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 عن النشرة: 

"متابعات من اإلعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء اإلعالم الجديد الفاعل في الحيز العام اإلسرائيلي. تسلط ترصد نشرة 

النشرة الضوء على أهم القضايا التي تطرح وكيفية التفاعل معها، كما وتركز على تدوينات وأقوال السياسيين، الصحافيين، ونشطاء في 

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

 بشكل مكثف جًدا.  يث شغل العالم اإلفتراض ي موضوعانح 28.2.18-25.2.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

في القضية  اومحقق” بيزك“أن قاضية في قضية  أظهرت قد 10حصلت عليه القناة ” واتس آب“عبر تطبيق  دردشةفي املوضوع األول، كانت 

 عتقال للمشتبه بهم في الرسائل النصية قبيل الجلسة.قشا ونسقا بينهما فترات تمديد اال نا

لطات شبيط للقاضية رونيت بوزننسكي كاتس بأن الس في الدردشة، التي تم نشرها يوم األحد، قال املحقق في هيئة األوراق املالية عران شاحام

 تعتزم إطالق سراح بعض املشتبه بهم في القضية وتمديد إعتقال آخرين لبضعة أيام أخرى.

وقال  .”ستيال )هاندلر( وإيريس )إلوفيتش(، سنطلب بضعة أيام أخرى أيضا“في دردشة أخرى، كتب شاحام شافيط، في مسألة املشتبه بهم 

أنت تواصل الكشف عن كل ش يء لي وسيكون علي التظاهر “وردت القاضية  ”.الثة أيام، ولكن بكل تأكيد بإمكانك إعطاء يومينسيطلبون ث“

 ”.بأنني متفاجئة حقا

وأشعل نشر املحادثة بين اإلثنين العالم السياس ي والقضائي، الذي أمر بإبعاد القاضية والتحقيق معها، كما وانتقل املوضوع إلى العالم 

 فتراض ي الذي ناقش املسألة بكثافة كبيرة جًدا طغت على أي موضوع آخر. ال ا

” نتيف هآفوت“في اجتماعها يوم )األحد( على خطة تقض ي بشرعنة بؤرة  صادقت الحكومة اإلسرائيليةما فيما يتعلق باملوضوع الثاني، فكانت أ

 فيها في غضون  15ربية، إذ من املقرر أن يتم هدم الخليل[ في الضفة الغ -االستيطانية في غوش عتسيون ]منطقة بيت لحم
ً
أيام بناء  9منزال

 على قرار صادر عن املحكمة اإلسرائيلية العليا.

ص نحو نصف األموال  60صادقت الحكومة على تحويل نحو و كما  مليون شيكل من وزارة املالية إلى مجلس غوش عتسيون اإلقليمي. وسيخصَّ

موقت ألسر املستوطنين، التي من املقرر أن يتم هدم منازلها، إلى أن يتم بناء منازل دائمة لها في مكان قريب.  التي سيتم تحويلها إلقامة حي

 موسيُعطى املبلغ املتبقي كتعويض عن املنازل التي سيتم هدمها، ولتغطية مصاريف إقامة املستوطنين في بيوت ضيافة ملدة ثالثة أشهر إذا ل

 ل الهدم.قت قبؤ بناء الحي امل يكتمل

ياق ض قرارات املحكمة العليا، وقد انتشرت في السن داعم وآخر رافض للخطوة التي تقو فتراض ي، ما بير موضوع دعم املستوطنة العالم اال ثاوأ

 بدعم سكان املستوطنة.  تحملة موسعة جًدا طالب
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 فضيحة الرسائل النصّية تشعل العالم االفتراض ي! .1

قشا ونسقا بينهما فترات في القضية نا اومحقق” بيزك“أن قاضية في قضية  10حصلت عليه القناة ” آب واتس“أظهرت دردشة عبر تطبيق 

 عتقال للمشتبه بهم في الرسائل النصية قبيل الجلسة.تمديد اال 

اتس بأن السلطات ك سكيوزننللقاضية رونيت ب شبيطفي الدردشة، التي تم نشرها يوم األحد، قال املحقق في هيئة األوراق املالية عران شاحام 

