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עבודת התיזה שלי "1948 – · ÈÓÂ¯„‰ ÏÓ¯Î‰ úÂÏ‚¯ÓÏ ÌÈ¯ÙÎÓ ÌÈ·¯Ú‰ ú‡ÈˆÈ" ,הוגשה במרס
 ,1998ונשפטה באותו הקי 0בציו.97 6
את שאר חובות המאסטר השלמתי בשנה שלאחר מכ ,6סיימתי את חובות התואר השני בסו:
דצמבר  ,1999ונרשמתי ללימודי דוקטוראט.
באות; ימי; מסרה לי רכזת החוג ,הגב .נאוה זק ,כי בודקי; בחוג הא; נית 6יהיה להספיק להגיש
את עבודת התיזה שלי כמועמדת לפרס הפקולטה.
ב<  ,21.1.2000פרס; אמיר גילת במוס" :סופשבוע" של עיתונו "מעריב" כתבה גדולה על עבודת
התיזה שלי ,על סיומה נודע לו ממכתב דוברת האוניברסיטה בסו :שנת .1999
הכתבה עוררה הדי; רבי; באר 0ובעול; וב <  1.3.2000שלחו אנשי עמותת "אלכסנדרוני" מכתב
לרקטור אוניברסיטת חיפה ובו תביעה לבדוק מחדש את עבודתי ,תו= כדי האשמתי בכל חטא
אקדמי ,מוסרי וציוני אפשרי.
רקטור האוניברסיטה דאז ,הפרופ .גדי גילבר השיב לאנשי "אלכסנדרוני" כי קיבל את מכתב;,
בקשת; מצויה בטיפול וכי יודיע; תוצאותיה.
בתשובת הפרופ .גילבר לא נאמר דבר על כ= כי ,עבודת התיזה שלי נעשתה עפ"י כל הנורמות
האקדמיות המקובלות וכי הדר= הנכונה להתמודד ע; ממצאי עבודתי היא הצגת עבודות נוספות
שתבאנה ממצאי; שיסתרו את ממצאי עבודתי.
בהמש= ,בראשית אפריל ,2000 ,שלח מפקד גדוד  33של חטיבת "אלכסנדרוני" בעת כיבוש טנטורה
ויו"ר העמותה כיו; ,בנ 0פריד ,6מכתב לכל בוגרי החטיבה ,בו הודיע על ההחלטה להגיש נגדי
תביעה משפטית ועל תביעה מאוניברסיטת חיפה לדחות את עבודתי ,לראותה כשקרית וחסרת
ביסוס ולבטל את תואר המ"א שנית 6לי.

באותה תקופה בדיוק ,בימי אפריל הראשוני; ,בשיחה טלפונית ,דרשה ממני הד"ר עמליה לבנוני,
האחראית על הלימודי; המתקדמי; בחוג להיסטוריה של המזרח התיכו ,6שאביא לאוניברסיטה
את קלטות הראיונות שערכתי לקראת כתיבת עבודתי ,וזאת ,לדבריה ,חובתי ,עפ"י תקנות
האוניברסיטה.
בתשובתי לד"ר לבנוני אמרתי לה כי מבחינתי זהו זמ 6רגיש ביותר ,בגי 6המהומה רבתי
שהתעוררה והמשפט שמכיני; נגדי אנשי "אלכסנדרוני" ,כ= שעלי להיווע 0ביועצי; משפטיי;
בטר; אמסור למישהו את הקלטות בתקופה זו ולכ 6ביקשתיה להעביר אלי את בקשתה בכתב,
ובכלל זה < מראה המקו; המתאי; מתקנות האוניברסיטה ,המדברות על חובתי לעשות זאת.
בנוס ,:אמרתי לד"ר לבנוני ,כי לאחר קבלת מכתבה והתייעצויות שאקיי; בנושא זה ,לא אמסור
את הקלטות הללו ,א; אמנ; תהיה החלטתי בנושא זה חיובית ,בחינ; ,שכ ,6עבודה זו הותירה
אותי במצב של גירעו 6תקציבי ניכר וכי זכותי היא ,לדעתי ,ג; לדרוש תשלו; עבור העתקי
הקלטות הללו.
בניגוד לשקרי; שהופצו בנושא הכספי – מעול; לא הוצגה על ידי בעית התשלו; כתנאי להעמדת
הקלטות לרשות הציבור .כבר ב<  1998אמרתי בחוג שלי למספר ניכר של אנשי; ,כי הקלטות
הללו ,יש בה 6חומר מחקר רב ,מעבר למה שהשתמשתי בעבודתי וכי ראוי בהחלט כי עוד ועוד
חוקרי; יאזינו לה 6עוד ועוד.
ב<  16.4.2000הוגשה נגדי ,רשמית ,התביעה המשפטית ע"י אנשי "אלכסנדרוני".
באותו היו; עצמו ,מחק הדיק 6ללימודי; מתקדמי; של אוניברסיטת חיפה את שמי מרשימת
הסטודנטי; המצטייני; של החוג שלי ,מבלי לדבר איתי מילה אחת ,מבלי להכירני כלל ,וא :מבלי
ליידע על כ= את ראש החוג שלי ,הפרופ .קייס פירו ,שהוא ג; מנחה העבודה שלי.
באותה תקופה ,ימי; ספורי; לאחר מכ ,6בעת חופשת חג הפסח ,התקשר אלי טלפונית רקטור
האוניברסיטה ,הפרופ .גד גילבר ,כדי לשוחח עמי אודות התביעה המשפטית שהוגשה נגדי.
במהל= השיחה אמרתי לפרופ .גילבר כי בתור סטודנט של אוניברסיטת חיפה ,מצפה אני כי
האוניברסיטה תתייצב לידי ולצדי בתביעה זו ועל כ= ענה לי הפרופ .גילבר ,אצלו ג; למדתי,
אישית ,מספר קורסי; ,שהמחלקה המשפטית של האוניברסיטה תדו 6בנושא ותמלי 0על עמדת
האוניברסיטה לאחר חופשת הפסח.
בשבוע הראשו 6של חודש מאי  ,2000כשחלפו שבועיי; ויותר מאז שיחתי ע; הרקטור ,משהתקרב
המועד בו שומה היה עלי להגיש לבית המשפט את כתב ההגנה שלי ,הגעתי למשרדו של הרקטור,
כדי לדעת מהי עמדת האוניברסיטה בסוגיה של התביעה המשפטית נגדי וממנו שמעתי שככל
הנראה עמדת האוניברסיטה תהיה ,ש‡‡ÏÂ „·Ï· úÈÓ„˜‡Î ¯„‚Âú ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ úÂÈ¯Á
.úÈËÙùÓ
ניסיתי להסביר לרקטור כי במקרה זה לא נית 6להפריד את תוכ 6העבודה מ 6הצד האקדמי שלה,
מה ג; שמנחה העבודה ,הפרופ .פירו ,האזי 6בעצמו לחלק מ 6הקלטות והיה ,בעקבות כ= ,בהחלט
מודע לתוכנ.6
לא הצלחתי לשכנע את הרקטור בצדקת טענתי ובעקבות עמדתו זו – הגשתי לאחר מכ 6תביעה
לבית המשפט להפו= את האוניברסיטה לצד ג' במשפט.
תו= כדי השיחה עמי שאל אותי הרקטור מדוע אינני עונה על המכתב שקיבלתי ועניתי לרקטור
שלא קיבלתי כל מכתב .בדקתי לאחר מכ 6ג; בחוג שלי ולא ידעו ש; על כל מכתב שנשלח אלי.
ב –  15.5.2000קיבלתי מ 6הדיק 6ללימודי; מתקדמי; של האוניברסיטה ,הפרופ .גדעו 6פישמ,6
מכתב ,שעל מעטפתו היה תארי= ה<  14.5.2000ואילו בגו :המכתב עצמו היה מודפס התארי= של
ה< .2.5.2000

פתיחתו של המכתב הפתיעה אותי עוד יותר כי הוזכרה בה שיחתי ע; הרקטור ,שנערכה לפחות
שישה או שבעה ימי; לאחר התארי= המופיע בראש המכתב ) ,(2.5.2000והדבר עורר בי ,בלשו6
המעטה ,סימני שאלה קשי; לגבי התארי= בו קיבלתי בפועל את המכתב ,ב< .15.5.2000
במכתבו ,כתב לי הפרופ .פישמ 6כי כללי הצגת הנתוני; הגולמיי; של מחקרי ה; עני 6אתי וביקש
להודיעו בהקד; כיצד מתכוו 6אני לעמוד בדרישות של פומביות הנתוני;.
במכתב תשובתי ,מ 6ה<  ,18.5.2000כתבתי לפרופ .פישמ 6כי "¯úÈÎ¯Ú ,·ÈÂÁÓ ÈÓˆÚ ú‡ È‡ ‰‡Â
Ú‚¯· ‰ùÚ‡ ú‡ÊÂ ÔÎÂúÓ „ÂÓÈÏ‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÍùÓ‰ úÂù¯Ï ÂÏÏ‰ úÂËÏ˜‰ ú‡ „ÈÓÚ‰Ï ,úÈú‡Â
".'ÂÎÂ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ,ËÙùÓ‰ úÈ· – ¯·„· ú·¯ÂÚÓ‰ úÈËÙùÓ‰ úÎ¯ÚÓ‰ úÈÁ·Ó ¯·„‰ ¯ùÙ‡úÈù
בימי; שלאחר מכ ,6העביר לי הפרופ .פירו מסר מאת הפרופ .פישמ 6כי מכתבי אליו לא שכנעו
בכנות כוונותי והוא מבקשני להעביר לו מכתב נוס ,:בו מתחייב אני במפורש ,להעביר את הקלטות
לארכיו 6צ.ה.ל .ו/או אוניברסיטת חיפה מיד בתו; ההלי= המשפטי.
ב<  25.5.2000העברתי לפרופ .פישמ 6מכתב נוס :ובו ההתחייבות המבוקשת.
לאחר ימי; אחדי; ,הודיעני הפרופ .פירו כי הפרופ .פישמ 6אינו מסתפק במכתבי וכי העביר אליו,
באמצעות הד"ר לבנוני ,דרישה לראות ולהאזי 6לקלטות ,כי אינו מאמי 6בקיומ ,6למרות שהפרופ.
פירו ראה והאזי 6לה 6בזמנו ,ורק לאחר שאביא ,פיזית ,את הקלטות לאוניברסיטה < יוחזר שמי
לרשימת הסטודנטי; המצטייני; של החוג ויוענק לי תואר המ.א .בטקס הענקת התארי; ,בחודש
יוני.2000 ,
למרות התנגדותי העמוקה ,באחד הימי; שלאחר מכ ,6הגעתי לאוניברסיטה ע; שני ארגזי
הקלטות למשרדו של הפרופ .פירו ,כדי להראות ולהשמיע לד"ר לבנוני את קלטות הראיונות.
ב<  19.6.2000הוענק לי בטקס הענקת התארי; באוניברסיטה תואר מוסמ= מצטיי.6
ב<  14.12.2000<13התקיימו שני ימי המשפט ,בה; נחקרתי ע"י עוה"ד ארדינסט.
ב<  ,19.12.2000בשעה  18.00בערב ,נערכה במשרד עוה"ד ארדינסט פגישה ,בהשתתפות ארבעה
מאנשי "אלכסנדרוני" ועורכי דינ; ,ב<6דודי ,עור= הדי 6אמציה אטלס ,עורכי הדי 6מיכאל ואורה
פרימ ,6מטע; אוניברסיטת חיפה ואשתי ואני.
מאחר והיו במהל= החודשי; שחלפו מספר ניסיונות ,שלא צלחו ,להגיע לפשרה בנושא המחלוקת,
לא חשבתי שישנ; סיכויי; כלשה; להשיג פשרה כלשהי ,לא עמדתי ,לצערי ,על בקשה מפורשת
להשתתפותו של עור= הדי 6אביגדור פלדמ 6בפגישה.
בשעה  23.30בלילה ,לאחר שעות אחדות של משא ומת 6קשה ,הייתי במצב בו אבד לי לזמ 6מה
שיקול הדעת הרגיל שלי וחתמתי ,בניגוד לכל הגיו ,6בניגוד לעמדתי לפני כ 6ולאחר מכ ,6על מכתב
התנצלות בו חזרתי בי מעיקרי הדברי; העוסקי; בהריגת אנשי טנטורה לאחר כניעת הכפר ,בפרק
ד' של עבודתי.
עוד באותו הלילה ,ויותר מכ= למחרת בבוקר ,ביקשתי מב<6דודי ,עור= הדי 6אטלס ,לחזור בי מ6
המכתב התמוה ,עליו חתמתי ברגע של חולשת דעת ,א= הוא ענה לי כי מאחר ושיניתי את דעתי
מתפטר הוא מתפקידו כעור= הדי 6שלי וכי מאוחר הדבר ,וכי המכתב והסכ; הפשרה שבעקבותיו
נמסר לבית המשפט ולא נית 6שוב לבטלו.
הערה נוספת ,הנוגעת להתרחשויות הלילה המוזר של ה<  ,19.12.2000במשרדו של עור= הדי6
ארדינסטÏÚ ÌÂúÁ‡ù ÍÎ· ‰„„Èˆù ,Èúù‡ ,ÂùÂù ÈÏ ‰¯ÙÈÒ ‰ùÈ‚Ù ‰úÂ‡ ¯Á‡Ï ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ :
‡,‰ÙÈÁ úËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó ,ÔÓÈ¯Ù ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ‰Ï ¯Ó‡ ,·¯Ú‰ ÂúÂ‡ ÍÏ‰Ó·ù ,úÂÏˆú‰ ·úÎÓ ÂúÂ
¯ÓÂÏ ‰Ï È‡„Î ÈÎÂ ÁÂÓ-ÈÏÂ·Ï·Â ‰˜È„· úÂ„ÚÂ úÂù ¯ÙÒÓ Ïù ÌÈ·ˆÚ‰Â ÔÓÊ‰ ú‡ ÍÂÒÁÏ ÛÈ„Úù
.ÈÏù Ë‡¯ÂË˜Â„‰ ú„Â·Ú ú‡ ÍÈùÓ‰Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï „ÈÓ úÎÏÏ…Â ·úÎÓ‰ ÏÚ ÌÂúÁÏ ÌÈÎÒ‰Ï ÈÏ

אי 6לי כל ספק ,כי עור= הדי 6פרימ 6ידע היטב מה פירושה האקדמי של אותה החתימה שלי על
המכתב ,ובכל זאת אמר מה שאמר לגבי המש= מיידי של עבודת הדוקטוראט .כל אחד מ6
הקוראי; יסיק מסקנתו :כיצד לכנות התנהגות זו של עור= הדי 6של האוניברסיטה ,מר פרימ.6
דברי; אלו נאמרי; ,מבלי להסיר כהוא זה ,מ 6האחריות הבלעדית ,הנופלת עלי במלואה ,בגי6
החתימה עצמה על מכתב ההתנצלות.
זמ 6מה לאחר מכ 6הגיש עור= הדי 6פלדמ 6בשמי ,ערעור לבית המשפט העליו ,6על החלטת שופטת
בית המשפט המחוזי ,ד"ר דרורה פלפל ,לסיי; את המשפט .עדיי 6לא ידוע לי תארי= הדיו6
בערעורי בבית המשפט העליו.6
·26.6.2001 -· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ‡ÂúÈÚ‰ ú·ÈÒÓÏ ¯ù˜‰· Â¯˜ù ÌÈÚÂ¯‡ .
ועדת הבדיקה שהוקמה לאחר סיו; המשפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,ושנועדה לבדוק
הא; תכני הקלטות שהקלטתי הועברו על ידי בצורה מהימנה לטקסט העבודה הגישה לרקטור את
דו"ח בדיקתה ב< .10.6.2001
ב<  12.6.2001פגשתי את הרקטור ,אשר לא אמר לי שדו"ח הועדה נמצא במשרדו מזה יומיי;,
אלא שבקרוב ,בוודאי ,הוא יקבל אותו ואז יוציאו לציבור .לצערי הרב לא הקלטתי את שיחתי זו
ע; הרקטור.
שאלתי את הרקטור באותה שיחה א; ,קוד; פרסו; הדו"ח ,יתאפשר לי לקרוא בו ולהגיב
והרקטור ענה כי בוודאי שכ.6
ולהל 6מה שהתרחש בפועל:
ב<  25.6.2001קיבלתי מ 6הפרופ .פירו הודעה ,שהוא קיבל היתר מ 6הרקטור להראות לי את הדו"ח
וכי בקרוב מאד יפורס; הדו"ח בציבור.
נסעתי לאוניברסיטה בו ביו; ,למשרדו של הפרופ .פירו כדי לראות את הדו"ח.
כשראיתי שהדו"ח משתרע על  46עמודי; הבנתי שאזדקק לזמ 6מה כדי לבדוק דו"ח זה כהלכה.
התקשרתי אל הרקטור ושאלתי אותו מה עומד להתרחש בהמש= והרקטור ענה לי שהוא מכנס,
למחרת היו; ,מסיבת עיתונאי; ,כדי להפי 0את הדו"ח בציבור.
לשאלותי ,ענה הרקטור שמסיבת העיתונאי; תתקיי; למחרת היו; בשעה  11.00באול; הסינאט.
שאלתי את הרקטור א; אינו זוכר שהבטיח לי ,שיתאפשר לי לקרוא בדו"ח ולהגיב עוד בטר;
יפורס; והרקטור ענה לי ,שיש לי ,מבחינתו ,את כל הזמ 6שבעול; לקרוא בדו"ח ולהגיב.
שאלתי את הרקטור א; נראה לו אפשרי הדבר להספיק לקרוא ולהגיב על הדו"ח באופ 6רציני
בפחות מ<  24שעות .תשובת הרקטור היתה ש… לא חייב להיות קשר בי 6מסיבת העיתונאי; לבי6
תגובתי לדו"ח .תשובה "רקטוריאנית" אפיינית.
ניסיתי ,לשווא ,לשכנע את הרקטור שטוב וראוי לדחות את מסיבת העיתונאי; המתוכננת בשבוע
ימי; לפחות ,כדי שאוכל להגיב כראוי על עבודת; של ארבעה פרופסורי; במש= ארבעה חודשי;.
הרקטור סירב בכל תוק :לבקשתי ורק כשעה לאחר שיחתנו ,הודיעה לי מזכירת הרקטור שאשמע
מ 6הרקטור על החלטתו בעני 6דו"ח הועדה למחרת בבוקר ,עוד בטר; תחל מסיבת העיתונאי;.
למחרת היו; באתי למסיבת העיתונאי; ע; אשתי ,ומאחר ואיננו עיתונאי; ישבנו לאור= הקיר
ולא ליד שולח 6העיתונאי;.
ליד שולח 6העיתונאי; ראיתי שישה או שבעה אנשי "אלכסנדרוני" וכ 6את עור= הדי 6ארדינסט.

