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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 

ين، ونشطاء في النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما تركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافي

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

 األخيرة.

األهم بدرجة ن كان األول و احيث شغل العالم االفتراض ّي موضوع 8......-8....8 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 في ناٍد للتعري.  املشبوهة ئير نتنياهو، وهو يكشف عن صفقات والدهاكبيرة هو التسجيالت التي وثقت ابن رئيس الحكومة، ي

ئير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء، خالل ليلة فسوق في سلسلة اتسجيالت لي ،مساء االثنين ،وكانت قد بثت وكالة اعالم اسرائيلية بارزة

 بيب.أفي تل نوادي تعر 

ل التي دفعوها مقابل كالف الشوابشأن آصدقائه يتباحثون أنتنياهو و  ابنوفي التسجيالت، التي بثتها قناة "حداشوت"، يمكن سماع 

دعمها  خالفيةاملال مقابل صفقة غاز  إعطاءهعمال ملياردير أراقصات تعر خاصة خالل الليلة، كما طلب نتنياهو األبن من ابن رجل 

 اطرة املال. أبا العالقة ما بين والده )رئيس الحكومة( و ، فاضح  راء وصبت في مصلحة والد صديقهرئيس الوز 

ا، حتى أنه حفيظةارت التسجيالت أثو  ي موضوع آخر، حيث تنّوعت التعليقات ما بين أعلى  تطغ االعالم االفتراض ّي بشكل كبير جد 

باطرة املال مما يعزز الشبهات حوله )الوالد( أفاضحة لعالقة والده مع  أو ء، ُمدينة ما جاء على لسان نتنياهو النجل من تحقير للنسا

دلل الذي يمارس حياة مجون وترف على حساب دافعي الضرائب من اإلسرائيليين.ئو مستهز أبالفساد، 
ُ
 بالولد امل

 
 ة

تل ُمستوطن إسرائيلي، مساء الثالثاء، بعد أّن اصيب بجروح خطيرة إثر إطالق ناكما أن 
َ
ر عليه قرب مستوطنة حفات جلعاد جنوب ق

ا.أيثار العالم االفتراض ّي هذا األسبوع أمدينة نابلس شمالّي الضفة الغربية املحتلة،   ض 

ا أن التحريض طال القيادة الفلسطينية  ا. أوطالب العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي بمعاقبة الفلسطينيين على الحادث، علم   يض 
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 سخط العالم االفتراض ّي:  يثير   نتنياهو ئير اي .1

نتنياهو، ابن رئيس الوزراء، خالل ليلة فسوق في سلسلة نوادي تعر في  يائير عالم اسرائيلية بارزة مساء االثنين تسجيالت لإبثت وكالة 

 بيب.أتل 

ل التي دفعوها مقابل كالشوا فبشأن آال صدقائه يتباحثون أنتنياهو و  يائير وفي التسجيالت، التي بثتها قناة "حداشوت"، يمكن سماع 

صدقائه أعرض على  يائير ّن أنها كانت مزاحا ألصدقائه بينما كان ثمال، بدا أراقصات تعر خاصة خالل الليلة. وفي مالحظات يبدو 

 .!الخدمات الجنسّية من قبل امرأة كان بعالقة حميمية معها مقابل املال

دعمها رئيس الوزراء  خالفيةه املال مقابل صفقة غاز ءعطاإرجل اعمال ملياردير وأخيرا، منتظرا خارج نادي التعري، طلب من ابن 

 وصبت في مصلحة والد صديقه.

ا، حتى أنه حفيظةثارت التسجيالت أو  ي موضوع آخر، حيث تنّوعت التعليقات ما بين أعلى  تطغ االعالم االفتراض ّي بشكل كبير جد 

باطرة املال مما يعزز الشبهات حوله )الوالد( أو فاضحة لعالقة والده مع أحقير للنساء، ُمدينة ما جاء على لسان نتنياهو النجل من ت

دلل الذي يمارس حياة مجون وترف على حساب دافعي الضرائب من اإلسرائيليين. ئو مستهز أبالفساد، 
ُ
 بالولد امل

 
 ة

 ئيليميراف ميخا
 
عندما يستمر رئيس الحكومة بتشغيل نتان : ، عضو الكنيست عن حزب العمل، علقت على املوضوع وقالت مغردة

كمنتج استهالكي إباحي وعلى الدرب  في مكتبه، ال عجب أن ابنه يتعامل مع النساءموظفة للشل والذي يعتبر هذا إساءة جنسية إي

 يتفاخر بفساد أبيه.