 عتقال آخرين لبضعة أيام أخرى.اتعتزم إطالق سراح بعض املشتبه بهم في القضية وتمديد 

 .”ستيال )هاندلر( وإيريس )إلوفيتش(، سنطلب بضعة أيام أخرى أيضا“في دردشة أخرى، كتب شاحام شافيط، في مسألة املشتبه بهم 

 ”.بإمكانك إعطاء يومين سيطلبون ثالثة أيام، ولكن بكل تأكيد“وقال 

 ”.أنت تواصل الكشف عن كل ش يء لي وسيكون علي التظاهر بأنني متفاجئة حقا“وردت القاضية 

 الفرصة لتقديم حججهم قبل أن يتخذ القاض ي قراره. انُيمنح الطرفاملحادثة بين اإلثنين أجريت قبيل الجلسة، حيث 

لعالم ما وانتقل املوضوع إلى اوالقضائي، الذي أمر بإبعاد القاضية والتحقيق معها، كوأشعل نشر املحادثة بين اإلثنين العالم السياس ي 

 فتراض ي الذي ناقش املسألة بكثافة كبيرة جًدا طغت على أي موضوع آخر. اال 

بدل فاهو، تنينوزننسكي لو كانت القاضية بميريتس، علقت على املوضوع وقالت على صفحتها على الفيسبوك: رئيسة حزب  -زهافا غلئون 

"إلى أين تدهورنا كمجتمع. أناس يسجلون، يحفظون  ،وضح أنه منذهلأأمسالم للقاعات و ذهب الصراخ أنه يجب تعليق عملها، كان 

 التسجيالت".

 واتس أب ببالقريب سنعمل على تعليق عمل قاضية بسب هأن تدعيلجهاز القضاء"، كانت  300ما كانت ميري ريغيف لتسمي القضية "خط 

 صغير من الحاضنة شوشانا.

 هذا كان األشهر األخيرة، في عتاد أن يصمت ا. سيصمتلتحقيق جنائي، كان  ليدعو   غلعاد أردان كان ما
ً
 بسهولة. يأتيهسإذا

 في صادقةات منشور  بثها لتكشف املحقق، وتأسلوب تأن الواتسأبات كان تقول والقاضية ما كانت سمحت أن يعلقوا عملها في امللف. كانت 

 بقاعات املحكمة. الخردة بوك عن الفيس

صحيح لجهاز القضاء، صحيح عدة أضعاف لرئاسة الحكومة. إذا على الواتس أبات هذه القاضية واملحقق يجب أن ينهيا وظيفتهما. لكن ما هو 

يحاول أن ينسق تغطية مع موزيس؟ أين كانوا عندما شهد محرر قاضية ومحقق، أين كانوا عندما ُسجل نتنياهو  قالةكيود إلللا في نادون ي

بسيجارات  لكآالف الشواتدخل عائلة نتنياهو بالتحرير؟ أين كانوا عندما اعترف رئيس حكومتهم أنه تلقى مئات  لىمحرر في والاله ع بعد

 شمبانيا؟زجاجات و 

آخر تماما لرئيس الحكومة. كي يتم الحفاظ على نتنياهو، هم حتى ألنه يتضح أنه بالنسبة للحكومة يوجد معيار واحد للقضاة، ومعيار 

 مستعدون أن يتظاهروا أن "سلطة القانون" تعنيهم.
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نكشاف ال وينبغي مساءلتها. لكن اإل  غير سليمسلوك القاضية بوزننسكي كاتس عضو كنيست عن حزب ميريتس، قال بدوره:  -غيلئون إيالن 

حكومة عائلته ومقربيه. رئيس ال ،، امللفات، القضايا والتهم الجنائية ضد نتنياهوالدابة الزواحف والحشراتمن صندوق    ينقصوال  يزيد

 ُيع أن وال يستطيع يتولى خدمةالغارق حتى الرقبة بالتحقيقات ال يستطيع أن 
َّ
ائل النصية القصيرة رسصناديق املذبح وال بالخردة وال بالق ال بل

 .في الهاتف

 

ين املستشار باتس و ك –ين القاضية بوزننسكي ب نقطاعاال ، قالت معلقة: ورئيسة الحزب عضوة كنيست في املعسكر الصهيوني -تسيبي ليفني

بجهاز  على ثقة الجمهور  اجحر  القضائي لقسم التحقيقات كما نشر، صادم. الشكوى ألمين الشكاوى على القضاة صحيحة وتركها املنصب 

 القضاء.

