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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 

 فتراض ّي اإلسرائيلي موضوع واحد فقط، وهو : شغل العالم اال حيث  5.9.18-2.9.18 تتطرق النشرة الحالّية إلى الفترة الواقعة ما بين

 " في أعقاب التحقيق الذي نشره على القناة الثانية. موالدالذي شنه وزير التعليم على مركز "الهجوم  -

لى فتراض ّي والتي تحمل تحريًضا على املجتمع الفلسطيني عامة، عالية أهم املنشورات في العالم اال إضافة إلى هذا املوضوع، رصدت النشرة الت

 اطعة. على حركة املقو شتركة، القيادة الفلسطينية، على نواب القائمة امل
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 د" والوزير بينيت ل سجال بين مركز "مو  .1

هودي(، يكشف شركة "األخبار" التابعة للقناة الثانية يوم السبت الفائت في تحقيق خاص على أّن وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت )البيت ال

 . والتكنولوجيا مرة من مواضيع تعليمية تتعلق بالعلوم 17بـ  يستثمر في مواضيع تعليمية تتعلق بالدين أكثر

، األمر الذي دفع وزير التعليم إلى شن هجوم والسالم قراطّية"، الذي يعني بشؤون الديمموالدوجاء الكشف بناًء على معطيات قدمها مركز "

 فتراض ّي، متهًما إياهم بنشر معلومات مضللة.  "، عبر صفحته في العالم اال موالدعلى شركة األخبار وعلى مركز "معاكس 

 املؤمن بالقّيم اإلنسانية والرافض إلى مساعي " وشركة "األخبار" العالم اال موالدوشغل هجوم بينيت على مركز "
ً
فتراض ّي اإلسرائيلّي، خاصة

 فرض الدين على طابع الحياة في البالد. 

 : ، على الفيسبوك)البيت اليهودي( بينيت نفتالي، كتب الوزير املهاجمة وفي أحد املنشورات

  والذي الجديد، إسرائيل صندوق  من املدعومة ،"موالد" به قامت الذي التحقيق من اجزء شاهدوا. كشفكم تم لقد كاذبون،
ّ
 ُبث

 . األخبار على السبت يوم

 مواضيع في االستثمار من مرة 17 بـ أكثر باليهودية تتعلق مواضيع بتعليم يستثمر بينيت أن يدعي التحقيق أّن  مثلي شاهدتم هل

  بالعلوم؟ تتعلق

 !عليكم للدين فرض محاوالت هنالك أّن  شعرتم شعرتم؟ ماذا التقرير؟ عرض رافقت التي الحزينة املوسيقي سمعتم هل

 اليهودية، والتعاليم التقاليد على بالتعرف ملزم والطالب والتاناخ الصهيونّية لتعليم أهمية هنالك أن قناعة على والذي انا، حتى

 . كبيرة مبالغة املواضيع هذه في العلوم من أكثر مرة 17 بـا  استثمار أّن  أعتقد

 .ريًباتق مشاهد مليون  إلى وصلت األكاذيب هذه تقديري  ووفق الزوايا، كل من تام، كذب الكذب، على مبني عرض، ما أّن  املشكلة

 : بالحقائق األكاذيب، هذه على الرد اليكم

 ،"موالد" فاملتطر  اليسار مركز كذب تؤكد التي التالّية املعلومات إليكم أقدم التعليم، وزارة في املالية قسم أمام ُمعمق فحص بعد

 : األخبار في عرضت والتي

 هي الحقيقة في شيكل، مليون  10 إلى تصل إسرائيل لطالب والتكنولوجيا العلوم لتعليم السنوية امليزانية أن على عرض" موالد" -

 . %44.700 بـ املعطي بتزييف قام" موالد" عليه عرض، مما 447 بـ أكثر يعني ما شيكل، مليار 4.47

 . الكذب وصل الحد هذا إلى واحدة، بوظة حبة على 6700 ةظالبو  بائع منك طلبي ّن أ يشبه هذا وللتوضيح،

