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ההיסטוריון תדי כ"ץ עורר סערה לאחר שטען כי לוחמי חטיבת
אלכסנדרוני ביצעו טבח בכפר ב ;'-48אוניברסיטת חיפה לא אישרה
את העבודה המתוקנת שהגיש; כ"ץ :לא מבין את המתמטיקה של
הפסילה
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לאחר עיראק ,האם לארה"ב לגיטימציה
להתערבות דיפלומטית באזורנו?

וואלה?!?
מזג אוויר

ודאי ,הם הוכיחו את עצמם בגדול

הורוסקופ יומי

כן ,אבל לא יותר ממה שעשתה עד
עכשיו

תמונת היום
צהוב
כתבו לנו

אוניברסיטת חיפה .העבודה זכתה לציון גבוה

מאת :דוד רטנר,

מה פתאום ,איך אפשר להשוות בינינו
לעיראק?

המועצה ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה החליטה לא לאשר
את עבודת התזה המתוקנת שהגיש ההיסטוריון תדי כ"ץ ,בנושא יציאת
הערבים מאום זינאת וטנטורה ב.-1948

הצבע

מכירות פומביות לפני סגירה

העבודה ,שהוגשה ב ,-1998עוררה סערה בשל הפרקים הדנים בטבח
שביצעו לכאורה לוחמי חטיבת אלכסנדרוני בערביי הכפר טנטורה תוך
כיבוש הכפר .לוחמי אלכסנדרוני תבעו את כ"ץ בטענה לאי התאמה
מכוונת בין התמלילים שאסף מראיונות עם לוחמי החטיבה ובין
הציטוטים בעבודה .כ"ץ נאלץ להגיע להסכם פשרה ,הקובע שעליו
להתנצל בפני הלוחמים ,אך הוא ניסה לסגת ממנו זמן קצר אחר כך.
בעקבות התביעה החליטה האוניברסיטה לבדוק מחדש את העבודה,
שזכתה לציון גבוה בבדיקה ראשונה ,וחייבה את כ"ץ להגיש נוסח
מתוקן .לפני כחצי שנה הגיש כ"ץ את הנוסח המתוקן .אתמול
התפרסמה החלטה של חמישה "שופטים אקדמאיים" ,חברי הוועדה
שמינתה אוניברסיטת חיפה לבדיקת עבודת התזה המתוקנת .שניים
מחברי הוועדה פסלו את העבודה המתוקנת ושלושה שופטים קיבלו
אותה ,בצירוף הערות מתקנות .האוניברסיטה טענה שחמשת
השופטים ,ששמותיהם לא פורסמו ,מצאו פגמים מהותיים במתודולוגיה
של העבודה .הוחלט לא לקבל את העבודה ולאשר לכ"ץ ציון בתואר שני
במסלול לא מחקרי.
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אייקונים ורינגטונים
כותבים  : SMSמקלידים  Wומקישים על
מקש הרווח מקלידים את קוד המוצר
ושולחים למספר 1966
Elton John
Candle in the Wind
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"זאת חבורה בזויה של פרופסורי ממסד שעושה כל מאמץ ליישר קו.
חטיבת אלכסנדרוני היתה לה עדנה  -היא הקימה פלוגת מחקר
באוניברסיטת חיפה עם בעלי תפקידים באוניברסיטה" ,אומר כ"ץ.
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"בפעם הראשונה שהאוניברסיטה החליטה שהיא מבקשת תיקונים היא
התייחסה לציטוטים לא נכונים .את זה תיקנתי .את המתודולוגיה כבר
שפטו שני פרופסורים בכירים בעבודה המקורית ולא היו להם הערות.
אז איך זה שפתאום המתודולוגיה לא בסדר?
כ"ץ הוסיף כי "חמשת הפרופסורים אנונימיים וגם חוות הדעת שהם
כתבו אנונימיות .לא קיבלתי את חוות הדעת .בין הפרופסורים ,שלושה
קיבלו את העבודה ושניים לא .אני לא מבין את המתמטיקה של
הפסילה .יש פה פוליטיקה שלא רוצה שעל מדף באוניברסיטת חיפה
תהיה עבודה שמדברת על טבח בטנטורה".
קישורים:
אוניברסיטת חיפה
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אייקונים ורינגטונים נוספים «
בארץ
 9הרוגים בתאונות דרכים בתוך  34שעות
מכונית פרטית דרסה למוות הולך רגל ליד
מכמורת
יריות נורו אל עמדת צה"ל בגבול
ישראל-מצרים; אין נפגעים

הוסף תגובה

גירסה להדפסה

צ'ט אקטואליה

אדם נדקר ברחוב לבנדה בתל אביב על רקע
פלילי  -מצבו קשה

תגובות:
 .30אם זכה בהתחלה בציון "מצטין"..........
11/04/03 14:28
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11/04/03 11:55

הרקטום

 .19טוב מאוד) .ל"ת(
11/04/03 11:54

א
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 .16לתדי כ"ץ
לרשימת התגובות המלאה...
תנאי שימוש באתר עזרה
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