 

قاوة ولت سنين إقناعنا بخصوص ناكل الكالشيهات التي حمتطرف ومحرر متشدد لصحيفة مشباشا، قال معلًقا: صحفي  -إليعيزر شوملان

 أمام الواقع. الكل مُ  تحطمتجهاز القضاء 
 
ي ، سيقض يس يء لكوإذا قرر جهاز الضحك أن  صديقتها، صداقة تدافع عن اق. يد تغسل يدسَّ ن

 عليك.

 كاتس باملجمل تصرفت حسب املعيار املقبول وسط زمالئها. تصدقون أنه ليس كذلك؟ -يبدو أن القاضية بوزننسكي
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انت حماقة كاتس: ك -وزننسكيباملحامي تسيون أمير يمثل القاضية رونيت  :، قالصحفي يقدم برنامج إذاعي صباحي يومي -أساف ليبرمان

 .األخالقية#كلمان ليبرمانالعتبة الجنائية أو املخالفة  صلسلوكها، لكن هذا ال يبمعينة 

 

إندهاش بالجهاز السياس ي: حسب استطالع رأي جديد، فيما لو أجريت  :، قالصحفي وكاتب وكاتب سيناريو وموسيقي -أمير بن دافيد

 إنتخابات اليوم لكانت القاضية رونيت قويت بأربعة مقاعد. 

 

كاملة صورة الجوال مع املب، قالت: وعمود سياس ي في صحيفة غلو صحفية وسياسية، تملك مدونة سياسية مستقلة "فلوج"  -طل شنايدر

لجوال على أصحاب ا قوية، ألنه إذا كان الجوال مكشوفا هكذا للجميع، سريا ليست تنصتا -شبيط -كاتس وبين شاحام -ين بوزننسكيب

 .يةالفرد تهأنه توغل و/ أو إخترق سلط ل املكاملة لعلنية. لم يكن تجهيزا عبثياشبيط؟( الذي كشف هذا وحوَّ  -)شاحام

 

خبر حيوت أالقضاة  لىمفوض شكاوى الجمهور عنون الجنائي في األحياء الحريدية، قال: مراسل األخبار لدى الشرطة في القا -إيلي شلزينغر

ضاح الذي ُوجه ستيستنتاجاته بطلب اال اكاتس، بهدف بلورة  -وشاكيد أنه ُيكمل اليوم جمع املواد والنتائج بخصوص القاضية بوزننسكي

 .بنشر القرار نسمحاتإليه على أيديهن. رئيسة العليا ووزيرة القضاء أعلنتا أنهما س
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أن    حقا استغربتمع مصدر ببرقية.  ليس من وقت بعيد تراسلُت ، قال: 2مراسل سياس ي للقدس في قناة الشبكة الجديدة  -يارون أبراهام

وال يبقي  املراسالت لغياألمر الذي ي -يعلى الواتس أب. وعندها ميزت أنه يكتب سطرا، يرى أنني قرأت وفورا يمحفضل املراسلة هناك وليس 

 دعةكاتس، الذي تبين هذا املساء أنها أيضا مخا -وزننسكيبسألت ملاذا؟ قال: "ليس شخصيا، ال تشعر باإلهانة"، ملعلومية القاضية  ،عالمات

لة.  وأيضا مهم 

 

أنا أطلب مساعدة لحظة من أصدقائي املتعلمين هنا: كيف وملاذا أن القاضية واملدعي ليسا معتقلين ، قال بدوره مغرًدا: نير غوتاز الصحافي

ن القيمين  ،بتهمة تشويش إجراءات املحكمة، وكيف هذا أن هواتفهم لم توضع اليد عليها بعد ن م 
كي يتم الكشف عما طبخوا أيضا، وهل م 

 األمور؟على املدعي كان بسرية 

 لو أن املدافع العام أو متهما كانا يتراسالن هكذا مع قاض، لكانوا مسجونين بأبي أبوي.