 .أيام السبتفي ن تعمل بألتعري نوادي الأيضا  وأن يسمح" يائيرما ينقص هو فقط أن ُيدخل نتنياهو لقانون الحوانيت "تحفظ 

 

ا: ، عضو كنيست عن إيالن غيلئون  نتنياهو وأنا أصدق هذا،  يائير "، قال امليار  02"أبي رتب ألبيك حزب ميرتس، قال بدوره منتقد 

 يقولون الحقيقة، وهكذا ُيسمع واقع عائلة نتنياهو. املخمورون األوالد و ف
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ناس ينهون صفقات بعشرات املليارات على حساب موارد الطبيعة الخاصة نتنياهو ليس الحكاية هنا، الحك يائير لكن 
ُ
اية هي أنه يوجد أ

 بنا جميعا.

 

يؤد ألي منافسة، مخطط الغاز لم فية مستقلة ومحاضرة ومعروفة بنضالها ضد صفقات الغاز، علقت وقالت: ا، صحلي بارليف -أور 

جد به تو أنه ال با على ذلك استقال إحتجاج   و ديفيد غيل حة االحتكاراتافمكن املسؤول عن بحيث ألم يؤد إلى منافسة  قدر كبيروب

 "رتبها" رئيس الحكومة.  ،نتنياهو: "أحلى صفقة" يائير أو كما يقول  تشوفا وشركائه، مليمون املخطط كنز  منافسة.

 

مخطط  ر أسبوعين قبل أن يمر  يحوالت: اة الثانية في الشؤون االقتصادية، قالفية راديو وتلفزيون ومراسلة للقنا، صحعماليا دويك

 ".امليار  02غاز كوبي ميمون: "أبي رتب ألبيك نتنياهو البن قطب ال يائير الغاز بالحكومة، بذروة االحتجاج الجماهيري، يقول 

 

 هو، ال يوجد.نتنيا يائير ي لكي يحوي فكي كبيرال يوجد كيس تقيؤ كاتبة مقالة معروفة ولها مدونة خاصة، قالت: ، ميالميدأريانا 
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ية"، نمال عالذي يجب أن يحسم هي مقاييس ن، وطن واحد"، قال: "ا"دولت مشروعر ورئيس في، مترجم ومحر ا، صحميرون رابوبورت

نتنياهو من نادي تعر  يائير وسائق كي يرافق  يجب على الدولة أن تمول سيارة مصفحةكان هذا ما أجابه نفتالي بينيت عندما سئل إذا 

 " بالضبط يقصد؟.عمليةعسكرية؟ ألي "الالزم باللغة ال عنبدو لكم أن بينيت يبعد أكثر ال يأآلخر. 

 

  يائير تسجيالت ، ناشط على الفيسبوك، قال: عزرا ريحانا
ُ
، فيها ُيسمع وهو يتحدث 0شفت باألخبار نتنياهو إبن رئيس الحكومة التي ك

كشف العالقة السرية بين نتنياهو وكوبي ميمون وتكشف املصالح ت ،أوري ميمون، إبن قطب الغاز كوبي ميمون، عن مخطط الغازمع 

بيح ويصادر إستقاللية الطاقة التي واملوازين الفاسدة التي أدت لتصريح مخطط الغاز الفاسد الذي يمس بمصالح دولة إسرائيل وي

 تحتاجها الدولة.

 

أخبار املساء، إنفجرت سارة نتنياهو على إبنها بالتسجيالت ب بث عق  في يعمل في هآرتس وإذاعة الجيش، قال: اصح، حاييم ليفنسون 

 رثة ميلتشين".من و   سأهتم بإخراجك: "يائير

 

 .يعتذر على ذلك يائير عن مالي ومالك وتشييئ الزوجة حتى ، ناشط على الفيسبوك، قال: روي سوفير
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ن ، بوضوح سلمت صاحبتك السابقة ألصدقائك؟! إذقيةأخال ر أشياء غي نتنياهو قلَت  يائير ناشطة اجتماعّية، علقت:  ،إفرات شارون

 وادة، الدعارة وألفاظ نابية، إلى أي درك ستنحدر بعد؟ أيوجد أكثر من هذا؟أيضا الق  

 

