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.1

בטר( נתייחס אל דו"ח הוועדה לחקר עבודת הגמר בנושא טנטורה ,שהוגש לרקטור האוניברסיטה
ביו( ) 10.6.2001להל" – 2דו"ח הוועדה"( ,נחזור בקצרה על עיקרי הדברי( הנוגעי( לפרשת כ;9טנטורה.

.2

בחודש מר 1998 9הוגשה ע"י מר כ 9עבודת גמר )להל" – 2עבודת המאסטר"( כמילוי חלק
מהדרישות לקבלת התואר מוסמ< מאת החוג להיסטוריה של המזרח התיכו ,2הפקולטה למדעי הרוח
באוניברסיטת חיפה.
כותרתה של העבודה "יציאת הערבי( מכפרי( למרגלות הכרמל הדרומי ב.";1948

.3

פרק ד' של עבודת המאסטר ,שהוא למעשה הפרק העיקרי בה ,עוסק ב"פרשת הכפר אל;טנטורה".

.4

בפתיח לפרק ד' לעבודה כותב מר כ 9את הדברי( הבאי(:
"סה"כ חללי הקרב היהודי 14 – 7במספר ,כולל איש הפלי") 7פלי"– 7
פלוגות ימיות – הזרוע הימית של הפלמ"ח( ,שנפל מאש כוחותינו .מבי!
אנשי טנטורה נפלו בקרב עצמו לא יותר מאשר  10או  20בלבד ,אלא
שבסופו של אותו היו 7היו בכפר לא פחות מ –  200עד  250גברי 7הרוגי,7
בנסיבות בה! היו אנשי הכפר נטולי נשק ונטולי מג! לחלוטי!.
אלו ה! העובדות היבשות העולות מתו; העדויות ,שחלקי 7מה! יובאו
בהמש; הדברי) "7עמ'  88לעבודה(.

.5

בהערת אגב יאמר כי את הדברי( הנחרצי( ,החד משמעיי( והבלתי מסוייגי( הללו מכנה פרופ'
קייס פירו כהצגת "שאלה פתוחה".

.6

פרסו( הדברי( הללו עורר בעקבותיו הדי( רבי( ,וא= פרסומי( נוספי( באמצעי התקשורת
השוני( .בחלק ניכר מ 2הדיוני( שנערכו בנושא השתת= מר כ 9כ"אורח כבוד" והוא הודיע כי הוא ניצב
אית 2מאחורי הדברי( שנכתבו על ידו .התגובה הציבורית להאשמות שהוטחו בנו על ידי מר כ 9הייתה
קשה ביותר ,ובכתבה שפורסמה בעיתו 2מעריב ,בתארי<  21.1.2000א= מצוטט פרופ' אסא כשר ,מחבר
הקוד האתי של צה"ל ,כמי שמכנה את "מבצעי הטבח" ,שבקיומו הוא אינו מטיל ספק ,כ"פושעי מלחמה".
בעקבות הדברי( הללו ,הוגשה על ידינו בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעת דיבה כנגד מר תדי כ.9
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.7

במסגרת התביעה התקיימו הליכי גילוי מסמכי( ובמסגרת( הועברו לידי עור< דיננו רוב הקלטות
של הראיונות שער< מר כ .9חלק מהקלטות לא הועברו לידינו ,שכ 2מר כ 9טע 2שאלה "אבדו" ואינ 2נמצאות
עוד בידיו .בדיעבד מסתבר כי מר כ 9יודע לאתר קלטות שאבדו כפי צרכיו ,וזאת על א= שהצהיר תחת
אזהרה בבית המשפט כי כל החומר המצוי בידיו נמסר לנו בשלמותו.

.8

טרחנו ותמללנו את הקלטות וא= תירגמנו לעברית את אות 2שיחות שהתקיימו במקור בערבית,
וזאת באמצעות מתורגמנית מקצועית אשר שפת אמה ערבית.

.9

מהשוואת הקלטות ע 7הציטוטי 7המופיעי 7בעבודתו של מר כ 0התגלה לנו לתדהמתנו כי מר כ0
עשה מעשה נוכלות של ממש ,כי באופ! שיטתי סירס וסיל< את הדברי 7שנאמרו לו ע"י מרואייניו וכי
עבודתו "האקדמית" אינה אלא מארג צפו< של דברי מרמה ,סילו< ושקר.

.10

לאחר יומיי( בה( נחקר מר כ 9בבית המשפט על תצהירו בחקירת שתי וערב ,אשר במסגרתה
נחשפו ציטוטי הכזב של מר כ 9בעבודתו ,ונתגלו הפערי( הבלתי ניתני( לגישור בי 2הדברי( שצוטטו על ידי
מר כ 9לבי 2הדברי( כפי שנאמרו לו בראיונות שער< ,חת( מר כ 9על מכתב התנצלות אשר זו לשונו:
"בחודש מרס  1998הגשתי עבודת גמר אשר מהווה חלק ממילוי הדרישות
לתואר מוסמ; בהיסטוריה של המזרח התיכו! באוניברסיטת חיפה )להל! –
"עבודת הגמר"(.
בפרק העבודה העוסק בכפר טנטורה ,נכתב על ידי ,כי התמונה הכוללת העולה
מתו; העדויות היא שחיילי 7מחטיבת אלכסנדרוני עסקו עוד במש; שעות
אחדות לאחר סיו 7הקרב במצוד קטלני אחר גברי 7בוגרי 7על מנת להרג,7
כאשר בסופו של היו 7היו בכפר לא פחות מ –  200=250גברי 7הרוגי 7בנסיבות
בה! היו אנשי הכפר נטולי נשק ונטולי מג! לחלוטי!.
ברצוני להבהיר כי לאחר ששבתי ובדקתי את הדברי 7ברור לי מעל לכל ספק כי
אי! כל יסוד לטענה כי בוצע בטנטורה הרג של אנשי ,7לאחר כניעת הכפר ,על
ידי לוחמי חטיבת אלכסנדרוני ,או על ידי כוח אחר של הישוב העברי.
אני מבקש להבהיר כי ג 7הדברי 7שנכתבו על ידי הובנו ככל הנראה שלא כראוי,
שכ! לא התכוונתי לומר שהיה טבח בטנטורה וג 7כיו 7אני אומר שלא היה טבח
בטנטורה.
הנני מאמי! לאנשי אלכסנדרוני אשר הכחישו את דבר הטבח מכל וכל ,ואני חוזר
בי מכל מסקנה משתמעת מהעבודה בדבר התרחשותו של הטבח או בדבר הרג
של אנשי 7חסרי נשק וחסרי מג!.
לאור האמור לעיל ,הנני מוצא לנכו! להביע התנצלותי הכנה בפני לוחמי
החטיבה ,בפני משפחותיה 7ובפני משפחות חללי החטיבה בכ; שניתלו בה7
האשמות שווא מסוג זה.
הודעתי זו תפורס 7בעיתונות בגודל ובמיקו 7הול."7
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במסגרת הסכ( הפשרה אשר נחת( )ואשר מר כ 9ניסה לחזור בו ממנו יו( לאחר שנחת(( ,התחייב
מר כ 9לפרס( את מכתב ההתנצלות בשני עיתוני( יומיי( .להסכ( הפשרה נית 2תוק= של פסק די 2לאחר
שבית המשפט דחה את כל טענותיו של מר כ 9כאילו ההסכ( נחת( על ידו ברגע של "חולשת דעת" .בית
המשפט קבע בהתייחס לדבריו של כ 9כי "בית המשפט אינו במת תיאטרו "2ובכ< הביע דעתו על דר< הילוכו
של כ .9חשוב לציי 2עוד כי מכתב ההתנצלות עליו חת( מר כ 9נוסח בעצה אחת ע( עור< דינו ,אשר נכח
בפגישה בה נחתמו מכתב ההתנצלות והסכ( הפשרה.

.12

טענתו של כ ,9אשר פרופ' קייס פירו חוזר עליה כאמת שאי 2עליה עוררי ,2כאילו ההסכ( נחת( על
ידי כ 9תחת לח 9אינה אמת .כ 9חת( על ההסכ( מרצונו החופשי לאחר שניהל ויכוחי( ארוכי( באשר לכל
אות המופיעה במכתב וא= באשר לגודל מודעת ההתנצלות שיפרס(.

.13

עוד נציי ,2כי מכתב ההתנצלות שנחת( על ידי כ ,9למעשה לא חידש מאומה ,שכ 2עוד בבית
המשפט ,כאשר בחקירה נגדית נחש= קלונו של כ 9ונחשפו הפערי( הבלתי ניתני( לגישור ולהסבר בי2
ה"ציטוטי(" השזורי( ב"עבודתו האקדמית" לבי 2הדברי( שנאמרו לו על ידי מרואייניו כפי שה( מופיעי(
בקלטות ,טע 2כ 9כי מעול( לא אמר כי היה טבח בטנטורה וכי ג( כעת הוא אומר כי לא היה טבח
בטנטורה .כ< מופיעי( הדברי( אות באות בפרוטוקול בית משפט קמא בעמוד :13
"אני מעול 7בשו 7מקו 7לא< אחד לא אמרתי שהיה טבח בטנטורה .ג7
כעת אני אומר שלא היה טבח בטנטורה".

.14

אול( הסתבר כי התרחשותו או אי התרחשותו של טבח בטנטורה תלויה ככל הנראה בראש
ובראשונה במצב רוחו של כ ,9שכ 2לאחר שקבע בעבודתו ללא כל סייג כי בטנטורה התרחש טבח ,ולאחר
שחזר בו בבית המשפט ובמכתב ההתנצלות עליו חת( מקביעתו האמורה באופ 2מוחלט ונחר 9בקובעו
ש"לא התרחש טבח" ,שב כ 9וטע 2בפני הוועדה כי אינו יודע א( התרחש טבח ,ולאחר מכ) 2וככל הנראה זו
הגרסה המעודכנת נכו 2להיו(( שב כ ,9כנראה בלחצ( של הגורמי( הפוליטי( המממני( אותו ,וטע 2כי
"בטנטורה התרחש טבח".

.15

אול( עניינה של מועצת הרשות ללימודי( מתקדמי( )להל" – 2המועצה"( אינו בכ ,9המשמש שופר
לגורמי( המונחי( על ידי אג'נדה פוליטית ,אלא בעבודת התיזה של כ 9ובממצאי( החמורי( שנקבעו לגביה
על ידי הוועדה.

.16

ויאמר כבר כא! – לא כ 0ולא מנחהו ,פרופ' קייס פירו ,הצליחו להראות ולו מקרה בודד אחד בו
קביעת הוועדה לגבי הפערי 7הבלתי נסבלי 7בי! ציטוטי כ 0בעבודתו לבי! הדברי 7שנאמרו לו בפועל על
ידי מרואייניו )ובעברית "פיברוקי ("7אינה מבוססת די צורכה.

.17

טר( שנכנס אל פרטי הדברי( ,נתייחס בקצרה אל טענותיו העקרוניות של פרופ' קייס פירו.

