
פרופיל דף הבית

ד - יאיר לפי Yair Lapid הפרופיל של · Idan הפרופיל של

- יאיר לפיד Idan Simon Yair Lapid
יאיר שלום. בנושא של עירית לינור, בחרתם שניכם להתעלם מהעובדה שהמרצה ואשתו לא היו נשואים

באותו זמן. גם אם נתעלם מעובדה זו, לקרוא למישהי "זונה" אם היא אינה זונה זו עבירה על חוק לשון הרע,
כפי שאני מניח שאתה יודע. האם לדעתך אין גבול לטינופת המילולית שניתן לומר על אדם ולא להעניק לו
זכות תגובה? האם התירוץ הקלוש "זה הלקסיקון שהבאתי מהבית" מגינה על כל השמצה? אם הדברים היו

נאמרים על אשתך חו"ח, היית מגיב בכזו אדישות? מה גם שבדבריך יש זלזול במעשים שבהם המרצה
הודה (הטרדה, התנכלות) ובנשים שעברו תקיפה או איום כלשהו, ונסיון להוקיע מוסרית מתלוננות. אתה

באמת חושב שזה ראוי?
אתמול בשעה 16:48

, Eshkar Eldan Cohen ו3 אחרים אהבו את זה. Yana Ziferblat

דן, הבנתי שמשטרת הפוליטיקלי-קורקט עי - יאיר לפיד Yair Lapid
החליטה להתלבש על הבדיחה של עירית כבר בפוסט השני, אבל

אני ממשיך לחשוב שהנסיון לענות בחמת זעם צדקנית על משפט
שנאמר בהומור הוא החמצה של האפשרות לדיון אמיתי בדברים,

שיודע להבחין מתי מדברים ברצינות ומתי לא.
 · אתמול בשעה 18:06

יאיר, מעולם לא הייתי משטרת הפוליטיקלי קורקט. Idan Simon
מה שעירית אמרה לא יכול להיחשב כבדיחה משום ש-א. זו

השמצה ברבים. ב. נחצו כאן קווים של הביטוי הציבורי. ג. מדובר
ד אלים כלפי נשים. אתה באמת באמת במילים בעלות מטען מאו

חושב שלקרוא למישהי זונה ברדיו נחש...
ראה/י עוד

 · אתמול בשעה 18:11

ד זה דן, אם אני לא חושב כמוך אז מי עי - יאיר לפיד Yair Lapid
"נובע מקשרים וחברויות"? האם ההאשמה שלי כרגע בהטיה
ובנפוטיזם, בלי שיהיה לך שמץ של מושג מה אני חושב בתוכי

פנימה, אינה גוררת את הדיון בינינו לשפל? בוא נעשה סדר: הבנתי
את הטיעון שלך, הוא לגיטימי וסביר, ואני עדיין חושב אחרת.

אתמול בשעה 18:16

יאיר, כי ערכים של הומניזם - והצורך להגן על Idan Simon
המותקף/פת - לא אמורים להיות נתונים להטייה. אני באמת חושב

שהתחמקת מהתייחסות מעמיקה לחומרת הדברים - הקונוטציה
לא הייתה מבודחת אלא של מתקפה מוסרית/מוסרנית על אורטל,

ההקשר הרחב הוא של הפעלת מרות כלפי נשים, הטרדה
והתנכלות. הגישה המקלה הזו עושה שירות רע לכולם ולכולן, חוץ

מלמי שבאמת ביצע את הדברים - על פי ההודאה בהסכם הגישור,
שהוא מקור יותר מהימן ממני וממך.

 · אתמול בשעה 18:20

פעם לפני תרשה לי לנחש שאתה היית חושב 700 Idan Simon
שהיית קורא למישהו/י זונה באולפן שישי או בטור שלך. עירית לא
נהגה כך ובכך היא מזמינה את הביקורת הציבורית עליה, ובצדק
רב. אי אפשר לקרוא לכל דבר בדיחה - לא במובן הפלילי (בג"ץ

אמסלם נגד רשת שוקן, אם אתה מכיר) ולא במובן החברתי-
ציבורי. יש אחריות רבה שבאה עם עמדה ציבורית, בין אם היא

פוליטית או תקשורתית, ועל כן יש מחיר.
 · אתמול בשעה 18:24

בדיחה? באיזה שלב היא התבדחה? צריכה לעבור Noa Kaufman
קורס בחוש הומור אם זה מש שמצחיק אותה

לפני 22 שעות

וחשוב לי לחדד - פס"ד אמסלם נגד רשת שוקן Idan Simon
מראה שההומור הוא לא פקטור, אלא הפגיעה שנגרמה ליחיד