אינני יודע מי הזמי 6למסיבת העיתונאי; הזו את אנשי "אלכסנדרוני" ואת עור= הדי 6ארדינסט.
לעומת זאת אני לא הוזמנתי אליה וא; לא הייתי מתעניי 6מתי היא עתידה להתרחש – ג; לא
הייתי יודע על קיומה ,עד אשר הייתי קורא אודותיה באחד העיתוני;.
ראש החוג שלי ,הפרופ .אבנר גלעדי ,לא הוזמ 6לאותה מסיבה וכ 6ג; מנחה העבודה ,הפרופ .קייס
פירו.
למיטב ידיעתי ,ג; עקורי הכפר טנטורה לא הוזמנו למסיבת העיתונאי; הזו ובהחלט מסקרנת
אותי השאלה מה היתה תגובת מארגני מסיבת העיתונאי; א; היו אחדי; מה; מופיעי; באותה
מסיבה.

‚‰˜È„·‰ ú„ÚÂ Á"Â„Ï ¯ù˜‰· úÂ·ÂùÁ úÂ¯Ú‰.
בטר; אעבור להתייחס ,נקודתית ,לממצאי דו"ח ועדת הבדיקה ,רואה אני חובה לעצמי להעביר
ולהבהיר לקוראי מסמ= זה מספר אמירות ועקרונות ,באשר להבנתי והתייחסותי לדברי; עצמ;.
 .1מוצא אני לנכו 6להפנות את תשומת לב העוסקי; בדבר ,שעד כמה שידיעתי מגעת ,מטרת
ועדת הבדיקה הנכבדה לא היתה ,כפי הכתוב בכותרת הדו"ח שלה "‡ùÂ· ¯Ó‚‰ ú„Â·Ú ¯˜Á
 ,"‰¯ÂËËאלא א; לא נמסר לי הדבר כהלכה.
על פי הידוע לי:
לא כל עבודת הגמר שלי נועדה לבדיקת הועדה ,כי א; פרק ד' שבה בלבד.
.I
כמי שכתב עבודה זו ,חשוב לי ליידע את העוסקי; בדבר ,כי עבודת גמר תואר
.II
המ.א .שלי כותרתה אינה " ,"‰¯ÂËËכי א; "ÏÓ¯Î‰ úÂÏ‚¯ÓÏ ÌÈ¯ÙÎÓ ÌÈ·¯Ú‰ ú‡ÈˆÈ
 "1948 -· ÈÓÂ¯„‰ועוסקת בשני כפרי; – א; אל<זינאת וטנטורה< מתו= חמישה כפרי;
)יתר השלושה ה; אג'ז; ,ג'בע ועי 6ע'זאל( ,אודותיה; ערכתי את מחקרי בהכנותי
לכתיבת עבודה זו.
אי 6זו עבודה על טנטורה בלבד ובוודאי שלא על הטבח בכפר זה לאחר כיבושו בלבד ,א;
כי אי 6ספק ,כי בתוק :הממצאי; ,זהו החלק הבולט והמשמעותי בעבודה זו ובגי 6גודלו
נאלצתי לוותר בעבודה עצמה על שלושת כפרי ה"משולש הקט."6
בניגוד למופיע בדו"ח הועדה ,העוסק ,ארוכות ,בשאלות מתודולוגיות חשובות כשלעצמ,6
.2
אינני מתכוו 6להתייחס לנושא זה כמעט בכלל ,מאחר והוא איננו נמצא במנדאט עבודתה של
הועדה ,שכ ,6בינו לבי 6בדיקת התאמת הציטוטי; בעבודתי לקלטות ולרשימות ,המהוות
חומר גל; לעבודה זו ,אי 6ולא יכול להיות ,כמעט ,כל קשר ישיר.
דברי ,הנוגעי; לנושאי; המתודולוגיי; החשובי; בהקשר למחקרי ,נכללי; בפרקי;
ובמקומות המתאימי; לכ= בעבודתי ,בה; מסביר אני מה ואי= עשיתי ,מה 6הבעיות
העיקריות הקשורות בעבודה ע; עדויות בע"פ ,ה 6מבחינת הזמ 6שחל :וה 6מבחינות רבות
אחרות ,אות 6יש להביא בחשבו 6בסוג מחקר שכזה.
בכתיבה העוסקת בפרשיות ,שחלק ממשתתפיה 6חיי; עמנו כיו; ,ישנ ,6ועלולות להתעורר
בעיות וקושיות מיוחדות ,שמאפיינות בהחלט סוג זה של כתיבת היסטוריה קונטמפורנית,
כמו למשל ,גירסאות שונות וא :מנוגדות מ 6הקצה אל הקצה של משתתפי אותו הארוע,
סתירות מהותיות ,היכולות להתגלות בי 6עדויות שבע"פ לבי 6מסמכי; ,עיתונות או ספרות
משנית .במקרה המסוי; של עבודתי ,בלטו ,כמוב ,6מלכתחילה ,הניגודי; הקוטביי; בי6
עדויותיה; של רבי; )א; כי לא כול;( מ 6היהודי; ,שסיפור; הכללי ,מופיע בדו"חות
שבארכיו 6צ.ה.ל או בארכיוני; אחרי; ובסיפרות המשנית ,לעומת הערבי; ,אשר בעבודתי,
נית 6לה; ,כמעט לראשונה 49 ,שני; לאחר תבוסת; ,ביטוי לקול; ,לסיפור; ,לגירסה שלה;,

המנוגדת כל כ= ,במקרה של טנטורה ,לגרסה הרשמית הקיימת בארכיו 6צ.ה.ל ,במסמכי;.
 .3ברצוני להפנות את תשומת הלב לדר= העבודה בה נקטתי ,בהתייחסותי למרואייני; השוני;.
מבחינתי ,לא התקיי; הבדל כלשהו בי 6עד לעד לגבי האמו 6שחשתי כלפי העדויות ששמעתי.
לכל המרואייני; על ידי האמנתי באופ 6מלא ,מתו= ההנחה ,שכל אד; מספר לי את האמת,
ואת האמת שלו בלבד ,אותה הוא זוכר או מנסה לזכור ללא כחל וסרק לאחר שני; כה רבות.
מאיד= גיסא ,באותה מידה ג; לא הסתפקתי בעדותו של שו; עד כממצא בלעדי ועשיתי כל
שהיה לאל ידי כדי להשיג כמה שיותר מרואייני; בהקשר לכל הכפרי; שחקרתי בכלל ובעני6
טנטורה –במיוחד.
ערכתי השוואות קפדניות בי 6העדויות השונות והבאתי מדי פע; ג; עדויות סותרות בי6
המרואייני; השוני; ,א :מבלי להכריע ביניה; ,בי 6העדויות בע"פ לבי 6עצמ.6
השוויתי בי 6המסמכי; לבי 6עצמ; ובי 6המסמכי; לבי 6העדויות בע"פ ,ובי 6הספרות
והעיתונות לבי 6כל היתר .לפיכ= ,לגבי כמה וכמה מ 6הענייני; בה; מטפלת עבודתי ,עיקריי;
או זוטרי; ,מוצגי; סיפורי; שוני; ,כי ג; הצגת גרסאות שונות ומנוגדות היא חלק מ6
הכתיבה ההיסטורית.
לאור= כל עבודתי בקרתי ובדקתי את המקורות אות; חקרתי ,בזהירות וברגישות רבה ,מתו=
מטרה עיקרית של השקעת כל מאמ ,0להגיע אל הדרגה המירבית של הצגת כל הממצאי;
שהיה לאל ידי להשיג; ולבדק;.
בסגנו 6זה ניסיתי לטפל ,ה 6באירועי; שבדקתי ,ה 6בתופעות שמצאתי וה 6באנשי; ,אות;
פגשתי במהל= המחקר.
עשיתי את המיטב ,כדי ללמוד כל מה שנית 6ללמוד אודות האנשי; המרואייני; ,הרקע ממנו
באו ומעשיה; בחייה; ,ועשיתי הכל כדי לשמור במלואו על הדיוק בכל מה שכתבתי והצגתי.
עשיתי זאת ג; לגבי שמות המקומות בה; טיפלתי ,המבנה החברתי בה; ,אופי הכפרי;,
סביבת; הגיאוגרפית ,מצב; הכלכלי ,המשפחות הדומיננטיות ,בעיות גיאו<פוליטיות
הקשורות בתקופה ,הפעילות הפוליטית בכפרי; עצמ; ,עושר ,עוני ,מבנה ההנהגה בכפרי;
ודר= ההנהגה וכל תופעה שנית 6היה לאתרה ,במסגרת מחקר זה.
 .4אציג עתה נקודה חשובה ,הנוגעת לעדויות הקיימות אצלי בהקלטות .לא היה באפשרותי,
משו; בחינה שהיא ,לא כלכלית ,לא מבחינת לוח הזמני; ומשו; בחינה אחרת ,לערו=
תמלילי; מלאי; לכל הקלטות שברשותי .מניסיוני בנושא – הכנת תמליל של קלטות כאלו
מלאכה קשה היא .בנושא טנטורה בלבד – ברשותי  63ויותר שעות הקלטה ומיתר הכפרי;
בה; טיפלתי ,יש ברשותי עוד כמה וכמה עשרות שעות הקלטה.
אילו עשיתי זאת – איני יודע כמה זמ 6היה נמש= הדבר ,עד סיימי את עבודתי ,א= אי 6כל
ספק < זמ 6ארו= ביותר ,שלא עמד ברשותי.
ובאשר לקלטות עצמ .6לא חויבתי ע"י איש להקליט את הראיונות שערכתי ,א= עשיתי זאת
מאחר ואני מייחס ער= היסטורי < תיעודי ממדרגה ראשונה לעדויותיה; המקוריות של
לוחמי ופליטי  ,1948וארשה לעצמי לומר ,במלוא הצניעות ,כי הקלטות הללו – אוצר בלו; ה6
לכל חוקר המכבד את עצמו ואת מקצועו כהיסטוריו.6
כא ,6בנקודה זו ,יש לציי ,6כי מתו= כל המרואייני; ,יהודי; או ערבי; ,לעתי; ,היתה זו
הפע; היחידה שאנשי; אלו נשאלו וא :ענו על חוויותיה; האישיות במלחמת  ,1948אודות
התקופה ואירועיה ,וקשה ביותר להגזי; בחשיבות עדויותיה; וסיפוריה; ,ה 6על המלחמה
וה 6על כל התחומי; האחרי; אודותיה; דיברו.
המאזי 6לקלטות הללו ,לא יוכל שלא להתרש; מ 6הראשוניות והחשיבות של עדויותיה; של
המרואייני; הללו ,יהודי; וערבי; ,לכל המחקר שלנו על תקופת .1948
 .5ע; כל החשיבות שמייחס אני לקלטות ,צרי= אני לציי ,6כי בהקלטה של כ<  135איש ,היו ג;
תקלות שונות ,כמו מצב ,בו נחלשו המצברי; ומכשיר ההקלטה פסק )בלי לדעת על כ= ,בעת

הראיו 6עצמו ,כמוב ,(6מלהקליט ,היו מצבי; ,בה; נגמר צד אחד של הקלטת ואני לא חשתי
בכ= מיד ולעתי; הלכו ,כ= ,לאיבוד קטעי הקלטה חשובי; ,עד שבשלב מסוי; הרגשתי בכ=
והפכתי את הקלטת אל צידה השני.
צרי= תמיד ,כשחושבי; על התקלות הללו ,לחשוב ,אי= היה כל העני 6נראה ללא קלטות אלו
כלל.
במקביל ,במהל= הראיונות עצמ; ,ניהלתי ג; רישו; של הדברי; שנאמרו .לעתי; יותר
במפורט לעתי; פחות ,עפ"י חשיבות העני 6המדובר ולעתי; עפ"י האפשרות האישית שלי,
להתרכז ברישו; הדברי; תו= כדי שאלת השאלות הבאות.
מכא 6יש להבי ,6שג; הרשימות רחוקות מלהיות שלימות ומלאות ,א; כי בשו; ראיו 6לא
ויתרתי כליל על הרישו; .את עבודתי כתבתי בהסתמ= על הרשימות והקלטות ג; יחד ,כאשר
השתדלתי ,ככל שנית ,6להיעזר ברשימותי ,א; כי ,כמוב ,6בעת הצור= שבתי ובדקתי שוב ושוב
ג; בקלטות עצמ.6
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כנובע מ 6הנאמר בסעי :הקוד; ,עלי לציי 6לגבי כלל העבודה ,כי כל ציטטה של עד
כלשהו – יש להתייחס אליה כאל חלק בלתי נפרד ממסגרתו של ראיו 6של; ולא כמאמר
בודד של פסוק או שניי; בלבד.
העמדת; של פסוקי; בודדי; מתו= הראיונות השלמי; בנפרד ,והניסיו 6להתייחס
אליה; כאל עומדי; בפני עצמ; ,ללא קשר ע; הראיו 6כולו ,ע; האווירה והסיפור
כולו של הראיו ,6עלולי; ,לעתי; ,להוות עיוות מהותי של הראיו 6ושל המסר אליו
כיוו 6המרואיי 6בדבריו.
לא נית ,6במסגרת עבודת תיזה ,לנתח פסוק אחר פסוק בראיונות ,המשתרעי; על פני
 63שעות הקלטה .דבר זה ג; אינו מעשי ,שהרי פירושו – מאות רבות של עמודי;
כתובי; ,אשר מנסי; להסביר ולנתח ולעתי; קרובות ג; לפרש לכיווני; שוני; ,כולל
המשמעויות השונות בכל מקרה ומקרה .דר= כזו של עבודה יכולה להיות בהחלט
מעניינת וחשובה ובמקרי; אחדי; ,בה; מצאתי לנכו ,6א :השתמשתי בה ,א= לא נית,6
בשו; אופ 6ופני; ,לכתוב כ= את עבודת התיזה כולה.
דרישה כזו לטיפול בראיונות האישיי; עלולה להפו= את הניתוח של כל אחד מ6
הראיונות למעי 6סמינריו 6או מאמר ארו= ביותר ,בעוד שמטרת התיזה היא עבודה
מסכמת ,שתביא את תמצית; ועיקר; של ניתוחי הראיונות ,בהשוואה למסמכי;,
לספרות המשנית ,לקטעי עיתונות ולכל שאר החומר שנאס.:
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לפיכ= ,ובהמש= לסעי :הקוד; ,ארשה לעצמי לקבוע ולהדגיש ,כי אי 6בתו= עבודתי
אלא שימוש במה שנמצא בחומרי הגל; השוני; שלה .אמירה זו נכונה ג; לגבי אמירות,
ניסוחי; וקטעי משפטי; שהועדה הבודקת התקשתה לחבר; לאות; חומרי הגל; ,כתוצאה
מהבנתי
האישית את התמונה הכללית שנוצרה ,מתו= כל אחת מ 6העדויות ולאו דווקא מתו=
קטע קט ,6מסוי; ונפרד באחד מ 6הראיונות.
המכלול ולא הפרטי; הנפרדי; והבודדי; ,ה; החשובי; בעבודה מסוג זה ,ג; א; מדי
פע; נעשה שימוש בפרטי; היותר נקודתיי; בעדויות שונות ,כדוגמאות לנושאי;
מסויימי; ,עפ"י האינטרפטציה שלי.
אי אפשר וא :אי 6לצפות ,בסוג כזה של עבודה לדיוק מתמטי של  100%של כל
הפרטי; ולו ג; בגי 6סוגי "התנגשויות" ,הקיימי; בחלק מ 6העדויות בינ 6לבי 6עצמ,6
כפי שישנ; לעתי; ,ג; מקרי; של אמירות מנוגדות ,בתו= אותו ראיו 6עצמו.
מאחר שרוב רוב; של הדברי; בראיונות מוקלטי; והסתירות נשמעות מדי פע; בבירור