  شيكل، مليون  360 هي الحقيقة في شيكل، مليون  1.8 إلى تصل املواطنة في السنوية امليزانية أن على عرض" موالد" -

 . عرض مما مرة 200ب أكثر يعني ما
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 . شيكل مليون  780 هي الحقيقة في شيكل، مليون  176 إلى يصل والتاناخ اليهودية في السنوية امليزانية أن على عرض -

 : يهعل ،فقط الخارجية الجهات مع التعاقد معطيات عرضنا أننا على باالدعاء سيقومون  والحقائق املعطيات هذه عرض بعد اآلن

" البيد" شملي املوضوع الدولة سكان فهم وهكذا التعليم، لوزارة العامة امليزانية أنها على املعطيات التقرير في عرضتم أنتم .أ

 باليهودية مالتعلي وزارة استثمار من خوفهم عن تعبر رسائل لي أرسلوا وأصدقاء الصحافيين، عشرات ،(البيد يئير الكنيست عضو)

 . مرة 17 بـ العلوممن   أكثر

  .شيكلمليون  476 إنما شيكل مليون  10 ليست التعليم لوزارة العلوم في خدمات تقدم والتي الخارجية الجهات ميزانية حتى .ب

 : املوضوع ولترتيب

 مواضيع من 17 ـب أكثر باليهودية تتعلق التي التعليمية باملواضيع باالستثمار تقوم أقودها، التي التعليم، وزارة أن باالدعاء قمتم

 . بالهودية تتعلق التي املواضيع من 5.7 بـ أكثر العلمّية باملواضيع باالستثمار تقوم التعليم وزارة أّن  والحقيقة العلوم،

 علقتت التي املواضيع أّن  حين في العلمية للمواضيع شيكل مليون  476 على تحصل فهي معها املتعاقد الخارجية بالجهات يتعلق وفيما

 . شيكل مليون  176 على تحصل اليهودية بالتعاليم

 . يكون  أن يجب ما وهذا واليهودية، العلوم في نستثمر اننا األهم، والحقيقة

 : التالي املعطي معي تابعوا واآلن،

 طفل وكل ،"عتيد يش" من بيرون شاي بعد ،2015 عام منصبي شغلت ناأو  ،2015-2010 السنوات إلى تطرقت ،"موالد" معطيات

 . صفر هو للعام أقرت ميزانية على الوزير تأثير أن يعي

 احذر اأن وعليه الزوايا، كافة من مغالطة، أخباًرا قدم الجديد، إسرائيل صندوق  قبل من املمول  ،"موالد" مركز باختصار،. يعقل ال

 .  له يقدمونها معطيات على باالعتماد مستقبال يقوم صحافي كل
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 على هجوم بينيت، وكتبت: كنيست من حزب ميريتس،  عضو ،دبرغتمار زانبدورها، علقت 

  على التوتير. ن دخلت لصفحة وزير التعليم في اآل 

 مركز للرد على تحقيقاليوم(  13أمس و  3تغريدة ) 16ليس أقل من  جديدة، ومع ذلك،خصص منذ األمس سنة تعليمية افتتح أمس

م فعلتم دو أنكب، يموالدرفاق في للحترام ع لوزارة املالية. كل اال بموقع الدعم التا عتماد علىباال معطيات  والذي قام بنشر ،موالد

 .اا جيًد شيئً 

 

 كتبت وعلقت: ني، و في املعسكر الصهي عملكنيست من ال وعض ،ستاف شافير

ملعطيات ا على كشفتجرأ  موالداألبحاث  مركزذعر، ألن  حالة األسبوع هو فيالسنة التعليمية: هذا بيستصعب وزير املالية البدء 

 زبه وتعمل في مدرسة أوالدكم. جمعيات غسل األدمغة املرتبطة  بحبالحقيقية عن استثمار بينيت 

 
ً
 أّن التعليم اإلسرائيلي يدار هكذا. ماذا يفعل بينيت؟ يكذب. مخيف  اإذ
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 ، كتب وعلق: عليمعضو كنيست في املعسكر الصهيوني، بروفسور في فلسفة الت ،يوس ي يونا

سياسية تهدف إلى بلورة وتصميم الوعي للطالب بشكل يعزز  -تماعيةيحاول فرض أجندة اجوزير التعليم  أّن  موالد مركزهل ادعاء 

 قيم الدين والقومجّية، صحيحة؟ نعم. 