התייחסות לטענותיו הכלליות של פרופ' קייס פירו
.18

פרופ' קייס פירו ממשי< וטוע 2כי עבודת התיזה של כ 9ראויה לציו 2שקיבלה ,אול( חשוב להבהיר
כי פרופ' פירו ,בשלב זה ,איננו "שופט אובייקטיבי" של העבודה ,ויותר משהוא נחל 9להגנתו של כ 9הוא
מנסה למנוע פגיעה במוניטי 2שלו עצמו כמי שהנחה את כ 9וכמי שאינו יכול להתכחש לאחריותו הישירה
או העקיפה לפרי הביאושי( שהוציא כ 9תחת ידיו.
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.19

כ 9במכתבו )עמ'  (2כותב כי פרופ' קייס פירו "האזי 2בעצמו לחלק מ 2הקלטות והיה בעקבות כ<
בהחלט מודע לתוכנ ."2ככלל אנו מתייחסי( בספקנות רבה לאמירות של כ ,9אול( פרופ' פירו אינו מכחיש
את הדברי( וככל הנראה כ< אכ 2היה.

.20

על רקע עניינו האישי המובהק של פרופ' פירו יש לקרוא את דבריו אשר במקרי( רבי( גובלי(
בדמגוגיה ממש ,מעוותי( את הטקסט כפי צורכיו של פירו וא= נוקטי( בלוליינות לוגית ומילולית של מי
שמנסה להשחיל פיל בקו= של מחט.

.21

כ< למשל ,את קביעתו החד משמעית והבלתי מסויגת של כ ,9כי בטנטורה בוצע טבח של מאות
אנשי( חפי( מפשע לאחר תו( הקרב ,מכנה פרופ' פירו כ"מוצר הסטוריוגרפי מקורי שהצליח להציג שאלה
פתוחה".

.22

כ< למשל ,פוטר פרופ' פירו את סילופיו הזדוניי( של כ 9באמירה ש"מר כ 9טעה בכ< שנת 2לסיכו(
העדויות מעמד של ציטטה".

.23

איננו הסטוריוני( ואיננו מתיימרי( להתנצח ע( פרופ' פירו בכל הקשור ל"מתודולוגיית
ההיסטוריה האורלית" .ג( א( פרופ' פירו צודק בקביעתו כי "גדולי ההיסטוריוני( האורלי( לא מצטטי(
ועבודותיה( ההיסטוריות נחשבות לתקפות מבחינה מדעית" ,הרי המסקנה אותה מבקש פרופ' פירו להסיק
מקביעתו האמורה לוקה בכשל לוגי חמור .מכ< שאי 2חובה לצטט אי 2ללמוד על היתר לצטט באופ 2שיקרי
אשר מסרס לחלוטי 2את דברי העדי( ,כפי שעשה כ .9איננו מאמיני( כי קיימת מתודולוגיה מדעית כלשהי
המתירה לחוקר לפברק את חומרי הגל( בה( הוא עשה שימוש ,לסלפ( כראות עיניו ,ולעשות בה( ככל
העולה על רוחו על מנת להצדיק את המסקנה אליה הוא מבקש להגיע .כ< בדיוק עשה כ 9והדברי( עולי(
באופ 2הברור ביותר מבחינה דקדקנית של הציטוטי( המופיעי( בעבודת התיזה והשוואת( לחומרי הגל(.

.24

פרופ' פירו טוע 2כי "לכתוב היסטוריה פירושו ביסודו של דבר לספר סיפור" ,ומכ< הוא מסיק ככל
הנראה כי חירותו של המספר משתרעת ג( על סיפור סיפורי בדי( ופיברוק עדויות ,כפי שעשה כ 9בהנחייתו
של פרופ' פירו .מבחינתו של פרופ' פירו ,אי 2בנמצא קו גבול המבדיל בי 2תיאורה של המציאות כפי
שהתרחשה בפועל לבי 2סיפור סיפורי בדי( המתחזי( להיות אמת .על פי פרופ' פירו ,אלה כאלה מותרי(
להיסטוריו.2

.25

העובדה ,ששורת הסיכו( הבלתי מסויגת של העבודה מאשימה אותנו ,לוחמי גדוד  33של חטיבת
אלכסנדרוני ,בהאשמה חמורה של ביצוע פשע מלחמה אשר מעול( לא ביצענו ,אינה שוקלת ככל הנראה
בעיניו של פרופ' פירו.

.26

השימוש שעושה פרופ' פירו במילי( מדעיות לכאורה כמו "הסטוריו 2חייב לטפל בעדות בתהלי<
ההיזכרות של העד" או "בהיסטוריה האורלית כמו בכל היסטוריה יש מרחב לאינטרפטציה" ,אינו יכול
לכסות על העובדה שתלמידו של פרופ' פירו פיברק ,סיל= וכיזב באופ 2שיטתי על מנת להצדיק את המסקנה
אליה שא= להגיע.

.27

בעיננו ,חסד גדול עשתה הוועדה ע( עבודתו של כ 9כאשר הסתפקה בכ< שהצביעה על איכותה
הירודה של העבודה ועל הפערי( החמורי( בי 2הציטוטי( המופיעי( בטקסט לבי 2הקלטות והרשומות,
אול( נמנעה מ 2הקביעה המתחייבת באשר למגמה השיטתית והזדונית העומדת מאחורי הדברי(.
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בכמה מקרי( עליה( נצביע להל ,2א= התעלמה הוועדה מציטוטי( מסולפי( של כ 9אשר משני(
לחלוטי 2את משמעות דברי העדי( ,וג( לכשלי( אחרי( ,המעידי( על מגמתיותו של כ ,9נמנעה הוועדה
מלהתייחס.

.29

מכא 2נעבור להתייחסות פרטנית אל ציטוטי הכזב ,דברי השקר והסילופי( השזורי( בעבודתו של
כ ,9אשר פרופ' פירו וכ 9לא הצליחו לספק הסבר תק= א= לא לאחד מה(.

.30

חשוב לציי 2כי הציטוטי( המובאי( להל 2לקוחי( מתו< תמלילי הקלטות אשר הוגשו לבית
המשפט בהסכמת פרקליטיו של כ) 9כולל דוברי הערבית שביניה(!( ,ואלה לא העלו טענה כלשהי באשר
לדיוק( ואמיתות( .ג( הוועדה אשר בדקה באופ 2בלתי תלוי את הקלטות לא מצאה פג( או אי דיוק
כלשהו בתמליל( שהוגשו לבית המשפט.

ציטוטי כזב ,דברי שקר וסילופי 7מגמתיי 7השזורי 7בעבודה
.I
.31

.32

עלי עבד אל רחמ! אלערג'א ,ממשפחת דכנאש )אבו=פהמי(
אבו פהמי נזכר בעמ'  118לעבודתו של מר כ" 9כאחד מ! העדי 7המרכזיי 7לענייני טנטורה" .אבו
פהמי היה בשנת  1948ב 2כ ;40שנה ,ועל א= גילו המופלג מעיד עליו מר כ 9שהוא "מ 2האנשי( החכמי(
ביותר המצויי( בכפר" )עמ' .(119
אבו פהמי מצוטט ע"י מר כ 9כמי שמספר את הדברי( הבאי(:
"א; מה שארע הוא שאספו את כל תושבי הכפר לכיכר ,העמידו את כל מי
שנשאר כשפניה 7לקירות ורצחו אות 7בד 7קר .הייתי עד לפשע הזה .נרצחו כ
 =95איש; רשמתי את שמותיה 7של אלו שמתו") .עמ'  118בציטוט מתו< כתבה
של העיתונאית רנדא אבו עבאד(.

.33

ובהמש< )כציטוט ישיר של דברי( שנאמרו לכאורה למר כ:(9
"בשלב זה ,כשנגמרה התחמושת ,הנחנו את כלי הנשק מידנו ואותתנו שאנו
נכנעי .7אז נכנסו החיילי 7היהודי 7לכפר וריכזו את כל הגברי 7בקבוצות
קבוצות אל חו< הי 7ליד איזה בניי! שהיה ש .7תו; כדי כ; הלכו חיילי 7ע7
מקלעי 'בר!' משני צידי האנשי 7ומידי פע 7ירו והרגו ופצעו אנשי) "7עמ' ;120
 119לעבודה(.

.34

עוד מוסי= מר כ 9ומצטט את אבו פהמי כמי שאומר:
"הרבה נהרגו בצורות שונות ומשונות; הרבה חיילי 7ומפקדי' 7קטני '7ירו
והרגו מתו; יוזמה… וייתכ! ,ג 7שאחדי 7או א< רבי 7מההרוגי 7מצאו את
מות 7בגי! יוזמות פרטיות של מפקדי 7מקומיי) "..7עמ'  120לעבודה(.

.35

מר כ 9מוסי= ואומר כי:
"לשאלה מפורשת של המחבר ,להערכתו ,כמה אנשי 7נהרגו בכפר לאחר
הכניעה ,לא ידע ,או לא רצה אבו פהמי לומר מספר מוחלט) "..עמ'  120לעבודה(.

6
.36

והנה ,משמיעת תמליל הראיו 2שבי 2מר כ 9לאבו פהמי ,עולה כי לא זו בלבד שאבו פהמי לא אומר
למר כ 9כי היה עד לירי באנשי( לאחר הכניעה ,אלא הוא אומר למר כ 9מפורשות את ההיפ< הגמור .אבו
פהמי אומר למר כ 9לא פחות מ ;4פעמי( כי "איש לא נורה לאחר הכניעה" .וכ< נאמרו הדברי( למר כ,9
אות באות:
"תדי:

אבל ברור שירו באנשי 7אחרי הכניעה?

מתורגמ!:

כ!

תדי:

זה מה שנכו! ב –  ?100%הודיעו אנשי 7אחרי שנכנעו? אחרי
שהרמת 7ידיי ?7ב – ?100

אבו פהמי :לא ראינו שהרגו אחרי שהרמנו ידיי.7
מתורגמ!:

הוא לא ראה.

אבו פהמי :לא הרגו .אנחנו מתאספי ;7אנחנו התאספנו ,כל תושבי הכפר,
אנחנו התאספנו במקו 7מרווח ,לא ה 7לא הרגו .חייל אחד ירה
כמה כדורי 7למעלה לתקרה של הבית .בית גדול שעדיי! נמצא על
הי ,7אבל לא ראינו שהרגו".
.37

כזכור ,דובר באד( אשר מר כ 9מגדיר אותו כאחד העדי 7המרכזיי 7לענייני טנטורה .אי ,2ולא
יכול להיות ספק כי ציטוט דברי אבו פהמי על ידי מר כ 9הינו ציטוט כוזב ההופ< במאה ושמוני( מעלות
את משמעות הדברי( שנאמרו על ידי אבו פהמי ,כפי שה( נשמעי( בקלטת הראיו 2שנער< עימו.

.38

זאת ועוד ,בדיקת תמליל הראיו 2שבי 2מר כ 9לאבו פהמי מלמדת שאכ 2אבו פהמי מעיד על כ<
שהגברי( הובלו בקבוצה אל שפת הי( כשה( מלווי( משני צידיה( בחיילי( חמושי( במקלעי "בר."2
אול( המילי( "ומידי פע 7ירו והרגו ופצעו אנשי ,"7אשר מצוטטות ע"י מר כ 9בעבודה )עמ'  120שורה
ראשונה( ,לא נאמרו ע"י אבו פהמי וה( הוספו ע"י מר כ" 9כציטוט" מפי אבו פהמי.