רב ,יש לדעת ולהכיר בכ= כי דברי; כגו 6אלה קיימי; ויש ,מדי פע; ,להחליט ,כיצד
להציג; ,בהשוואה לחומר האחר הקיי; ,א; קיי;.
מדי פע; מתחדדת התמונה ע"י תוספת פרט מסוי; ,המופיע א= ורק בראיו 6אחד או
שניי; ,בנוס :על התמונה הכללית המוצגת ,א; כי בדר= כלל אי 6בדברי; אלו כדי
לקבוע או לשנות את הדברי; באופ 6משמעותי.
 .8אינני מבי ,6לחלוטי ,6את אות; ממצאי; ,המוגדרי; ע"י חברי הועדה "נתוני מפתח
המאותרי; במקורות המחקר ולא מצאו את ביטוי; בעבודת התיזה" ,וזאת – משני
טעמי; .ראשית < אי 6במנדאט הועדה לטפל בתחומי; שאינ; נמצאי; בהגדרה של היות
הציטוטי; בתיזה מתאימי; או לא מתאימי; למצוי בחומרי הגל; של העבודה –
הקלטות והרשימות.
שנית < סמו= אני ובטוח כי הועדה מצאה רק ששה או שבעה מקרי; של אותה תופעה
המוגדרת על ידה בביטוי זה של "נתוני מפתח המאותרי; במקורות המחקר ולא מצאו
את ביטוי; בעבודת התיזה" מאחר ועסקה ,כמו שהגדירה בעצמה ,עפ"י "תיזת
ארדינסט" באחד עשר מרואייני; אליה; צור :לאחר מכ 6ג; אבו<ח'אלד ,מתו= ס= של
חמישי; ושלושה מרואייני; בפרק ד' שנבדק.
„ÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰ úÂÓù ÈÙÏ , ‰„ÚÂ‰ úÂÒÁÈÈú‰Ï úÂ·Â‚úÂ úÂ¯Ú‰.
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בודק עדותו של אבו<ח'אלד מציי 6כי "קיי; מיתא; רב בי 6חומרי הגל; )הקלטות ורשימות( ובי6
הרשימות לציטוטי; שבתיזה המיוחסי; למרואיי) "6ממצא א' בתמצות הממצאי; בראש עמוד
 18בדו"ח( וכ 6כי "השוואת הרישו; להקלטה בראיו 6זה מלמדת על דיוק רב של הרישו; ביחס
לדברי; שנאמרו בכל קטע שאלות ותשובות של הראיו) "6סעי 3 :בתת הסעי" :דייקנות
הציטוטי;" בסעי" :ניתוח מפורט" באמצע עמוד .(18
אמת ,נכו 6הדבר ,כי בבדיקה מאד קפדנית של חומרי הגל; בהשוואה לתיזה עצמה ,מתגלות
לעתי; סתירות מסוימות בי 6פע; ראשונה לבי 6הפעמי; הבאות בה 6פגשתי את אבו<ח'אלד.
סתירות אלו שייכות לסוג זה של עבודה בעדויות בע"פ ,שכ ,6מעטי; מאד מבי 6המרואייני;
חוזרי; בפגישה שניה ושלישית על אות 6המלי; אות 6אמרו בפגישה הראשונה כי זהו טבעו של
ראיו 6ע; אד; על אירועי; מלפני חמישי; שנה ,שתו= כדי השיחה הוא נזכר בעוד ועוד פרטי;,
אירועי; ,שמות ,מספרי; ועוד.
בהמש= הדברי; ,כשאתייחס לעדותו של אבו<פהמי ,ארחיב מעט את הסברי לגבי מי שחוזר מעשה
תוכי על אות; ביטויי; שוב ושוב.
בסופו של סעי 6 :בסעי :הנקרא "פער :קטע בתיזה שאותר חלקית ברשימות ולא בקלטת ,קטע
רשימות שמעמדו לא ברור" כותב הבודק" :כהסבר לפער הקיי; עומדי; דברי תדי כי לפנינו
יסודות של ראיו 6שני ועוד מפגש)י;( ע; המרואיי .6איננו רואי; סיבה שלא לקבל הסבר זה".
לדברי; אלו עצמ; היתה כוונתי ,באמרי כי בלתי אפשרית בסוג זה של עבודה דייקנות מתמטית
של  ,100%א= אי 6באי דיוקי; כאלו כדי לקלקל או לשבש את העני 6עצמו.
הקטע האחרו 6בבדיקת עדותו של אבו<ח'אלד עוסק במה שנקרא על ידו "הזנחה :אי ציו 6מעמדו
של העד כעד ראייה להרג המוני" .בקטע זה מסביר הבודק כי אבו<ח'אלד ראה ,לדבריו ,בשלב
מסוי; ,אנשי; שנלקחו מ 6הריכוז של האנשי; והוא ראה אות; מתי; לאחר מכ .6ורואה כשל
בכ= שלא הבאתי את הדברי; הללו בתיזה.
אכ ,6זוהי נקודה מעניינת ,הראויה להתייחסות נפרדת .ב<  63שעות ההקלטה ,העוסקות בכיבוש
טנטורה ובכ<  180עמודי הרשימות המתלוות לה ,6ישנ; עוד "כשלי;" רבי; כאלה ,ובטוח אני כי
א; היו חברי הועדה מקשיבי; לכל הקלטות היו מוצאי; עוד ועוד "כשלי;" כאלה ,שהרי ,כל

קטע שבו לא בחרתי ויכולתי לבחור בו < יכול להוות כשל נוס ,:על פי אמת המידה הזו של הבודק,
א= זהו בדיוק ההבדל בי 6חוקר לחוקר ובי 6כותב לכותב ,ג; כאשר חומרי הגל; ה; אות;
חומרי; עצמ; .לכל אחד קיימת הזכות לפרשנות ואינטרפרטציה משלו ,בתנאי שלדברי; יש
בסיס מוצק במקורות ובחומרי הגל;.
אי 6לי צל של מושג מדוע ראה הבודק צור= לכתוב בסו :ביקורתו אודות עדות אבו<ח'אלד כי
"הדברי; שקבענו בסעי :זה אינ; באי; להעיד שאנו מקבלי; את עדותו של העד לעצ; קיו;
ההוצאה להורג ,או את כל פרטיה או מקצת;" .דברי; אלו סותרי; לחלוטי 6את קביעת; של
כותבי הדו"ח ,שהיא ממילא תמוהה ביותר בעיני ,המצויה בתחתית עמוד  5בדו"ח ,כי "אנו
מוצאי; לנכו 6לציי 6במפורש כי במהל= עבודתה ,כמו א :בשלב סיכומה ,לא קבעה הועדה כל
עמדה בשאלת קיומו או אי קיומו של הרג המוני של בני טנטורה במהל= כיבוש הכפר או
בעקבותיו" .א; זהו אחד מעקרונות היסוד בעבודת הדו"ח ,והוא מופיע מנוסח באופ 6כה ברור,
מדוע נכנס הבודק לעני 6זה בכל זאת?
אי 6כל ספק שג; הערה זו ,איננה במנדאט הועדה ,כפי שהועדה עצמה אומרת זאת ,בציטוט
מעמוד  5של הדו"ח ,ואזי ,מתעורר הצור= לחפש הסבר אחר להערה זו.
הא; יתכ 6שהועדה ,בכל זאת ,התכוונה לחוות דעה בנושא מהותי זה ,אולי כדי לרצות מישהו
מקוראי הדו"ח הזה? איני יודע זאת בוודאות ,א= כ= נראה הדבר בעיני.
בעמוד  16של הדו"ח מופיעה הכותרת "רשלנות מקלה" .שאלתי :מקלה על מה? מהי רשלנות
מקשה ומהי רשלנות מקלה? מי קובע אות 6ובעיקר – על פי מה?
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עדותו של אבו<נאי :היא ,אולי ,הבעייתית ביותר ,כאשר עורכי; בדיקה ,המשווה את הכתוב
בתיזה ע; מקורותיה ,בהקלטה וברשימות .אבו<נאי :רואיי 6על ידי ביו; הראשו 6בו קיימתי
ראיונות ע; אנשי טנטורה ,כאשר הוברר לי ,מעל לכל ספק ,שסגנו 6ההתארגנות לראיו ,6שונה
לחלוטי 6ממה שיכולתי לצפות ,כמו קביעת פגישה מראש ,בטלפו ,6והכנתו הנפשית של המרואיי6
לפגישה המתוכננת .הראיו 6ע; אבו<נאי :נער= ברחוב.
פגשנו בו ,אבו<תופיק )תושב פוריידיס ,ב 6הכפר אג'ז; ,שליווה אותי במרבית הראיונות
בפוריידיס( ואנוכי ,בדרכנו אל מישהו אחר והחלטנו ,בו במקו; ,לנסות ולראיי 6אותו ,מאחר
ואבו<תופיק ,בהכירו אותו ,חשש שיסרב להתראיי.6
אי הנוחות של אבו<נאי :בולטת מ 6הרגעי; הראשוני; בראיו ,6כשהוא אומר" :לא כדאי לדבר!".
אי 6ספק שא; הכל היה מתרחש כשורה בטנטורה ביו; כיבוש הכפר ,לא היה אבו<נאי :מתבטא
כ= עוד בטר; החל לדבר בעצ; .במהל= הראיו 6ע; אבו<נאי :הגיע למקו; אד; נוס ,:מחס6
מראעני )אבו<חס ,(6שהיה חשוב לראיי 6ג; אותו ,א= ג; הוא לא שש לדבר והיה חשש שנאבד את
האפשרות לקבל ממנו את המעט שהיה מוכ 6לומר לנו.
כ= נוצר מצב ,בו היו רגעי; ,בה; דיברו בראיו 6הזה ,במקביל ,שני זוגות של דוברי; ,בו<זמנית:
אבו<תופיק ע; אבו<חס 6ואני ע; אבו<נאי :ולכ ,6לעתי; ,לא נית 6להבי 6כלל את הנאמר בקלטת,
בה בנפרד ,קיימות בעיות נוספות ,כמו רעש של הרחוב ,מקו; בו נגמר הצד של הקלטת ולא מיד
הרגשתי בכ= וכ ,6קיי; בקלטת ג; רעש ,הנובע מאיכות ההקלטה.
בעיה נוספת ,הקיימת בעני 6עדותו של אבו<נאי ,:הוא העובדה המצערת ,א= הוודאית ,שחסרי;
לי ד :או שניי; מדפי הרשימות שלי בראיו 6ע; אבו<נאי .:אינני זוכר בבטחו ,6א= לא יתכ ,6כי כל
הפרשה המפורטת שסיפר אבו<נאי :בעני 6דודו ובנו ,שנהרג לידו ,ע; שני החיילי; ,לא נרשמה על
ידי בפירוט רב יותר מאשר המשפט הבודד המוקדש לכ= בתחתית העמוד הראשו 6של רשימותי מ6
הראיו 6ע; אבו<נאי.:
הבודק ,המנתח את ממצאי עדותו של אבו<נאי ,:מזהה את מרבית הבעיות שהוזכרו כא 6ובכל
זאת קובע" :תדי מבהיר ) 1יוני  (2001כי כנראה שאבד עמוד של הרשימות .עדיי 6קשה לשחזר את
היחס בי 6עמ'  1של הרשימות לבי 6מהל= הראיו) "!6סו :סעי :קט 6ד' בסעי" :בעיות בהתאמת

ההקלטה לרשימות" בניתוח המפורט של הממצאי; בעמוד  20של הדו"ח(.
מהי כוונתו של הבודק בקביעה זו ,ע; סימ 6קריאה בסופה? הא; רמז הבודק באופ 6זה לגבי טיבו,
מהימנותו או היותו של עמוד זה מקורי?
בעמוד  9של הדו"ח  ,בסעי 3 :של "שיבו 0יסודות טקסט משמעותיי; חסרי זכר במקורות
הראיו ,"6במסגרת הכללית של "טיפוסי הביקורת המציגי; פערי; בדרגת חומרה גבוהה" מכנה
הבודק "פרפרזה" את הביטוי בו השתמשתי כדי לסכ; את מה שזכר אבו<נאי :שקרה לשבעת בני
משפחתו ביו; כיבוש טנטורה .בעמוד הראשו 6של רשימותי מ 6הראיו 6ע; אבו<נאי :כתוב3" :
אחי; של ב 6דודו אספו גופות ותו= כ= ירו בה; בד; קר .וכ 6הרגו ג; רביעי…ג; דוד אחר שלו בנו
נורה לעיניו ע"י חייל בד; קר .ירו בד; קר באנשי; ברחוב" .על ס= הביטויי; הללו מוצא הבודק
כי הכתוב על כ= בתיזה "נרצחו מחו 0לקרב" הוא פרפרזה .המילה "פרפרזה" מוגדרת כ"מסירה
חופשית של דברי אחרי;" או "תרגו; חפשי ומורחב של איזה טקסט" )מלו 6לועזי<עברי מאת ד6
פינס ,הוצאת "עמיחי" ,1964 ,עמודה  .(582ג; א; אסכי; שהביטוי "נרצחו בד; קר" הוא
פרפרזה ,אשר כמו שכתב הבודק היא "סיכו; ס= כל הנתוני; שהביא אבו<נאי :אודות חמישה
מבני משפחתו" הא; נית 6להעלות על הדעת להגדיר זאת כ"יסוד טקסט משמעותי חסר זכר
במקורות הראיו ?"6ארשה לעצמי ,ע; כל הכבוד לבודק ,להביע ספקות גדולי; בנכונות ההגדרה,
המסווגת את הקטע הזה כ"פער בדרגת חומרה גבוהה".
הייתי מציע לבודק לעיי 6היטב בתמליל הראיו 6ע; עלי עבד אלרחמא 6אלערג'א דקנאש
)אבו<פהמי( ,ש; יכול הוא למצוא סימוכי 6ברורי; לכ= ,שאנשי טנטורה ,שקברו חלק מ 6הגופות
ביו; הקרב עצמו חוסלו ג; ה; לאחר גמר עבודת; ,וכי אבו<פהמי וחברו נמלטו מגורל דומה רק
הודות להיכרות מוקדמת של חברו של אבו<פהמי ע; אחד מאנשי מעי<6צבי שהגיע למקו;.
הבודק עצמו כותב שיתכ 6וג; הבעיה המוזכרת בסעי 4 :בתחתית עמוד  9ובראש עמוד 10
בדו"ח "חלה האפשרות כי הוא הושמע במקו; שהקלטת קטועה" ,ובכל זאת מציי 6הבודק
כי מדובר פה בסיכו; האינפורמציה שנמסרה .הכיצד נית 6להפו= ביטוי זה של "סיכו;
האינפורמציה" ל"יסוד טקסט משמעותי חסר זכר במקורות הראיו ,"6כשהבודק עצמו ער
לכ= ,ומזכיר את הביטוי "ד; קר" "המופיע ברשימות תדי בשני המשפטי; הסמוכי;
יחסית"? נבצר ממני לחלוטי 6להבי.6
בסעי :קט 4 6בתת הסעי" :ציטוטי; בלתי מדויקי;" ,בניתוח המפורט של הממצאי;
בתחתית עמוד  ,20עוסק הבודק בביטוי "וג; ראיתי ,חלקית ,מה שקרה לה;…" ומזכיר
את ההסבר שלי במשפט שאבו<נאי :ראה שלוקחי; אות; )נושא זה מטופל בהרחבה ג;
בעמוד  11בדו"ח( .בנקודה זו יש להסביר ,ג; לגבי אבו<נאי :וג; לגבי אחרי; ,כי כמעט ואי
אפשר לצפות שהמרואייני; יגדירו עצמ; כעדי ראיה להוצאה להורג ,כיוו 6שהאנשי;
שהוצאו להורג נלקחו ממקו; הריכוז של שאר האנשי; ומ 6המקו; אליו ה; נלקחו < ‡Ï
 .ÌÈÈÁ ÌÈù‡ Ì‰Ó Â¯ÊÁכל מה שיכלו לספר חלק; של האנשי; ,הוא ,שה; ראו אנשי;
נלקחי; ממקו; הריכוז ואח"כ ראו חלק מ 6האנשי; הללו את אלה שנלקחו < הרוגי; ,כפי
שמופיע בראיו 6ע; אבו<ח'אלד ,בו עסקנו בהרחבה בסעי :הקוד;.
עלי להדגיש כי אבו<נאי ,:שכזכור כמעט פתח את דבריו ב"לא כדאי לדבר" ,אבו<ג'מיל ,הוא
מסטפא מסרי ,שאת הראיו 6עמו לא הורה עור= הדי 6ארדינסט לועדה לבדוק ועוד כמה מ6
המרואייני; ,היו יותר מוכני; לדבר על הרג בני משפחת; והרבה פחות אודות ההרג הכללי.
עני 6זה בולט ביותר לאור= ראיונות רבי; ויש ג; שמסבירי; זאת במפורש .זהו ההסבר
לאמירות הסותרות של אבו<נאי :בשני העמודי; של הרשימות מ 6הראיו 6ע; אבו<נאי.:
בעוד בעמוד הראשו 6כתבתי "לא ראה בעיניו רצח לאחר הכניעה" והכוונה היא במפורש
לרצח המוני וכללי ,אותו ,כפי שכבר הסברתי ,לא יכול היה אבו<נאי :לראות ולהישאר חי,
שונה היתה אמירתו של אבו<נאי :לגבי בני משפחתו ,מאחר שאות; ,כנראה ,או חלק;
לפחות ,ראה בעיניו שה; נלקחי; ולא חוזרי; עוד.
בשורות הראשונות של סעי 2 :בעמוד  11של הדו"ח קובע הבודק כי מ 6העובדה שלא הבאתי
מתו= רשימותי את הכתוב בה 6כי "לא ראה בעיניו רצח לאחר הכניעה אבל כ 6אמר שבמזל
הגיעו… אנשי זיכרו 6ומעי 6צבי…" – "נית 6להגיע למסקנה כי העדר נתו 6זה בעבודת התיזה
נובע מרצו 6תדי לחזק ככל האפשר אצל הקורא את עדותו ,על ידי הובלתו למסקנה שאבו<
נאי :ראה רצח בעיניו ממש" .הא; אמירה זו של הבודק על רצוני וכו' .נובעת מכישוריו