 ؟ نعم. ميزانيات وزارة التعليماالدعاء أنه يقوم بذلك مستغال هل 

 

 ، كتبت وعلقت: ن حزب العمل في املعسكر الصهيونيكنيست م عضو ،ميراف ميخائيلي

فون دمغة بناتنا وأبنائنا. وعندما ينكشأهم لغسل ءكل من شاكيد وبينيت وأصدقا حولهايالتي عن أموالنا  معطياتيجمع  موالد مركز

 إليكم التفاصيل التي نشرت وكذب بينيت. بعريهم  فإن بينيت يتصرف بطيش. 
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 ، علق وكتب: وعضو فيها من قبل البيت اليهودي رئيس الكنيست ،بتسلئيل سموتريتش

 موالد ةملتطرفوا العابرةاملعذرة من منظمة اليسار  إلى طلببحاجة  أنني  أشعر ياد اليهودية(علكثير من األ يتميز با" )شهر يأيلول في "

 . قراءة منشور نفتالي بينيت الواضح بعد سيحصل لهاي ذعلى اإلرتباك ال

 معذرة رفاقي، املعذرة ألننا نقول الحقيقة وأننا نحاكم أكاذيب
ً
 لى تراثنا. عأوالد إسرائيل  تعرفاملعذرة أننا نعمل كل ش يء كي ي. كمحقا

 

 كتب وقال: اليمينية  20 املعلق السياس ي ألخبار القناة  ،شمعون ريكلين

 .موالدالتي نشرها مركز  مع املعطيات وافقتت ال التي نشرت األرقام رأيت مرة أخرى أّن بعد فحص، 

منظمة  كلمات للمعادلة: 3ببساطة أضيفوا ش يء كهذا،  شراملعطيات، وال يفهمون كيف ين كون منبونصيحتي لكل أولئك الذين يرت

 يسارية متطرفة.

 .اوعندها ترون أن كل ش يء مفهومً 

 

  ، الصحافية التي قامت بعرض التحقيق غردت قائلة: ليئات شليزينغر

وقته، إلى  فتتاح السنة الدراسّية،إسرائيل، صباح اليوم الثاني من ا تعليم دولةأنتم بالتأكيد تسألون أنفسكم ملاذا يخصص وزير 

 من خالل التغريدات.  موالدمسلسل هجومه الالنهائي  على مركز 

 كم األسباب... ملاذا يعمل هذا؟ إليالحقيقةبُيرينا ما املهم له  ما فتئفتالي بينيت ون ،للسنة التعليمية الثاني اليوماح بصنحن في   
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 :، علق وكتباليمينية محرر صحيفة "مكور ريشون"و  فياصح ،حغاي سيغل

ارة اإلعالمّي، ودون اإلشاستعمال صحافي ملواد وتحقيقات منظمات موجهة تحمل أفكاًرا سياسّية معينة، دون ذكر ذلك ضمن النشر 

 (. وغيرهم موالدلوجّية، يعد خزًيا مهنًيا لسوق اإلعالم هنا )القصد عن بتسيلم و يو إلى موقع هذه املنظمات على الخارطة األيد

 

 

 فتراض ّي اإلسرائيلّي: التحريض في العالم ال  .2

 عامة سواًء في الضفة الغربية أو غزة، علىإلى ما ذكر أعاله، رصدت النشرة أهم املنشورات التي حملت تحريًضا على املجتمع الفلسطيني 

