يوم االستقالل السبعين إلسرائيل.جل إتمام عأ ان حزبه سيعمل كل ما بوسعه من الحكومي ككل، قائال 

ن ممارسة تقرير املصير في هذه الدولة ستكون للشعب أو  ،وتنص هذه الصيغة على "أن دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي

 لغة رسمية.نها لن تكون أعربية مكانة خاصة في الدولة غير اليهودي فقط"، كما ستمنح اللغة ال

رئيس  ،وبنيامين نتنياهكان سابًقا، وفي السياق، كتب  الذينه ليس بالزخم أإلشغال العالم االفتراض ّي، إال  وعاود موضوع قانون القومية

 بالجلسة الحالية للكنيست.سنعمل على املصادقة على "قانون القومية" ، على الفيسبوك: حكومة إسرائيل

 العلم، النشيد الوطني واللغة. -مركز رموزنا القومية قوي لشعب اليهودي ويل قوميةسيحدد القانون مركز إسرائيل كدولة 

 لدولتنا! 07 -ـعلى شرف سنة االستقالل الأكثر مناسبا ال قانون 

 

 لقومية.ولقانون ا ومجيةيهرب للقعندما يفشل نتنياهو باألمن  ، عضوة كنيست عن املعسكر الصهيوني:تسيبي ليفنيبدورها، قالت 

ه الدائم. هكذا فعل بعد الجرف الصامد عندما هوجم من قبل ؤ هو ملج ،محو وثيقة االستقالليلدى نتنياهو قانون قومية متطرف 

 ضعيف أمام حماس، قوي بكالم قومجي ومفرق. -وهكذا اآلن ،اليمين

 .اأمن تهذه الطريقة: سياسة وشعبوية وليس
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ير دولة كيف نغ -وهذا الصباح بزاويتناة، قال: ورئيس املعارض املعسكر الصهيوني حزب العمل في ، عضو كنيست عنهرتسوغيتسحاق 

ية قانون القومب ندفع إلى األماماملوت، نقرر أن  وبةعقب ندفع إلى األمامنقرر أن  ؟إسرائيل من األساس ونستمر بالهجوم بكامل القوة

 ؟الجنون وجود ألي تقي في سدوم ليعمل على إيقاف ال أ .اليهودية على الديمقراطية واملساواة بصياغته األصلية الذي يفضل

 

قانون القومية، قانون التوصيات، قانون عقوبة املوت ، قال: ي حزب العمل عن املعسكر الصهيوني، عضو كنيست فنحمان شاي

 !وماذا مع سكان الغالف )محيط غزة(؟ ،للمخربين، وماذا مع الصواريخ من غزة

 

 .قريبا: قانون القومية يقدم للتصويت بالقراءة األولىعلقوا بالقول:  02قناة الالقّيمون على صفحة الفيسبوك لـ 
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ي فأنهم لو سموا قانون القومية باسمه األصلي )"قانون تنظيم مركز العرب الحقيقة أفكر في أنا ، قال: رافيدغومي الناشط االفتراض ي، 

 .وأن يقولوا شكرا"( لكان حاز على تأييد أكبر بكثير ،الدولة كضيوف

 

حقق مسيرة م صواريخ على سكان الجنوب. أزمة إقاالت هائلة أمام تيفع.، قال بدوره: اشط على مراكز التواصل االجتماعي، نكوبي مزراحي

 وأين ردود فعل رئيس الحكومة نتنياهو؟ ة،، تموضع إيراني في سوري144إلى الهاف  معهم من االئتالف

 .لعجزبدو ايه األخير وهذا(. هكذا ؤ ى قانون القومية )الوطنية هي ملجتغريدة أخيرة قبل يومين، نشرة أخيرة باألمس عل

 

قانون القومية وحروب اليهود: الصياغة التي تقرر تقديمها هي القانون الذي  ،نوعالولهواة ، قال معلًقا: ، صحفيميخائيل هاوزر طوف

 -ملساواة بالحقوق لكل مواطنيها"ا تنش ئ"دولة إسرائيل تكون مستندة على أسس الحرية، العدالة والسالم و فقرة كتبه عودد فورر وبه 

 األصلية. نسخةالفي التي أبدا لم تظهر 
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 "تيفع" مستمرة في العالم االفتراض ي: ازمة  .0

الثاني، ال زالت ازمة "تيفع" تشغل العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي، خاصة بعد املظاهرات واالحتجاجات التي  ولألسبوعهذا األسبوع ايًضا، 

 إليها الهستدروت.  وانضمتنظمها املوظفون 

 فروع يف للموظفين فصل وقرارات تقليصات تشمل للشركة، وتنجيع إشفاء خطة عن ،مؤخًرا ،(لألدوية" )تيفع" شركة أعلنتوكانت قد 