הפסיכולוגיי; ,המאפשרי; לו לנחש כל כ= טוב ג; את רצוני? הא; ג; ניחוש פרוע זה נכלל
במנדאט הועדה? מסופקני.
באמצעו של עמוד  12בדו"ח כותב הבודק" :עיקר הערפול נובע ,כ= נראה ,מכ= שתדי לא
הפריד בשאלותיו למרואיי 6בי 6ביטויי; שוני; של הרג לאחר כניעה )ספורדי ,מסיבי( להרג
שיטתי וא :מתוכנ) 6על ידי ריכוז ,רשימות וכו'( ".קצת קוד; לכ= נאמר באותו העמוד:
"הדעה האחרת מתבססת על האמירה 'כ 6כ ,'6שבה ענה פע; אחת באותו רצ :שאלות על
שאלה כזו ,ומתשובה זו מסיק איש הועדה כי אבו נאי :מאותת לשואלו שאי 6עניי 6הרג
לאחר הכיבוש זר להכרתו .בעל דעה זו מסתמ= על חלק קוד; )וסמו=( בראיו ,6שבו הבהיר
אבו נאי :לשאלות תדי ומלווהו ,שחיילי; בשטח )במקור :אלג'יש( הרגו ,א= לא היתה זו
פעילות יזומה של גו :פיקודי )במקור :אלקיאדה(.
כל הניתוח המסורבל והבלתי מוב 6לחלוטי 6הזה ,נכנס תחת אותה הגדרה של "נתוני מפתח
המאותרי; במקורות המחקר ולא מצאו את ביטוי; בעבודת התיזה" ,שהיא ,כפי שכבר
ציינתי קוד; לכ ,6א :איננה מצויה במנדאט הועדה .א= נבצר ממני להבי 6איזה נתוני מפתח
במקורות המחקר אותרו כא 6על ידי הבודק ולא מצאו ביטוי; בעבודת התיזה .הא;
השאלה המרכזית לגבי עדות אבו<נאי :היא הא; בוצע ההרג ע"י החיילי; בשטח או בהרג
שיטתי ומתוכנ ?6הא; בכ= מטילה הועדה ספק כלשהו באמינות העברת דברי אבו<נאי:
בראיו 6עמו אל עבודת התיזה ,ג; א; לא לכל מילה ולכל פסיק בדבריו יש אסמכתא
מדויקת במקורות? ג; כא – 6מסופקני.
לקראת סופו של סעי 2 :בעמוד  12בדו"ח ,עוסק הבודק באמירת אבו<נאי ,:המופיעה באות6
מלי; המופיעות ברשימותי ,באמצעות 6הצליח עור= הדי 6ארדינסט להוליכני ,זמנית ,שולל,
בבית המשפט ,כאילו ,כוונתי בתיזה היתה ,שאבו<נאי ,:כביכול ,ניצל ממוות .חבל ,שג;
במקרה זה הול= הבודק שבי אחר ארדינסט ומתפתה ,בעקבותיו ,ללא סיבה ,לייחס לי
פירוש מוטעה של הינצלות ממוות .הא; בדיקת וזיהוי כוונותי ג; ה 6במנדאט הועדה?
(„·Ú-Ï‡ Â·‡) Á‡Ïˆ-Â·‡ „·Ú-Ï‡ ˜ÈÙÂú .3
הביקורת העיקרית של הבודק כלפי ,בבדיקת עדותו של אבו אל<עבד ,בהשוואה לקלטת
ולרשימותי מ 6הראיו 6היא כי לא הדגשתי ,די הצור= ,לדעת הבודק ,את היותו של אבו אל<
עבד עד שמיעה ולא עד ראיה.
ראשית – נושא זה איננו נכלל במנדאט הועדה ,א; כי ,כנושאי; רבי; אחרי; ,הדיו 6אודותיו
יכול להיות בהחלט מעניי 6וא :חשוב.
שנית – לעצ; העני ,6מ 6הכתוב בתיזה ,אי 6בטקסט הכתוב אודות אבו אל<עבד שו; אמירה
ממנה עולה שהאיש היה עד ראיה להרג ,אשר ,כפי שהסברתי כבר ,נעשה ,לפחות בחלק מ6
המקרי; ,בהפרדה משאר האנשי; ,שהיו מרוכזי; ,ולערבי ,תושב טנטורה ,לראות את
ההרג בעיניי; – פירוש הדבר ליהרג ג; כ.6
שלישית – מקריאת הכתוב בתיזה ,בתחילת הציטוט של דברי אבו אל<עבד ,בקטע הראשו,6
מצוטט מפי הדובר "אלה שירו היו חיילי; אבל שמעתי שהקצי 6האחראי על הכל היה
שמשו "…6ומיד בסמו= לכ=" :לאחר מכ ,6בכלא ,השלמנו בינינו את המידע על מה
שהתרחש ,מי ברח ,מי נהרג וכו'" .הבודק מזכיר את הציטוט הזה בסעי :הניתוח ,תחת
הכותרת "דיוק בציטוט העד" )עמוד  21בדו"ח( .א; זו לא אמירה ברורה של "שמעתי" ולא
"ראיתי" ,יש לחברי ועדת הבדיקה בעיה חמורה ביותר של הבנת הנקרא ,ברמה האלמנטרית
ביותר.
באשר לדיו 6באותו סעי" ,:דיוק בציטוט העד" – כותב הבודק" :דיוק חלקי בהבאת דברי
העד מתגלה בציטוט 'אלה שירו היו חיילי; אבל שמעתי שהקצי 6האחראי על הכל היה
שמשו 6מגבעת עדה'  .ניסוח זה הוא בהתא; לרשימות )אמצע עמ'  .( 1בהקלטה ] 23ב 462
ואיל=[ אומר המרואיי 6כי אולי ההרג לא בוצע בהוראת המפקד )מזהה את שמשו 6כמפקד(
אלא באורח ספונטני ,בלתי מתוכנ.6
בהאזנה לראיו 6ע; אבו אל<עבד נית 6לשמוע:

אבו אל<עבד :לא ,לא חושב ,לא ראיתי .אני חושב שרק מי שהיה בקרב ה; חיילי;.
תדי :ע; החיילי; האלה היה אחד או שניי; קצי 6שהיה אחראי עליה; שאתה הכרת אותו
מקוד;?
אבו אל<עבד :בטח היו קציני; .יש צבא שהול= בלי קציני;?
תדי :לא ,אבל אני שואל
אבו אל<עבד :שמעתי שהיה מפקד הקרב שמשו6
תדי :שמשו 6איזה?
אבו אל<עבד :לא יודע .אמרו שמשו 6ממראח )גבעת עדה(.היה קצי ,6היה אחראי על זה היה
הדיבור
תדי :אתה ראית אותו ש;?
אבו אל<עבד :מאיפה אני יודע א; ראיתי אותו .אני מכיר אותו? אני לא מכיר אותו אבל
אמרו שמפקד האזור היה שמשו .6את זה ידעתי אחר כ= .לא בזמנו .אחר כ= ידענו.
תדי :הכרת אותו אבל אחר כ=.
אבו אל<עבד :אח"כ ידענו.
תדי :מה אמרו? הוא בעצמו היה ש; ,הוא בעצמו הרג אנשי; או הוא היה רק אחראי?
אבו אל<עבד :יכול להיות שהוא לא הרג ,אולי החיילי; הרגו הוא לא יכול לתת פקודה ולא
יתכ 6שהוא חייל הקצי] 6כנראה הכוונה היא שהוא לא יכול לתת פקודה אלא א; הוא קצי[6
החיילי; כמו עדר צא ,6אי 6שליטה עליה; )אלג'נוד פאלתה( לא יכול לעמוד על כל חיל )יתכ6
שכוונתו שלא כל החיילי; היו בשליטה(.
אי 6כל ספק; ג; א; יש לפעמי; הבדל בניסוח – אי 6ספק כי הדברי; ,בתוכנ; ,דומי;
לחלוטי 6ואי 6כל הבדל משמעותי.

(ÈÓ‰Ù-Â·‡) ù‡˜„ ‡'‚¯ÚÏ‡ Ô‡ÓÁ¯Ï‡ „·Ú ÈÏÚ.4
צודק הבודק בקבעו כי המלי; " ומדי פע; ירו והרגו ופצעו אנשי;" אינ 6בקלטת או
ברשימות הקשורות לראיו 6ע; אבו<פהמי ,ואינני מתכוו 6לחפש סיבות לדבר .יש לציי 6שמלי; אלו
הוכנסו לפסוק ,בו אמר אבו<פהמי" :ה; נכנסו לכפר העמידו אותנו בשורה ליד הי; ,הציבו מפה
בר 6ומפה בר 6והכניסו את הסירות שלנו ,שה 6כ<  12במספר לי; ,כדי לירות בנו אנחנו ,הנמצאי;
כא".6
מאחר ואי 6בידי כיו; רשימות נוספות של הראיו 6ע; אבו<פהמי ,ואיני רוצה לקבוע בפסקנות כי
אמצא עוד משהו בעתיד )א; כי יתכ 6כי יקרה הדבר( ,יכול אני לקבל את האפשרות שיש כא6
"צירו :רשלני של נתוני רשימות" .איני מקבל בשו; פני; ואופ 6את ה"פירוש המחמיר" ,המציג
את המלי; הללו כ"תוספת מכוונת שמטרתה 'שיפור' העדויות לטובת הארגומנט המוביל בפרק"
)סעי 2 :בעמוד  9של הדו"ח(.
קשה למדי לקבל את אמירת הבודק כי "לא מצאנו הסבר כיצד יכול יסוד ההרג המוצע במשפט
המסומ 6להשתב 0ע; המשפט שלפניו" ,שכ ,6המילה "הרג" עצמה מופיעה בפסוק הזה עצמו ,כפי
שכבר הצגתי לפני כמה שורות ,והבודק עצמו מטפל ארוכות במשפט זה עצמו )סעי 3 :תחת
הכותרת "חשיבת המרואיי 6כעד להרג המוני – נתוני; מהקלטת" ,בעמוד  22של הדו"ח( .אי 6שו;
צור= ,בעדותו של אבו<פהמי ,להוסי :דבר וחצי דבר על מה שנאמר על ידו .זוהי עדות קשה ביותר
וכל המאזי 6לראיו 6זה ע; אבו<פהמי אי 6לו ספק קל שבקלי; כי המדובר הוא בהרג המוני,
שהתרחש בטנטורה ביו; כיבוש הכפר ,כפי שמבחי 6ג; הבודק.
סעיפי;  4ו<  , 5בעמוד  23בדו"ח עוסקי; בנושאי; נוספי; ,עליה; דיבר אבו<פהמי בפגישות
נוספות ,בה 6ראיתי את האיש ,שהוסי ,:מדי פע; ,פרטי; נוספי; ,שחלק מה; מופיע ג;
ברשימות.

ארשה לעצמי להוסי :פירוט חיוני לאחת הנקודות המועלות ע"י הבודק בסעי :בו מצביע על היות
אבו<פהמי עד להרג המוני .בתשובה לאנשי זיכרו 6יעקב על אמירת; "למה הרגת; את האנשי; כ=
ברחובות?" לא מכחישי; החיילי; את ההרג ,אלא מתרצי;" :אלה עיראקי; וסורי;" ועל כ=
מסבירי; לה; אנשי זיכרו 6יעקב כי "אלה בני טנטורה" ,אות; ה; מכירי; היטב מהיות;
אורחיה; בימי הקי.0
עני 6נוס :שאינו מוזכר ע"י הבודק הוא העובדה כי אבו<פהמי ,בטר; עזב את הכפר הודות
להיכרות מוקדמת של חברו ע; האיש ממעי 6צבי ,הספיק לרשו; את שמותיה; של  95גברי;
ושתי נשי; שנהרגו בכפר .אי 6כל ספק שמול שלוש עדויות מפורשות של אנשי "אלכסנדרוני" ,על
בי 20 6ל<  30הרוגי; מקומיי; בטנטורה ,שניי; ,שדיברו על כ= בעדויותיה; בראיונות אית; – בנ0
פריד 6המג"ד וטוביה הלר ,שהיה מפקד מחלקה בפלוגה א' ,שכבשה את טנטורה מצפו 6וכ 6הדו"ח
הכתוב של קצי 6המודיעי 6אברה;.
מגוח= למדי לראות את ניסיונותיו הפאתטיי; של עור= הדי 6ארדינסט לייצר איזושהי גרסה
מפוברקת אודות  80עד  100חללי; מקומיי; בטנטורה ,גרסה שאי 6לה כל בסיס להיאחז בו ,לא
בכתב ,לא בעל פה.