בעקבות הפרסום ומילות הגנאי, אפילו אם הן מרומזות (ובמקרה
הזה הן לא). אז הטיעון הזה ממש לא עוזר לקייס של לינור, אלא

http://www.the7eye.org.il/Verdicts/slander/Pages/ams להיפך
alem_klein.aspx

לפני 22 שעות
ד שאני מופתעת מדבריך שלום יאיר, אני חייבת להגי Rotem Ilan

בנוגע להערה של עירית לינור. אתה קורא למה שעירית לינור
עשתה בדיחה, אבל האם חשבת כיצד זה משפיע על חייה של
המתלוננת? ואיזה מסר זה משדר לכל אישה אחרת שחושבת

להתלונן? אני יכולה להבטיח לך שאותן זה ממש...
ראה/י עוד

 · לפני 21 שעות

דווקא במקרה הזה יהיה נכון יאיר, אולי  Idit Horvitz Toledano
להתנצל?

לפני 21 שעות

מציע לכולם לקרוא את הראיון הגדול עם - יאיר לפיד Yair Lapid
המתלוננת ב"הארץ" לפני שבועיים.

לפני 21 שעות

מאיפה נשיג את "הארץ" מלפני שבועיים? Idit Horvitz Toledano
זה נמצא ברשת?

לפני 21 שעות

קראתי את הראיון, אני מכיר אותה ואת המקרה. מה Idan Simon
הפואנטה? אין בראיון הזה - או בראיונות קודמים - שום דבר

שמצדיק את התואר ה"מלבב", ואת הקטילה (שהייתה בכלל לא
הומוריסטית).
לפני 21 שעות

יותר קל להיעזר בטיעוני פוליטיקלי-קורקט במקום Inna Michaeli
דן הדגיש, גבולות ההתבטאות לקחת אחריות ולהתנצל. כפי שעי
הלגיטימית משתנים כשמדובר בנשים שחשובות או יקרות לנו, כי

אז אי אפשר כל כך בפשטות לבטל האנושיות שלהן ואת זכותן
ד. ואז -שים לב - זה מפסיק להיות כל כך מצחיק. ליחס של כבו
דווקא מאנשים בתחום התקשורת לראות בני אדם הייתי מצפה 

צור מודעה בחסות

Good deeds day
Volunteer today. Click
"Like" to join the Good
Deeds Day movement.

· 791 אנשים אוהבים את זה.

Espresso & Milk
co.il

מכונת אספרסו ומקציף
חלב אוטומטי לקפה

הפוך מושלם גם בבית.
להזמנות ופרטים חייגו:
4994* אספרסו קלאב

ישראל

Kalkar
מתחתנים בקיץ? קל-קר

קירור וצינון אירועים
הזמינו עכשיו! יהיה חם.

· 21 אנשים אוהבים את זה.

הנחה במסעדות סושי עד 70%
groupon.co.il

הנחה עד 70%
במסעדות סושי

איכותיות בעירכם.
היכנסו כאן!

חשבון

3 אנשים

אדם אחד

4 אנשים

4 אנשים

2 אנשים

אהבתי

אהבתי

חיפוש
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דווקא מאנשים בתחום התקשורת לראות בני אדם הייתי מצפה 
מאחורי דמויות במסך וברדיו, ולא יישויות אמורפיות מחוסרות

רגש. במילים אחרות, כמו שהיית רוצה שיראו אותך ואת האנשים
שיקרים לך.

 · לפני 20 שעות

קראתי. מכירה. לא מצליחה להבין את כוונתך Shani Mendel
בהפנייה לראיון... וגם ממתינה לתגובתך בהמשך להתכתבותנו

הקודמת
לפני 20 שעות

קריאה אחרת ב"ראיון" בהארץ: Yonatan Amir
http://www.haokets.org/2011/03/03/מדברים-על-מינוף/

 · לפני 19 שעות

יאיר,  Tzviel Haishrik צביאל היישריק
OVERנ-נש-נשב-נשבר ה*** מהצדקנות הזו, ומאלו שבלחמת יתר וב

פמיניזם רק מסיגות את הנשים אחור.
.|XXXLike ,ד לך כל הכבו

לפני 19 שעות

דה יונתן. לא הייתי מנסחת טוב יותר. צביאל -- תו Shani Mendel
דמיין נא את אישתך/ אחותך/ בתך/ אמא שלך. דמיין שאתה שולח
מי מהן לאקדמיה, שם הן פוגשות מרצה שמנצל את מרותו ומטריד

אותן. עכשיו שווה במוחך כי נוסף על ההטרדה עצמה, הן צריכות
ד שרשרת ארוכה של התנכלויות והטרדות מצד הסגל לספוג עו

במחלקה בה הן למדו, מצד האוניברסיטה שכשלה בתפקידה
להגן על מי מהן, ומהתקשורת. עכשיו, אנא חשוב שוב על המינוח

צדקנות. נראה לי שאם מי מהמרצים היה משתמש במה שלך נשבר
(***) כלפי מי מהן -- היית מגיב אחרת.