 . 48يًضا على فلسطيني الـ لفلسطينية، على حركة املقاطعة، وأالقيادة ا

 يل. ئاملنشورات التي رصدت كان قد كتبها سياسيون ومشاهير لهم تأثيرهم على النقاش في الحيز العام اإلسرائيلّي وعلى مواقف املجتمع في إسرا

ك مقطع (، والذي نشر على صفحته على الفيسبو )يسرائيل بيتنو افيغدور ليبرمان ريًضا كان قد قام به، وزير األمنولعل املنشور األكثر تح

 ملقابلة أجريت معه. فيديو "كوميدي"، 

ف ر من خالل الفيديو يظهر املقدم على أنه يساعد وزير األمن في التعرف على "اإلرهابيين"، ومن ضمن التعليمات التي يقدمها له، كيفية التع

 على "إرهابّية مسلمة" تلبس اللباس الديني!، في إشارة منه إلى أّن اإلرهاب يقتصر على املسلمين. 

fb_dtsg_ag=AdwiWEFghttps://www.facebook.com/AvigdorLiberman/videos/270?/072673831833-ملشاهدة الفيديو: 

UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg-OYTiEDtX 

 وأنه "كوميدي" ومصور، فتراض ا كبيًرا، وتفاعال في العالم اال من املهم اإلشارة إلى أّن هذا الفيديو القى رواًج 
ً
أثيره أكبر من ما يعني أنه تّي، خاصة

 منشورات عادية. 

https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/videos/270072673831833/?fb_dtsg_ag=AdwiWEFg-OYTiEDtX-UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg
https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/videos/270072673831833/?fb_dtsg_ag=AdwiWEFg-OYTiEDtX-UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg
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صفحتها  فيديو على ،الليكود ووزيرة الثقافة والرياضةكنيست عن حزب  عضو ،ميري ريغيفبطنة إلى حركة املقاطعة، نشرت وفي رسالة ُم 

 ةعلى الفيسبوك، أشارت من خالله إلى أنه وبعد جهود من منظمة الجودو العاملّية، من املتوقع أّن يشارك فريق الجودو اإلسرائيلي في بطول

 
ُ
 قامة في أبو ظبي. الجودو امل

إلسرائيلي ا ي الرياضة، سيعمل على رفع العلمة فوأوضحت ريغيف على أّن فريق الجودو اإلسرائيلي، والذي يستحق هذه املشاركة، واملساوا

 وعلى غناء النشيد الوطني في أبو ظبي. 

 شرف!ي. بظفي أبو  ، ألول مرة يرفرفعلم إسرائيلوعلى الفيديو املنشور علقت الوزير ريغيف بالقول: 

-https://www.facebook.com/miri.regev.il/videos/2066201323404347/?fb_dtsg_ag=AdwiWEFg-OYTiEDtXالفيديو: 

UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg 

 

حرًضا ، نشر منشوًرا ماإلسرائيليجهاز املخابرات وسابًقا رئيس رئيس لجنة الخارجية واألمن، و كنيست من حزب الليكود،  وعض ،آفي دختر

 على النواب العرب من القائمة املشتركة جاء فيه: 
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تشوه لرب عثة أعضاء الكنيست العباملشتركة! بهذه اللحظات، تنطلق إلى بروكسل  الكذابين من القائمة عصابةسوية ننتصر على 

 سمعة إسرائيل بسب قانون القومية. 

