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בתופעהמדובראזאנסו,כפר"בכל"אכןשאםכך,ערים(.11תושבי

ומהתי־מהכתיבההיעדרותהואתאחדמצדלהסבירהשיששכיחה

עוד

$TS1$ומהתיעוד$TS1$

$DN2$ומהתיעוד$DN2$מא־עללהתבסםלודיזאת.עושהאינופפהשני.מצדהזמינים

מר

$TS1$מאמר$TS1$

$DN2$מאמר$DN2$נערהשלקבוצתיאונםבפרשתודןב"האריךלביאאביבשפירסם

שלא־,1949באוגוסטבניריםשהוצבוחייליםקבוצתידיעלבדואית
חר

$TS1$שלאחר$TS1$
$DN2$שלאחר$DN2$הוח־אותהולקבורלרצוחהוחלטארוכותשעותבמשךשאנסוה"(
לט

$TS1$הוחלט"($TS1$
$DN2$הוחלט"($DN2$28.10.2005והרגוה",אנסוהשערותיה,גזזורחצוה,וקויים).

ילדהחטפוהיום,שלעזהרצועתשלהצפוני"בקצהכותב:פפה

שערותיה,אתגזזוהםשםלבסיס.אותהוהביאו12בתפלסטינית
ול־אחדערבבמהלךאותהאנסופלמ"חניקית,בגדיאותההלבישו

בסוף

$TS1$ולבסוף$TS1$

$DN2$ולבסוף$DN2$עו־אךביומנו,בן־גוריוןתיעדהזההמקרהאתגםאותה.רצחו

רכי

$TS1$עורכי$TS1$

$DN2$עורכי$DN2$אותר.צינזרוהיומנים

מא־שלואפילוהמחקרספרותשלשטחיתבקריאהמסתפקפפה

מרו

$TS1$מאמרו$TS1$

$DN2$מאמרו$DN2$המלח־מימיבן־גוריוןשליומניומסתמך.הואשעליולביאשל
מה

$TS1$המלחמה$TS1$
$DN2$המלחמה$DN2$בשלו־לאוריצאווהםהתקופהלחוקריחשובהיסטורימקורהם
שה

$TS1$בשלושה$TS1$
$DN2$בשלושה$DN2$לצטטמרבהפפההמלחמה"."יומןהכותרתתחתב-3891כרכים
ביוליב-02מסתייםהמלחמה"ש"יומןשיידעלצפותאפשרולכןמהם

עו־לפניולכןהנשק,שביתתהסכמיעלהאחרונההחתימהעם,1949

רכי

$TS1$עורכי$TS1$

$DN2$עורכי$DN2$מאוגוסט.הרישוםאתלצנזראםהדילמהכללעמדהלאהיומן

התייחסותישנהובוב"הארץ"מהמאמרהתיאוראתלקחפפה

מהיומןהציטוטלהלןצונזר(.שהואמצוין)ולאבן־גוריוןשללרישום

שבעבבאר22גדודמחפירה:"זוועהבוקר:שבשדהבארכיוןהשוכן

מהאיש(22)דנוהערבייהעלהרגו,הערביוערבית,ערבימצאו

והרגוה".אנסוהשערותיה,גזזורחצוה,וקויםהוחלטזה:לעשות

אינושהקוראהעובדהאלאלענייננו,חשובהציטוטתוכןלא

למ־בן־גוריון.בארכיוןרבותשניםזהלעיוןפתוהשהרישוםיודע

עשה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$שהואאלאאותו,צינזרולאהמלחמה""יומןשעורכירקלא

פפהאחרות,במליםדורש.לכלהמרשתתבאמצעותאףנגיש

מופי־דומיםפברוקיםהפוליטיות.מטרותיובשבילמבלףאוטועה

עים

$TS1$מופיעים$TS1$

$DN2$מופיעים$DN2$ערמומיתהתועמלןשלהטכניקהלפעמיםאבלהספר,כללאורך

פלמ"חניקית".בגדיהנערה()אתאותהש"הלבישוכותבפפהיותר.
בהשחלתוהאםאבלהזה,המשפטעליתעכבלאהממוצעהקורא
פו־הפלמ"חכישנזכירבכךדילקורא?לאותתרצהפפהפנימה