.39

למותר לציי 2כי שוב מדובר בציטוט שיקרי ומסול< המשנה את מהות הדברי.7
יש הבדל תהומי בי 2תיאור של שבויי( המובלי( אל מקו( הריכוז כשה( מלווי( בחיילי( נושאי
נשק )סיטואציה אשר אי 2בה כל דבר חריג( ,לבי 2אותו תיאור אשר אליו מוסי= המחבר את
המילי( ,אשר לא נאמרו במקור" :ומידי פע 7ירו ,הרגו ופצעו אנשי."7

.40

הדברי 7הינ 7חמורי 7עד מאוד שכ! כ; הופ; מר כ 0את אבו פהמי מעד מרכזי מבי! פליטי
טנטורה ,המכחיש לחלוטי! התרחשותו של טבח )על א< שנכח כל העת במקו 7בו על פי הטענה בוצע
הטבח( ,לעד מרכזי המאשר את דבר קיומו של הטבח.

.41

לקטע המצוטט לעיל ,אשר בו מכחיש אבו פהמי בצורה מפורשת ונחרצת את התרחשותו של הרג
לאחר הכניעה ,אי 2שריד וזכר בעבודתו של כ .9כאמור אבו פהמי היה בזמ 2כיבוש טנטורה אד( בוגר ,הוא
שהה ע( הגברי( במש< כל זמ 2התרחשות( של האירועי( במקו( בו על פי הטענה בוצע הרג לאחר תו(
הקרב והוא קובע מפורשות ונמרצות ,על א= שאלותיו המנחות של כ ,9כי לא ירו באיש לאחר הכניעה.

7
.42

ברור שעדותו של אבו פהמי ממוטטת לחלוטי 2את התיזה של כ 9בעני 2הרג שנעשה בכפר לאחר
תו( הקרב ,ומשו( כ< הוא נמנע מלהביא את דבריו של אותו אבו פהמי כהוויית( ובחר לסלפ(.

.43

משו 7מה בדו"ח הוועדה אי! שריד וזכר לסילו< האמור ,אשר יש בו כדי להעיד באופ! חד משמעי
על מגמתיות וחוסר יושר של כ.0

.44

אי 2מדובר "במרחב האינטרפטציה" של ההיסטוריו ,2אי 2מדובר "בחופש עריכה" ואי 2מדובר
"בתהלי< ההיזכרות של העד" .מדובר בשקר זדוני ,חד וחלק.

.45

ג( א( נקבל את עצתו המלומדת של פרופ' פירו ; "נמחק את הגרשיי( מכל ציטטה" ונתק2
"טעויות קטנות" ; עדיי 2לא יהפכו דברי הכזב של כ 9לדברי אמת.

.46

על רקע הדברי( הללו קשה להבי 2כיצד מרהיב עוז בנפשו פרופ' פירו לכתוב במכתבו "אינני מוצא
בעבודה של מר כ 9פערי( משמעותיי( בי 2עדויות המרואייני( ובי 2סיכומ 2בתיזה".

.47

זוהי העבודה האקדמית שנעשתה על ידי כ 9תחת הנחייתו של פרופ' פירו וקיבלה ציו97 2
מאוניברסיטת חיפה.

.II
.48

.49

מחמוד אבו =צלאח )אבו נאי<(
מר כ 9מייחד מקו( מרכזי בעבודה לדבריו של אבו נאי= ,אשר לדברי המחבר היה ב 17 2שני(
בתקופת כיבוש טנטורה.
בעמ'  121לעבודה מצטט מר כ 9את אבו נאי= כמי שאומר:
"מזל גדול שה 7הופיעו ,שא 7לא כ! יכלו החיילי 7להמשי; להרוג ולהרוג בי!
האנשי ,7בלי סו<") .במילה "ה(" הכוונה לאנשי זכרו 2יעקב – הח"מ(.

.50

בחינת תמליל הראיו 2שקיי( מר כ 9ע( אבו נאי= מראה כי על א= השתדלויות רבות של מר כ9
לחל 9מאבו נאי= אמירות על טבח שהוא היה עד ראיה לו ,אבו נאי= לא אומר לכ 9את הדברי( שהוא מנסה
להכניס לפיו ,אלא אומר באופ 2חד משמעי כי הוא לא היה עד ראיה להרג של אנשי( ,לאחר סיו( הקרב.

.51

וכ< נאמרו הדברי( ע"י אבו נאי= בראיו 2שער< עימו מר כ) 9עמ'  3 ; 2לתמליל קלטת הראיו 2ע(
אבו נאי=(:
"תדי:

אבו נאי<:

.52

אנחנו תמיד נקיי 7היינו כמו סבו! נקי ,ואסור שזה יהיה ,זה לא פייר ,זה
לא הוג! ,זה טוב ,כי זה לא אמיתי .אנחנו צריכי 7ללמוד את הדברי 7כמו
שה 7קרו .אני עכשיו לא בא לדבר מי בסדר ומי לא בסדר ,עזוב את זה
עכשיו .הערבי 7לא בסדר ,היהודי 7לא בסדר ,זה לא מעניי! .קוד 7כל
צרי; לדעת מה היה ולכ! השאלה אחרי  8בבוקר ,כשקרה מה שקרה ,מה
התרחש הלאה.
אני לא יכול להגיד… א 7בא מישהו ואמר לי שהרגו שמה חמישה או
הרגו עשרה .אני לא ראיתי בעי! שלי".

זאת ועוד ,בעמ'  122 ,121לעבודתו של מר כ ,9מצוטט אבו נאי= כמי שאומר למר כ 9את הדברי(
הבאי(:

8
"חו 0מ! המקרה הזה היו לי עוד שלושה בני דודי 7שהיו אוספי 7את הגופות של
ההרוגי 7ובזמ! שעשו זאת ירו בה 7והרגו אות ,7ואח"כ ירו ג 7בעוד ב! דוד אחד
וג 7היו עוד שניי 7אחרי 7בני המשפחה שלי שנהרגו באותו היו 7בכפר… אלה
ה 7בוודאות מקרי 7שאני יודע עליה 7אישית ,כי מדובר בבני משפחתי והיכרתי
אות 7אישית וידעתי וג 7ראיתי ,חלקית ,מה שקרה לה.…7
את התינוקות ,הילדי 7והנשי 7לקחו לפרדיס ואח"כ ,לאחר כשבוע=שבועיי7
העבירו את כול 7לטול=כר .…7את ההרוגי 7קברו אנשי 7משלנו בקברי אחי7
גדולי 7במקו 40 ,7או  50בכל קבר כזה ,וחלק מאלה שחפרו נרצחו לאחר מכ!,
בד 7קר וללא כל חשבו!…".
.53

בדיקת תמליל ההקלטה מלמדת כי ג 7כא! מדובר בציטוט כוזב אשר אי! לו שריד וזכר בתמליל:

.53.

אבו נאי< אכ! אומר למר כ 0כי שבעה מבי! קרובי משפחתו נהרגו ,אול7
למרות הפצרותיו של מר כ 0הוא מסרב לומר כי ה 7נהרגו לאחר שנכנעו.

.53.

אבו נאי< לא אומר למר כ 0כי ירו ב =3מבני דודיו שעה שאספו גופות של
הרוגי .7הוא ג 7לא אומר ,כי "ראה חלקית" מה שקרה לבני דודיו .שוב מדובר בציטוט
שיקרי ומגמתי.

.53.

ג 7המשפט "את ההרוגי 7קברו אנשי 7משלנו בקברי אחי 7גדולי7
במקו 40 ,7או  50בכל קבר כזה ,וחלק מאלה שחפרו נרצחו לאחר מכ! ,בד 7קר וללא כל חשבו!
…" לא נאמר ע"י אבו נאי< וג 7כא! מדובר בציטוט כוזב של מר כ.0

.54

מעניי 2במיוחד הוא המשפט האחרו 2המופיע כציטוט של אבו נאי= בעמ'  122לעבודה ,מיד לאחר
התיאור של "הרצח ההמוני" שבוצע בבית הקברות )ציטוט שג( הוא כפי שהראנו לא היה ולא נברא(:
"בעצ 7אני אישית ניצלתי אודות להיכרות אישית על ידי שמואל קרניאלי ,בנו
של יהודה ,אצלו עבדתי אח"כ יותר מ =6שני."7
לקורא התמי( ברור כי אבו נאי= מספר לכ 9כיצד הוא ניצל מ 2הטבח הנורא שהוא היה עד לו.
בחקירתו הנגדית בבית המשפט אישר כ 9כי אכ 2זו כוונת הדברי( וכי לא נית 2להבינ( אחרת.

.55

.56

והנה ,מקריאת התמליל מסתבר כי שוב מדובר בשקר ובמניפולציה של מר כ ,9שכ 2לא זו בלבד
שאבו נאי= לא מספר לו על טבח שהוא היה עד לו ,הוא ג( מטבע הדברי( לא מספר שניצל מ 2הטבח ,ושמו
של אותו שמואל קרניאל נזכר דווקא כמי ש"הציל אותו" מבית הסוהר כמה חודשי 7לאחר כיבוש
טנטורה.
וכ< נשמעי( הדברי( בעמ'  9לתמליל של אבו נאי=:
אבו נאי<:

שאני הייתי ,נשארתי בבית סוהר ,אני לא סיפרתי ל; ,מי הציל
אותי מבית סוהר.

תדי:

מי?

אבו נאי<:

שמואל קרני הקצי! שהיה מפקד פה בסביבה.

9
תדי:

שמואל קרניאלי.

אבו נאי<:

כ! ,ז"ל מת .הוא בא למחנה ולקח אותי מהמחנה.

תדי:

בגלל זה אתה נשארת פה.

אבו נאי<:

כ!.
א 7לא היית הול; יחד ע 7כול.7

תדי:
.57

שוב מדובר בהונאה ממש ,של מחבר אשר מסל< לחלוטי! את ממצאיו העובדתיי 7ומציג בעבודתו
ציטוטי 7אשר לא היו ולא נבראו.

.58

זוהי העבודה האקדמית אשר נעשתה על ידי כ 9תחת הנחייתו של פרופ' פירו וקיבלה ציו97 2
מאוניברסיטת חיפה.

.III
.59

אבו אלעבד תופיק אלעבד אבו צלאח )אבו אל=עבד(
בעמ'  161לעבודתו מייחס מר כ 9לאחד ,תופיק אל;עבד צאלח ,הוא אבו אל;עבד ,אשר היה ב20 2
במועד הכיבוש ,את הדברי( הבאי(:
"לדברי אבו אל=עבד חילופי האש נמשכו מחצות לילה ועד  8:00או  9:00בבוקר
ואז הכל נגמר .אספו את כול 7על שפת הי ;7נשי 7וילדי 7לחוד וגברי 7לחוד.
ילדי 7בגיל  12צירפו אל הגברי.7
היו אנשי 7שהרגו אות 7רק בגלל שמצאו אצל 7נשק .הייתה רשימה של אוחזי
נשק אצל ועדת הכפר ומצאו אותה במשרד של הכפר .על פי אבו אל=עבד הרגו כ
=  85גברי 7באותו היו."7

.60

השוואת הדברי( אל תמליל הראיו 2של מר כ 9ע( אבו אל;עבד מלמדת על פער משמעותי בי2
הציטוט בתזה לבי 2דברי העד .וכ< נאמרו הדברי( על ידי אבו אל;עבד )עמ'  20לתמליל קלטת הראיו 2ע(
אבו אל;עבד(:
"תדי:

עכשיו הא 7ראית שלקחו אנשי 7ושמעת שהרגו אות 7או שראית
משהו בעיני;?