  والعالم، البالد في الشركة
ُ

 .فيها العاملين عدد ربع هم موظف، الف( 41) يقارب ما فصل املقرر  من حيث

 ( 057)و الًفا إسرائيل في فصلهم املقرر  املوظفين عدد ويبلغ
ً
 حتى –( 577) والباقي ،41-0 العام نهاية حتى منهم( 057)و الف: وعاملة عامال

 .واألبحاث والتطوير اإلنتاج أقسام في فصلهم املقرر  العاملين معظم ويعمل ،0742 نهاية

 .املقبلين العامين مدى على دوالر مليارات ثالثة مبلغ نفسها على الشركة توفر أن املتوقع فمن – اإلشفاء خطة وبموجب

 شدودا في آخرين مصنعين وبيع القدس، في لألدوية مصنعين إغالق االشفاء خطة تشمل فيما دوالر، مليار( 17) قرابة الشركة ديون  وتبلغ

 .شمونة وكريات

بدأت ألخص تكلفة/ فائدة غاليا ، تطرق إلى املوضوع هذا األسبوع ايًضا وعلق بالقول: عضو كنيست عن حزب العمل، ميكي روزنطال

لالقتصاد اإلسرائيلي. املشرفة على البنوك التي فشلت في فترة أزمة أسهم البنوك، حازت على جائزة وانضمت إلى بنك لئومي وبعد  مأور 

سنة معاش بعشرات ماليين الدوالرات. الضرر الذي عملته للجمهور يقدر بمئات ماليين  05ذلك إلى مجلس إدارة تيفع وتلقت خالل 

 جائزة إسرائيل؟ الدوالرات. متى تحصل على

 

في  عامال  4057 -نضال ال، قالت بدورها: ني وعضوة في عدة لجان في الكنيست، عضوة كنيست عن املعسكر الصهيو طال سويدرافي

تيفع هو نضال اإلنسان العامل في دولة إسرائيل، أيضا إذا تطلب كفاءة، ملزمة تيفع أن تجري معهم مفاوضات عادلة. بدل هذا تيفع 

 معكم بالنضال.  -تتجاهل وتدوس العمال. # تيفع
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لقى ، قالت: ، عضو كنيست نيابة عن املعسكر الصهيونيستاف شافير
ُ
بية ي الجو باأليام األخيرة بموضوع اإلمتيازات الضريفأرقام هائلة ت

ربعاء نستوضح الحقيقة ونطلب من ممثلي الحكومة أن يعطوا إجابات على األسئلة الصعبة التي تطرح بخصوص إلتزامات يوم األ في لتيفع. 

 .نا. إذا أردتم االنضمام للنقاش أكتبوا لهذه تيفع والشركات الكبيرة بمقابل االمتيازات

 

اإلعالم الدنماركي مهتم بما يحدث هنا مع تيفع. أيضا القناة املركزية. حسب ما ، قال: ، كاتب إقتصادي في موقع كلكليستنمري ميلماع

الذي بشكل عام يرى أرقاما  ،هذه املرةشولتز يعمل  يقولون هم متفاجئون جدا من تدخل نتنياهو والحكومة وينتظرون أن يروا ماذا

 .وليس أناسا

 

 اللقاء بين مدير عام تيفع ورئيس الحكومة نتنياهو، وزير الرفاه، قالت: واال نيوز  -ترفيهية من تل أبيب ل، كاتبة اجتماعية و دانا يركيتش ي

 كاتس، وزير املالية كحلون ووزير االقتصاد إيلي كوهن انتهى.

 



8 
 

ور هدخل املراقب ملقطع سياس ي مدني، الذي يعني دعوة الجم اللحظة التيفي ، قال: اشط على مواقع التواصل االجتماعين، ماركو ملبيرتو

 .كهذا. لتستقل اآلن ئاللتظاهر من أجل مصنع تيفع، هذا فساد... موظف جمهور ال يعمل شي

 

متيازات ينشر اآلن في اللجنة: "زيادة اال  ،اتقرير االقتصادي الرئيس ي بخصوص تيفع الذي كان سريال، قالت: ، مساعدة برملانيةشني غرانوت

قف تحديد سخفير( لم يكن متناسبا مع الزيادة بحجم التشغيل أو مصاريف األجر للشركة": "نقترح  -الضريبية لهذه الشركة )تيفع

 .لإلمتيازات الضريبية، بحيث تكون مرتبطة بمجمل األجر الصافي لعمال الشركة" 

 

مرأة يوجد بإدارة تيفع؟ امرأة يوجد في مجلس إدارة تيفع؟ وكم اإفحصوا كم قالت: ة رئيس ماكان تل أبيب، بأعمال، نائسيدة، حنه رادو

 %57؟ 0740النساء بسنة 

 