('ˆ‡È¯-Â·‡) ‰È„‡ˆÁ ˜Ê‡¯-Ï‡ „·Ú „ÓÁÓ .5
בעדותו של אבו<ריאצ' מצאה הועדה "יסודות טקסט משמעותיי; חסרי זכר במקורות הראיו,6
במסגרת "טיפוסי הביקורת המציגי; פערי; בדרגת חומרה גבוהה" ,בסעי 5 :בעמוד  10של
הדו"ח .וכל כ= למה? מאחר והמלי; "ושהיה בכפר הרג גדול" אינ 6מופיעות בהקשר ישיר ע;
הפסוק בתוכו ה 6כלולות בתיזה .פסוק זה בא לסכ; כמה וכמה אמירות כמו" :יש כאלה שנהרגו
במלחמה ויש כאלה אחרי ,שנהרגו ,ה; בחרו בכמה צעירי; וירו בה;" וכ 6ג;" :אחרי שגמרו
]לקבור[ רצו לחסל אות;" וכ 6הדברי; המובאי; ע"י הבודק עצמו" ,הירגו ושחטו ומה שיהיה
יהיה" )סעי :ב' בתת סעי :הנקרא "מיקו; אמירות אבו<ריאצ' בקלטת בעמוד .( 24
לפיכ= בכתבי במשפט ,אודותיו מתנהל הדיו" 6הרג גדול ,ג; לאחר שהכול נכנעו ופסקו מלהילח;"
אי 6לראות בדברי; חריגה מ 6הנאמר ע"י אבו<ריאצ' ,ג; א; אותו ביטוי ,ככתבו וכלשונו לא נמצא
בראיו 6המדובר.
ג; לגבי עדותו של אבו<ריאצ' עוסק הבודק במעמדו של אבו<ריאצ' כעד שמיעה.
ושוב ,עלי לשוב ולציי 6כי בראש וראשונה אי 6הדיו 6בשאלה זו נכלל במנדאט הועדה ,שאמורה
היתה לדו 6בהתאמת הציטוטי; שבעבודת התיזה שלי למקורותיה; בקלטות וברשימות ותו< לא.
שוב ושוב מפליא הדבר ,ההליכה הזו ,עקב בצד אגודל ,בעקבותיו של התובע ,נציג; המשוחד של
אנשי "אלכסנדרוני" ,בכל ההמצאות והפיתולי; אליה; הוא מוביל.
הא; זה מכובד? הא; זה אקדמי?
מקובל עלי שכאשר מתבצעת בדיקה – יש לבצעה ללא כחל וסרק ,א= מדוע לחרוג באופ 6כה בוטה
מ 6המנדאט של הבדיקה? הא; יש מניעי; נוספי; שאינ; מוכרי; וידועי; לי ,או לציבור הרחב?
מדוע יש לחזור ולעסוק בשאלה הטריויאלית מני 6הוא אבו<ריאצ' ,כאשר ידוע ,עפ"י הראיו 6וג;
על פי התיזה ,כי אבו<ריאצ' ,בשנת  1948הוא ב 6הכפר פוריידיס ,נער ב 17 6שני; ,הלומד בבית
הספר בטנטורה ולכ 6ג; התמצא בכל המתרחש בכפר ,עד יומו האחרו .6אי 6כל ספק כי אבו<ריאצ'
– עד שמיעה הוא ,מכל בחינה שהיא .ה 6מאחר והיה תושב פוריידיס ושהה ש; בעת כיבוש
טנטורה וה 6מאחר וכמו רבי; אחרי; מתושבי טנטורה עצמ; ,לא ראה אבו ריאצ' את המתרחש
ובוודאי שלא ראה את ההרג ההמוני שהתרחש בכפר.
השאלה האחרת החשובה היא הא; עדותו של אבו<ריאצ' היא מהימנה – היא החשובה והקובעת,
ולצור= דיוננו ,הדברי; שמספר האיש במהל= עדותו ,בהשוואה לסיפור; של השאר נשמעי;
אמיני; ומקובלי; ,כשפרטי; מסויימי; מתוכ; מקבילי; וחופפי; באופ 6מלא כמעט ,ע;
סיפוריה; של האחרי; ,כמו למשל פרשת הצלת; ממוות של תושבי פוריידיס ,שקברו את חללי
טנטורה ע"י יעקב אפשטיי.6

ÈÚ ÔÁÏ‡ .6
ביקורתו של הבודק את עדותו של אלחנ 6ענני היא ,בעיקרה ,כי הסגנו 6מעורפל והדוגמה הראשונה
לכ= היא אמירתו של אלחנ 6כי" ,כסייר ,השתתפותו בלחימה עצמה היתה חלקית למדי" ,א= אלו
ה 6מלותיו של אלחנ 6עצמו.
כאשר אלחנ 6אומר ,והדברי; מוקלטי; כמוב" :6בטנטורה לא לחמו פני; אל פני; .היו בעיקר
צליפות ,נהרגו ,לא נהרגו במסות .ברגע שה; הרגישו קצת יותר חלשי; ה; היו בורחי; או הרימו
ידיי;" ,ואח"כ ממשי=" :ברור ,ברגע שהתחלת ללחו 0אות; אז ה; ישר נכנעו ופה וש; צלפי;",
אזי כיצד אמור אני ,המראיי 6לקבל עדות זו ,מהימנה או לאו?
במקרה זה יש להוסי :שאת עיקר אמירתו של אלחנ 6בשני הציטוטי; שהובאו – הרמת הידיי;
בשלב מוקד; ,יחסית ,לפחות בצד הצפוני של הכפר ,ממנו נכבש הכפר ,וירי הצלפי; שמעתי ג;
ממרואייני "אלכסנדרוני" האחרי; ,שהיו בוודאות בי 6הלוחמי; ,כמו הניו וד 6דריגנט ,כמו טוביה
הלר ,או צבי לדרמ 6ואחרי;.
לפיכ= ,כאשר אומר לי אלחנ" :6תראה ,זה סיפור שאני ניסיתי לארג 6לי אותו במחשבה אחרת.
היו כמה מקרי; כאלה ב"אלכסנדרוני" .תראה ,זה אני שאלתי את עצמי כשגמרתי את המלחמה
אי= אתה תצא אחרי זה ב<6אד; נורמלי ,הרגת ורצחת בלי משפט ,לא היה בית משפט אז .א; היה
נהרג ל= חבר או שני חברי; ואתה היית יוצא מכלל שליטה ,אחרי כפר סבא הערבית 14 – 13
הרוגי; ,לכל אחד יש משקע קצת".
לאחר שמיעה ,שוב ושוב של הראיו 6הזה; הא; זהו דיבור ברור? הא; זהו דיבור מעורפל?
הא; נוצר ספק כלשהו שהאיש מדבר על אירוע טראומטי ביותר עבורו כלוח;? ואולי חזרתו אל
הדברי; הבעייתיי; הללו גורמת לו לדבר באופ 6הנקרא "מעורפל" ע"י הבודק?
הא; כשאד; מדבר על הרג ורצח ללא משפט ,שבוע ימי; לאחר מה שקרה בקרב בכפר סבא
הערבית וכשידועות לנו עדויות נוספות על מעשי נק; ,כמו למשל העדות הכתובה של תוליק
)נפתלי( מקובסקי ואחרי; ,הא; יכול להתעורר ספק כלשהו לגבי השאלה כיצד רואה אלחנ 6את
הדברי;
אמת ,נכו 6הדבר ,כי בציטוט דברי אלחנ ,6נהגתי במידה מסוימת בדר= של סיכו; הדברי; שאמר,
על מנת שלא להיכנס לציטוטי; מאד ארוכי; ,א= אני מציע לבודק עדותו של אלחנ 6להאזי 6שוב
ושוב לעדותו של האיש ולהיווכח שלא נשתנה דבר בתוכ 6העדות ,ג; א; השתמשתי ,פה וש;
במלי; שונות ,וג; א; כיניתי את התמונה שעלתה מדבריו "הרג המוני" ,לא כציטוט ,כי א;
כתמונה מסכמת ,המהווה ,כמוב ,6אינטרפרטציה שלי לגבי הדברי; ששמעתי מאלחנ.6
בזמנו ,בעת הכנת וכתיבת העבודה ,העסיקה אותי לא מעט השאלה ,אי= וכיצד קרה שאלחנ 6היה
אחד היחידי; שדיבר ,והרבה יחסית ,על הרג האנשי; לאחר הקרב ללא משפט ,ובאופ 6שלא
הותיר ספק ,כי הדבר העסיקו לא מעט .שאלתי עצמי לא פע; ,למה דווקא אלחנ ?6שתי תשובות
אפשריות היו לי לשאלה זו :ראשית ,העובדה שציי ,6מפורשות ,שהוא ,בקרב עצמו לא השתת:
ושנית – העובדה שאלחנ 6עלה ע; משפחתו מגרמניה ,שהיתה תחת שלטו 6היטלר ,וככל הנראה
הדברי; הללו העסיקוהו לא מעט .זוהי ,כמוב ,6האינטרפרטציה שלי לעני 6זה.
הבודק מעיר שהשתמשתי ברשימות בביטוי "בעני 6ההרג" וטוע 6כי אמירות אלחנ 6היו פחות
מפורשות )סעי :קט 3 6תחת הכותרת "סגנו 6חפשי ועיבוד אמירות המרואיי "6בעמוד  ,(26א= א;
האיש מדבר על רצח והרג ללא משפט ,כפי שציטטתי במדויק מ 6הקלטת ,מה מציע לי הבודק,
באיזה ביטויי; אוכל להשתמש כדי להעביר נאמנה את דברי אלחנ?6
כשאלחנ 6מצטט לי בשיחה ,אודות טנטורה ,את מה שלימד אותו יהודה הררי בקורס המכ"י; ,כי
"את; באת; לכא 6ללמוד להיות רוצחי;" וחוזר על הדברי; פעמיי; לפחות ,לא נותר ספק רב אל
מה מכווני; דבריו וג; א; התרש; הבודק שהדברי; נשמעו ,במידה מסויימת מעורפלי; ,נית6
בהחלט לשער ,והשערתי נכונה וטובה כמו זו של כל אחד אחר ,שהיתה מידה מרובה של אי<נחת
באלחנ 6כשדיבר על הדברי; הללו ,אגב ,לאחר מספר שעות ,בה 6כבר ישבנו ,בשעה מאד מאוחרת,
לאחר חצות הלילה.

Û¯‚ ÛÒÂÈ .7

ביקורת הבודק את טיפולי בעדותו של יוס :גר :מעוררת בי כמה וכמה שאלות בסיסיות.
הא; הקשיב הבודק לקלטת או הסתפק ,כפי שכבר נוכחנו במקרי; קודמי; בקריאת מה שכתוב
ב"תיזת ארדינסט ותו< לא.
א; הקשיב הבודק לקלטת – אי= יתכ 6שיטע ,6בסעי :קט 6ג' ,תחת סעי ,3 :בכותרת "ניתוח
ממצאי; לקטע  – 6סגנו 6אמירות" כי לא איתר בהקלטת הראיו 6את האמירה המתייחסת לשוד
וביזה בכפר כשיוס :גר :אומר מפורשות" :החבר'ה כל אחד נכנס לבתי;… כל אחד לקח קצת
שלל" ,זאת ,מעבר לאמירות על כס :וזהב שנזכרו מספר פעמי; א= לעתי; בהקשר ע; הצבא כגו:
ולעתי; ע; אנשי האזור שהגיעו לכפר.
שאלה נוספת :הא; אי 6הדבר ברור ומוב 6מאליו ,כי ,כשבאי; לסכ; ראיו 6ע; עד ,הנמש= לאור=
שעה ,שעה וחצי או יותר ,יש לערו= את הדברי; המובאי; מתו= הראיו 6וכמוב ,6לקב 0ממספר
מקומות את הדברי; הרלבנטיי; לריכוזי; הגיוניי; ,המתבקשי; מ 6הסדר האלמנטרי של עבודה
בעדויות שבע"פ? הא; צרי= בכל פע; מחדש להודיע במיוחד על צירו :הקטעי; השוני; יחדיו?
כאשר תוהה הבודק מני 6לקחתי את הביטוי "כמעט ללא כל הבחנה" בסעי" :ניתוח ממצאי;
לקטע  – 6סגנו 6אמירות" )עמוד  27בדו"ח( ,מביא הבודק את הקטע המקביל מ 6הקלטת ,ש;
אומר גר" :ואז הסתערו עליה; והרגו כמעט את כול;" .אכ ,6המלי; ה 6שונות; הא; ג;
משמעות ?6דומני שאי 6הבדל כלל במשמעות ,וזהו הדבר החשוב אותו יש לבדוק ,כשמאשימי;
מישהו בשקר ובזדו.6
הא; עקב הבדלי הסגנו) 6מילה בה משתמש ג; הבודק( חל ,במקרה זה ,שינוי כלשהו בתוכ?6
בחלק האחרו 6של ביקורתו על עדות גר :מטפל הבודק ,שוב ,ללא כל מנדאט לכ= ,בקטעי; ,אות;
לא הכנסתי לתיזה ואשר ,לדעתו ,צרי= הייתי להכניס;.
מעבר לאמירה הבסיסית ,עליה חזרתי מזה מספר פעמי; ,כי אי 6זה בשו; פני; ואופ 6לשיקולו של
בודק נכונות; של הציטוטי; הא; צרי= הייתי או לא להכניס או לא להכניס קטע מסוי; <
באות; ענייני; ,עליה; מצביע הבודק ,בוודאי שאי 6כל חשיבות להכנסת אות; הקטעי; ,אשר
הוכנסו על ידי כחלקי; מעדויותיה; של אחרי;.
נקודה נוספת עוררה את תמיהתו של הבודק :האמירה "…ואולי ג; יותר" שנוספה למספרי; 140
או  150הרוגי; ,עליה; דיבר גר .:הבודק ,משו; מה אינו מביא את הקטע המקביל בהקלטה
לאמירת המספרי; בתיזה .הא; מקרה הוא? לא בטוח .גר :בהקלטה אומר" :אני חושב שבסו:
ספרו מספר  140או  ,150כל הצעירי; ".יתכ 6שהאמירה הנוספת אודות כל הצעירי; נאמרה ללא
סיבה מיוחדת ,א= יתכ 6ג; שנאמרה כדי לבטא אפשרות שאולי א :יותר מ<  150נהרגו בטנטורה
אותו יו; כי דובר על "כל הצעירי;" וזה ,כנראה ,מה שגר; לי להוסי :את האמירה "ואולי ג;
יותר" ,א= זוהי ,כמוב ,6הפרשנות שלי לעני 6והיא איננה מחייבת את הבודק או כל אחד אחר.
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בקטע הראשו 6המטפל בעדותו של סוקולר עוסק הבודק ,במסגרת ניתוח הנתוני; ,בבדיקת
הנתוני; בהשוואה לקלטת ומציי 6שבכמה מקרי; זיהה פעולת עריכה של החומר )עמוד , 29
"ניתוח נתוני;" ,סעי .(1 :אינני מבי 6את הרבותא שבעריכת החומר.
עריכת החומר ,עפ"י מיטב הבנתי ,הוא חלק חשוב ומשמעותי בהכנת חומרי הגל; לקראת עריכת
וכתיבת התיזה ולו לא עשיתי זאת היה דבר זה יוצר פג; כבד משקל באיכות התיזה! הא; נראה
בעיני הבודק הגיוני שכל אימת שמצר :אני חלקי; מעדות המרואיי 6עלי להכריז על כ= במיוחד?
הא; אי 6הדבר הגיוני די הצור=?
בקטע הבא באותו העמוד בדו"ח )עמוד  ,(29עוסק הבודק בנתוני; הקיימי; ברשימות ולא
בקלטות .לא במקרה פעלתי ,בראיונות שערכתי ,ה 6בהקלטת המרואייני; וה 6ברישו; הדברי;,