אבו אל=עבד:

לא ,לא ראינו רק שמענו ,וחו 0מזה כל אלה שהלכו להביא את הנשק
שלה 7חזרו ולא הופיעו ואז כול 7הסיקו שנהרגו .אנחנו לא ראינו
כלו 7אבל ישנ 7אנשי 7שאולי ראו משהו .אני אמנ 7הייתי ב! 20
אבל לא יכולתי לנוע לבד ובלי רשות הורי ,חו 0מזה כאשר לקחו את
האנשי 7לבית הסוהר ,אז התחילו כול 7לחפש את קרוביה ,7היו
כאלה שברחו לעי! עזאל ,לאיגזי ,7לפרדיס ורק אח"כ ידעו מי נהרג,
מי חי ,מי ברח וכ; הלאה.

בהמש< ,עמ'  21לתמליל:
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.61

תדי:

עוד שאלה .כאשר היית 7כולכ 7בשפת הי ,7הא 7ראית מה
החיילי 7עשו או שאתה מסתמ; על סיפורי?7

אבו אל=עבד:

אני לא ראיתי כלו ,7הכל סיפורי 7שסיפרו אחרי המלחמה.

תדי:

אי; קברו את הגופות של ההרוגי?7

אבו אל=עבד:

אנשי הצבא גייסו חלק מתושבי טנטורה כדי לקבור את הגופות אבל
כאשר לקחו את הגברי 7לבתי הסוהר ,הביאו אנשי 7מפרדיס,
והטילו עליה 7לקבור את הגופות.

תדי:

הא 7ראית את אלה שקברו?

אבו אל=עבד:

לא ,לא הייתי אבל החלק השני שהגיע לבית הסוהר סיפר פרטי7
על הקבורה של הגופות .אבל נותרו עוד גופות שתושבי פרדיס טיפלו
אח"כ בקבורת.7

תדי:

הא 7כל אלה שעזרו בקבורה חזרו שלמי?7

אבו אל=עבד:

כ! ,חזרו .למעשה לא היו הרבה במספר אולי  7או ."8

הוועדה סברה משו( מה כי לעני 2אבו אל עבד נמצאת "בקלטות עדויות מוצקות התומכות בגרסת
תדי".

.62

קביעתה זו של הוועדה הינה תמוהה.

.63

אבו אל;עבד נולד בשנת  1928ובזמ 2כיבוש טנטורה היה גבר ב 20 2שנה אשר שהה ע( גברי הכפר
אשר בה( לפי טענתו של כ 9בוצע הרג המוני לאחר כיבוש הכפר .עדותו המפורשת כי הוא לא ראה הרג של
אנשי( לאחר כיבוש הכפר למרות ששהה במקו( בו לפי הנטע 2בוצע הרג כזה ,הינה עדות המפריכה את
התזה של כ 9ומשו( כ< הוא מעלי( אותה.

.64

אי 2מדובר ב"אי התייחסות לערכיות העד שלא היה עד ראיה" כפי שקובעת הוועדה – אלא
בהעלמת עדותו של מי שעל פי דבריו שלו הוא נכח במקו( בו בוצע על פי הנטע 2הרג ,ומעיד חד משמעית כי
הוא לא ראה הרג כזה .עדותו של אבו אל;עבד לעני 2זה תומכת בעדותו של אבו פהמי )אשר הועלמה א=
היא( .שתי העדויות כאחת מפריכות את הטענה בדבר התרחשותו של הרג לאחר כיבוש הכפר.

.65

על מנת שהדברי( יובהרו נחזור על מה שהינו בעינינו מושכלות יסוד ; יש הבדל תהומי בי 2מי
שאומר" :לא הייתי במקו( אבל שמעתי" )שאז הוא עד שמיעה( ובי 2מי שאומר "נכחתי במקו( בו לפי
הנטע 2בוצע ההרג ובזמ 2בו לפי הנטע 2בוצע ההרג ולא ראיתי דבר ,אול( יש שאומרי(…".
עד כזה הינו עד המפרי< את הטיעו 2בעניי 2ההרג )על פי עדות הראיה שלו( ולא "עד שמיעה".

.66

עדותו של אבו אל;עבד המשיב לכ 9השואל אותו כמה תושבי( נהרגו כי "אי 2לדעת בדיוק יש
שאומרי(  80או  "85מצוטטת על ידי כ 9כ" :על פי אבו אל;עבד בסה"כ נהרגו איזה  85גברי( באותו יו(".
כ< הופ< כ 9ב ;180מעלות את עדותו של אבו אל;עבד שהינו למעשה עד ראייה המפרי< את הטענה בדבר
הרג שכביכול בוצע )למרות ש"יש שאומרי("…(.
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.67

קשה להבי 2מה הביסוס לקביעתה של הוועדה כי הדברי( שאמר כ 9לאבו;אל;עבד לפיה( "נהרגו כ
 ;85גברי( וכי נהרגו אנשי( בשל המצאות נשק ברשות(" אכ 2מזוהי( בהקלטה .כאמור אבו אל עבד אומר
לכ 9שהוא נכח במקו( ולא ראה כדבר הזה ,אול( "יש שאומרי(…".

.68

הדברי( הללו הובאו על ידינו לתשומת ליבה של הוועדה במכתב שנכתב על ידי בא כוחנו בתארי<
.2.7.2001

.IV
.69

אבו ריאצ' מחמד עבד אלראזק חצד'ה )אבו ריאצ'(
אבו ריאצ' מצוטט בעמ'  152לעבודה כמי שאומר:
"ידוע לי שירו לאחר הקרב בצעירי 7ושהיה בקרב הרג גדול ,ג 7לאחר שהכל
נכנעו ופסקו להלח .7הייתה אוירה של הפקרות וכל אחד עשה ש 7כטוב בעיניו
…".

.70

קלטת הראיו 2ע( אבו ריאצ' ,מלמדת כי המילי( הללו לא נאמרו על ידי אבו ריאצ' ,וכי שוב מדובר
בציטוט בדוי.

.71

לאמירה לפיה "הוועדה איתרה בקלטת הראיונות את הציטוט המהווה עיבוד של שתי אמירות
נפרדות" אי 2כל בסיס.

.72

יתר על כ ,2מקריאת תמליל הקלטת ,אנו למדי( כי אבו ריאצ' מספר למר כ 9כי הוא כלל לא היה
בטנטורה ביו 7הקרב וכי לא זו בלבד שמדובר בציטוט כוזב ,אלא מדובר בעדות של אד( אשר אמר למר
כ 9מפורשות כי הוא כלל לא נכח במקו( .וכ< נאמרו הדברי( בתמליל )עמ' :(7
מר כ 9שואל:
"אתה אמרת שהיהודי 7הגיעו ברכבת ,שמעת או ראית?".
אבו ריאצ' עונה :
"אי; אראה? אותו יו 7הייתי בפרדיס .אני רק שמעתי מסיפורי ,7סיפרו על
הדברי 7שעזרו ליהודי 7לנצח".

.73

אבו ריאצ' ג( אומר לכ 9כי באותו ארוע בו התערב יעקוב אל מוחתאר )הלא הוא יעקב אפשטיי,2
איש זכרו 2יעקוב( והפסיק כביכול הרג ,לא נהרג איש .וכ< מופיעי( הדברי( בקלטת הראיו:2
"תדי:

אבו ריאצ':

אתה חושב שהספיקו להרוג מישהו מה 7לפני בואו של יעקב אל
מוחתאר?
לא – יעקב התלווה אליה 7ואחרי שקברו את הגופות היהודי7
העמידו אות 7בשורה ורצו לירות עליה 7ואז יעקב אל מוחתאר
התערב ומנע את הריגת."7
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.V
.75

ג( כא 2מעלי( כ 9את עדותו של אבו ריאצ' משו( שהיא אינה עולה בקנה אחד ע( קו הטיעו2
המרכזי של התזה שלו .ג( כא 2מניח כ 9לקורא לחשוב שמדובר בעדות של מי שהיה עד ראיה לטבח כאשר
בפועל אותו ריאצ' כלל לא שהה בטנטורה ביו( כיבושה והוא אומר זאת לכ 9במפורש.
נימר ד'יב עלי ג'רבא!
בעמ'  154לעבודה ,מייחס מר כ 9למרואיי 2נוס= – נימר ד'יב עלי ג'רבא) 2להל" – 2נימר"( )יליד
 (1918את הדברי( הבאי(:
"על פי נימר – אותו היו 7הרגו בכפר לא פחות מ .=85מה 80 7גברי 7ו=5
בחורות .הבחורות שנהרגו בכפר = כול! נהרגו תו; כדי הקרב ,מבלי שהיתה כוונה
לפגוע בה! .בילדי ,7למשל ,לא פגעו כלל .היהודי 7הגיעו ע 7רשימת שמות
מוכנה ,הקריאו שמות של אנשי 7וכל אחד שהקריאו בשמו ,הל; הצידה .אחר
כ; לקחו אות 7לבית הקברות וש 7ירו בה."7

.76

קריאת תמליל קלטת הראיו 2שבי 2מר כ 9לנימר ,מלמדת כי נימר לא אמר למר כ 0את הדברי7
המיוחסי 7לו על ידי מר כ.0

.77

נימר אומר למר כ 9שהקריאו שמות של משתפי פעולה אשר נלקחו .הוא לא אומר במילה ובחצי
מילה ,דבר וחצי דבר ,על כ< שלקחו אנשי( לבית הקברות וירו בה( )פעולה שמר כ 9קורא לה בעבודתו
"סלקציה" על כל הקונוטציות המתלוות למילה( .הוא ג( לא אומר למר כ 9כי היה עד להרג של אנשי(
לאחר סיו( הקרב.
שוב ,מדובר בייחוס מגמתי וזדוני של דברי 7אשר כלל לא נאמרו על ידי העד.

.VI
.78

נג'יה חס! איוב
בעמ'  142לעבודה מצוטטת אשה בש( נג'יה חס 2איוב )להל" – 2נג'יה"( כמי שאומרת את הדברי(
הבאי(:
"היו לה 7לחיילי 7שני אנשי 7מחו 0לכפר ,שבאו לצבא ע 7לבוש אזרחי וע7
פני 7רעולי 7וה 7זיהו כל מי שחיפשו לפי רשימות שהיו לה 7וכל מי שהצביעו
עליו מייד לקחו אותו וגמרו איתו ,ג 7א 7התברר אחר כ; שזה היה בטעות ולא
היה שו 7דבר נגדו… .סה"כ לא פחות מ =150גברי 7נהרגו בכפר באותו יו7
ואולי ג 7יותר".

.79

קריאת תמליל הראיו! ע 7נג'יה מלמד כי ג 7כא! מדובר בציטוט כוזב ,שכ! על א< הפצרותיו של
מר כ 0מסרבת אותה נג'יה לספר את הסיפור שמר כ 0מפציר בה לספר.

.80

נג'יה מספרת למר כ 9על אד( בש( סלי( אבו שאקר ,אשר נלקח כשידיו קשורות מאחור אל בית
רחוק )וש( על פי מחשבתה ירו בו( ,אול( היא מסרבת לומר כי נלקחו ג( אחרי( .וכ< נאמרו הדברי( ע"י
נג'יה בראיו 2שער< עימה מר כ) 9עמ'  11 – 10לתמליל(:
"תדי:

כלומר הצבא לקח רק את האד 7הזה או עוד אחרי?7

נג'יה:

לא ,רק אותו לקחו .את זה ראיתי במו עיניי שלקחו כשהיינו על שפת הי.7
לא ראיתי שלא לקחו עוד אחרי.7
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.81

.VII

תדי:

אני מתאר לעצמי שהצבא לא הביאו אות 7כדי שיצביעו רק על אחד אלא על
רבי.7

נג'יה:

אבל אני מספרת על מה שראיתי".