 عرض ،ا أصفر ومخجالشاهدت هذا املساء تقرير  نتنياهو وجاء فيه:  يائير في ومراسل أخبار إسرائيل، عرض رد اصح يشاي،نحمان 

، تحت تأثير الكحول، قلت كالم هراء عن نساء ، بمحادثة ليليةالسنة ل سنتين ونصفبتسجيالت سرية غير قانونية من محادثة جرت ق

قال.
ُ
 ت

ّ
 وأقوال هراء أخرى كان من األفضل أال

 د منها.م التي تربيت عليها وما أومن به. آسف على األشياء وأعتذر إذا تأذى أحاألشياء ال تمثل من أكون، القيّ 

 وكل عاقل يفهم هذا.، وبلطجة عليهفي نطاق مزحة غير ناجحة  تكما أن األشياء التي قلتها لنير ميمون كان

 

 مؤيديعن إبن منتخب جمهور آخر الحتفل كل هو نتنياهو  يائير كان التقرير عن  إذاال تقلقوا، صحافي معروف، قال: ، سيغال هدار 

 وهكذان، ميأوملرت من لحظة نشر التحقيق ضده إلى دخوله السجن. كنتم منافقبكما احتفلوا  عدد من السنين، تمامال ،هذاببيبي 

 تبقون!

 

 من شدة القرف...  روحي با لي أن أتقيأ بعائلة نتنياهو ورئيس الحكومة سفية ومصورة صماء، قالت: ا، صحنيرا يادين
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أو مؤامرة التأكيد خطأ بل، هذا يكألف ش 02نادي ما "جوجو"،  وصل أيضا حساب من، بروفسور في علم اللغة، قال: دان لنداوعي

أخرى للصندوق الجديد، فقط تذكر ما طلبته، أيها اللطيف، عندما تلمس أثداءهن، فقط مع قفازات، طقس ملرة واحدة، أو أنك تنام 

 .كالليل على الرصيف بالخارج. قبالت، أم

َبة(من سارة، صيغة  يائير ) األس إم أس التي تلقاها 
َ
 .مراق

 

ما الذي ال يفعلونه من أجل  .على التقرير: "أنا أحمق" يائير في رد برو، قالت:  -الية واقتصادية في منظمة  بم مديرة، راسكين أمير 

 اإلفالت من الحقائق...

 

ساعة بعد نشر ل: ض وأحد مؤسس ي حركة النزاهة وأخرى، قاحزب العمل ومعار وعضو في  في مظاهرات روتشيلدناشط  ،بنيامينإيبي 

 الفاسد الحي. عن ليحولوا األنظارمزروعو بيبي بالشرطة يسربون مادة ما عن فؤاد  .يائير

 

ا صورة رجل األمن الذي سجل املحادثة ، واملعروف أنه محرض يميني، قالالظل املغني،  أنا أيضا أعرف أن أسرب! حصريا! :فاضح 

 الذي كان سائق منزل رئيس الحكومة السابق. ، عامل آخر مستاء -نتنياهو يائيرل ج  هذا من َس ، تعرفوا على روعي روزن 

ال يمكن االعتماد على أحد، على مرأى العين سجل ما يحدث بالسيارة الحكومية بدون توقف! هذا تجسس! وخطر أمني! وهات إعرف 

 .0أيضا مسجل وقد يتاجر بهذا من أجل الطمع كما فعل مع أخبار  لديهماذا يوجد 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 مقتل مستوطن يدفع إلى تحريض في العالم االفتراض ّي:  .2

إثر إطالق نار عليه قرب مستوطنة حفات جلعاد جنوب مدينة  بجروح خطيرةبعد أّن اصيب قتل مستوطن إسرائيلي، مساء الثالثاء، 

 نابلس شمالّي الضفة الغربية املحتلة.

