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 Dafna Bahir, Rosa Jarus, Stav Gerstel and 18 others like this. 

  

Yulie Cohen לא אתעלם עד אשר עמותת , ואני אומרת. נשים ממליצים לי להתעלם/לא מעט א

לא , זוכרות איתה אני עובדת במשך שנים כתף לכתף באמונה מלאה בשליחות החשובה שהיא עושה

.זוועה. של האישה הזו על הרג אנשים" קולולולו"תתנער מה  

18 hours ago · Like · 5 

  
Michal Tsofan Dagan לקרוא שוב ושוב ולא להאמין! היא מטורפת  
17 hours ago via mobile · Unlike · 2 

  
Eitan Bronstein Aparicio אני . גם חברה בזוכרות, וכן, נועה היא גם טבעונית וגם אישה, יולי

זוכרות לא עוסקת . מניח שאת לא מצפה מאגודות הטבעונים לגנות את מילותיה וגם לא מארגוני הנשים

אישית אני יכול . בסוגיה שנועה התייחסה אליה לכן אני לא חושב שאנחנו חייבים להתייחס לכך כארגון

הלוואי שציונים כמו גם . יהודי הנפלא בנפול אויבך אל תשמח הוא מפסגות האנושיותלומר שהציווי ה

.אנטי ציונים היו דבקים בו תמיד  

17 hours ago · Like · 4 

  
Yulie Cohen וגם אני מגנה בכל דרך אפשרית את דבריה של . גם אני אישה. איתן, גם אני טבעונית

אולי  -תכתוב לנועה אישית את המשפט האחרון שכתבת כאן , ר עמותת זוכרות"יו -אשמח אם אתה . נועה

.אתה אמרת, ציווי אנושי". אל תשמח, בנפול אויבך: "היא תשקול לקחת אותו בחשבון  

17 hours ago · Like · 3 

  
Eitan Bronstein Aparicio האם פנית לבקש גינוי לדבריה מארגוני . החמצת את הנקודה

ר זוכרות"אינני יו? הטבעונים והנשים  

17 hours ago · Like · 1 
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Yulie Cohen  אני לא מכירה את ארגוני הנשים שאליהם משתייכת אותה אישה ואני לא מכירה את

ומכיוון שאני תומכת בזוכרות ', זוכרות'נודע לי שהיא חברה ב. ארגוני הטבעונים שאליהם היא משתייכת

להודיע שאתם מתנגדים לאמירות של , ביקשתי מכם, נדבות ללא לאותבכל מיני דרכים כולל עבודת הת

אם עדיי. האישה הזאת i הרי זה רק בגלל שנוח לך להתחמק מהנקודה הלא , אני מפספסת את הנקודה 

.אנושית של האישה הזאת  

16 hours ago · Edited · Like · 2 

  
Or Aleksandrowicz בנפול אויבך?  

16 hours ago · Unlike · 2 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

, וככל הידוע לי היא לא, "זוכרות"שיינדלינגר נושאת בתפקיד רשמי כלשהו בארגון ' אלא אם כן גב, יולי

מוסרית אני לא רואה איך הם אחראים באיזשהו אופן -מבחינה אתית. כ מבין מה את רוצה מהם"לא כ אני

אני לא חושב שהם אחראים לכל שטות שעשה . בפרט שלא נאמרה במסגרת פעילות התנועה, להתבטאותה

, ליהומבחינה פרגמטית התנצלות רק תקשר אותם א. מתישהו כל אחד שבחר מיוזמתו להיות פעיל בארגון

".על הראש הגנב בוער הכובע"בבחינת   

16 hours ago · Like · 2 

  
Eitan Bronstein Aparicio זה הכל. התייחסתי לאמירה של נועה  
16 hours ago · Like 

  
Yulie Cohen יתנערו מהאמירות הלא אנושיות של האישה הזאת" זוכרות"ביקשתי ש, נועם ואיתן .

מה הבעיה להודיע לציבור שעמותת זוכרות לא תומכת באמירות מהסוג שהביעה אחת מהפעילות 

?לכםמה בדיוק הבעיה ש. והתומכות החברה בעמותה  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2DIT87WiJLs

#at=50 
 כיתור זוכרות

...פעילות ופעילים מעמותת זוכרות תכננו לעשות פעולת הסברה בכיכר רבין בתל אביב במהלך ח See 
More 

16 hours ago · Edited · Like · 1 · Remove Preview 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

?קראת את מה שכתבתי בכלל -בעצם . יולי לא התייחסת לאות אחת ממה שכתבתי  

16 hours ago · Like · 1 

  
Yulie Cohen אתה לא מתייחס למה שאני כותבת. את הודף. אתה מתנשא. קראתי כל מילה נועם  
16 hours ago · Like 
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Yulie Cohen דיברתי על מה שנדבק בזוכרות מאמירותיה של . לא דיברתי על אחריות של זוכרות