הדברי( המיוחסי( לנג'יה בעבודתו של מר כ 9לא נאמרו על ידה וא= הוכחשו מפורשות למרות
הפצרותיו ושידוליו של מר כ .9שוב מדובר בציטוט שיקרי אשר נועד על מנת להטעות את הקורא ולהביאו
אל המסקנה אשר סומנה מראש על ידי כ.0

שלמה אמבר

.82

שלמה אמבר הינו עד נוס= עליו מנסה תדי כ 9לסמו< את מסקנותיו בדבר קיומו של הטבח ,וג( כא2
חוזרת על עצמה השיטה של סילופי( ,ציטוטי שקר ודברי כזב.

.83

שלמה אמבר ,אשר המשי< בשירות קבע בצה"ל והשתחרר בדרגת תת אלו= ,הינו בעיני כ 9עד
מרכזי והוא מצוטט על ידי מר כ 9בעבודתו בעמ'  136כמי שאומר:
"ועלי לציי! שאפילו הגרמני 7לא הרגו שבויי 7בלתי מזוייני 7וחסרי מג! .אחרי
הכל השבויי 7אצל 7חזרו חיי .7פה בטנטורה רצחו ערבי."7

.84

.85

.86

בדיקת תמליל הראיו 2שקיי( מר כ 9ע( שלמה אמבר ,מגלה כי מדובר בציטוט שאינו אמת .וכ<
נאמרו הדברי( בעמ'  19לתמליל:
תדי:

הרי ג 7אני כותב ,ג 7אני זוכר ,ג 7אני מקליט ,אבל עזוב את
כל זה ,אתה מדבר איתי במושגי 7כאלה ,אתה יצאת למלחמה נגד
הגרמני ,7הגרמני 7ג 7ה 7ע 7כל זה שהיו הצורר הגדול ביותר ,לא
הרגו שבויי.7

שלמה אמבר:

לא הרגו שבויי 7מערביי .7רוסי 7כ!.

המילה "רצח" לא מופיעה בדבריו של אמבר ובוודאי שהמשפט "פה ,בטנטורה ,רצחו ערבי "7אינו
מופיע בתמליל.
כפי שנראה להל ,2שלמה אמבר אומר למר כ 9דברי( הפוכי( לחלוטי.2

.87

ג( הציטוט המופיע בעמ'  136לעבודה לפיו אומר לכאורה אמבר "לעומת זאת הייתי ש 7מש; כל
היו 7ונתקלתי בדברי 7שאני מעדי< לא לדבר עליה "7אינו אמת ואי 2לו כל שריד וזכר בתמליל הראיו.2

.88

על א= שמר כ 9מנסה לחל 9משלמה אמבר אמירה כי היה עד להרג של שבויי( ,מכחיש אמבר את
הדברי( הכחשה גורפת ,וכ< נאמרו הדברי( )עמ'  19לתמליל(:
תדי:

הכפר נכבש והתושבי 7רוכזו .מה בי! זה לבי! זה עוד התרחש.

שלמה אמבר :שו 7דבר.

14
תדי:

.89

חבל ,זה נורא חבל ,אני אגיד ל; ג 7למה ,כי אני מראיי! לא רק אות; ,אני
מראיי! ג 7ערבי.7

ובעמ'  21ו ;22לתמליל שוב:
אני אשאל אות; בכיוו! אחר.

תדי:

למשל ,אתה במקרה זוכר א 7ראית שזה היה על פי איזה שה7
רשימות ,סלקטיבי ,חיפשו אנשי 7מיוחדי.7
שלמה אמבר :בשו 7פני 7ואופ! לא.
חופשי ירו לכל עבר.

תדי:

שלמה אמבר :אמרתי ירו ,בשו 7פני 7לא שאני יודע.
.90

ואח"כ שוב בעמ'  64לתמליל:
מר כ 9שואל:
"…הסיפור אומר שמאותו רגע שזה קרה ,ה 7כמוב! הסתערו קדימה ברתחת
זע 7וגמרו את כל אלה שהיו מול ,7אבל ה 7המשיכו לתו; הכפר ,וכל מה שה7
ראו זז קוד 7כל דפקו אותו.
שוב ,אני חלילה לא זה שבא לשפוט עכשיו ,קוד 7כל השאלה היא ,א7
אתה שמעת אי פע 7סיפור שכזה".
שלמה אמבר עונה לו:

"תראה ,זה אני שומע פע 7ראשונה ,אני לא יכול לאשר אותו ואני לא יכול
להכחיש אותו".
.91

הדברי( מופיעי( ג( בעמ'  11לתמליל המצור= לתצהירו של מר כ ,9כאשר מר אמבר אומר
מפורשות למר כ 9כשמתייחס לאירועי( שאירעו בבית הקברות" :אני מניח שלא יתכ! שהרגו ש7
אנשי."7

.92

הנה כי כ 2בפנינו עד נוס= ומרכזי אשר מר כ 9מצטט אותו באופ 2כוזב והופ< לחלוטי 2את הדברי(
שנאמרו לו בראיו 2המוקלט.

.VIII
.93

אלחנ! ענני
בעמ'  158;159לעבודה מתייחס מר כ 9לעדותו של אד( בש( אלחנ 2ענני כדלקמ:2
"בניגוד למרואייני 7אחרי 7מבי! חיילי "אלכסנדרוני" לשעבר ,אשר על א<
שאלות חוזרות ונשנות רבי 7מה ,7באופ! כלשהו ,לא זכרו תופעה של הרג המוני

15
בטנטורה = אלחנ! ענני זכר ,וא< חיפש הסברי 7למה שהתרחש בטנטורה ביו7
כיבוש הכפר".
.94

.95

.96

.IX

קריאת תמליל קלטת הראיו 2שקיי( מר כ 9ע( אלחנ 2ענני מלמדת כי מר ענני סיפר למר כ 9כי הוא
היה סייר ,אשר הוביל את הכוח עד פאתי הכפר ,אול 7הוא כלל לא נכנס לכפר ומשו 7כ; אי! הוא יכול
להעיד על דברי 7שאירעו בו.
וכ< נשמעי( הדברי( )עמ'  26לתמליל(:
תדי:

לא בטנטורה ,עד איזה שעה באותו יו 7של הקרב נשארת ש .7אתה יצאת ע7
כול ,7יצאת לפני.

אלחנ!:

אני חושב שלא נכנסתי לכפר ,זה באמת מעורפל ,הבאתי אות 7עד קו
הלחימה והלכתי.

יתר על כ ,2האמירה כי אלחנ! ענני זכר תופעה של הרג המוני בטנטורה ג 7היא שיקרית ,שכ! אי!
בתמליל זכר לאמירה של ענני כי היה עד להרג המוני בטנטורה.
צבחה מחמוד טנג'י

.97

עדת מפתח נוספת בעבודתו של מר כ 9הינה הגב' צבחה מחמוד טנג'י )להל" – 2צבחה"( הנזכרת
בעמ'  162לעבודה.

.98

צבחה הינה בת  76ומר כ 9מתאר אותה בעמ'  162לעבודה כאישה חולנית א< צלולה בדעתה
ובזיכרונה .לאמירה זו של מר כ 9באשר לצלילות דעתה וזיכרונה של צבחה ,חשיבות רבה אשר מיד נעמוד
עליה.

.99

צבחה מספרת למר כ 9סיפורי אל= לילה ולילה אשר סותרי( לחלוטי 2את כל הגרסאות האחרות
אשר נמסרו למר כ 9מפי מרואייניו היהודי( והערבי( כאחד ,וא= את המסמכי( הרשמיי( המתארי( את
סיפור הקרב.

.100

כ< למשל ,מספרת צבחה למר כ 9כי הקרב על הכפר טנטורה נמש< שבוע )על א= שאי 2מחלוקת על
כ< שהקרב החל בחצות הליל והסתיי( בשעות הבוקר המוקדמות( ,אול( למר כ 9אי 2כל בעיה לומר כי
גירסה זו:
"איננה סותרת מהותית את התיאורי 7האחרי 7שבידינו אלא ,בעיקר ,מוסיפה
עליה 7קטעי ,7המרחיבי 7את יריעת הסיפור) ,ומשו( כ< – הח"מ( אי! בכ;
משו 7פג 7וקושי כלל ועיקר" )עמ'  162לעבודה(.

.101

אותה צבחה ג( מספרת למר כ 9כי ע( תו( הקרב שהו הנשי( והילדי( שבועיי( על חו= הי( אשר
במהלכ( "עדיי! היו הצעירי 7על ההרי 7נלחמי."7
אח"כ מספרת צבחה למר כ 9כי בתו( אות( שבועיי( הובלו הנשי( לאוטובוסי( אשר לקחו
אות 2מ 2המקו( וכי אז ראתה הרבה גופות של גברי( הרוגי( בבית הקברות .אי 2מחלוקת כי
הדברי( הללו אינ( עולי( בקנה אחד ע( העובדות ,שכ 2הכפר פונה מתושביו במהל< היו(
שלאחר כיבושו.
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.102

ברור מעל לכל ספק כי מדובר בעדות של אשה שהיא מבולבלת לחלוטי ,2אשר אי 2לייחס לדבריה
כל משקל .למרות זאת מוצא מר כ 9לנכו 2לומר על אותה צבחה כי "היא צלולה בדעתה ובזכרונה" וכי
עדותה "איננה סותרת את התיאורי 7האחרי ,"7וזאת על מנת שיוכל לייחס משקל לעדותה בדבר "ההרג"
שהיא כביכול היתה עדה לו.

.103

שוב מעידי 7הדברי 7על מגמתיות ועל הטעיה מכוונת של מר כ ,0שכ! אי! ,ולא יכול להיות ספק
שהיה ברור למר כ 0כי מדובר בעדות של אשה סנילית לחלוטי! ,אשר אי! לייחס לה כל משקל.

.104

אול( הדברי( חמורי( עוד יותר שכ ,2א( נפנה להביט בתמליל הראיו 2שקיי( מר כ 9ע( נג'יה,
אשר הוזכרה לעיל ,נוכל ללמוד דבר מה נוס= על כנותו ויושרו של מר כ 9הקובע בעבודתו כי צבחה היא
אשה "צלולה בדעתה ובזכרונה".
בסיו( הראיו 2ע( נג'יה שואל מר כ 9את המרואיינת" :את מכירה את חאג' צבחה?"
נג'יה עונה:

"בוודאי שכ!".