רק

$TS1$פורק$TS1$

$DN2$פורק$DN2$הפושעים.שירתובוהגדודשםאתמצייןאינוופפה1948בסוף

במחל־ולאהפלמ"הבלוחמישמדוברלחשובמועדהקוראבקלות

קה

$TS1$במחלקה$TS1$

$DN2$במחלקה$DN2$הנגב.במחוזמספרגדודשלמספר

לטענותיו.עיקריותלאכשהןגםכרצונוב"עובדות"עושהפפה
כזכור,ב"האוץ"במאמרואילו12בתהיתהשהנערהכותבהוא

שונות.גרסאותישלגילהש"באשרכתובפפהשלהיחידיהמקור

נע־היתהאחרותפיעל,15r10בתממש,ילדההיתהחלקןפיעל

רה,

$TS1$,נערה$TS1$

$DN2$,נערה$DN2$לדייק?לאמדוע?12היהשגילהפפהיודעאיךל-02".15בין
מס־היהלארציניהיסטוריוןזוטות.שאלהלחשובלקוראלואל

תמך

$TS1$מסתמך$TS1$

$DN2$מסתמך$DN2$ומב־עובדותמאמתחדש,תיעודחושףאלאאחד,מאמרעל

קש

$TS1$ומבקש$TS1$

$DN2$ומבקש$DN2$("20-16בגילצעירה"ערבייהכתוב:)שםהמשפטיבתיקלעיין.
שלספרושלהאנגליתהגרסהביןהבדליםגםישנםועוד,זאת

ואח־עבריתלקוראי"היסטוריה"שישמתבררהעברית.לזופפה

רת

$TS1$ואחרת$TS1$

$DN2$ואחרת$DN2$שה־מה,משוםקובע,פפההלועזיבספרזרות.שפותלקוראי

חיילים

$TS1$שהחיילים$TS1$

$DN2$שהחיילים$DN2$שא־מצייןהואבעבריתאחדים.ימיםבמשךהנערהאתאנסו

נסו

$TS1$שאנסו$TS1$

$DN2$שאנסו$DN2$שלמאסרעונששהוטלכתובבאנגליתאחד.ערבבמשךאותה

!«lt;r

(njjf?

ביןההבדלשדמי.יששכרשתיהרצל.זאבבנימין
לאשמהתלתהמיומנושורות

לע"מ,כהןפריץאפלבאום,תומרצילומים:2014לנכבה,השנהיוםלציוןבמפתחאוחזתרפיחהפליטיםממחנהילדה
GettyImagesצה"ל,בארכיוןהפלמ"חארכיון ,AbedRahim Khatib PacificPress LightRocketviaGettyImages

פלסטיןשלהאתניהטיהור

האתניהטיהור

פלסטיןשל

פפהאילן

נובמבר,ספריהוצאת
שקלים80עמודים,316

החיילים18עללאכלומר,הנערה.אתשרצחהחיילעלורקשנתיים

15נידוןשהקציןמפורשותכתובב"הארץ"במאמרואולם,והקצין.

לתקופותנידונוהחיילים18ויתרשניםלחמשהסמלמאסר,שנות
במהדו־שונות.באשמותשניםשלושעדשנהשל)מגוחכות(מאסר

רה

$TS1$במהדורה$TS1$

$DN2$במהדורה$DN2$18הרשעתאתלהשמיטבחראךיותר,מעטדייקפפההעברית

לה־ראויאבלדעתו,אתלשנותכמובןרשאיהיסטוריוןהחיילים.