תו= כדי הראיו .6לא פע; שימשו הרשימות השלמה חשובה וחיונית למידע שנמסר ע"י המרואיי,6
ולו ג; באות; מקרי; בה; תקלות שנוצרו בעת ההקלטה וגרעו ממנה חלקי; חשובי; יותר או
פחות מ 6הראיו.6
בסעי 3 :באותו העמוד בדו"ח ) ,(29עוסק הבודק ב"אי דיוק בהבאת נתוני; בתיזה/ציטוטי;
שמקור; לא זוהה" .הבודק עוסק בביטוי "אספו מה; את הנשק".
ובכ ,6להל ,6מספר אמירות ,אות 6השמיע סוקולר בראיו 6הראשו 6עמו ב< :16.3.1997
"והעמידו אות; מי שיצא העמיד אות;… היה סיבוב ככה ,כול; למעלה ע; הידיי; למעלה".
הא; נראה לבודק שבשעה שעמדו וידיה; למעלה היה נשק בידיה;?
עוד ציטוט" :אז כבר היו יריות בינינו ג; אלה שמסרו את עצמ; נהרגו היה איזה  230הרוגי;".
הא; אפשרי שלאלה שמסרו את עצמ; היה לאחר מכ 6נשק בידיה;?
ציטוט נוס" ::הנשק מסרו על המקו;" וכ" :6בלי נשק .איזה ש… אז… במקו; איפה שה; היו
ה; מסרו את עצמ; אז הנשק כבר לא היה לה; בידיי;" הא; אפשרי ,אחר אמירותיו האחרונות
של סוקולר לפקפק בשאלה הא; אספו מה; את הנשק.
אי 6מנוס מלשאול :הא; האזי 6הבודק לקלטות? ספק גדול בדבר.
ג; בראיו 6השני ,מיו;  2.9.1997אומר סוקולר 230 " :איש ע; הידיי; למעלה" .ג; לגבי ציטוט זה
שווה לשאול ,הא; יתכ 6שכאשר עמדו  230איש ע; הידיי; למעלה היה נשק בידיה;?
האמירה "כשהכל נגמר< כל המקומיי; שנכנעו קוד; לכ 6ומסרו את נשק; ,כמוב ,6היו מתי;"
מוצגת ע"י הבודק ככזו שאינה מופיעה בראיו ,6והשאלה ,כמוב ,6נשאלת ,הא; אי 6דברי; דומי;
שנאמרי; ע"י סוקולר ,במלי; שונות ,א= באותו התוכ?6
לאחר שאמר סוקולר את המספר  230שאלתיו הא; באמת מדובר על  230ממש ,הא; ספרו אות;.
תשובת סוקולר היא" :לא ,לא ספרנו אות; ,בער= .אחרי זה כשה; נהרגו אז ספרו אות;".
לשאלתי לאיזה מספר הגיעו ,ענה סוקולר שלאותו המספר .לשאלתי כמה מתוכ; נהרגו בקרב ענה
סוקולר" :כל אלה לא נהרגו בקרב .הצל :דפק לבחור שלנו ברגל ,יריות ,אז התחילו יריות ,אז כבר
התחילו להרבי 0אחד לשני ,אז ה; נהרגו .אז כבר היה תוהו ובהו ,לא ידעו מאיפה יורי;" –
דברי; שנאמרו ב< .2.9.1997
בראיו 6הראשו ,6ב<  ,16.3.1997לאחר ששאלתיו" :כמה אנשי; יצאו שמה כבר ונכנעו בינתיי;?"
אמר סוקולר" :איזה מאתיי; .אני קברתי אות; ".הא; הדברי; המושמעי; ע"י סוקולר שוני;,
מהותית ,מ 6המשפט המובא ע"י הבודק כלא קיי;? לא בטוח.
בסיכו; הדברי; שמסר סוקולר על מה שקרה באותו הבוקר בטנטורה ,בשני ראיונות שוני;,
צרי= היה לתמצת את הדברי; ולמסור ,בקצרה ,את העיקר .לכ ,6אי 6חשיבות גורלית לשינוי
נוסח ,המחלי ,:לעתי; ,מלי; ,א= בשו; פני; ואופ 6לא את המשמעות ,וזהו העיקר ,לענייננו.
הטיפול בעדותו של מוטל סוקולר ,בשני הראיונות הנפרדי; ,היה מעניי 6במיוחד ,בתוק :העובדה
שאלו ה 6שתי עדויות נפרדות של אותו אד; ,בהפרש זמ 6של כחצי שנה בי 6שני המועדי; ,בדיוק
כש; שקרה הדבר בשני הראיונות ,בה; טיפלתי ,של צאלח עבד אלרחמא 6אבו<משאייח' או שני
הראיונות הנפרדי; ע; בנ 0פריד ,6מפקד גדוד  ,33ג; אתו בהפרש של כחצי שנה בי 6ראיו 6לראיו.6
נכו 6הדבר ,כי לא כל אמירותיו של סוקולר במפגש הראשו 6שוות וזהות ע; מה שאמר במפגש
השני ,שכ ,6המדובר הוא באד; ,הנזכר בפרשיות בנות חמישי; שנה ותהלי= ההיזכרות מתנהל
במסלול מעניי ,6בו מדי פע; מתגלי; עוד ועוד פרטי; ,ככל שנמשכת השיחה ,ולאחר מכ,6
כשהתקיימה הפגישה הנוספת עמו ,נוספו עוד פרטי; וכ 6נשתנו ג; פרטי; אחדי; .טבעי הדבר
וא :מתקבל על הדעת .זהו הקטע המייחד את העדויות שבע"פ ,אשר כל עוד איננו הופכי; אות6
למסמכי; ,בה; מתמללי; אנו אות; בצורה פרטנית – נשארות ה 6עדויות שבע"פ.

בסעי 3 :בעמוד  ,30עוסק הבודק בשאלה הא; היו זרי; בטנטורה .למרבה הצער ,ככל הנראה ,לא
קרא הבודק עמודי; שלמי; שהקדשתי לבדיקת השאלה הא; היו או לא היו זרי; בטנטורה.
הא; יש רע בכ= שטיפלתי ג; באמירותיו של סוקולר בנושא זה?
בדברי; המובאי; מפי סוקולר ,קיי; שילוב הכרחי בי 6שתי הפגישות עמו ,המביא מתו=
הראיונות את עיקר הדברי; ,לעתי; ג; בנוסח מקצר ומסכ; ואיני רואה מה פסול בכ=.
סיו; ביקורתו של הבודק ,בסעי , 4 :בעמוד  ,30מטפל ב"נתוני מפתח המאותרי; במקורות
המחקר ולא מצאו את ביטוי; בעבודת התיזה" ,כ"טיפוסי ביקורת המציגי; פערי; המוגדרי;
כבעלי דרגת חומרה גבוהה".
ראשית – יש לחזור ולומר באורח הברור ביותר :לא היה לועדה מנדאט לעסוק ,אלא באות;
ציטוטי; המובאי; בתיזה ומידת מהימנות; ע; מקורותיה; בקלטות וברשימות .בנושא זה עוסק
הבודק בעני 6השתתפות סוקולר במשלחת שניסתה משא ומת 6ע; הכפר טנטורה למע 6כניעתו ללא
קרב .נושא המשלחת המדוברת הוזכר בהקשר ע; עדותו של יוס :גר .:לא סוד הוא דבר המשלחת
ועסקתי בכ= בהתא; למה שמצאתי לנכו .6כל הנושא של כיבוש טנטורה ופינוי הכפר ,המובא
בהקשר ע; לישנסקי ואמירתו של סוקולר כי לו נכנעו אנשי טנטורה היו נשארי; במקומ; ,מובא
כדיו 6חשוב ,שנראה בעיני כחשוב ושיי= לנושא.
באשר למהימנותו של סוקולר ,שזהו ,לחלוטי ,6נושא שנמצא רחוק ביותר מתחו; המנדאט של
ועדת הבדיקה ,חשוב היה לי לוודא נקודה זו במיוחד ואכ 6עשיתי זאת ,כי סוקולר הוא היחיד,
שעסק בקבורת הגופות בימי; שלאחר הקרב וזהו ,אכ ,6נושא חשוב למדי ,וכ ,6בגי 6עדותו
המיוחדת לגבי שמשו 6משב ,0אל פרטיה התייחסתי בהרחבה בתיזה עצמה .ומאחר ואכ ,6בדקתי
את נושא אמינותו של סוקולר ,יכול אני לומר ,במידה רבה של ודאות ,שנית ,6בהחלט ,לסמו= על
אמינותו ,למרות הטעות ,בה לקתה עדותו בעני 6תקופת כהונתו של דוב יוס :בממשלת ישראל.
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הראיו 6ע; נג'יה חס 6איוב היה מיוחד במינו ,ה 6מבחינת תוכנו וה 6מבחינת מצב הרוח והאווירה
המיוחדת בו ,בה נית 6לחוש ,כמוב ,6רק א; מאזיני; לו בשו; לב .קשה במיוחד לסכ; ולתמצת
את הראיו 6הזה ,כי הרבה דברי; שנאמרו בו יש לה; חשיבות ג; כדי לתאר את התחושה
שליוותה את כל אותו היו; הנורא שעבר אז עליה .לכ ,6בעריכה ובסידור חומר הראיו 6של נג'יה
להבאתו אל תו= התיזה לא נשמרו וא :לא יכלו להישמר הצורה המקורית והטקסטי; המקוריי;
כול; ,ובשלמות ,ולכ ,6יש מספר ביטויי; שאינ; מתאימי; ,מילולית ,בעיקר.
המקרה הבולט ביותר ,אותו מציי 6הבודק ,בשימוש באמירה שאינה קיימת בקלטת או ברשימות,
הוא האמירה המיוחסת לנג'יה" :וה; זיהו כל מי שחיפשו לפי רשימות שהיו לה; וכל מי שהצביעו
עליו מיד לקחו אותו וגמרו אותו" )סעי 1 :ב"אמירות שלא נאמרו בראיו 6והוכנסו לתיזה" תחת
הכותרת "ניתוח מפורט" בעמוד . (31
עלי לציי ,6שכאשר אמרה נג'יה שראתה את הוצאתו להורג של אד; אחד בלבד )סלי; אבו<
שוקור( ,שאלתי אותה מיד ,הא; יתכ 6שבשביל אד; אחד בלבד הביאו את שני האנשי; רעולי
הפני; ובניגוד מוחלט לקביעת הבודק ,שאת התשובה "כ "6שמע הוא אותי אומר ,לא היו הדברי;
מעול; ,ואת התשובה הזו השמיעה דווקא נג'יה ,וע; כל הכבוד – מוזמ 6הבודק להקשיב לקלטת
קשב רב ויגלה את העובדה הפשוטה ,שאיני שואל שאלות ועונה עליה 6בעצמי ,למרות שהדבר
עומד בניגוד ל"תיזת ארדינסט"!
לא בחינ; שאלתי את נג'יה על שני רעולי הפני; ,כי היא לא חדלה מלהזכיר שמות אחדי; מאלה
שנהרגו בטנטורה באותו היו;.
לאחר בדיקה נוספת – אי 6לי כל צל של ספק ,כי שגיתי בהכנסת הציטוט הנוס :לדברי נג'יה ,ג;
א; תיאורה התאי; לכמה מ 6הסיפורי; האחרי; ששמעתי באותו הקשר.
שאלתי את עצמי מני 6וממה נבעה הבעיה שנזכרה .אי 6ספק שמדובר פה בציד אנשי; ,עפ"י
רשימות שהיו קיימות ,ע; "ציידי;" רעולי פני; ,שהיו בטנטורה באותו הלילה ,כ= שאי 6לומר
שזוהי המצאה שרירותית וא :אי 6זו המצאה שהמצאתי יש מאי !6לאחר מחשבה מעמיקה הגעתי
למסקנה כי השגיאה שעשיתי בהדבקת המשפט הזה לנג'יה מקורו בכ= ,ששמעתי אותו שוב ושוב

מכמה וכמה מ 6המרואייני; ,אשר ג; ה; דיברו על הרשימות ,על בעלי הפני; הרעולי; ועל ציד
האנשי; .דברי; אלה שמעתי מאנשי; כמו אבו<משאייח' ,אניס דיב עלי ג'רבא ,6שהעיד על תפיסת
 27אנשי; ,מנמר אחיו ,שסיפר ג; הוא על תפיסת אנשי; וכ 6ג; ג'מיל חס 6עבד מלכ ח'ליל ,שהעיד
על היות שמשו 6אחראי על תפיסת האנשי;.
בסעי , 2 :באמצע עמוד  ,31במסגרת "אמירות שלא איתרנו בקלטת ,בתמליל או ברשימות תדי"
ישנ 6ג; כ 6מספר אמירות לה 6לא מצא הבודק מקור.
טוע 6הבודק :הפסוק "עד היו; אינני מבינה מה רצו היהודי; מטנטורה" ,המופיע בתיזה בעמוד
 141הוא ציטוט לא מדויק .בדקתי שוב ושוב את דברי נג'יה בנושא זה ושוב ,זהו סיכו; ,המבטא
בקצרה את דבריה הרבי; של נג'יה ,המדברת על כ= שטנטורה לא הפריע ליהודי; במאומה ולא
עשה דבר שהצדיק את כיבוש הכפר וחיסולו .לכ= יש לחבר את מה שחיבר ג; הבודק ונשמע
בקלטת" :היהודי; רצו שניכנע בפניה;" .בקלטת מספרת נג'יה על נסיונות אנשי זיכרו 6יעקב
לשכנע את טנטורה להיכנע ואי אפשר לא להתייחס לקשר שבי 6הדברי; הללו לשאלה היסודית
"מה רצו היהודי; מטנטורה" ואי אפשר לא לראות בבירור את הקשר בי 6הדברי; ,ג; א; הניסוח
שונה מבחינת המלי; עצמ .6אי אפשר בדברי; אלה להיכבל במדויק לראיו ,6כי הדבר עומד,
פעמי; רבות ,נגד הצור= לעבד ולסכ; את העדויות בע"פ ואי אפשר לטפל בעדויות הללו ללא
פעולות הסיכו; והתמצות הללו.
הסעי :הנוס :שבו מציי 6הבודק אמירה שאינו מוצא את מקורה ,בהמש= הסעי ,:בעמוד 31
בדו"ח ,הוא מה שמופיע בעמוד  141בתיזה" :וכשזזנו מש; ערכו עלינו חיפוש גופני מדוקדק".
מקרה זה הוא מוזר ביותר ,כי אילו הקשיב הבודק לקלטת היה שומע את המשפטי; כדלקמ:6
"הצבא רצה להתחכ= בנשי; .אבל הנשי; היו חזקות ולא נתנו לה; .על שפת הי; הביאו שתי
נשי; שחיפשו עליה 6והפשיטו את הנשי;… על שפת הי; הביאו שתי;… מי שיש לה זהב מי שיש
לה כס :לקחו אותו… לקחו זהב אל<דוניא )כל הזהב שבעול;( ימא שו אח'דו )הוי ,אמא שלי!
כמה שלקחו!("
באותו עני 6של לקיחת השלל והביזה כתבתי ג; ברשימותי" :נשאר בכפר כל רכושנו ונשארנו ע;
בגדינו לגופנו ותו<לא" .אי 6ספק .מי שיודע מה משמעות הדבר מבי 6לחלוטי 6שאכ ,6חיפוש
מדוקדק נעשה על גופותיה 6של כל היוצאות מ 6הכפר.
אי= יתכ 6שארבעה חודשי בדיקה אינ; מספיקי; כדי לגלות את הדברי; הכל כ= ברורי; ומובני;
מאליה; – קשה לי להבי.6
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בדיקת עדותו של נמר דיב עלי ג'רבא 6יכולה להוות הוכחה שאי 6טובה ממנה ,מדוע ועד כמה יש
חשיבות לרישו; דברי; בעת הראיו ,6במקביל לעבודת רש; הקול.
בדיקת הקלטת בידי הבודק אפשרה לו לגלות בקלות ,יחסית ,כי אכ ,6קרתה תקלה בעת הראיו,6
מצברי רש; הקול יצאו משימוש והתוצאה היא ,שהחלק החשוב ביותר בראיו 6ע; נמר ,לא
הוקלט ,בעצ;.
אי 6כל ספק ,כי בשעה שנמר מספר על הגעת האנשי; לשפת הי; חלה תקלה בהקלטה והיא
מסתיימת כאשר מספר נמר על שצמ 6מבנימינה.
נכו 6עשה הבודק כאשר ,בבדיקתו ,גילה ,כי בהמש= השיחה חזרנו והתייחסנו לאות; דברי;
אליה; כבר התייחסנו קוד; לכ ,6ואי 6הוכחה טובה יותר לכ= שחסר ש; אותו החלק ,בסעי6 :
בעמוד  10בדו"ח וכ 6ג; בסעי 3 :של "ניתוח הממצאי;" בעמוד .33
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התייחסות הבודק לעדותה של רשידה – תמוהה ובלתי מובנת בעיני.
הא; גילה הבודק ציטוט המופיע בתיזה שאי 6לו מקור ברור ברשימות או בקלטת? הא; משהו
מדבריה של רשידה מסול :או שקרי?
שוב ,לפי מיטב הבנתי ,הקדישה הועדה עמוד של; של הדו"ח )עמוד  (34ללא סיבה מספקת
הנראית לעי ,6א; זוכרי; אנו ,ואנו אמנ; זוכרי; ,מהו מנדאט העבודה של הועדה.
הא; ה"האשמה" שלי ,המופיעה ב"תיזת ארדינסט" כ"מגמתי" ,דבר שבכל מקרה אי 6לו ידיי;
ורגלי; ,מהווה סיבה כלשהי לועדת הבדיקה לחקור ולבדוק?
אי= יכול להיות שהגור; המגמתי ביותר בכל הפרשה ,עור= הדי 6של אנשי "אלכסנדרוני" ,מעיז
לקבוע על מי שעור= מחקר היסטורי אקדמי שהוא עצמו מגמתי ,ואילו הוועדה ,האמורה לבדוק
את מהימנות הציטוטי; בעבודתי אל מול חומרי הגל; בקלטות וברשימות – חוברת אל אותו
עור= די 6ובודקת ,בניגוד למנדאט המסור בידה ,את השאלה א; כתיבתי היא מגמתית.
עלי לציי 6שג; א; הערתי על דבריה של רשידה אודות שני התימני; אשר חילקו מי; לאנשי
הכפר וג; לא ירו בה; ,ש"התופעה של חיילי; שאינ; יורי; היתה מיוחדת במינה באותו יו;",
זוהי אמירה לגיטימית ביותר ,הנובעת מהתרשמות עמוקה מראיו 6ארו= ונרגש ע; אשה ,המספרת
על מעשי הרג רבי; ,שהיא זוכרת ,וכמוב ,6הותירו בה משקע עמוק ביותר של זיכרונות מרי;,
בתוכ; בולט ביותר סיפורה המיוחד של רשידה אודות שני התימני;.
הערה נוספת :לאחר קטע ארו= ,בו מסביר הבודק כי טועה עור= הדי 6ארדינסט ,כותב הוא ,בכל
זאת ,כי אופ 6הבנתי בעייתי בעיניו.
שאלה :הא; תיאור התמונה כפי שהיא מצטיירת בעיני רשידה יכול להיחשב בעייתי? הא; לא
זכותי וא :חובתי ,כמי שראיי 6את רשידה לתאר את דברי רשידה ,כולל הרוש; שמתקבל בעיני
לגביה;? הא; היה הגיוני יותר א; הייתי מראיי 6את אנשי "אלכסנדרוני" כדי לקבל מה; את
תחושת; לגבי אמירת רשידה אודות שני התימני; המדוברי;?
מוזרה בעיני ביותר הצגה זו של הדברי; בידי הועדה .לא אקדמית וג; לא הגונה כלפי המשימה
שקיבלה על עצמה.
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במה עוסק בודק עדותו של שלמה אמבר?
דיו 6ארו= ומפולפל ,המתבסס רובו ככולו על מה שאמר ארדינסט ומה שלא אמר ,כאילו היה
"אורי; ותומי;".
בסעי ,7 :בעמוד  10מקבלת הועדה כי אכ 6נאמר הפסוק "פה בטנטורה רצחו ערבי;" אלא שיש לה
הערה על כ= שאני מעוות את אמירתו של אמבר .הכתוב מפנה לדיו 6בפרק ב' ,סעי ,5 :בעמוד 13
של הדו"ח ומה אני מוצא בעמוד זה? דיו 6ארו= ותמהוני למדי ,על שאלה שנשאלתי בע"פ ע"י
הועדה ,עניתי עליה ,הבהרתי את מה שנתבקשה הבהרתו והנה ,כאילו לא הוסבר דבר וכל הסיפור
חוזר מחדש בדו"ח ,כאילו לא נשאלתי וכאילו לא עניתי .הפסוק הראשו 6בסעי 5 :בעמוד 13
אומר" :אמירות שונות מהראיו 6ע; אמבר שונו או נעלמו בתיזה".

