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 عن النشرة: 

"متابعات من إلاعالم الجديد في إسرائيل" ما يكتب وينشر في فضاء إلاعالم الجديد الفاعل في الحيز العام إلاسرائيلي. 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 إلاسرائيلي آلاخذة في الازدياد في آلاونة ألاخيرة.الساحة إلاسرائيلية م

 حيث شغل العالم الافتراض ّي إلاسرائيلي موضوعان:  10.4.18-8.4.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

ع، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر جندًيا إسرائيلًيا وهو يعدم شاًبا فلسطينًيا على فيديو قصير تم تداوله، هذا ألاسبو  .1

 الشاب ألاعزل. ةنه فرح القناص إلاسرائيلي بإصابالحدود مع قطاع غزة، برز واضحا م

علًما أنه كان وسط رهابًيا"، ا"باعتباره الشاب الفلسطيني  من العالم الافتراض ّي  الجندي متفهًما ظروف اعدام ودعم قسم

 وعلى ما يبدو مباراة كرة قدم.  ،ملعب

 . هندوراسوزراء ومشاركة رئيس  فيه لقاء خطابل" ونية رئيس الحكومة إلاسرائيلي إاستقالل إسرائيالاحتفال بـ " .2

لى تسوية بشأن السجال الذي اشتعل إهذا ألاسبوع، قد توصال رئيس الكنيست يولي ادلشطاين ورئيس الحكومة نتنياهو، وكان 

، وانعكس على العالم الافتراض ّي،حيث اهو خطابا خالل الاحتفال السبعينعدم القاء نتنيعلى على خلفية إصرار ادلشتاين 

الت ة عن تنظيم مراسم الاحتفاتداولت وسائل إعالمية إسرائيلية بان نتنياهو والوزيرة ميري ريغف رئيسة اللجنة الوزارية املسؤول

 خطاب.أمر الا اصرّ 

والقاء بعض الجمل من وثيقة  الشعلةشعال إيقوم نتنياهو ب بأنالتسوية ، تقض ي عالم إسرائيليةإوبحسب ما تناقلته وسائل 

 مخطط له.هو رئيس الكنيست من الحضور الى الاحتفال كما  ، سيتمكنالاستقالل، وفي هذه الحالة

وزراء هندوراس خوان أورالندو هيرنانديز في ايقاد شعلة استقالل إسرائيل ضجة ئيس ر ثار إلاعالن عن مشاركة ، أمن جانب آخر 

 ه خطابا فيه.ئلقاإشاركة نتنياهو في الاحتفال و حيث اعتبرها البعض تمهيًدا مل ،وانتقادات

ه اعتبر ، فتراض ي إلى تداول املوضوع أكثر ما دفع العالم الا  ،تفالحندو هيرنانديز عن عدم حضوره الا والحًقا أعلن أورال 
ّ
 وأن

ً
خاصة

 عدم املشاركة بسبب ضغط اليسار إلاسرائيلي. 
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 : قناص الجيش "يصطاد" أعزال .1

 الحدود على افلسطينيً  اشابً  يعدم وهو  اإسرائيليً  اجنديً  الاجتماعي التواصل وسائل على ، هذا ألاسبوع،تداوله تم قصير  فيديو  شريط أظهر 

 .للفلسطينيين دولية حماية وضمان إسرائيل، مسؤولي بمحاكمة الفلسطينية السلطة وطالبت غزة، قطاع مع

 وهم فلسطينيون  شبان الفيديو  في وظهر  رفاقه، مع ضحكاته وسط وذلك ألاعزل، الشاب بإصابته إلاسرائيلي القناص فرح واضحا وبرز 

 .بعيدا لنقله الشاب إلى يهرعون 

 دوليا، مسؤوليه بمقاضاة وطالبت الفلسطينيين، ضد" إلارهاب في إلامعان"بـ إلاسرائيلي الجيش الثالثاء يوم الفلسطينية السلطة واتهمت

 .املسرب الفيديو  انتشار  خلفية على وذلك

الشاب  باعتبار ، عدامالجندي متفهًما ظروف إلا  منهدعم قسم وتطّرق العالم الافتراض ّي إلاسرائيلي إلى الفيديو بكثافة كبيرة، حيث 

  "إرهابًيا".

اللها ، حيث أشار من خعلى راديو الجيش ملقابلة مسجال  امقطع، وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي، علق على املوضوع ونشر نفتالي بينت

قابلة قائال على ويتفهم الظروف املحطية بإطالق النار، وعلق على امل ،اطلقوا النار على الفلسطيني نذيأنه ال يحكم على الجنود ال

 الفيسبوك: من إحدى املقابالت الغريبة التي كانت لي فيما يتعلق بدعم جنودنا في غزة. استمعوا وشاركوا. 