לפני 18 שעות

העובדה כי מרבית האנשים שמגנים את לינור Daniel Gatushkin
ד אנשים? מכירים את אורטל באופן אישי מעוררת שאלות אצל עו

לפני 18 שעות

דניאל, אני רואה את עצמי כמספיק הומניסט Idan Simon
ד אני ופמיניסט לתמוך גם באנשים ונשים שאני לא מכיר, כל עו

מרגיש שנעשה איתם עוול בואכה רצח אופי פומבי - ה' מהסיפור של
רמון, המתלוננות על קצב, אורלי אינס שנעשו כלפיה עבירות

חמורות מצד התקשורת. אני לא מכיר אף אחת מהן במציאות אבל
מיהרתי להזדעק כשהמתקפות האישיות נגדן הגיעו לגועל.

 · לפני 17 שעות

יאיר, שמעתי שכדי לקבל את העבודה בערוץ Yali Hashash
דיין בן זונה שתיים היית צריך לשכב עם לא מעט אנשים. איזה מז

ד להם. אתה. צוחקים איתך. הי, הי, מה אתם מתנפלים. יאיר, תגי
לא מבינים בדיחות אלה.

 · לפני 17 שעות

דן, אל תתעצבן, נראה לי שאנחנו באותו צד. עי Daniel Gatushkin
אני לא יודע מה אתה רוצה להשיג, אבל לפעמים הטון של הדברים
די בטוח שיאיר הבין שטעה, לא מאפשר לצד השני לבקש סליחה. 

ד לרדת מהעץ שהוא טיפס. אך אתה לא מושיט לו י
לפני 17 שעות

ד פתח לרדת א. תחילת השיחה אפשרה הרבה מאו Idan Simon
מכל מיני עצים. התגובות הלקוניות והמתחמקות השפיעו על המשך

השיחה. ב. יאיר הוא רק חלק מהסיפור, ולא החלק הכי חשוב בו
(לינור), אבל הרוח הגבית שהוא נותן לא מסייעת. מהתגובה

הקודמת שלך לא הרגשתי שאנחנו באותו צד, אבל אני מאמין לך.
לפני 17 שעות

לא חושב שהוא התכוון לתמוך בה או במי Daniel Gatushkin
דים, ואם לא היית מערב את אישתו, הוא גם היה אומר מהמטרי

זאת.
כולנו טועים לפעמים...

 · לפני 17 שעות

כמובן שקראתי את הכתבה , לא מדובר בראיון Yana Ziferblat
דיעה ותמוה שבתור איש תקשורת אתה לא מבדיל בין ראיון לי
ד הראשון של הארץ. אם כי בהינתן חדשותית שהופיעה בעמו

דיבה, הבלבול הנ"ל לא מפתיע. שאינך מבדיל בין בדיחה להוצאת 
למה אתה מפנה למאמר זה? הוא רק מוכיח את ...

ראה/י עוד
 · לפני 15 שעות

צביאל, תגובתך ממש לא מובנת. אני Idit Horvitz Toledano
אחרונת הצדקניות, ומאלה שממש, אבל ממש לא ממהרת להעלב,

לא בשביל עצמי ולא בשביל אחרים. אני מבינה בדיחות, מסוגלת
לצחוק על החולשות שלי, אוהבת סאטירה וממש לא "אפיפיורית".

במקרה הנוכחי ההתבטאות של עירית לינור פשוט לא מצחיקה.
נקודה.

לפני 11 שעות

למה עירית לא אמרה על א' של קצב Idit Horvitz Toledano
שהיא זונה? הוא גבר נשוי, היו לה הרבה סיבות לרצות להיות

נחמדה לנשיא....יש לאן להתקדם... אני בטוחה שבמקרה שלה
עירית היתה סופר-דופר פמיניסטית!

שעות לפני 11

דניאל, "עירבתי" את אשתו כי נורא נוח להיות בצד Idan Simon
של הבריון ולא לחשוב על הצד של הנפגע. תרגיל פשוט בלוגיקה

ורגש גורם לאנשים להסתכל על הדברים אחרת. אתה באמת
חושב שאם הדברים היו נאמרים כלפי משפחתו חו"ח, הוא היה

מקבל את זה בכזו שלווה?
שעות לפני 9

דן, אני לגמרי איתך בנושא לינור, אבל שמתי עי Hadas Ben Shitrit
ד בצורה שונה ממה לב שהרבה פעמים אנשים מפרשים את לפי

שהוא מציג את הדברים, כנראה שלא כל אחד מבין את התחכום
דדים במדינה ד הוא אחד האנשים הבו שבצורת הכתיבה שלו.לפי

הזו שנזהר בכבודם של אנשים אחרים.
שעות לפני 9

אדם אחד

אדם אחד

אדם אחד

2 אנשים

אדם אחד

3 אנשים
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