סביר

$TS1$להסביר$TS1$

$DN2$להסביר$DN2$זייפנותשמאאולרשלנותנוספתעדותזולכך.הסיבהאת

אח־רביםבמקריםכמוכאןבאנגליתההפניותגםפפה.של

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$מדויקות.אינןנמצאותשכןואלהקיימות,אינןכמעטבספר
שזואפילוספרו,בנושאהמחקרלספרותכמעטמתייחסאינופפה

שפפההחשדאתמעלהבספרהקריאהלמעשה,בטענותיו.תומכת

פור־ב-7002לדוגמה,התמחותו.בתחומינכתבמהיודעממשלא

סם

$TS1$פורסם$TS1$

$DN2$פורסם$DN2$צבאיאונסשלנדירותוהכיבוש:"גבולותניצן,טלשלמחקרה

כאן,מעניינתניצןשלפרשנותהלאהישראלי־פלסטיני".בסכסוך
המ־אתמזכיראינופפהמדוענדיר.דברהיהשאונסקביעתהאלא

חקר?

$TS1$?המחקר$TS1$

$DN2$?המחקר$DN2$ש"בכל"למסקנההגיעלאבסוגיההמחקרכיברורה:התשובה
שאונסהפוכותלמסקנותהגיעהמחקרלמעשה,אונס.היהכפר

ישהללוהמסקנותאתלהפריךכדינדיר.דברהיהפלסטיניותשל

במיוחד.מוצלחלאפפהכאמור,ובכך,בתיעוד,צורך

שי־אתמדגיםלספר,מרכזיתאינהאםגםהאונס,בסוגייתהדיון

טת

$TS1$שיטת$TS1$

$DN2$שיטת$DN2$שהיסטוריוןהעובדותעללסמוךאפשראיואםפפה.שלעבודתו

לפפהמייחסמורים.בני

רשלנות

יומניבן־גוריון.דוד

צונזרולאשלוהמלחמה

'?H"

פרשנותו?עללסמוךניתןכיצדמוסר,

שלגירושםלסוגייתשהתייחסהראשוןההיסטוריוןאינופפה
לאהגירושלשיטתו,העצמאות.מלחמתבימיפלסטיניםאלפימאות
הציונות.מראשיתלתוכנית־אבביטויאלאהלחימה,מתוצאותהיה

אתניטיהור"היתהכותב,הואהמלחמה,שלהמרכזית""המטרה

מדינהלכונןהיתההציונית"ש"השאיפהומוסיףכולה"הארץשל

המ־להנהגתהיהלאעתידשלאחרדימויוש"שוםבלבדליהודים

דינה,

$TS1$,המדינה$TS1$

$DN2$,המדינה$DN2$הכללית.התזהנמרץ,בקיצורזו,אחר".מצעשום

מה־לוהנוחיםציטוטיםליקוטבאמצעותזאת?מוכיחיםאיך

רצל,
$TS1$,מהרצל$TS1$

$DN2$,מהרצל$DN2$שעלתזהתופרהואגליליישראלועדכצנלסוןברלדרך
אתני""ניקוילבצעחתרוביניהם,הבדליםללאהציונים,כלפיה

ציטו־של"גזור/העתק"בטכניקתכמדומה,מתמחה,פפהבפלסטין.

טים

$TS1$ציטוטים$TS1$

$DN2$ציטוטים$DN2$בארכיונים(מחקרבאמצעותלאאחרים,שלמספרים)בעיקר
הסותריםעשירהיסטורילתיעודאוהמחקרלספרותלהתייחסבלי

באמצ־אותהלהוכיחישאבללגיטימית,פפהשלהתזהטענתו.את

עים

$TS1$באמצעים$TS1$

$DN2$באמצעים$DN2$.אחר"?מצע"שוםהיהלאהמדינה""להנהגתהאםהמקובלים

זאת.לטעוןיכולהציונותשלבהיסטוריהשבורמיאותועמלןרק

שחתרהציוניםבחירוהעתקה.לגזירהסטנדרטיתדוגמההנה

הק־"אתמיומנו:מצטטפפההרצל.היהפלסטיןשלאתני"ל"ניקוי

רקעות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$לאטלהוציאעלינולנוהנמסרותהארץבחבליהפרטיות
להעביראנומשתדליםהענייםהאוכלוסיםאתבעליהן.מידילאט
"עללדלג:החליטפפההמשפטהמשךעללגבול".מבחוץרעשבלי
שורותשתישלציטוטבאמצעותהמעבר".בארצותעבודהמתןידי