 

لغة القذف الخاصة يكتبون لي هنا أن زئير الفرح هو باملجمل "سابًقا، علق وقال في السياق:  حركة سالم آلانمدير عام   ،ياريف أوبنهايمر

 لقناصين فلسطينيين لكنا سميناهم حيوانات آدمية.اقصير  اعندما يرون فلسطينيا ُيقتل. لو كان فيلمبالجنود" 
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في  جنود الاحتاللتنظيم مكون من جنود إسرائيليين مسرحين، يجمعون معلمات عن ممارسات  -"نكسر الصمت" على منظمةالقّيمون 

 .)برفض ألامر( مسؤولية  خذواهذا هو ألامر. ، علقوا بالقول بعد نشر الفيديو: يةبالضفة الغر 

 

توثيق نادر لتصفية مخرب على يد قناص جيش "، اليمينية بالتحريض: نزأر إلسرائيلمقابل "نكسر الصمت"، علق القّيمون على صفحة "

 !هيا للهدف القادم الدفاع إلاسرائيلي!

 يالُف أوضح بإذنكم أن 
 
شر على الشبكات )العربية واليسارية( بالواقع ابتداء من ساعات الظهر. مل

ُ
 ن

 جابي!!ياملذكور هنا كش يء إ يلمالفأنا أطرح 

 عن مطلوب حماس. كما يبدو الحديث لم يطلق القناص النار من تلقاء نفسه، 

 في جيش الدفاع إلاسرائيلي يفحصون ألامور.

 معدود على فرقة القناصة الخاصة بجيش الدفاع إلاسرائيلي.الخلفية "يشتم" ومسرور غير بمن ُيسمع 

 
ً
  تنفسوا الصعداء يا ناس... كل ش يء تمام!إذا
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مسة مع رافي ريشيف"، عمل افي معاريف، مقدم بديل في برنامج أكتواليا في القناة العاشرة، عمل في برنامج "الخ ، صاحب مدونةأور هيلر

ل يوثق قناصا من جيش الدفاع  يلمالف، علق وقال: "صباح النور" في القناة العاشرة في برنامج في برنامج "لوندون وكرشنباوم"، يعمل مَّ ح 
ُ
امل

 إلاسرائيلي على الحد الفاصل مع غزة يوم الجمعة. في جيش الدفاع إلاسرائيلي يفحصون. 

 

، ُيلزم بفتح تحقيق فوري من قبل التحقيقات هو قضية إلئور أزريا يلمالفهذا ، قال: إلاخباريةمراسل سياس ي للقناة العاشرة  ،براك رافيد

 العسكرية ووقف استعمال القناصين حتى نهاية فحص شامل للجيش.

 

الذي تفوهوا كالم القذف ، قال: والدينفي يكتب في مكور ريشون وكذلك في املوقع التابع له، يكتب في مجال املجتمع اصح ،أريئيل شنابل

الذين قد يشاهدون ألول مرة في حياتهم إطالق النار هذا، غير لطيف قليال، لكن يبدو بالضرورة س يء كجزء من  ون املراهقبه الجنود 

طلق النار عندما يتواجد ولد صغير باملحيط. نقطة. من تجربة الشرق ألاوسط، يلمبنظري الصورة املهمة من الف فولكلور قتال. هذه
ُ
: ال ت

 الجملة بالعربية.ال يوجد ترجمة لهذه 
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 كل إلاحترام. ا يلزم!!! الضبط كمب، علق وقال: ناشط على الفيسبوك ، بوكوفزةبنيامين 

 

 كانوا حتى لطفاء بردهم... ليحفظهم هللا أبطال إسرائيل!!!، ناشطة على الفيسبوك، علقت وقالت: نوفار هانيا

 

 ."ت"أصابحترام كل الا ، قال: ناشط على الفيسبوك ،ياكير أسولين
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 حترام لجنودنا. ، قال: جميل جًدا، كل الا ناشط على الفيسبوك ،دافيد كتسوبشويلي

 

على يد قناص جيش الدفاع إلاسرائيلي على حد قطاع  بتوثيق نادر لتصفية مخر "، علقوا بالقول: ميدان اليمينالقّيمون على صفحة "

 غزة!
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 إسرائيل يثير ضجة في العالم الافتراض ّي: استقالل  .2

 إصرار  خلفية على اشتعل الذي السجال بشأن تسوية الى ، هذا ألاسبوع،نتنياهو الحكومة ورئيس ادلشطاين يولي الكنيست رئيس توصل