מתורגמ" :2היינו אצלה והיא סיפרה סיפורי 7מבולבלי."7
ומאשרת נג'יה" :כ! מסכנה ,היא התחרפנה".
.105

.X
.106

מכיוו 2שעדותה של צבחה משרתת את מטרותיו של כ 9ומכיוו 2שיושר אינו נמנע על מעלותיו
הבולטות של כ ,9הוא קובע נחרצות כי מדובר באישה "צלולה בדעתה ובזיכרונה" וכי עדותה "איננה
סותרת את התיאורי( האחרי(" .זוהי העבודה האקדמית שקיבלה ציו 97 2מאוניברסיטת חיפה.
רחמי 7לוי
מר כ 9מצטט בעבודתו מדבריו של אבו ריאצ' ,האומר כדלקמ) 2עמ'  151לעבודה(:
"יש אחד תימני בזכרו! יעקב בש 7רחמי ,7והוא התפאר בפני שביו7
כיבוש טנטורה הוא ירה והרג בסט! שלו לפחות  15מקומיי 7בטנטורה .עבדתי
איתו אח"כ במש; השני 7בבני! ואני מכיר אותו היטב .אני ג 7מכיר את ביתו
במושבה :ב! משול 7ודוד יוס< בשכונת התימני."7

.107

מוסי= מר כ 9ומספר )עמ'  151לעבודה( כי:
"על תימני שהתאכזר כלפי המקומיי 7בטנטורה שמע המחבר מפי כמה וכמה
פליטי טנטורה".

.108

מר כ 9מוסי= ואומר את הדברי( הבאי( )עמ'  151לעבודה(:
"המחבר איתר את "גיבור" סיפורו של אבו ריאצ' ,הוא ,ככל הנראה ,רחמי 7לוי,
תושב זכרו! יעקב ,ב! למעלה מ =80שנה כיו ,7איש שעבד שני 7רבות כפועל
בני! ,ואשר אנשי 7אחדי 7בזכרו! יעקב המליצו לקבל את דבריו בערבו! מוגבל".

.109

מר כ 9ראיי 2את מר רחמי( לוי כשזה ב 2למעלה מ .;80לדבריו של מר רחמי( לוי הוא כלל לא היה
בקרב טנטורה ובאותה עת היה בכפר קרע במסגרת אלכסנדרוני.
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.110

מר כ 9טורח להפרי< את האליבי של רחמי( לוי בקובעו כי הקרב על כפר קרע היה בכלל ב,;9.5.48
ולא ב ; ;23.5.48תארי< כיבושה של טנטורה .הוא משאיר את הדברי( כ<.

.111

הנה כי כ ,2מר כ 9מביא עדויות על יהודי תימני שרצח שבויי( ,מזהה את רחמי( לוי כגיבור סיפורו
של אבו ריאצ' ,ומביא את הכחשתו של רחמי( לוי בלווית הערה על מהימנותו המפוקפקת של לוי על פי
"אנשי 7אחדי 7בזכרו! יעקב" )עמ'  151לעבודה( והפרכת האליבי שלו לגבי מקו( הימצאותו בעת הקרב.

.112

אילו טרח מר כ 9לעשות את המינימו( הנדרש מתלמיד תואר שני המתיימר לבצע עבודת מחקר
והיה בודק את הדברי( בארכיו 2צה"ל ובספרות הרלבנטית ,היה מגלה את הדברי( הבאי(:

.112.

בקרב קרע השתתפו פלוגות מגדודי(  32 ,31ו ,;34אבל לא השתת= א= כח
מגדוד ) 33גרשו 2ריבלי 2וצבי סיני ,עורכי( ,חטיבת "אלכסנדרוני" במלחמת הקוממיות ,ת"א
 ,1964עמ' .(186

.112.

רחמי( לוי לא שירת בגדוד  33ולכ 2שמו אינו מופיע ברשימת הלוחמי(
שיצאו למבצע "נמל" לכיבוש טנטורה )ארכיו 2צה"ל  6430/49תיק " 147רשימת האנשי(
שיוצאי( לפעולה .("22.5
ממילא ; אי 2כל סיבה להאמי 2שרחמי( לוי השתת= בקרב על כיבוש טנטורה.

.113

מר כ 9פוטר את עצמו בעבודה מ 2הצור< לבצע בדיקה אלמנטרית בארכיו 2צה"ל באמתלא
המופרכת לפיה )עמ' :(129
"אי! בנמצא ,על פי הידוע ,רישו 7מדוייק של הלוחמי ,7בי! חיי 7ובי! חללי,7
על פי פלוגות או מחלקות .ככל הנראה רמת האירגו! ויכולת האירגו! בעת
המלחמה עצמה לא היו ערוכי 7לרמת פירוט כזו ברישו."7
מבדיקה שער< בא כוחנו בארכיו 2צה"ל עולה כי בארכיו 2צה"ל קיי( רישו( מדויק של לוחמי גדוד
 33שהשתתפו בפעולה לכיבוש טנטורה תו< חלוקה לפלוגות ,מחלקות ותפקידי(.

.114

במקו( לעשות את המינימו( המתחייב ,ולבדוק בארכיו 2צה"ל את רשימת הלוחמי( שהשתתפו
במבצע "נמל" לכיבוש טנטורה )עניי 2שבא כוחנו ,שאינו תלמיד מחקר לתואר שני ,הסדירו בתו< מספר
שעות( ,העדי< מר כ 0להותיר את רחמי 7לוי = אד 7זק! מזיכרו! יעקב ע 7אות קי! ,של רוצח שבויי7
וכזב! ,על מצחו.

.115

זוהי העבודה האקדמית שנעשתה על ידי כ 9תחת הנחייתו של פרופ' פירו וקיבלה ציו97 2
מאוניברסיטת חיפה.

.XI
.116

.117

יוס< גר<
העובדה שמר כ ,9אשר בלב עבודת התיזה שלו עומד הקרב בו נכבשה טנטורה ,לא טרח לעשות את
המינימו( המתחייב ,ולא בדק בארכיו 2צה"ל את שמות הלוחמי( שהשתתפו בקרב ,מביאה אותו לידי
עוולה נוספת שעניינה עדותו של אד( בש( יוס= גר= ,אשר לפי דברי כ 9השתת= בקרב על כיבוש טנטורה
כמורה דר< של פלוגה ג' )עמ'  128לעבודה(.
כ 9ג( קובע ,שעדותו של יוס= גר= "היא בעלת חשיבות רבה כשלעצמה" )עמ'  108למטה(.
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.118

כפי שנראה להל ,2החשיבות הרבה שמייחס כ 9לעדותו של יוס= גר= נובעת מהעובדה שמדובר
בעדות יחידה למעשה ,של מי שלדברי כ 9היה לוח( מ 2הצד היהודי ,המספר לכ 9על ירי חסר אבחנה לאחר
הכיבוש.

.119

מר כ 9מתעל( מ 2התמיהות הרבות שמעוררת עדותו של יוס= גר= אשר מעיד כי היה מורה הדר<
של פלוגה ג' ,כמו ג( מכ< שאיש מ 2הלוחמי( לא זכר מורה דר< בש( יוס= גר= .אילו טרח מר כ 9לבדוק
בארכיו 2צה"ל את שמות הלוחמי( אשר השתתפו במבצע "נמל" ,היה מגלה על נקלה כי יוס= גר= כלל לא
נמנה על המשתתפי( בפעולה ,ושמו אינו נזכר בי 2שמותיה( של מורי הדר< אשר צורפו לכוחות השוני(.

.120

ג 7כא! מדובר במזיגה של רשלנות ,שרלטנות ומגמתיות .מכיוו! שנקרתה על דרכו של כ" 0עדות
נדירה" התומכת בסיפור ההרג הוא נמנע מביצוע הבדיקות המינימליות אשר היו מעלות מיד כי ערכה של
העדות כקליפת השו ,7שכ! מדובר בעדות של אד 7אשר כלל לא נכח במקו) 7לא רק על פי זכרונ 7של
הלוחמי 7האחרי 7שעמדו על כ; שאד 7בש 7יוס< גר< לא השתת< כמורה דר; בקרב ,אלא ג 7על פי
המסמכי 7הרשמיי.(7

.XII
.121

ראשידה חס! אל איוב אעמר )להל! – "ראשידה"(
בעמ'  139לעבודה מצטט מר כ 9עדה בש( ראשידה חס 2אל איוב אעמר ,כמי שאומרת את הדברי(
הבאי(:
"בי! החיילי 7היו הרבה תימני 7ולפחות שניי 7מה 7זיהיתי לאחר כמה זמ!,
כשהלכתי לעבוד בזכרו! יעקב וכשהוא שאל אותי א 7אני מכירה אותו עניתי
שכ! ,ובאמת זכרתי אותו ,שהוא ,ועוד אחד הגישו לנו מי 7לשתות .בטנטורה היו
הרבה בארות והיו ג 7כבר אז מי 7זורמי 7וכמה וכמה חצרות .השניי 7האלה לא
ראיתי אות 7יורי 7על אנשי."7

.122

בהמש< הציטוט מופיעה הערת המחבר )עמ'  139לעבודה(:
"מ! העובדה שראשידה מציינת במיוחד שלא ראתה את השניי 7האלו יורי7
עולה המסקנה כי ,ככל הנראה ,התופעה של חיילי 7שאינ 7יורי 7הייתה
מיוחדת במינה באותו יו."7

.123

על פני הדברי( נראה כי מדובר בהערת מחבר שהינה מגמתית ואינה מתחייבת מ 2הטקסט
המצוטט מפיה של ראשידה ,אול( קריאת תמליל הראיו 2ע( ראשידה מלמדת כי מדובר בדבר חמור עוד
יותר שכ 2ראשידה לא מציינת "במיוחד" כי לא ראתה את השניי( האלו יורי( אלא משיבה לשאלת
המתורגמ 2של מר כ 9אשר שואל אותה )עמ'  5לתמליל(:
"הוא מתכוו! הא 7ראית אות 7כשהרגו מישהו מ! הגברי."7
תשובתה של ראשידה הינה:
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"לא אני לא ראיתי אות – 7אני נשבעת באלוהי 7שלא ראיתי אות 7בעיני שה7
הרגו".
.124

.XIII
.125

.126

שוב בפנינו דוגמא לשילוב בי 2ציטוט שאינו נכו 2לבי 2מגמתיות זדונית המתבטאת בהערת המחבר.
דו"ח בלחובי0
דוגמא נוספת למגמתיות וזדוניות של מר כ 9תמצא בהערת המחבר המתייחסת לסג 2מפקד פלוגה
א' בפעולה ,יעקב ארז )אז בלחובי,(9אשר כתב בכתב ידו את הדו"ח המסכ( את פעילותה של פלוגה א'
בפעולה לכיבוש טנטורה .לדברי מר כ 9בעמ'  102לעבודה ,יעקב ארז הוא "האד 7היחיד אשר סירב
להתראיי! לעבודה זו בטענה ל"מגמתיות" של המחבר".
אחרי הדברי( הללו מוסי= מר כ 9את ההערה )עמ'  102לעבודה(:
"אגב ,הא 7ייתכ! שלסירובו להתראיי! יש סיבות נוספות? הא 7יתכ! שיש
לבלחובי 0מה להסתיר? אי! לדעת".

.127

על מנת להשלי( את התמונה לקורא מעלה מר כ 9בעמ'  103לעבודה תהייה נוספת והיא:
"מדוע לא נכתב הדו"ח של הפלוגה ע"י מפקד הפלוגה עצמו ,פלטיאל
ספיאטיצקי )שביט(."..

.128

ומוסי= מר כ 9בהמש< כי )עמ' :(103
"בשאלות שהציג המחבר לבני משפחתו של פלטיאל ,אחיו ובנו ,אות 7איתר בדי
עמל ,למד בעיקר מאחיו של פלטיאל ,כי בהיותו מפקד 7של לוחמי 7בקרב ,היה
פלטיאל אד 7מוסרי ביותר ,העמיד לדי! חיילי 7שלקחו שלל וניהל ויכוחי7
נוקבי 7ע 7חיילי 7וחברי 7אודות שאלות ובעיות של טוהר הנשק".