נכ־שעליוהאיששלוהגותובפועלודיוןכלללאהרצל,שלמיומנו

תבו

$TS1$נכתבו$TS1$

$DN2$נכתבו$DN2$כמהעדלשכנעמנסהפפהמוזכרים(,)שאינםרביםמחקרים

בה־דיוןהציונית".הפוליטיתבחשיבההטרנספרמושגטבוע"עמוק

רצל

$TS1$בהרצל$TS1$

$DN2$בהרצל$DN2$אינוגםפפהכלום.העותמאנית?באימפריההערבית?והשאלה

בסבל־"נתייחסמכן:לאחרמידשמופיעביומןהרישוםאתמזכיר
נות

$TS1$בסבלנות$TS1$
$DN2$בסבלנות$DN2$עלביותרקשיםכפייהבאמצעיונגןאחרותדתותלבניובכבוד
נפלאה".דוגמההעולםלכלנראהבזהגםוחירותם.כבודםקניינם,

לרי־שההפניהמאחרבכךיתקשההמקוראתלמצואשינסהקורא
שום

$TS1$לרישום$TS1$
$DN2$לרישום$DN2$שגויה.הרצלשלביומנו

רש־עללדבראוהביםלאלכוכבנחשבפפהשבהםהקהליםבקרב

לנותו,
$TS1$,רשלנותו$TS1$

$DN2$,רשלנותו$DN2$מס־פפהההיסטורית.מהמהימנותיותרחשובההמטרהשכן

תפק

$TS1$מסתפק$TS1$

$DN2$מסתפק$DN2$בקלות.אליהםלהגיעשאפשרלעיתוניםבהפניותרבותפעמים
76כעמודהמגעך
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תושביגורלעלכמוהו"מאין"חשובתיאורעלכותבהואלמשל,

באפ־ב"מעריב"לדבריושהובאירושליםבפרהדורסאריםהכפר

ריל
$TS1$באפריל$TS1$

$DN2$באפריל$DN2$1948שכבי־׳בריחה׳,"המושגאיךלהביןאפשרובאמצעותו

כול

$TS1$שכביכול$TS1$

$DN2$שכביכול$DN2$ש"עשרותכותבפפהתעמולתילכלינהפךמ׳גירוש"׳שונה
מכןלאחרבגאווהשהצטלמוחבלניםידי)עלפוצצוהכפרמבתי
שכתוצאהמהעיתוןמצטטואזהוצתו"וחלקידיהם(מעשהליד

מיתוסנולדש"כךקובעפפהבבהלה".הכפראנשי"ברחומכך

אחדפלסטיניאיןגורשו.קריהוברחו,הםברחו,לאהםהבריחה.

באמצעותשהונסוישזעם,יעבורעדשעזבופלסטיניםיששברח.

אתני".טיהורשלקורבנותהיוכולםהפצצות...

אותמונהמגלהאינופפהמפנהשאליובתאריךבעיתוןעיון

"ברחוהמשפטאתלאוגםבגאווה"שהצטלמו"חבלניםעלדיווח

"אנ־הבא:המשפטאתשםלמצואניתןאךבבהלה".הכפראנשי

שי

$TS1$אנשי"$TS1$

$DN2$אנשי"$DN2$בחו־נהרסובכפרבתים...כמההתנגדות.גילובכפרהכנופיות

מרי

$TS1$בחומרי$TS1$

$DN2$בחומרי$DN2$.בונהפפהמדועהערבים".אבידותעלידיעותעדייןאיןנפץ

שלאציטוטעלהבריחה"מיתוסנולד"כךשלמהתיאוריה

L.Willmsצילום:ישראל׳"כ׳עוכרלפנייהלך"שמיפפה.

עיוןסוגה:

הישראלי־הסכסוךתולדותעלספריםקוראייעד:קהל

פלסטיני

$TS1$הישראליפלסטיני$TS1$

$DN2$הישראליפלסטיני$DN2$

שלו"לידתהגלבריואבמאתונכבה""קוממיותלצדמדף:

מוריסבנימאת"1949־1947הפלסטיניםהפליטיםבעיית

היסטוריהלכתובלאכיצדשמדגיםחיבורלסיכום:

ויש־הלוחמיםידיעלנהרסואכןסאריסהכפרבתיבהפניה?הופיע

נו

$TS1$וישנו$TS1$

$DN2$וישנו$DN2$המלחמהבזמןשנעשוופשעיםגירושפעולותשלמגווןתיעוד

מגוחכת.היאשברח"אחדפלסטיניש"איןהטענהאבלואחריה,

סולדשפפהלמסקנהלהגיעמבליהספראתלקרואקשה
"גדו־עלמדווחהואהישראליהצדעלכותבכשהואמהישראלים.