 حيثعلى العالم الافتراض ّي،وانعكس  ،"إسرائيل استقالل" على بمرور سبعين عاما الاحتفال خالل خطابا نتنياهو  القاء عدمعلى  ادلشتاين

 اصرّ أ الاحتفاالت مراسم تنظيم عن املسؤولة الوزارية اللجنة رئيسة ريغف ميري  والوزيرة نتنياهو  بأن إسرائيلية إعالمية وسائل تداولت

 .ادلشطاين رفضه الذي الامر  خطاب بالقاء نتنياهو  يقوم ان على

 الكنيست رئيس فان الحالة هذه وفي الاستقالل، وثيقة من الجمل بعض لقاءإو  شعلةال شعالإب نتنياهو  يقوم التسوية بأن تقض يو 

 .له مخططهو  كما الاحتفال الى الحضور  من سيتمكن

 لقاءإب سيقوم و أ الحضور  بين كضيف كان نإ حضوره طبيعة عن توضيح دون  الاحتفال في سيشارك نهأ الخميس علنأ نتنياهو  وكان

 .فيه خطاب لقاءإب نتنياهو  قام ان الاحتفال مقاطعة الكنيست رئيس تهديد من بالرغم هذا جاء خطاب،

 ،إسرائيل في وانتقادات ضجة شعلةال ايقاد في هيرنانديز  أورالندو  خوان هندوراس وزراءرئيس  مشاركة عن إلاعالن ثار أ آخر  جانب من

 .نتنياهو ملشاركة اتمهيًد  البعض اعتبرها حيث

ه، ما دفع العالم ألافتراض ي إلى تداول املوضوع أكثر عن عدم حضوره،  هيرنانديز  أورالندو والحًقا أعلن 
ّ
 وأن

ً
عدم املشاركة  عزى  خاصة

 ضغط اليسار إلاسرائيلي. إلى

ها ؤ أصدقاو   تمار زاندبرغ رئيسة ميريتسعلق على املوضوع وقال: عضو كنيست عن حزب الليكود وهو نائب رئيس الكنيست، ، أورين حزان

 وصول رئيس الهندوراس.متهمون بإلغاء 

 منذ وقت ليست حزب
ً
 سمعة إسرائيل في العالم. على تشويهإنما هي تعمل على املكشوف  -اصهيوني اميريتس ليست فقط إذا

 إلغاء الدعوات لجبل هرتسل ولغالبية احتفاالتها واحتفاالت بقية شركاء ميريتس باالستقالل يشكل جوابا صهيونيا مناسبا!

 

 .كل قوةشاركوا*** ب، قال في السياق: ورئس حزب ألارض الجديدة راكاهود بيسياس ي، كان مقربا من إ في، محاماصح ،إلداد ينيف

من أجل مجد دولة إسرائيل، حتى يوم الاستقالل تريد الشرطة*** بيبي للتحقيق بالفساد وتدمير دالئل وبيبي يريد أن يض يء شعلة*  

ابن ملك، هو و ض يء شعلة، إذا هيا. ليس ملكا لن يخطب. وإذا كان مهما لبيبي أن يكون ميعمل على ضغطنا وضغط كثيرين آخرين. بيبي 
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. وأيضا سارة تحصل على الصف ألاول، بالتشريف ال يوجد مشكلة أن نكون واسعين* انتصرنا* حتلنة كل الوقت بقناتنا 12واحد من 

  الرابط. في البرقية أو اضغطوا على" البرقية* ابحثوا عن "إلداد ينيف محتلن

 

 إعالن مسؤولين بوزارة الخارجية:، قال: محرر صحيفة مكور ريشون  ،أريئيل كهانا

 بعالقات إسرائيل الخارجية.بتمار زاند
ً
 رغ وبقية العباقرة الذين أدوا إلى إلغاء الزيارة، يستطيعون أن يسجلوا ألنفسهم مسا

 ليساريي إسرائيل ومستنيريها ليس جميال ووسيما. مليركل، أوباما، والبابا أرنندو جيد بما فيه الكفاية، لكن

 # إزدراء

 

 تهزأ بالعريضة املطالبة بمشاركة سارة نتنياهو في، اسومعلق سياس ي وأمني لصحيفة معاريففي ورجل قانون، مراسل اصح ،بن كسبيت

ْعتالحفل وقال: 
َّ
 .يريدون لسارة نتنياهو أن تض يء شعلة -عريضة. وق

 من ما جاء في العريضة: 
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ستقالل القريب  بالسنة تنياهو الحق بإضاءة شعلة بيوم الا نتوجه لوزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف بطلب أن تمنح السيدة سارة ن