 

قصيرة الرسائل النصية الكم من الغاء يمكن أن يخرج من قبل السايبر. إذا عزلنا القاضية على ناشط على الفيسبوك، قال:  -يغآل بينتورا

 .، هذا قانوني، إنتخابات إسرائيل اليوم وتسجيالت آري هارو بتعليمات نتنياهوبالهاتف

 

ط بين ترب رسائل نصية قصيرة بالهاتفحيفيتس محا  نشر أول: تشتبه الشرطة بأن نير، قال: 10املراسل القانوني ألخبار  -مانآفيعاد غليك

ما حاوال أن ينسقا اإلثنان مشتبه بهما أنه أيضا إلوفيتش متهم بثمن رسائل نصية قصيرة بالهاتف. التغطية في والاله وبين القرارات في بيزك.

 نصوصا.
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 أسبوع؟ بدأ قبل قد ملاذا كان غير ممكن إنهاء تحقيق كانهل من أحد يعرف أن يوضح عضو سابق في االتحاد الوطني، قال:  -ميخائيل بن آري 

 .الهاتفبرسائل نصية وبدون  رسائل نصية بالهاتفتعاون املحاكم مع مخالفي شرطة الشيخ، هو مع 

 

سائل ر املدعي والقاضية: قد يكون عندهما باألجهزة بدائل  تقاال إلطلب التكون على ضوء االستشارية، قال: خبير العالقات  -أساف يعاري 

من  هبجهاز القضاء، أو من قضايا أخرى تماما، قد تنكشف إذا خرج اإلثنان من الجهاز. غير مؤكد أن آخرين مسؤولينأخرى مع  قصيرةنصية 

 .إبعادهماأن يتم للجهاز  فضلامل

 

بعد  مقالين االقاضية واملحقق يجب أن يكونب، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار، قال: رجل أعمال، رئيس ماكان تل أبي -إيالن شيلواح

 تعليق.الالبراءة( وحاليا ليخرجا لإلعاقة /  حيازة تتوضيح )فجأة نسي

 مثير أن املهاجمين واألكثر مطالبين بإقالة فورية هم هؤالء الذين يعترضون على خروج بيبي لإلعاقة وأو االستقالة.

  مهما كانت. رسائل نصية بالهاتفرشاوى وليس تمرير يتعلق بة ييوجد ملفا توصيات شرط ولبيبي

 

يوجد لي ش يء واحد ألقول لخرقات القيصر الذين يظهرون فجأة أنه يوجد مس بحقوق املواطن ناشط افتراض ي معروف، قال:  -يوآب غالسنر

 .متفاجئين بدون ت اإلعالم الحر، الذين يفهمون كم هو مهم تنظيف القذارة:(، الذين ُيظهرون  أهمية رسائل نصية، خردات، إعتقاالت)
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ق قَّ كيف يمكن التحقيق مع نتنياهو عندما يقرر هو متى ُيح  ادي الرائد في إسرائيل، كلكاليست، قالت: تكتب في املوقع االقتص -تمار حداد

العمل،  يسخرون منمن جهاز البليفون!  رسائل نصيةمعه؟ ُيبقون إيشيل بالسجن ألن النصوص لن تتناسب إذا كان هذا غير متأخر. قد محا 

حلق ورأينا درعي وكاتس
ُ
 الخزي. ،كل مرة يوجد تحقيق، نتنياهو خارج البالد، ماهذا إنفالت نتنياهو، الرافعة ت

 

االت على كل الجرائم واالحتيسياس ي إجتماعي، قالت:  وعمود في ملحق يديعوت أحرونوت األسبوعي وهصحافية، كاتبة  -سيلفي كيشيت

 .حمقاء رسائل نصيةتنسيها 

 

السؤال الذي يجب سؤاله هل القاضية ذات جودة وكل قراراتها هي ذات جودة وليس إذا كان يوجد لها مرشد سياحي، قال:  -غرشون كرفيك

 . أشد على يد القاضية بوزننسكي املحترمة.الم تؤثر أبدا على قراراته رسائل نصية

 

مهمة  يةرسائل نصماذا تعلمنا؟ أن تقريرا في التلفزيون وتصوير رة لشركة خاصة رائدة في االقتصاد، قال: عضو مجلس إدا -عوفير سيغال