 . قمنا بترجمة الفيديو إلى اإلنجليزية كي يعرف العالم الحقيقة.التوضيحي عن قانون القومية فيديولعالم بالشاركوا معارفكم با

OYTiEDtX-wiWEFghttps://www.facebook.com/AviDichter1/videos/235615860375611/?fb_dtsg_ag=Ad-الفيديو: 

UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg 

 

، نشرت ايًضا محرضة على نواب القائمة املشتركة، حيث ، أكاديمية وذات ماٍض عسكري كنيست عن حزب الليكود عضو ،د. عنات بيركو

 كتبت: 

 دون عودة. ذهبوا ا -القائمة املشتركةأعضاء 

معقل الالسامية  ،قودهم إلى بروكسلتء الكنيست من القائمة املشتركة، سرائيل من قبل أعضاة إل الكراهية الحاليموجة 

 جموعة كارهي إسرائيل السفر. من املثير املعرفة من مول ملاألوروبية...

 باألساس، يسافرون للتذمر من عنصرية قانون القومّية. 

املؤيدة ، املعروف بمواقفة الالسامية و ينبالبريطاني كور  العمال زعيم حزببرسالة تأييد ل ،أعضاء املشتركة ،، اليومجهو تإلى ذلك، 

 لحماس بشكل معلن، كما وأنه زار قبور اإلرهابيين الذين قتلوا العبينا في ميونخ. 

!
ً
 آن األوان إلبعاد عضو الكنيست الطيبي من منصبه كنائب رئيس الكنيست حاال

 يتم  بلرئيس الكنيست بطلتوجهت 
ّ

 نيست وعزله من منصبه.كالطيبي كنائب رئيس ال تعيينبأال

https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/235615860375611/?fb_dtsg_ag=AdwiWEFg-OYTiEDtX-UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg
https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/235615860375611/?fb_dtsg_ag=AdwiWEFg-OYTiEDtX-UipZW5anoIERM2BmVdVnkrWiKoEw%3AAdwKep3ww9DW0Edbcudm4mIwTtDIJzg2NLx8HSTtKkTGsg
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 الطيبي عدو الكنيست اإلسرائيلي! 

 

 ، عضو كنيست عن حزب البيت اليهودي، كتب وعلق محرًضا على سكان غزة ومطالًبا بترحيل قسم منهم: بتسلئيل سموتريش

ا من مصطلح "تقليص عدد سكان غزة".الذين ابدوا و  ، هنا،من املجانين اأرى أن هنالك جزء
ً
 تخوف

ا للتوضيح، الكثافة
ً
ا يعني أنها قد تتحول إلى قنبلة مؤقتة تنفجر في وجوهنا. ال يوجد حل سوى السكانية في غزة عالّية جًدا، م اذ

 ى أرض الواقع. م مع اإلمكانيات االقتصادية علخرى وإبقاء عدد في غزة بشكل يتالءتوزيع الالجئين على دول أ

 

 يًضا: ، علق محرًضا على النواب العرب أعضو كنيست عن البيت اليهودي ،فيموطي يوغ

 هنالك من يرحب بقدومهم، وهنالك من يرحب بمغاردتهم. 
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 اليوم األربعاء، وكتب في تغريدة:  حمر"، الذي صدر في قضيتهم قرار، على سكان "الخان األ يوغيفوفي منشور آخر، حرض 

أتوجه لوزير األمن أن يصدر تعليماته للجيش ومنسق أعماله في الضفة الغربية، بالبدء بتطبيق قرار املحكمة والعمل على إخالء 

 خان األحمر. 

 ستيطان البدوي في يهودا والسامرة. العمل على تطبيق القانون ومنع اال في املقابل، 

 

  :يًضا على رئيس السلطة الفلسطينية)يسرائيل بيتنو( وعلق محرًضا أ برمانافيغدور ليغرد وزير األمن،  وفي قضية خان األحمر،

ن فيه أبو خان األحمر. السيتم إخالء 
ُ
ابارك جهود قضاة املحكمة العليا والذي أصدروا قراًرا شجاًعا ومطلوًبا في الوقت الذي يش

 مازن، اليسار اإلسرائيلي، ودول أوروبية هجوًما منافًقا في السياق. 

 ال يوجد أي شخص فوق القانون، ولن نسمح ألحد أن يمس بسيادتنا ومسؤوليتنا كدولة. 

 