 لدولة إسرائيل. ال خالف على أن كل مواطني إسرائيل سيفرحون. 70 -أل

 

 الشعلة ال ش يء بعد أن حرق الزوج نتنياهو الدولة.  ،من ناحيتي، علقت على ذات العريضة وقالت: ناشطة على الفيسبوك ،جيال يعكوبي

 

 هو ُيض يء شعلة ملجد دولة إسرائيل على فعله من أجل دولة إسرائيل من خالل مركزه ، قالت: مصممة أزياء وحلى ،أورتال بن ديان
ً
إذا

 نصوص الحفل مقطع توضيح بحيث ال ُيسمع كنكتة؟  كيف يستطيع أن يكتب  كاتب كرئيس حكومة إسرائيل؟
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 اللحظة ألاخيرة:في توصلوا إلى حل وسط ، قال: رائدة في إسرائيلرئيس مجلس إدارة شركة  ،غادي بيليغ

 ُيشعل نتنياهو الشعلة على جبل هرتسل ويطلق املفرقعات،

 يد فشيم ويكثف من تقوى العالم،في يجامل يئير للشعلة 

 إطالق الصفارة بيوم إلاستقالل، تض يء الشعلة ألاوملبية وتمثل إسرائيل برمي املطرقة.سارة تنفذ 

 

.  ملاذا يعاند املتهم لكي يض يءالشعلة ويربك الدماغ، قال: سطي والشرقيمتو ل إسرائيلي، غنى بالطابع البحر وممث هو مغن، موش ي كوهين

 . حفل دعاية لحكومة فساد

 .تحريض وكذب
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وملن تساءل ملاذا يض يء رئيس ، قالت: التستر عليها، كشفت صفقات أسلحة تم الاجتماعي والسياس ي في املجال مهنيةصحافية   ،حنه كيم

ل كوزير خارجية ع 
ُ

يتضح أن بيبي أغلق على صفقة بيع  -هندوراس شعلة، عدا عن أن بيبي املتهم بالجرم يريد أن يزحف إلى حفل الش

 بيع  سفن من حوض بناء سفن إسرائيل وخدمات سايبر. سالح مع نظام الدكتاتور تشمل

 باملناسبة ُحقق مع أصحاب أحواض بناء سفن إسرائيل مؤخرا على يد الشرطة.

 وملجد دولة إسرائيل.

 .#كل خروج سبت_لدى_املستشار القضائي_ببيتح_تكفا

 

 

 ،نتنياهو يض يء شعلة باسم كل رؤساء حكومات إسرائيليتضح أن ، قال:  يعمل بالتحرير وإدارة في سلكوم وبقناة ألاوالد ،رون كيسلر

 .وعلى ذلك عائلة رابين شاكرة له من أعماق القلب

 

حون أن*الحاجة إدلشتاين يوض يكونوا مستعدين: قريبا نسمع مقرب، قال: ل للشؤون السياسية في محطة الجيشمراس ،إيدو بنباجي

لشخصية ُمفّرِّقة جدا بالجهاز السياس ي أن تخطب وأن تحمل شعلة. بعد الكل، يجب  للسماحبرئيس الكنيست دفعت للوحدة* هي التي  

 أن يجلب العار لشعبه.
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النصوص املقدسة  التلخيص: يض يء نتنياهو الشعلة، يلقي الخطاب املركزي، يقرأ ، قال:  كاتب ونشيط على الفيسبوك ،أوري برييتمان

ي مع شلومو أرتس ي، يخدم كرئيس الكنيست ليوم واحد، يجلس مع سارة بالجمهور ويستلم بدل الحاخام ألاكبر، يدنس مع الراقصات، يغن

 جائزة إسرائيل لسياسة ممتازة يوم الاستقالل وذلك أثناء عزفه على مزمار القربة ويقفز على رجل واحدة. تصفيق!

 

 ، قال: دير مكتب نشر للمتدينين الوطنيينم ،دورون بينهورين

 .الحكومة يخطبميري ريغيف: رئيس 

 .يولي إدلشتاين: إذا ما وصل سأقاطع

 هو فقط يض يء الشعلة
ً
 .ريغيف: جيد، إذا

 يولي: ال!

 .ريغيف: أوكي، هو أيضا يخطب ,كذلك يض يء الشعلة

 يولي: مغلق، يوجد تسوية.

 

صالحي أمم العالم في يد  نتنياهو يخطب، يض يء شعلة ويزرع شجرة مع اسمه بجادة، قال: وناشط على الفيسبوك محام ،رام غلبواع

 .فشيم
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