די

$TS1$גדודי"$TS1$

$DN2$גדודי"$DN2$סדי־"צבאותשלחההערביתהליגהואילוהישראליים"הטיהור

רים

$TS1$סדירים$TS1$

$DN2$סדירים$DN2$."הכוחותמולאלעמידהכוחגילובכפריםכאשרלפלסטין"

כו־פפהאזקאקון,שלבמקרהלדוגמההמטהרים",הישראליים

תב

$TS1$כותב$TS1$

$DN2$כותב$DN2$שהתרחשוהקרבותגםהכפר.שלהמהפכנית"ה"היסטוריהעל

האמיץ""המאבקאתלדעתוהוכיחו1948באוקטוברערהבוואדי
הפלסטי־העמידהבתולדותמרשימיםהיותר"הפרקיםאחדוזהו
נית

$TS1$הפלסטינית$TS1$
$DN2$הפלסטינית$DN2$."המלךשלההסכםבעקבותזועםפפההירדניםעלאףבנכבה
לוחמיםמוללחמוירדניםכשחייליםמנגד,ישראל.עםעבדאללה
ניצחונות".לזכותםורשמובאומץזאתעשו"הםבירושלים,יהודים

הש־פפההאנגליתבגרסהסלקטיבית.פפהשלההיסטוריה

מיט

$TS1$השמיט$TS1$

$DN2$השמיט$DN2$בגרסהואילויהודים,כ-031נרצחושבועציוןבגושהטבחאת

השיירההתקפתפרשתעליותר.מאוזןנאמר,איךפפה,הנוכחית

הפלסטי־"הגרסהכותב:הואיחיעםקיבוץלנצורילסייעשבאה

נית

$TS1$הפלסטינית$TS1$

$DN2$הפלסטינית$DN2$נע־משלאאבללסגת,השיירהלאנשיקראושתחילההיא

נו

$TS1$נענו$TS1$

$DN2$נענו$DN2$הישראליתבגרסההאוטובוסים;הצתתבעזרתלהוציאםניסו
בתא־טועהפפהכאןגםהשיירה".מאנשי47שלבטבחמדובר

ריכים:

$TS1$:בתאריכים$TS1$

$DN2$:בתאריכים$DN2$מפגיןאףפפהב-82.ולאבמארס,ב-72עלתההשיירה

ציפורי()היוםלספוריהמתייחםהואעתיקה.בהיסטוריהבורות

דברשל"פירושווכותב:לנצרתגורשושחלקםהכפרולתושבי

הת־בתיהם,אתשרוקנוהיהודיםבמתיישביםלצפותיכלושהם

נהלו
$TS1$התנהלו$TS1$

$DN2$התנהלו$DN2$,הק־ציפורי,שיתופי,חקלאילמושבכפרםאתוהפכובהם
רוי

$TS1$הקרוי$TS1$
$DN2$הקרוי$DN2$למקםהזדרזומטעםשארכיאולוגיםהתלמודיתהעירשםעל
לה־בליספוריהתושביגירושעללכתובאפשר"מטעם"?שם".
תכחש

$TS1$להתכחש$TS1$
$DN2$להתכחש$DN2$שזולטעוןאבלהסנהדרין,מושבהיתהשציפורילעובדה

ארכיאולוגיותחפירותאגב,נואל.מעשהאובורותכברזוהמצאה

ה-03.שנותבראשיתבמקוםהחלו

רשל־שלתוצרחלקןבספר,רבותטעויותעודלצייןאפשר
נות

$TS1$רשלנות$TS1$
$DN2$רשלנות$DN2$הפ־הארגוןמקיםאל־הווארי,נימרמוחמדבורות.שלוחלקן

לסטיני

$TS1$הפלסטיני$TS1$

$DN2$הפלסטיני$DN2$לישראלשבאלאליהודים""נכנעלא"הנג׳אדה",הצבאי
לעמוד1948בינואררשמילאבאופן"מונהלאויץיוסףב-0591.
מח־מנהלהיהאלאבכוח",הפלסטיניםלסילוקהמבצעיםבראש