 أكثر من توصيات الشرطة وتحقيق بآالف الساعات ) ليس لهم أي صالحية... ويجب االنتظار للمستشار القضائي ولإلدانة(

 .مثير للشفقة
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ن موجة آسفة أن ُيبالغ بمنشورات، لكوهي ناشطة يسارية راديكالية، قالت:  يرة في قسم الفلسفة في جامعة تل أبيببمحاضرة ك -عنات مطر

غنا باعتقال املحامي صالح ح تعلق باإلعتقاالت اليوم. اآلني لذيالسيئ األخير ا جديدتاعتقاالت الشبيبة بالنبي صالح ليس ال بل 
ُ
موري اإلداري أ

ديه ملؤي ت رسالته الجميلةم  ُمدد اليوم بأربعة شهور. قبل عدد من الشهور ترج  -الذي يعمل في منظمة الضمير، لحقوق املعتقلين والسجناء –

 (.بكومينتفي فرنسا )أضم الرابط 

موري لن يستأنف على اعتقاله بسبب إضراب ح ،، أقيمت نشاطات تضامن كثيرة. هناك وبأماكن أخرى. ومع ذلك، اإلعتقال استمربالواقعو 

 خاص. شكلبواإلجراء بالجملة لإلعتقال اإلداري عموما  ةالتي تسمى املحاكم العسكري املهزلةاملعتقلين اإلداريين ضد 

رية. هي س رسائل نصيةحتاج يباملحاكم العسكرية. الوحدة بين اإلدعاء لجهاز القضاء ال  -الشاباك )نعم، هذا يشمل القضاة–لسلطة -#كفى

 مكشوفة تماما، بالتطبيق(.
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  وتعاطف من العالم االفتراض يّ نتيف هأبوت  .2

]منطقة  االستيطانية في غوش عتسيون ” نتيف هآفوت“على خطة تقض ي بشرعنة بؤرة  صادقت الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها يوم )األحد(

 فيها في غضون  15الخليل[ في الضفة الغربية، إذ من املقرر أن يتم هدم  -بيت لحم
ً
أيام بناء على قرار صادر عن املحكمة اإلسرائيلية  9منزال

 العليا.

ص نحو نصف األموال  مليون شيكل 60كما صادقت الحكومة على تحويل نحو  من وزارة املالية إلى مجلس غوش عتسيون اإلقليمي. وسيخصَّ

ريب. قالتي سيتم تحويلها إلقامة حي موقت ألسر املستوطنين، التي من املقرر أن يتم هدم منازلها، إلى أن يتم بناء منازل دائمة لها في مكان 

لم  دمها، ولتغطية مصاريف إقامة املستوطنين في بيوت ضيافة ملدة ثالثة أشهر إذاوسيُعطى املبلغ املتبقي كتعويض عن املنازل التي سيتم ه

 يكتمل بناء الحي املوقت قبل الهدم.

وأشاد رئيس املجلس اإلقليمي غوش عتسيون شلومو نعمان بقرار الحكومة، ووصفه بأنه إنجاز هائل للمشروع الصهيوني في الضفة الغربية. 

 في بناء وأشار إلى أن املستوطنين ي
ً
 آخر، بعد أن تكتمل عملية شرعنة باقي البؤرة االستيطانية. 350عتزمون املض ي قدما

ً
 منزال

فتراض ي، ما بين داعم وآخر رافض للخطوة التي تقيض قرارات املحكمة العليا، وقد انتشرت في السياق ر موضوع دعم املستوطنة العالم اال واثا

 توطنة. بدعم سكان املس تحملة موسعة جًدا طالب

، حيث أظهرت السكان يتحدثون إلى املجتمع اإلسرائيلي ويطالبونهم بالدفاع عنهم من أجل حماية !نقاتل -وقتنا ينفذوجاء عنوان الحملة، 

 املستوطنة ومشاريع اإلستيطان. 