. עדיין אינני מבינה היכן אתם תקועים. האישה הבזוייה הזו ושעליהם להשיל את האמירות האלו מעליהן

 גם אתה וגם איתן

16 hours ago · Like 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

אולי . אני פשוט לא מסכים איתך -ואני לא הודף "). ?מה בדיוק הבעיה שלכם("אני לא יותר מתנשא ממך 

לטיעון הזה כלל לא . טענתי שהיא אינה קיימת, בפרט. אבל אני כן, את לא דיברת על האחריות של זוכרות

כתבתי שדווקא האפולוגטיות יכולה להתפס כסוג של הודאה  -השני לא התייחסת גם לטיעון . התייחסת

.אני פשוט לא מסכים איתך -שוב . אני לא תקוע -ולסיכום . באשמה  

15 hours ago · Like · 5 

  
Yulie Cohen אני אמשיך לטעון שזוכרות יכולים . אז אפשר לסכם את הדיון הזה בינינו במחלוקת

מהרגע  -להוציא הודעה רשמית שאותה אישה לא מייצגת את עמדותיהם ובכך ינתקו את הקשר שנוצר 

אבל כנראה שלזוכרות לא נראה שמדובר . לעמותת זוכרות -הראשון שהשטויות שלה יצאו לרשות 

.רק מצטערת על כך ואשקול את המשך שיתוף הפעולה שלי עם זוכרות נוכח עובדה זוברעיון טוב ואני   

15 hours ago · Edited · Like · 1 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

אני חולק עליך . זו אמירה דוחה ועלובה. אני לא סולד מהאמירה הזו פחות ממך -אם זה לא ברור  -ואגב 

.רק לגבי הדרישה מזוכרות להתנער ממנה  

15 hours ago · Unlike · 3 

  
Ofer Neiman · 155 mutual friends 

ם -י-ב-כפי שעשו ר, פושע מלחמה מוכר, ואם מישהו מביע שמחה או מייחל למותו של אחד אריאל שרון

אולי מוטב שכל שמאלנית ושמאלן יחליטו על רף הדם על הידיים ? הגליה מהעיר? מה דינו, בשמאל בעבר

היום על  העיתונות דיווחה לנו. תזדעזע קצת פחות) השמאלנית(וסביבתם , שהם רואים לנגד עיניהם

זה לא . לא חייבים להסכים. נעה כנראה החליטה שזה מעל הרף שלה. מעללי שני הנפטרים בעזה ובלבנון

ובוודאי לא שולל ממנה זכויות על פעילות מסורה למען קורבנות , הומניסטית-הופך אותה לאנטי

.האפרטהייד בישראל  

12 hours ago · Edited · Like · 4 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

שהם , כמו אריאל שרון, באופן אישי אני חושב שראוי להבדיל בין מנהיגים, ראשית. זה לא העניין, עופר

כשם . בשני הצדדים, לבין פיונים כמו טייסים ושאר טרוריסטים, כלומר יוצרים אותה, "מעל ההיסטוריה"

...סטיני שמחליט לשאני יכול להבין את מערכת הלחצים והכוחות שפועלים על פל See More 
11 hours ago · Like 
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Ofer Neiman · 155 mutual friends 

. המועילות והחשובות, על מכלול פעולותיה הפוליטיות, את נעה כאדם שלם. את נעה= אותה , נעם  

אם , וגם לא טענתי משהו אחר לגבי האמירה הזו(לא טענתי שהאמירה המסוימת הזו הומניסטית דווקא 

).לדייק  

11 hours ago · Like 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

לא כל מי שתומך בפלסטינים הוא אוטומטית . ההתבטאות שלה מבטאת עמדה ממנה נובעת פעילותה

לפי ההיגיון הזה כל פלסטיני הוא . רק כי הפלסטינים הם הצד הצודק מבחינה פוליטית במאבק, הומניסט

ההתבטאות שלה מבטאת הזדהות דווקא עם החלקים הלא הומניסיים בצד . מעצם הגדרתו הומניסט

.לסטיניהפ  

11 hours ago · Like 

  
Ofer Neiman · 155 mutual friends 

וגם עושה זאת במסגרת ארגונים , מי שפועלת למען זכויות המדוכאים". עמדות"ולא " פעולות"כתבתי 

.שותפה לפעילות, כמה לא מפתיע, ים היאמוערכ  

11 hours ago · Like 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

פעולה שנעשית , אם בכלל, לעתים נדירות. ואני מתעקש שמי שפועל מתוך עמדה כזו לא יכול לעשות טוב

אלו מילים שמבוססות על ניסיון של שנים בפעילות . אלו לא מילים באוויר. מתוך שנאה מביאה לטוב