.129

וכ< מול< על ידי מר כ 9הקורא הסביר ,להבי 2מ 2השיטי 2וממה שביניה( ,את הדברי( הבאי(:

.129.

יעקב ארז ,סג 2מפקד הפלוגה ,סרב לדבר ע( מר כ 9כי כנראה יש לו מה
להסתיר;

.129.

פלטיאל שביט ,שהיה מפקד הפלוגה ,לא חת( על הדו"ח כי הוא ,בניגוד
ליעקב ארז ,אד( מוסרי ביותר ,ולא היה מוכ 2לחתו( על הדו"ח;

.129.

דו"ח הפעולה שנחת( על ידי יעקב ארז הינו שיקרי ומסתיר את הדברי(
שקרו באמת.

.130

אילו טרח מר כ 9לנסות ולברר את האמת ע( לוחמי( מפלוגה א' אשר אות( ראיי ,2היה מגלה על
נקלה את הסיבה הפרוזאית לכ< שהדו"ח נחת( ע"י יעקב ארז ,סמ"פ ,ולא על ידי פלטיאל שביט ,המ"פ,
והיא שאת הקרב ניהל יעקב ארז ולא פלטיאל שביט אשר חש ברע ולא השתת= באותו קרב.

.131

שוב בפנינו דוגמא למזיגה של רשלנות ,שרלטנות ,מגמתיות וזדוניות אשר תוצאת ,7הטלת דופי
חסרת שחר באד 7שכל חטאו בכ; שסירב להתראיי! לעבודתו של מר כ .0זוהי העבודה האקדמית של כ0
אשר נעשתה בהנחייתו של פרופ' פירו וקיבלה ציו!  97מאוניברסיטת חיפה.
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.XIV

מוטל סוקולר

.132

עד אחר שמר כ 9מסתמ< עליו להוכחת "מסקנותיו" הוא מוטל סוקולר ,אשר לדבריו ,עזר בקבורת2
של " 230גופות" .מוטל סוקולר הוא למעשה העד היחיד עליו מסתמכת התזה של כ 9ומסקנתו בעניי– 200 2
 250גברי( שנהרגו לאחר הקרב "בהיות( חסרי נשק וחסרי מג."2

.133

מתמליל הראיו! ע 7סוקולר עולה בבירור כי מדובר באד 7שהינו מבולבל לחלוטי! ואי! לייחס כל
משקל לדבריו:

.133.

סוקולר ,למשל ,מתעקש על כ< שכיבוש טנטורה נעשה בתקופת הצנע של
דב יוס<.

.133.

סוקולר ג( מתעקש על כ< שמקו( קבורת( של החללי( היהודי( הוא
בפאתי הכפר ,ליד בניי 2בית הספר )וברור שאי 2הוא יודע להבחי 2בי 2מיקו( האנדרטה
ללוחמי( שנפלו לבי 2מיקו( קבורת החיילי((.

.133.

סוקולר מתעקש ג( שבמקו( בו נקברו הגופות ,השתנתה הטופוגרפיה של
השטח ונוצר הר )תופעה שאינה מוכרת במדע(.

.134

אותו סוקולר ג( מעיד על כ< שלאחר שהסתיי( כיבוש הכפר לא נורה א= אד( ,אול( דווקא לעניי2
זה עדותו אינה קבילה על מר כ.9

.135

שוב בפנינו דוגמא למת! משקל מכריע לעדות מופרכת וחסרת כל שחר ,המחזקת פע 7נוספת את
המסקנה כי מדובר במחקר מגמתי ,נפסד ובלתי ראוי.

.XV

אזכור לוחמי אלכסנדרוני בעבודה

.136

עניי 2נוס= המעיד על כנותו ,יושרו ותו( ליבו של מר כ 9הינו האופ 2בו בחר שלא לצטט בציטוט
ישיר דבר וחצי דבר מתו< דבריה( של לוחמי אלכסנדרוני אשר רואיינו על ידו במהל< העבודה ,כאשר
הדברי( שהשמיעו לו ה( הכחשה מוחלטת בדבר קיומו של הרג שבויי( לאחר סיו( הקרב.

.137

לא רק ציטוט דבריה( של מפקד הגדוד ,קצי 2המבצעי( והשליש ,ומפקדי( אחרי( נעדר לחלוטי2
מ 2העבודה )ככל שהדברי( נוגעי( לשאלת אי התרחשותו של "הטבח"( ,אי 2ג( לא שבריר של ציטוט של
לוח( אחר המכחיש לחלוטי 2את דבר קיומו של הטבח למרות שזאת היתה גרסת( הברורה ,הנחרצת
והקונסיסטנטית של עשרות מלוחמי חטיבת אלכסנדרוני אשר רואיינו על ידי מר כ) 9למעט שני ציטוטי(
חלקיי( של לוחמי( אשר אומרי( למר כ 9כי א( נעשה הרג של שבויי( ,ייתכ 2כי נעשה על ידי כוח אחר(.

.138

וכ< הקורא נותר ע( עשרות ציטוטי( של פליטי טנטורה) ,וכפי שהראנו הקשר בי 2הציטוט למקור
מיקרי בהחלט( לעומת העדר כל ציטוט של לוחמי( המכחישי( את דבר קיומו של הטבח מכל וכל.

סיכו 7ציטוטי הכזב והסילופי7
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.139

מ 2הדברי( שהובאו לעיל מצטיירת תמונה חמורה ביותר של תלמיד לתואר שני אשר עבודת התיזה
שהגיש אינה אלא מארג צפו= של דברי מרמה וכזב.

.140

אי 2מדובר במתח בי 2מתודות אקדמיות שונות ,כאלו המכירות בערכ 2של עדויות בעל פה וכאלו
השוללות אות ,2שכ 2למיטב ידיעתנו אי! בנמצא מתודה אקדמית אשר מתירה לחוקר לזיי< את תוצאות
הניסויי 7שער;.

.141

מר כ 0איננו "היסטוריו! חדש" ואיננו "היסטוריו! יש!" ,אלא כזב! שיטתי אשר הולי; שולל את
המוסד האקדמי ,אשר העניק לו את חסותו והעניק לעבודתו את הלגיטימציה לה היתה זקוקה ,כפי
שהוא הולי; שולל רבי 7אחרי.7

.142

על האוניברסיטה לעשות מעשה ,ולנער חוצנה ממר כ 0ומעבודת המאסטר שהגיש ,אשר מקומה
לא יכירנה בי! כותלי מוסד אקדמי המכבד את עצמו.

.143

באשר לכל הסילופי( אשר הובאו לעיל אי 2לפרופ' פירו או לכ 9כל הסבר משכנע.

.144

חברי הוועדה ,אשר לא הסתפקו בקריאת תמלילי הקלטות שנמסרו לה 7על ידי עור; דיננו אלא
בחנו את חומר הגל 7במש; חודשי 7ארוכי ,7הגיעו למסקנותיה 7החמורות על סמ; השוואה בלתי
תלויה בי! הקלטות והתרשומות לבי! הטקסטי 7המופיעי 7בעבודה .חשוב לציי! כי התמלילי 7שנמסרו
על ידי עו"ד ארדינסט לוועדה הינ 7אות 7תמלילי 7אשר הוגשו בהסכמת עורכי דינו של כ 0לבית
המשפט ,כתמלילי 7המשקפי 7במדויק את תוכ! הראיונות שער; כ.0

.145

חסד נוס= עשתה הוועדה ע( כ 9כאשר התייחסה אל רשימותיו של כ 9כאל "חומרי גל(" ,אשר
משקפי( את הדברי( אשר נאמרו לו על ידי מרואייניו .ראשית ,כתב המנוי לא העניק לחברי הוועדה מנדט
מעבר לבדיקת תוכני הקלטות והתאמת 2לטקסט העבודה .שנית ,במקרי( רבי( ניכר ברשומותיו של כ9
"שיפור" ביחס לטקסט המוקלט עד כי אי 2לדעת מתי נכתבו הרשומות ואיזה חלק בה 2הינו אותנטי.

.146

פרופ' פירו מאשי( את חברי הוועדה כי ה( נעדרי "הבנה בסיסית של מתודולוגיות ההיסטוריה
האורלית" ומשו( כ< הגיעו לממצאיה( הקשי( .זוהי האשמה חסרת שחר של מי שמנסה להג 2על עורו
שלו.

.147

בניגוד לטענותיה( של כ 9ופרופ' פירו ,הוועדה לא אימצה את "הארגומנטציה של עו"ד גיורא
ארדינסט" אלא בחנה את המתא( בי 2חומרי הגל( שאס= כ 9לבי 2המוצר המוגמר .הפערי( החמורי(
שנתגלו ה( שהביאו את הוועדה למסקנותיה הקשות.

.148

בעניי! זה חקר ההיסטוריה אינו שונה מכל מחקר מדעי אחר .ג 7לחוקר ההיסטוריה אסור
לבדות נתוני ,7ג 7לחוקר ההיסטוריה אסור לסל< ממצאי 7המפריכי 7את התיזה שלו ,וג 7לחוקר
ההיסטוריה אי! היתר לכנות אנשי 7חפי 7מפשע פושעי מלחמה רק משו 7שהדבר משרת את סדר יומו
הפוליטי.

תגליות חדשות
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.149

בבית המשפט חוייב כ 9למסור לתובעי( את כל החומר המצוי בידו בכל הנוגע לפרשת טנטורה
)קלטות ,רשומות וכל מסמ< אחר( .כ 9מסר לידי בא כוחנו  24קלטות ו;  172דפי רשומות שלטענתו ער< .כ9
התחייב כי זה כל החומר המצוי ברשותו וכי אי 2בידיו כל חומר נוס=.

.150

והנה ,באופ 2לא מפתיע ,מסתבר שכ 9שוב לא אמר אמת ,משו( שעתה ,לטענתו ,הוא "גילה"
חומרי( נוספי( המצויי( בידיו .על אלה נמני( קלטות שה 2פרופ' פירו וה 2כ 9מתייחסי( אליה(
בהערותיה( לדו"ח הוועדה ; קלטות של צבי ב 2משה )הניו( מאנשי אלכסנדרוני ,וקלטות אחרות.

.151

מטבע הדברי( קשה ההתייחסות אל חומר אשר לא נמסר לנו וא= לא לוועדה ,אול( באלה אי 2כדי
להכשיר את כזביו וסילופיו האחרי( של כ.9

.152

לדברי הניו ,המגובי( בתצהיר ,הוא סיפר לכ 9על אירועי( שאירעו במהל< הקרב ולא לאחר
סיומו ,ולא נית 2היה להבי 2את הדברי( אחרת .בתצהיר שנחת( על ידי הניו והוגש לבית משפט קובע הניו
חד משמעית כי "במהל< הקרב ולאחריו ,בשו( פני( ואופ 2לא נתקלתי ולא ראיתי טבח של ערבי( חסרי
נשק וחסרי מג ,2כל ההרוגי( בצד השני נהרגו תו< כדי לחימה קשה ועיקשת".