ובכ – 6על אמירות שנעלמו – חבל להקדיש זמ 6רב .הראיו 6ע; שלמה אמבר נמש= כמעט שלוש
שעות והיו בו המו 6אמירות חשובות ,ענייניות ומחכימות .הא; ,לכ ,6עלי להביא את כל הראיו6
בשלמותו? וא; לא כ <6הא; עלי להביא בתיזה את מה שיבחר ארדינסט ,או בא כוחו ,הבודק מ6
הועדה ,שאיני בטוח כלל שהואיל להאזי 6לקלטות הראיו 6ע; אמבר?
נשאלתי ע"י הועדה ,כפי שהיא א :מדווחת ,היכ 6במקורות החומר מופיע הפסוק "התמונה
שנחרתה בזיכרוני היא של הגברי; בבית הקברות .ראיתי שמה הרבה גברי; מתי;" .הסברתי
בפרוטרוט היכ 6מצוי הפסוק המדובר ,המורכב משני חלקי; נפרדי; ,שג; עליה; הרחבתי את
הדיבור ועניתי לבודק על כל הספיקות שעורר בשאלותיו.
למשל :כשאמבר אומר "ראיתי המו 6אנשי; נהרגי; בעול;" זוהי אמירה כללית ,המובילה
להמש= יותר ספציפי ,לגבי טנטורה" :ראיתי שמה אנשי; מתי; .זהו".
אמירתו "זהו" סימלה עוד פע; את חוסר הסבלנות של אמבר להמשי= לעסוק בטנטורה .האמירה
"אנשי; נהרגי;" במקו; "אנשי; מתי;" אי 6לה משמעות רצינית מדי ,מאחר ואי 6ספק שאנשי
טנטורה לא מתו מחמת כאבי ראש או שלשול .אי 6ספק אי= וכיצד מתו .אי 6ג; ספק כי באומרו
"ראיתי שמה אנשי; מתי;" לא התכוו 6אמבר לחזור ולומר דבר כללי ,כי א; להתייחס ,ספציפית
לאנשי טנטורה .אי 6שו; דר= להתעל; או לשנות אמירה זו.
נכו 6הוא ,שטעיתי ,כשהכנסתי את שני חלקיו של הציטוט הזה ברצ :אחד ,מבלי לשי; שלוש
נקודות בי 6שני החלקי; ,כמקובל ,א= הא; זוהי הסיבה לכ= שהוועדה כתבה בדו"ח ש"קטע זה
אינו עומד ברצ :ע; המשפט המצוטט בתיזה לאחריו ,כאמור בשיבוש ניכר ומהותי של דבריו" ?
)מחצית סעי ,5 :אמצע עמוד  ,(13מסופקני ,ספק רב וגדול.
יש להקשיב הקשבה רבה לראיו 6ע; שלמה אמבר ,כדי לדעת מהי נקודת המוצא שלו באשר
לסיפור הדברי; .מלכתחילה לא היה אמבר מעוניי 6לספר את מה שהוא זוכר מטנטורה .תחילה
ניסה להימנע מלהיפגש עמי .במקו; מסוי; בקלטת אומר הוא שלא יכול היה לעכב יותר את
הפגישה בינינו .מדוע רצה לעכב ולמנוע פגישה זו? בעת הפגישה נית 6היה להבי 6מהר מאד כי
אמבר איש מצפו 6הוא ,והוא אינו מעלה על דעתו אפשרות להיפגש ע; מי שחוקר מה קרה
בטנטורה ולא לספר לו מה שראה ומה שאינו יכול לשכוח .מאיד= גיסא ,אי 6אמבר מעיז לספר
במפורש את מה שהוא זוכר ,ולכ 6הוא אומר לי מספר רב של פעמי; שהוא מעדי :לא לדבר איתי
על טנטורה ומעדי :לשלוח אותי אל הספר ,בטענה שהכל כתוב בספר.
לא מקרה הוא שאמבר נזכר בגרמני; ,בהקשר ע; מה שזוכר הוא בהקשר לבית הקברות .הוא ידע
היטב למה וג; אני ידעתי למה ,לאחר שראיינתי אנשי; שסיפרו לי מה קרה ש; ,בבית הקברות
בטנטורה.
אמבר ,שביקש מדי פע; להפסיק את ההקלטה א :העיר לי ,במספר מקרי; ,שהמכשיר בכל זאת
עובד ,בניגוד לרצונו.
אי אפשר ,בשו; אופ ,6להתעל; מ 6העובדה ,שהראיו 6ע; שלמה אמבר ,המגלה טפח ומסתיר
טפחיי; ,מתנהל לאור= כל הזמ ,6תו= כדי נסיונות בלתי פוסקי; מצד אמבר ,לסיי; את חלק
הראיו 6העוסק בטנטורה ולעבור הלאה.
בראשית הראיו 6אמר לי אמבר כי "מי שיותר דיבר במש= השני; ,אז האמת שלו יותר השתנתה".
בהמש= הראיו 6מבקש ממני אמבר לשכוח אמירה זו ,בגלל הסתבכותו הבלתי נמנעת ע; האמת
הזכורה לו לבי 6אי רצונו לשתפני באמת זו.
אילו הקשיב הבודק היטב לקלטת ,היה תופש שבשאלותי הבהרתי ,ללא צל של ספק ,כי מיפקדת
הגדוד היתה בהחלט בטנטורה בעת שהתרחשו ש; המאורעות החריגי; ,שהרי אמבר אומר לי
באחת מתשובותיו" :אני מניח שלא יתכ 6שנורו ש; אנשי; בלי שהמג"ד יודע" וא :מוסי" ::מתו=
הבנת המערכות הפוליטיות בתו= הצבא אני לא מקבל את האפשרות הזו" .מכיוו 6שהבודק,
כנראה לא האזי 6לקטע זה בקלטת ואולי הוא ג; לא נכלל כראוי בתמלילי ארדינסט ,אזי ,יתכ6
שבאמת ,לא עמדה מאחורי אמירות הועדה אודותי כל כוונה אלא זוהי ,בפשטות" ,אי ערנות לגבי
יסודות מחקר וביקורת מעמיקי;" מצד הועדה ,שזהו ,כזכור ,בי 6היתר ,מה שהיא ,הועדה ,תלתה
בי ,בעמוד  13בדו"ח.

ÌÂÎÈÒ
בסיכו; דברי ,ביחס לדו"ח ועדת הבדיקה ,עלי לומר כי תחושתי הברורה היא כי הועדה ,לא
מצאה כמעט שו; חומר משמעותי בכיוו 6מה שאמורה היתה למצוא – מספר קט 6למדי של
ציטוטי; לא מדויקי; ,אשר ללא שו; ספק ,אי 6לה; ולא כלו; ,ע; שקר וזדוניות .לכ ,6חר:
המאמ 0הגדול שהושקע ,בלחצי; ,בפרטי; מיותרי; וחסרי כל חשיבות מבחינת העני 6עצמו,
"תיזת ארדינסט" ,שהיא עצמה סילו :מגמתי ומכוו ,6הכולל בתוכו  11מתו=  53מרואייני פרק ד'
בעבודתי ,והתירו 0המפוקפק ,שאי 6בו שו; חשיבות ,של חוסר זמ !6מי בדיוק הגביל בזמ 6את
הועדה ,שהחלה את בדיקתה כמעט שלוש שני; לאחר הגשת העבודה ,כשהמשפט ,לצערי הרב
הסתיי; כבר בדצמבר  ,2000ואי 6שו; גור; שלח 0מכיוונו צרי= היה להכתיב לוח זמני; כזה,
שקבע ,יותר מכל ,את מבנה ותוכ 6הדו"ח.
בעבודתי ,השקעתי זמ 6ומאמ ,0להקי :חומר ,ככל הנית ,6במסגרת של עבודת תיזה ,לקבל רקע
רחב ,ככל הנית ,6על הכפרי; בגורל; התעניינתי ,כמעט מכל בחינה אפשרית :גיאוגרפית ,גיאו<
פוליטית ,כלכלית ,חברתית פנימית בתו= הכפרי; עצמ; ,חברתית בתו= כלל החברה הפלסטינית,
יחסי ערבי;<יהודי; בתקופה שלפני המלחמה ,התרחשויות שקדמו למלחמה ועוד ,כל מה
שיכולתי לבררו בהקשר ע; הנושא.
כתבתי בהרחבה על דר= עבודתי ,על העקרונות לפיה; פעלתי בטיפולי בעדויות שבע"פ ,הסברתי
בהרחבה את הבעייתיות הכללית שקיימת בסוג זה של מחקר וכ 6את הבעיות היותר מיוחדות
בהקשר ע; המחקר הנוכחי ,שהוא רגיש ומיוחד מכל בחינה שהיא ,בראש וראשונה בגי 6היות
המרואייני; בחיי; מצד אחד ,וכ 6בגי 6השתתפות שני הצדדי; הלוחמי; ב<  1948במחקר ,אולי
לראשונה בעול; האקדמי בישראל.
עשיתי הכל )ולא מספיק( ,כדי להגיע אל מירב המקורות הראשוניי; – משתתפי האירוע ,יהודי;
וערבי; ,כדי להגיע אל מירב החומר הכתוב מכל סוג שהוא – מסמכי; ,ספרות ,עיתונות וכל חומר
אחר אפשרי ולאחר מכ 6דאגתי לערו= את כל ההשוואות האפשריות בי 6החומרי; השוני; ,וג;
כאשר נמצאו סתירות מהותיות בי 6החומרי; לא נרתעתי מלבדוק ככל הנית ,6את מקור
הסתירות ,ללא שו; חשבו ,6כמוב ,6הא; ניגודי; כלשה; שיתגלו ,ישרתו אינטרס זה או משנהו.
אינטרס אחד עליו 6הנחה אותי לאור= כל המחקר ,האיסו :והכתיבה והוא – השאיפה השלמה
ביותר ללמוד ולדעת כמה שיותר על הנושא המטופל על ידי ,בכל רמה שהיא ובכל תחו; רלבנטי
שהוא.
בסופו של היו; – לאחר פרסו; כתבתו של אמיר גילת ב"מעריב" <חשו אנשי "אלכסנדרוני" את
עצמ; נפגעי; מ 6העבודה ,שחושפת פרשה איומה של טבח המוני של גברי; רבי; בטנטורה לאחר
כיבוש הכפר ,נושא שג; בו ובעניינו יש עוד הרבה עבודת מחקר בכיווני; שוני; ,א; כי האירוע
הבסיסי שהתרחש בכפר נחש :ונותר גלוי לעי.6
עבודתי זו ,לא נכתבה עבור בתי המשפט .היא נכתבה באקדמיה ,עפ"י חוקי האקדמיה ובמסגרתה.
היו; ,לאחר כל הבדיקות ,משוכנע אני ,כי ג; את מבח 6בית המשפט אפשר לעבור עמה ,על א :כל
הארדינסטי; שיארבו בדר= כדי להכשיל ולהפיל ,על אותיות ופסיקי;.
בהתנהגותה – הוכיחה האוניברסיטה חוסר יכולת לעמוד בלחצי; חיצוניי; שאי 6לה; ולנושאי;
האקדמיי; דבר וחצי דבר.
אומר כא ,6בכל הפשטות וההגינות :אכ ,6בבדיקה המדוקדקת שערכתי לאחרונה ,גיליתי כי ישנ6
מספר טעויות בעבודתי ,מספר ציטוטי; לא מדויקי; ,מספר חיבורי ציטוטי; ,אשר בחיבור
ביניה; קרה ,שלא הכנסתי את שלוש הנקודות הנחוצות ,א; כי אלו וג; אלו ,אינ; מעלי; ואינ;
מורידי; הרבה באשר לתוכ 6הדברי; ולאופ 6הגשת; .כל הטעויות הללו ,כול 6בגדר כאלה ,שאינ6
משנות במהות את דברי המרואייני; ,לא פוגעות בארגומנטציה של העבודה ולפיכ= אי 6בה 6כדי
להוות שינוי משמעותי לגבי המסר העיקרי של העבודה.
לאחרונה התעניינתי מעט בנושא ונודע לי ,להפתעתי ,שגדולי הפרופסורי; ,עושי; ג; ה; טעויות
וא :שגיאות למכביר ,אלא שלא כל כ= בודקי; את עבודותיה;…