 ئيل شيبح وهو حاخام معروف في املستوطنة. ارز لى أّن القتيل يدعى إشارت مصادر إعالمّية أو 

ا أن التحريض طال القيادة  وحّرك مقتل الحاخام العالم االفتراض ّي اإلسرائيلي الذي طالب بمعاقبة الفلسطينيين على الحادث، علم 

ا. أيالفلسطينية   ض 

رسل تعازي للعائلة. أئيل شيبح و اسف ملقتل رز آ، على الفيسبوك: بنيامين نتنياهو، ةوفي تصريح له، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلي

 حقير، ودولة اسرائيل ستقوم بمعاقبته. القوات األمن ستعمل جاهدة على اعتقال القاتل 

 

رملته التي أخالل جنازة الحاخام شيبح، وقفت إلى جانب )البيت اليهودّي( على الفيسبوك:  تينفتالي بينبدوره، كتب وزير التعليم 

 "قلب". كررت الكلمة 

  ائيل كان انسان  ارز 
 
 حاط به. أبالحياة لكل من  اشعبالدفء وُم  انابض اقلبكان ، اومستقيم   اصادق

 هتم بمستقبل كل طالب عنده بفرح وبحب كبير. اقلب طفل يتحدث إلى والدته، وقلب أب ومرب أشبه ب، امحب   اكان يحمل قلب  

ئيل هي أعماله: بناء البالد، حب اإلنسان، اا خلفه دخلت إلى كل قلوبنا. وصّية رز وقفوا نبض هذا القلب، لكن الفرحة التي تركهأقتلة 

 تقديس الرب، والعمل بإخالص. 
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ئيل شيبح اموجه إرهابّية تكلفنا حياة شخص، الحاخام رز  مرة أخرى ، عضو كنيست عن البيت اليهودّي، كتبت ُمحرضة: شولي معلم

 قتل في طريقه إلى البيت في مستوطنة جلعاد. اطفال  6لينتقم هللا لدمه، زوج واب لـ 

 لقاة على القيادة الفلسطينية التي تحّرك نظام تحريض دسم وتربي قتلة لليهود. املسؤولية ُم 

يتم فحصهم خاللها من قبل  منفردة ، ودفع العرب للسفر في طرقات"جلعاد "حفات اإلعتراف وتوسيع مستوطنة -علينا إتخاذ خطوتين

 الجنود. 

 د على قوات األمن بالعثور على اإلرهابي ومعاونيه. عتمأ

 

ئيل اباإلنتقام وعلقوا فوقها بالقول: جنازة الحاخام رز  هاصورة على الفيسبوك طالبوا من خالل انشرو  اليمينيين"القّيمون على صفحة "

ا، األرب  ، في مستوطنة جلعاد. 0:22.عاء، الساعة شيبح لينتقم هللا لدمه والذي قتل مساء اليوم في حادث إطالق للنار، ستنطلق غد 

ا، نريد إنتقام  . ادم اليهودي ليس مباح 
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على الفيسبوك: في الساعة األخيرة  وقال، نائب رئيس بلدية القدس، علق وطالب بمعاقبة السلطة الفلسطينية، دوف كلمونوفيتش

 
ُ

رهابية يجب أن تكون املنبه آلخر النائمين )يشمل حكومة يبح في مستوطنة جلعاد. هذه العملية اإل ئيل شاز ع جثمان الحاخام ر يّ ش

عضاء  الكنيست( مما يستدعي املصادقة على قانون يمنع دفع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية حاال. وهذا القليل أاسرائيل و 

 . خرى. املصادقة على القانون الرد األمثل على اإلرهابأئيل ونمنع عمليات امما يمكن أن نقدمه لرز 

 

لينتقم هللا لدمه، عرب قاموا بإلقاء الحجارة  ،ئيلاثناء جنازة الحاخام رز أر: دون حدود! يت، حاخام، حرض وادعى على التو روعي يوسف

 تجاه املشاركين. 

 

ا: لينتقم هللا لدم الحاخام رز شاي عمار ن. لتكن ئيل شيبح والذي قتل على يد حقيريا، ناشط افتراض ّي، علق وقال في السياق محرض 

 ذكراه خالدة. 
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ا طالبت باإلنتقام و أ، ناشطة افتراضّية، ليفي أريئيال  لهنا إا، هو قام بخدمتك ال بخدمتنا، نه  لإعلقت على صفحتها على الفيسبوك: يض 

 يها املنصف. أاملسال. الحمد لك  كانتقم لدم عبد

 . ملعونينئيل شيبح من مستوطنة جلعاد قتل على يد مخربين االحاخام رز 

 

ئيل شيبح والذي قتل أمس ليد مستوطنة جلعاد ولد في حولون. اعقبوا بالقول على الحادثة: الحاخام رز  منتدى حولون القّيمون على 

 طفال. لينتقم الرب لدمه. أ 6ئيل ترك خلفه إمرأة واتعلم في مدرسة يشورون. عائلة عاشت معنا في حولون. رز 

 