...זו גם הסיבה שהיום אני כבר כמעט לא פעיל בארגוני, ולמען האמת. בארגונים שונים See More 
10 hours ago · Unlike · 3 

  
Noam Livne · 38 mutual friends 

"הישראלים היהודים"הכוונה *  

10 hours ago · Unlike · 1 

  
Ofer Neiman · 155 mutual friends 

זה הרבה יותר קונקרטי מדיון בקשר בין . רוח הביקורת שהוטחה בנעה היום -היא עושה לנו בושות 

והציבור הישראלי ממילא , אני לא חושב שנעה מצפה מהציבור הישראלי להקשיב לה. מניעים לפעולות

.לא מקשיב גם למי שדיבורם רך יותר  

10 hours ago · Like 

  
Norma Musih אין שום סיבה . לאמירה של נועה אין מקום בזכורות ולמען האמת אין לה מקום בכלל

.יש הרבה סיבות להתעצב על אובדן חיים של אדם צעיר. זה מחריד. לשמוח על מוות של אף אחד  

מה . סקת בגינוי או מישטור של אמירות חבריה על פני הגלובוסזוכרות לא עו, יולי את יודעת, כמובן
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?לזוכרות ולפוסט בפייסבוק של מאן דהוא שאין לו כל תפקיד בזוכרות  

פירוק הדיכוטומיה המסרסת בין : מחבל גם בפעולה הפוליטית הבסיסית של זוכרות, המשפט המקומם הזה

.ידיד לאויב  

8 hours ago · Unlike · 4 

  
Yulie Cohen נועה מופיעה , נכבה בתל אביב/כפי שרואים בוידאו מערב יום העצמאות, נורמה

לית זוכרות ואפשר לחשוב שהיא לא אחת מחברי זוכרות על פני הגלובס אז תודה על "במקביל למנכ

.התגובה האמפתית והמוסרית כאן אבל ההיתממות של איתן לא מקובלת עלי ולא נכונה לעינינו המשותף  

6 hours ago · Like 

  
Yulie Cohen Rali Margalit בוקר טוב . שולחת לך. אם לא יצא לך לקרוא את השרשור הזה   
6 hours ago · Like 

  
Rali Margalit ומיגע. מרתק. תודה יולי.  
6 hours ago · Unlike · 3 

  
Uri Ashi · Friends with Efrat Ziv and 4 others 

" צלם האנוש"מי שמתהדר בכך ש. וני והשמאל הקיצוני אחד הםעוד חיזוק לטענה לפיה הימין הקיצ

לגבי השאלה המתבקשת על מותם . מבחינתו הוא שטויות שלא יתפלא לכשיתעורר עם חנן פורת במיטה

בתקופות מסוימות בהיסטוריה זה היה אכן הרבה יותר קשה לשמור על צלם אנוש ולא  -של קציני סס 

.לשמוח על מותו של אף אחד  

2 hours ago · Edited · Unlike · 2 

  
Ariel Shatil · Friends with Yadin Elam and 14 others 

פה כמעט לא קיים כי ברור לכולם שהיא מייצגת בעיקר " היא עושה לנו בושות"דווקא הקטע של , עפר

כמו גם הדוגמא המופרכת (שהנסיון להאחז בטעון הזה הוא נסיון להתעלם מהבעיה את עצמה ואני חושב 

נעה . זה לא קטע של יותר רדיקליות או פחות רדיקליות אלא קטע של תמיכה באלימות). לאריק שרון

, )יש שם לוחמים ישראלים אחרי הכל" (לוחמים לשלום"בדבריה גם למעשה שוללת את פעילותם של 

.וסרבנים סלקטיביים באשר הם" יש גבול", )ל"כנ( "שוברים שתיקה"  
about an hour ago · Unlike · 2 

  
Ofer Neiman · 155 mutual friends 

כולל זכותם של הפלסטינים לפעול , לא ידעתי שאנחנו פאציפיסטים אוניברסליים ששוללים כל אלימות

.באלימות ממוקדת כלפי הישראלים המסוימים שמדכאים אותם  

52 minutes ago via mobile · Like 

  
Ariel Shatil · Friends with Yadin Elam and 14 others 
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זכותם של הפלסטינים לפעול באלימות ממוקדת כלפי הישראלים "עכשיו תסביר לי איך . זו בדיוק הנקודה

כדאי להתמקד ? של שני חיילים) אווירית(מתחבר לחגיגת תאונת דרכים " המסוימים שמדכאים אותם

".ממוקדת"בקטע של   

28 minutes ago · Like · 1 

  
Ofer Neiman · 155 mutual friends 

אותי מעניינת בעיקר הפומביות של ההתכנסות בכיכר העיר . זו רק דוגמה בתגובה לטיעון שאתה העלית

.ומה שהיא מלמדת אותנו על שמאלנו, עם משהו להשליך על נעה  

22 minutes ago via mobile · Like 
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