כל עבודה אקדמאית שתיבדק באותו קנה מידה מיקרוסקופי ,המבקש לבדוק כל אות הכתובה
בעבודה מכל צד אפשרי ובלתי אפשרי ,לא תעמוד במבח 6כזה ,ובמלוא הצניעות והענווה ,יהיה זה
הישג א; תגיע לרמת אמינות כמו זו שהתגלתה בעבודת התיזה שלי.
בפגישותי ,לאחרונה ,ע; מנחה עבודתי ,הפרופ .קייס פירו ,נוכחתי ,ה 6בשיחות בע"פ וה 6במה
שראיתי שכתב לאחרונה אודות עבודתי ,שהטעויות ואי הדיוקי; המצויי; בעבודתי אינ 6משנות
כהוא זה מ 6ההערכה הגבוהה לה זוכה עבודתי בעיניו ,ג; לאחר הבדיקה הדקדקנית שער=
אודותיה לאחרונה.
יש לומר לועדת הבדיקה דברי; ברורי; ופשוטי; :עפ"י קנה המידה שנית 6לכ; ,עפ"י המנדאט
שנמסר לכ; – לא מצאת; דבר משמעותי כלשהו בפרק ד' של עבודת התיזה שבדקת; ,ודאי
ובוודאי ,שו; דבר בכיוו 6של שקרי; ,זדו ,6סילו :מכוו ,6זיו :שיטתי או א :מקרי ,מה שהיית;
אמורי; למצוא ,עפ"י "תיזת ארדינסט".
הועדה ,שחרגה מכל וכל בכל תחו; אפשרי ,מרשה לעצמה לכתוב בסיו; ד :הסיכו; שלה על כ=
ש"תמונת המצב הכללית המתקבלת מסיכו; כלל הפערי; היא בהחלט בלתי מחמיאה… כשלה
בשלב העמדתו לשיפוט הקורא ,ה 6בארגונו לפי קריטריוני; מחמירי; של מיו 6וביקורת ,וה 6במה
שניראה כמקרי; של אי כיבוד עדויות המרואייני;" .אי 6כל ספק ,כי אמירה זאת בסיכו; – אי6
לה כל קשר ע; מה שגילינו לאור= כל דפי הדו"ח.
ההמצאות ה"מקוריות" ,המדברות על מחדלי אי עשיה ,בהגדרה המוזרה הנקראת "נתוני מפתח
המאותרי; במקורות המחקר ולא מצאו את ביטוי; בעבודת התיזה" ,כאשר איש לא ביקש מ6
הועדה לטפל בחומר שאינו מופיע בתיזה כלל ,אינ 6ממלאות את החלל הריק הנחש :לעי 6כל מי
שבוח 6את הדו"ח בצורה מדוקדקת.
הביטוי השזור לאור= כל הדו"ח ,המדבר על "ארגומנטציה מובילה" ,הוא איוולת מכל בחינה
שהיא .למ 6הרגע שהועדה מייחסת לי ארגומנטציה כלשהי ,היא עצמה נמצאת חוטאת
באינטרפרטציה נגדית ,שג; היא ,איננה נכללת במנדאט של הועדה.
אילו היה משהו מ 6הביטוי הזה נכו – 6מדוע שאשמור על הקלטות והרשימות ואדווח על היות6
בידי בכלל? מה נית 6היה לועדה כלשהי לעשות ,א; לא הייתי מדווח על כ= ,שחומרי הגל;
מצויי; בידי?
הא; לא סותר הדבר מיניה וביה את השקר והזדו ,6שעל כל פני; לא נתגלו חר :כל המאמצי;
שהושקעו ,למרבה הקצ :והביזיו?6
את 6כא 6רק שני קטעי; מתו= הקלטות ,מתו= ראיונות ,שכמוב 6לא טופלו ע"י חברי הועדה,
מבצעי "תיזת ארדינסט" ,שהיא ,כמוב ,6איננה ארגומנטציה מובילה ,כלל ועיקר .שני הקטעי;
הבאי; ,היו יכולי; לחבור אל אותה קטיגוריה מעניינת ,המכונה ע"י הועדה "רשלנות מקלה",
)עמוד  16בדו"ח( אילו היו מקשיבי; לה; בקלטות .א= לא היה כל סיכוי לכ= ,מאחר וה; לא
קיבלו אות; מארדינסט" ,מורה נבוכי הדור" ,המאשי; אותי בשקרנות וזדוניות .א= כל הבודק
את ערימות המכתבי; ששלח זה לכל צד ועבר ,מגלה מהר מאד ,שהיושר ואמירת האמת אינ;
הצד החזק שלו ,בלשו 6המעטה ,והוא יודע ג; יודע ,שחזרות בלתי פוסקות על אותו דבר שקר,
אינ 6מקרבות אותו כהוא זה אל האמת.
להל 6קטע מתו= ראיו 6ע; צאלח עבד אלרחמא 6אבו<משאייח' ,ב< :13.3.1997

?ÂÚÎ ¯·Îù È¯Á‡ ?˜ÏÁ ÌúÒ Â‚¯‰Â :È„ú
‡·ÌúÂ‡ ÂÒÙúù È¯Á‡ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â
?‰ÓÎ Í¯Ú· :È„ú
‡·ùÈ‡ 85 :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â

?‰Ê ú‡ úÈ‡¯Â Ìù úÈÈ‰ ‰ú‡ :È„ú
ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?¯ÙÎ‰ ÏÎ „ÓÚ Â‡ ùÈ‡ 85 -‰ ˜¯ Â„ÓÚ ,ÍÏ‰ ‰Ê ÍÈ‡ :È„ú
ÌÈ·ùÂÈ ÂÈ‰ ,¯ÙÎ‰ ÏÎÏ Â‡· Ì‰ ,‰Ê ‰Ó Ú„ÂÈ ‰ú‡ ,Â¯ÊÙú‰ 85 .‡Ï :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
‰ú‡ ,‰ú‡ ,‰ú‡ ,‰ú‡ ,ÌÂ˜ ‰ú‡Â ,‰ÎÎ ÌÂ˜Ó ÌÂ˜Ó· ,ÌÈ‰ úÙù ÏÚ
?‰Ó ÈÙÏ ,Í‡ :È„ú
ÏÂÎÈ ‡Ï Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ ,ÌúÂ‡ ÌÈùÙÁÓ Ì‰ù ÌÈÓÈÒ ÈÙÏ Ú„ÂÈ È‡ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
ÍÏ „È‚‰Ï
?‰Ó ÈÙÏ Â‡ ?ÏÈ‚ ÈÙÏ Â‡ ,úÂÓù Ì‰Ï ‰È‰ :È„ú
úÂÓù Ì‰Ï ‰È‰ ,‡Ï :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?‰ÓÈù¯ ÌÚ Â‡· :È„ú
,Ì‚ ÏÈ‚‰ ÈÙÏÂ ,ÔÎ ,ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?úÂÓù‰ ú‡ ÂÁ˜Ï ‰ÙÈ‡Ó :È„ú
ÌÈ‡¯Â˜ ,‰È‰ È„Â‰È „Á‡ ,ÍÏ „È‚‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ,Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ ‰Ê ?‰Ó :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
‰„Ú úÚ·‚Ó ÔÂùÓù ÂÏ
?‰Ó ÔÂùÓù :È„ú
ÔÂùÓù‰ ú‡ ¯ÈÎÓ ˜¯ ,Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?‰„Ú úÚ·‚Ó :È„ú
‰È‰ ‡È‰ ,ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?ÈÁ „ÂÚ ‡Â‰ :È„ú
ÌÂÈ‰ „Ú ÌÈÈ˜Â ÈÁ „ÂÚ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
[6]מתקיימת שיחה על שמו המלא של שמשו
?ÔÂùÓù ‰ùÚ ‡Â‰ ‰Ó Ê‡ :È„ú

ÌÈ‡¯Â˜ „Á‡ „ÂÚ ‰È‰ , ‡Â‰ ,‡Â‰ ÌúÂ‡ ‚¯‰ ‡Â‰ ,‡Â‰ ,‰È‰ ‡Â‰ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
¯ÏÂùËÏ‡ ,‰ÈÓÈ·Ó ¯ÏÂùËÏ‡ ‰È·Á¯ ,ÂÏ
?‚¯‰ ‡Â‰ Ì‚ :È„ú
„ÁÈ· Âú‡ ‰È‰ ‡Â‰ ,‚¯‰ ‡Ï ‡Â‰ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?‰ÈÓÈ·Ó ¯ÏÂùËÏ‡ ‰È·Á¯ ?‰ùÚ ‡Â‰ ‰Ó :È„ú
·ÂË ‡Ï ‰Ê ‡Ï ,‡Ï ,ÈÚÈ ,ÔÂùÓùÏ ¯Ó‡ ‡Â‰ .‰ÈÓÈ·Ó :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?ÂúÂ‡ ¯ÂˆÚÏ ‰ÒÈ ‡Â‰ :È„ú
˜ÈÒÙú ,ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
....Â :È„ú
....Â :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?¯ÂˆÚÏ ÌÈÎÒ‰ ‡Ï :È„ú
ùÈ‡ 85 ‚¯‰ù È¯Á‡ ,ÌÈÎÒ‰ ‡Â‰ ‡Ï ,‡Ï ,ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
?ùÈ‡ 85 ‚¯‰ „·Ï ‡Â‰ ,Ú‚¯ :È„ú
„·Ï ‡Â‰ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
[úÈ·¯Ú· ‡Ï] ‡‡Ï :È„ú
[‰¯Â¯· ‡Ï ‰ÏÓ] ÈÏù ÌÈÈÈÚ· [È„ÏÈ ÈÈÁ·] È„‡ÏÂ ú‡ÈÁÂ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
ÂÏ ‰È‰ ,ÂÏ ‰È‰ ‰Ó ?‰¯È ‡Â‰ ‰Ó ÌÚ :È„ú
‰Ê ‰Ó Ú„È ‰ú‡ ,ÔËÒ ÂÏ ‰È‰ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â·‡
‰‰‡ :È„ú
ÔËÒ ?ÈÊÂÚ ‡Ï :'ÁÈ‡ùÓ Â·‡
ÈÊÂÚ ‡Ï ÈÊÂÚ :È„ú
ÌúÂ‡ ‚¯‰ ‡Â‰Â :'ÁÈ‡ùÓ Â·‡
‰È‰ ÔËÒ ÌÚ :È„ú

‡·ÌÈÙ‰ ÌÏÂÎÂ ,‰ÊÎÂ ,‰Ê ,¯È˜‰ ÏÚ Â„ÓÚ ,‰ÎÎ „ÓÂÚ „Á‡ ÏÎ ,‰È‰ Ì‡ :'ÁÈ‡ùÓ Â
ÌÏÂÎ ÌúÂ‡ ‚¯‰ ,ù‡¯· ,‰¯ÂÁ‡ ÔÓ ‡· ‡Â‰Â ¯È˜‰ ÏÚ Ì‰Ïù
¯È˜‰ ÏÚ ‰ÓÎ Ìù ‡Â‰ ÌÚÙ ÏÎ :È„ú
‡·ÔÎ ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â
Ìù ÂÈ‰ ‰ÓÎ ,‰ùÈÓÁ ,‰ÂÓù Ïù úÂˆÂ·˜ :È„ú
‡·ùÈ‡ 30 ,20 ‰È‰ ÌÚÙ ÏÎ Í¯Ú· ?‰Ê ‰Ó :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â
)שיחה על חלקו של שמשו ,6על האווירה בי 6האנשי; ועל רשימה של מבוקשי;[
-Ô· ,‡¯Â Â‰ùÓ ÈÏ ‰‡¯ ‰Ê ÈÎ ,¯ÎÊÈ‰Ï ÌÚÙ „ÂÚ ‰Òú ,‰·ÂË ÈÏ ‰ùÚú ˜¯ :È„ú
‡„ÈÏ·] ?‰ÓÏÎ ‡ÏÂ ,·È·ÒÓ Â„ÓÚù ÌÈ„Â‰È‰ ÏÎ ,ùÈ‡ 85 ¯ÓÂ‚ „È· ÔËÒ ÌÚ „Á‡ Ì
‡[?‰ÏÓ Û
‡·‰‰ ‰Ê ú‡ ú‡ ÛÈÏÁÓ ‡Â‰ ÌÈÓÚÙ ‰ùÂÏù Â‡ ÌÈÈÓÚÙ ‰ÓÏÎ ‡ÏÂ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â
úÂÈÒÁÓ‰ ú‡ :È„ú
‡·úÂÈÒÁÓ‰ ú‡ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â
Ì„‡ Ô·Ï ¯Â„Î ÈÚÈ :È„ú
‡·ÔÎ :'ÁÈÈ‡ùÓ-Â
דוגמה נוספת ,בה ג; כ 6לא השתמשתי ,על א :היותה משמעותית ביותר ,מבחינת ה"ארגומנטציה
המובילה":

להל < 6מתו= דברי צבי ב 6משה )הניו( ,רכז עמותת "אלכסנדרוני" ,ששמו נמצא
ברשימת התובעי; נגדי ,שאמר בראיו 6עמי ,ביו;  2.3.1997את הדברי; הבאי;:
"‡] ÌúÂ‡ ÂÒÈÎ‰ ,¯ÎÂÊ È‡ ,ÌÈ¯ù˜‰Ó ‰Ï‡‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ‰Ïכוונתו לאחדי; מתושבי
טנטורה[ ."úÈ·Á‰ ÍÂú· Ì„‰ ú‡ ¯ÎÂÊ È‡ .úÈ·Á· Ì‰ÈÏÚ Â¯È ,úÈ·ÁÏ
מי מינה את הועדה לטפל במתודולוגיות הנמצאות או אינ 6בעבודת התיזה שלי? מי הסמי= את
הועדה ,שרק שניי; ממנה ה; היסטוריוני; בכלל ,לבחו 6תחומי; נוספי; בעבודה זו? שאלות
שאיני יודע למי יש תשובה עליה.6
אינני נכנס עתה לשלל העדויות ,שהגיעו אלי ,לאחר פרסו; כתבתו הראשונה של אמיר גילת
בינואר  ,2000כמו ספרו של האימא; החיפאי מ<  ,1948מחמד נמר אלח'טיב" ,ארועי הנכבה",
מאמרו הגדול של הפרופ .אליאס שופאני ,בצירו 22 :עדויות ,שלא היו בידי בעת כתיבת העבודה,
עדות נוספת של אד; ,שמשפחתו חיתה אז בטנטורה ,שחי כיו; בעכו ,הזוכר שראה ,כילד ,את
אביו ודודו ,מוצאי; להורג ביריות ,בתו= קבוצת גברי; שלמה שהוצאה להורג ,עדות חייל בגדוד
 ,33שנועד להופיע במשפט ,עדות נוספת של תושב טנטורה ,עדנא 6עקאב יחיא ,החי כיו; בגרמניה,

 מי שהיה חייל, אליעזר6 ב: עדותו של יוס,6 וכ, החי כיו; בדמשק,עדותו של יחיא מחמוד יחיא
 לאחרונה בתכנית חשובה6 אשר התראיי, נאכט: ושמו היה אז יוס, בעת כיבוש טנטורה33 בגדוד
 בו הוא מספר,6 אצל טי; סבסטיא6" בראיוHARD TALK" ; בשWORLD B.B.C. <של ה
 גרמו לו, יחד ע; מה שקרה לו אח"כ בלוד<רמלה, אשר,על הטראומה שהותיר בו כיבוש טנטורה
: הזה6 הראיו6 מ6 הנה קטע קט.0לעזוב לצמיתות את האר
They were rounded of the village in that village of Tantura, which is not very far from
Haifa. And they have been taken two or three of them at a time and I assuming that
they are going to be interrogated and then the soldiers came again and took some
more and but they haven’t returned so I didn’t know what happened to them. But later
on, other comrades told me they were murdered as an expression of revenge for
something, which the Palestinians have done to us in a previous military action
Tim asks: What did you feel then?
I felt bad about that. I feel that’s not the right thing to do it, innocent people I mean
I’m ready to fight and I felt, you know, but to be on the same level as the, as the, as
the Nazis were like this, I could not face, face it. And that’s what, what my destiny is
going to be.
Ì‡ Ì‚ ,ùÁ¯ú‰ ,È„È·ù úÂ·¯‰ úÂÈÂ„Ú‰ È"ÙÚ ,‰¯ÂËË· Á·Ë‰ . ספק כלשהו,; כיו, לי6אי
Í¯ÂÚÂ "ÈÂ¯„ÒÎÏ‡" Èù‡ ,ÂÏ ÌÈ¯Âù˜‰ ,ÂÈùÈÁÎÓ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛúùÏ ÍÈùÓú ‰ÙÈÁ úËÈÒ¯·ÈÂ‡
.ÌÈ„
 השאלה הנשאלת עתה היא. זוהי שאלה פתורה.השאלה הנשאלת כיו; היא לא הא; הוא התרחש
. מה שאמר הפרופ, הלכה למעשה,; אשר תקיי,הא; תהיה אוניברסיטת חיפה הראשונה בישראל
 שנער= בבית הספר להיסטוריה של, דינר בכנס אודות פוסט<מודרניז; והיסטוריוגרפיה6ד
Ï‡¯ùÈ Ïù ùÂÁ‰ ˜·‡Ó‰ ú‡ ÔÈËÂÏÁÏ „È¯Ù‰Ï ,‰ÈÓ„˜‡‰ , שעלינו,12.6.2001 <האוניברסיטה ב
! ÈÙ¯‚ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ÁÈù‰ ÔÓ ,¯ÂÊ‡· ‰ÓÂÈ˜ úÂÎÊ ÏÚ
ÍÂúÓ ,‰È¯ÂËÒÈ‰ ·ÂúÎÏÂ „ÂÓÏÏ ,¯Â˜ÁÏ : כמוהו6 שדבר זה חיוני הוא כיו; מאי, כל ספק6אי
. נקווה להגיע לכ= במהרה.úÂÁÙ ‡ÏÂ ¯úÂÈ ‡Ï ! ‰È¯ÂËÒÈ‰ úÚ„Ï ÔÂˆ¯‰ :È¯˜ÈÚÂ ·ÂùÁ „Á‡ ˜ÂÓÈ