 وجه واألفكار. من حيث الت ايميني وتفاعل الجمهور االفتراض ي بشكل كبير مع الحملة التي تم تداولها بكثافة، خاصة من الجمهور الذي يحسب

 

يوضح  ا، تناولت موضوع املستوطنة وقالت ناشرة الفيديو وتصريحوالرياضة وعضوة كنيست عن الليكودوزيرة الثقافة  -ميري ريغيف

 .نستمر بتطوير يهودا والسامرة""مساهمتها في دعمها على الفيسبوك: 
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 فتينصادقنا اليوم على امليزانية ملخطط ، قال بدوره: الخارجية وعضو كنيست عن الليكود رئيس حكومة إسرائيل ووزير -بنيامين نتنياهو

 نستمر بالعمل لصالح اإلستيطان.. هأبوت

 

رور أننا أنا مس، قال في السياق: ن السياس ي وعضو كنيست عن الليكودوزير حماية البيئة، القدس والتراث، عضو مجلس األم -إلكين فزي

 نكون  فعلى مخطط  بالحكومة يستحق الدعم لسكان نتي نجحنا بالتصديق
ّ

ألن مصدره  ا املوضوع،ذله حتاجينمأبدا هأبوت. كنت أفضل أال

ملحكمة العدل العليا، لكن إذا كان قد اتخذ القرار الفاضح هذا، صحيح عملت الحكومة التي مررت عبرة لكل من  وغير منطقي خاطئ بقرار

 سطة حرب قانونية. ستيطان بواإل ُيحاول أن يمس با
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مبارك واضع حدود أرملة. أشكر خالق العالم على اإلستحقاق ان أكون رسول  :، قالعن حزب شاس وزير الداخلية -رييه مخلوف درعيأ

قيم فورا أيضا بيوت العائالت العزيزة من ’ عميت’وصية، أن أقيم وأن أبني املستوطنة الجديدة 
ُ
 فنتي’ملخليي عامونه، أنتظر لكي أبني وأ

 وأعمل من أجل اتخاذ قرار حكومة بيوم األحد القريب.’ هأبوت

 

 احين أن جزء هأبوت"، فيف ن مليون شيكل على إفراغ "نتييستة لتستثمر بالحكومة ذاه، قالت معترضة: رئيسة حزب ميريتس -زهافا غلئون 

 ان جديدة، إذا فتش أحد عن القيم التي فقدهابللمجلس املنطقي غوش عتسيون وإقامة م اللمستوطنين، تعويض امن املال يشمل تعويض

 بينيت، هي موجودة هناك.

 

 فنتي’الحكومة تقلص بالصحة بالرفاه وبالزراعة كي تمول إخالء البيوت ب ، قال: عضو كنيست عن املعسكر الصهيوني -إيتان بروش ي

ليون شيكل تكاليف م 50امليزانياتي ل صدر املشاؤول مريدور، ماهو  ملاليةهذا الصباح بلجنة املالية سألت رئيس قسم امليزانيات با’. هأبوت

 هأبوت. أجاب مريدور ان املال سيصل من تقليص عرض ي إضافي بكل مكاتب الحكومة! فقانونية بنتيالغير إخالء البيوت 

 

مليون  56هأبوت وكل ما كان يجب هو  فواو ال أصدق أن نتنياهو نجح أن يحل مشكلة نتي، قال:  كوميدي وكاتب سيناريو -ابينوفيتشيوآب ر 

 مليون شيكل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 56شيكل! يوجد مشكلة من غير املمكن حلها ب 
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ندفع على هذا من أموال ضرائبنا؟ جنننا تماما؟ ونقلص ، ملاذا نحن مجبورون أن العظيمسبحان هللا ، قال: صحفي إسرائيلي  -مير بيليغع

 أيضا من الصحة والتربية والرفاه. تعالوا نراكم تستثمرون مبلغا كهذا باألحياء؟ أو بأوالد محيط غزة. فساد

 .هم بفندق بتكلفة أكثر من مليوني شيكلؤ هأبوت سيتم إيوا فبؤرة نتي ولمخ

 

 عادل.اإلثراء غير الصطلح: ملبالسنة األولى حقوق سمعت عن ا، قالت: املستوطنات من قبل سالم اآلنرصد رئيسة مشروع  -حغيت عوفران

كمل دراستي باملجال، أنا ال أعرف إذا هذا م
ُ
 هذا مزعج. -هأبوت. بكل األحوال كيفما تسمون هذا فلحالة نتي الئمألنني لم أ

 