.153

באשר לעדותו של אבו משאיח' ,יש להתפלא על כ< שאבו משאיח' מתאר הרג המוני אשר לדבריו
ארע במקו( הריכוז של הגברי( ,על שפת הי( ,שעה שגברי( אחרי( מבי 2פליטי טנטורה ,אשר נכחו באותו
מקו( עצמו ,מכחישי( את קיומו של ההרג )ראו לעניי 2זה עדות( הנחרצת של אבו פהמי ואבו אל;עבד(.

.154

ג( העדות הנוספת שמצטט פרופ' פירו )ראיו 2ע( אד( בש( יוס= בי 2אליעזר )נאכט(( אינה מוסיפה
דבר .מר נאכט אינו אומר כי היה עד להרג אלא כי ראה אנשי( נלקחי( לחקירה ,וכי לאחר מכ 2אמרו לו כי
ה( נרצחו .ממילא אנשי אלכסנדרוני לא עסקו בחקירת שבויי( וזו נעשתה על ידי אנשי הש"י )שירות
הידיעות של ההגנה(.

לעניי! הערותיו של כ0
.155

כ 0מאשי 7בחוסר יושר את רקטור אוניברסיטת חיפה )ומצטער שלא הקליט אותו( ,את פרופ'
פישמ! )הרמיזה שפרופ' פישמ! זיי< את תארי; המכתב ששלח לכ 0הינה בוטה( ,את עור; דינה של
אוניברסיטת חיפה ,מייק פרימ!) ,אשר לטענתו של כ 0ניסה להטעות אותו( וכמוב! ג 7אותנו ,אנשי
אלכסנדרוני ,ואת עור; דיננו .את חברי הוועדה מאשי 7כ 0בכ; שה 7מבצעי "תיזת ארדינסט".

.156

כול( מכזבי( באופ 2שיטתי וכול( קשרו קשר כנגד כ 9רק משו( שאינ( מסוגלי( לחיות ע(
"האמת" )"שכ" 9חש=" לאחר חמישי( שנות שתיקה"(.

.157

סילופיו של כ 9בעבודתו פורטו לעיל ולא נחזור עליה( כא .2נתייחס רק לכמה אמירות אי אמת
הנוגעות לאירועי( הסובבי( את משפטו של כ ,9חתימתו על מכתב ההתנצלות ,ודו"ח הוועדה:

.157.

כ 9טוע 2כי עוד באותו הלילה בו חת( על מכתב ההתנצלות ויותר מכ<
למחרת בבוקר ,ביקש מעור< דינו ,עו"ד אטלס ,לחזור בו ממכתב ההתנצלות .דברי( אלה אינ(
אמת .מכתב ההתנצלות נחת( ע"י כ 9בסביבות השעה  23:00בלילה .למחרת היו( פנה עו"ד
ארדינסט לעו"ד אטלס בבקשה לתק 2טעות הדפסה שנפלה במכתב .עו"ד אטלס השיב כי למע2
הסדר הטוב הוא יבקש את הסכמתו של כ 9לכ< ,ולאחר שדיבר ע( כ ,9בשעות שלפני

23
הצהריי( ,שלח לעו"ד ארדינסט פקס בו אישר את תיקו 2הטעות על דעתו של כ .9הפקס
המאשר את תיקו 2הטעות נשלח בשעה  11:32בצהריי( .כלומר ,בצהרי היו( שלמחרת
החתימה על מכתב ההתנצלות עדיי 2ניצב כ 9אית 2מאחורי התנצלותו;
.157.

את הפגישה במהלכה נחת( על ידי כ 9מכתב ההתנצלות לא יזמנו אנחנו,
וטענתו של כ 9כי לא זימ 2את כל עורכי דינו משו( שלא חשב שישנ( סיכויי( כלשה(
שהפגישה תצלח ,הינה תמוהה;

.157.

בניגוד לדברי כ ,9עו"ד אטלס התפטר מייצוגו של כ 9רק לאחר שעורכי דינו
האחרי( התפטרו;

.157.

.158

בניגוד לטענתו של כ ,9את דבריו של כ 9במסיבת העיתונאי( נשא כ9
כשהוא יושב לציד( של פרופ' ב 2זאב ופרופ' טלמו ,2ולא מ 2הספסלי( האחוריי(.
ג( שורת התקלות שאירעו לכ 9לטענתו במהל< כתיבת עבודתו הינה מעוררת השתאות :במכשיר
ההקלטה קורות תקלות חוזרות ונשנות ,ותמיד נשמטי( הקטעי( החשובי( והפיקנטיי( ,קלטות אחרות
הולכות לאיבוד ,תמיד נחלשי( המצברי( דווקא ברגע החשוב ביותר ,תמיד "נגמר הצד" בדיוק כשהעד
פותח את סגור ליבו וג( "רעשי הרקע" מגוייסי( על מנת להסביר מדוע אי 2למצוא בקלטות את אשר כ9
ציטט בעבודתו.

מה באמת ארע בטנטורה
.159

עבודתו של כ 9איננה עבודה הראויה לשאת את חותמת הכשרות של מוסד אקדמאי המכבד את
עצמו.

.160

העבודה אינה אלא מניפסט פוליטי של מי שסירס וסיל= באופ 2שיטתי את חומרי הגל( שאס= .בי2
א( כ 9פעל בזדו) 2ולנו אי 2ספק שכ< עשה( ובי 2א( לאו ,התוצאה הסופית הינה מבישה וג( מילי( כמו
"מרחב האינטרפטציה של ההיסטוריו "2לא יכסו על כ<.

.161

אול( לנו ,לוחמי גדוד  33של חטיבת אלכסנדרוני ,אשר השתתפו בכיבוש הכפר אל;טנטורה שבוע
לאחר הכרזת המדינה ,חשוב לטהר את שמנו ולהסיר את הכת( הנורא אשר כ 9הדביק בנו.

.162

העובדה שעבודתו של כ 9אושרה על ידי אוניברסיטת חיפה וקיבלה ציו "97" 2מקנה לה נופ< של
אמינות ומשקל אקדמי אשר אי 2היא ראויה לה( .אמנ( אירועי טנטורה אינ( עומדי( לשיפוט בפני
המועצה ,אלא עבודתו של כ ,9אול( לנו חשוב שהאמת תצא לאור .ומשו( כ< נרשה לעצמנו לספר בכמה
מילי( על אירועי אותו לילה ועל אירועי היו( שלמחרת.

.163

על גדוד  33הוטל על ידי מפקדת צה"ל לכבוש את הכפר טנטורה .לאחר שנער< סיור מקדי( של
מפקדי הגדוד הוכנה תכנית הקרב על פיה פלוגה א' תגיע מצפו ,2פלוגה ג' )הפלוגה הדתית( תגיע מדרו( דר<
הדיונות ופלוגה ב' תגיע ממזרח ,לכיוו 2רכס בית הספר הצופה אל הכפר.

.164

הקרב לכיבוש טנטורה החל בסביבות חצות ,כאשר פלוגה א' נתקלה במאהל בדואי ונביחות
הכלבי( חשפו את הכוח .בשלב זה הסתערה פלוגה ב' על רכס בית הספר ופלוגה ג' התקדמה מדרו( .לאחר
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קרב קשה של לוחמי( בפלוגה ב' כנגד הצלפי( שהיו ממוקדי( בכוכי( ,נכבשו רכס בית הספר ובני 2בית
הספר .פלוגות א' ו ; ג' נכנסו לכפר מכיוו 2צפו 2ומכיוו 2דרו( וכבשו את הכפר במלחמה עיקשת מבית לבית.
.165

ע( בוקר הסתיי( כיבוש הכפר ,כאשר פלוגות א' ו;ג' שהו בתו< הכפר ופלוגה ב' התמקמה על
הרכס שממזרח לו .הגברי( מבי 2אנשי הכפר אשר נכנעו ,רוכזו במקו( ריכוז על חו= הי( ולאחר מכ2
הועברו למקו( ריכוז באזור המיזגגה .הנשי( ,הילדי( והזקני( רוכזו כמה מאות מטרי( ממקו( הריכוז
של הגברי(.

.166

בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו למקו( כוחות הש"י )שירות הידיעות( והח"י( )חיל מצב(,
והפיקוד על הכפר הועבר לרשות( ,כאשר כל תושבי הכפר מרוכזי( כפי שפורט לעיל .כל הגברי( שנתפסו
לאחר כניעת הכפר )כ –  350איש( הוסעו במשאיות ואוטובוסי( למשטרת זכרו 2יעקב ,ומש( למחנה
השבויי( או( חאלד .בשלב זה החלו אנשי אלכסנדרוני להתפנות מ 2המקו( וה( הוסעו באוטובוסי( חזרה
לבסיס(.

.167

לכוחותינו היו בקרב  14הרוגי( .מספר( המדוייק של ההרוגי( מקרב כוחות האויב אינו ידוע ,שכ2
אלה לא נספרו על ידי כוחות אלכסנדרוני ,אול( ההערכה היא כי היו כמה עשרות הרוגי( לאויב .חשוב
לציי 2כי הנוהל המקובל היה כי הכוח הלוח( אינו מטפל באיסו= גוויות האויב ,בספירת 2ובקבורת ,2ועל פי
נוהל זה נהגנו.

.168

הטענה כי במהל< כיבוש הכפר או לאחר כיבושו נורו על ידי לוחמי אלכסנדרוני מאות גברי(,
בהיות( של אלו חסרי נשק וחסרי מג ,2הינה שקר מוחלט .לא היה כדבר הזה .איש לא פגע באנשי( שהניחו
את נשק( ואי 2בנמצא א= לא אד( אחד מבי 2לוחמי אלכסנדרוני ,כוחות החי"( או כוחות הש"י אשר נכחו
במקו( ,אשר טוע 2אחרת .כל נפגעי הצד הערבי נהרגו במהל< הלחימה ואיש לא נורה לאחר שהניח את
נשקו.

.169

בכנס חטיבת אלכסנדרוני שנער< בסמו< לאחר פרסו( הכתבה העיתונאית אשר הוציאה מ2
המחשכי( את עבודתו השיקרית של כ ,9עלה על הבמה אחד מלוחמי הגדוד וביקש בכל לשו 2של בקשה,
ובשיא הכנות ,כי א( מישהו ממאות הנוכחי( במקו( יודע על אירוע חריג שארע בטנטורה שימסור על כ<
לח"מ ,או לראשי עמותת אלכסנדרוני .מבי 2מאות האנשי( שנכחו בטקס ,אנשי ימי ,2מרכז ושמאל ,לא
נמצא אד( אחד אשר היה עד להרג שנעשה לאחר תו( הקרב.

סיכו7
.170

עבודתו של כ 9אינה עבודה אקדמית אלא מניפסט פוליטי חסר כל תוק= מדעי.

.171

על א= שהוועדה הקלה ע( כ 9ככל שנית 2היה ,ובמקרי( מסויימי( ג( התעלמה מסילופי( חמורי(
השזורי( בעבודתו ,ממצאיה קשי( וחמורי(.

.172

כל עוד תוותר עבודתו של כ 9על מדפי האוניברסיטה כאשר הציו "97" 2מתנוסס מעליה כחותמת
הכשר של איכות אקדמית ,לא יוסר מעלינו הכת( אשר דבק בנו על לא עוול בכפנו.

25
.173

אני כותב את דברי אלה לא רק בשמי ,אלא ג( בש( רעי הלוחמי( שהשתתפו בקרב לכיבוש
טנטורה.

ב 2ציו 2פריד2
מפקד גדוד  33של חטיבת
אלכסנדרוני
במלחמת השיחרור