לקת
$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$ולאבפלמ"חחיילתהיתהאלונישולמיתבקק"ל.הקרקעות

חטיבהאלאהעילית""מיחידותהיתהלאכרמליחטיבתקצינה.

בקיץולא1949במאיב-02המשולשאתסיפחהישראלסדירה.
מוש־אינםבן־יהודהנתיבהשלבספרההתיאוריםשנה.באותה

תתים

$TS1$מושתתים$TS1$

$DN2$מושתתים$DN2$הס־אתשקראמיוכלצה"ל"מארכיוןדיווחיםעל"בהרחבה

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$במח־ולאבזיכרונותשמדוברמציינתשהיאמכיווןזאתיודע

קר

$TS1$במחקר$TS1$

$DN2$במחקר$DN2$.הע־"ביןולאלעבותות""מבעדהואספרהשםאגב,היסטורי

בותות",

$TS1$,"העבותות$TS1$

$DN2$,"העבותות$DN2$לו.קוראשפפהכפי
שלוהחיבה)שםיששכראלאשדמי"ישקה"שנקראאדםאיןגם

לשע־בהגנהבכירקציןש"לימים,כותבפפהב־כ׳(."ישכח",היה
בר,

$TS1$,לשעבר$TS1$
$DN2$,לשעבר$DN2$פלסטינים".אסיריםשניברצחאשםנמצאשמו,שדמיישקה

"הוגשהנכתב:שבולמאמרומפנההמקוראתמצייןהואהפעם

רצחעלשדמי(ישבה)כנראהשדמיבשםגדודמפקדנגדתלונה

איןשכןבחוכמהזאתלעשותרצוימזייפים,אםגםשבויים".שני

תלונההגשתביןההבדלעללעמודכדימשפטיתבהשכלהצורך

ועוד.עודכךלהמשיךואפשראשם"."נמצאובין

ש"התקשיתיבכךזאתותולהלארכיוניםלהפנותממעטפפה

ישראל"׳.כ׳עוכרלפנייהלךשמיכיישראליים,לארכיוניםלהגיע
ספקמטילאניבתחום,ניסיוןלישישומכיווןמרחיבלאהוא
איןבארכיוניםהמועטניסיונומפאתאוליבגרסתו.עדיןבניסוח
חס־אושגויותרובןולכןמדויקתהפניהכותביםאיךמושגלו

רות.

$TS1$.חסרות$TS1$

$DN2$.חסרות$DN2$בפ־ש"השתמשולכתוביכולהואמשנה,אינההאמתואם

עולות
$TS1$בפעולות$TS1$

$DN2$בפעולות$DN2$מיבכלהבחנהחסרוביריבמטוסים...רחםללאהטיהור

גםנכוןזהדברמקור.לצייןבליבזמן"מחסהלמצואהצליחשלא

"איסוףהיהבגלילביותרהנפוץהמלהמהשפשעלטענתובנוגע

בשבי(".לקיחתם)אוצעיריםגבריםשללהורגהוצאההתושבים,

הפ־היולהורגשהוצאותמסיקפפהאיךיודעאיניאין.מקורות?

שע

$TS1$הפשע$TS1$

$DN2$הפשע$DN2$קור־שיוצרתמניפולציההיא"או"המלהאבלביותההנפוץ
לציה

$TS1$קורלציה$TS1$
$DN2$קורלציה$DN2$שבי.וביןמלחמהפשעבין

בארץהיהודיםההיסטוריוניםמרביתפפה,שללשיטתו
מו־לושאיןחושבאניהרשמית"."האידיאולוגיהלטובתמגויסים

שג

$TS1$מושג$TS1$

$DN2$מושג$DN2$תלמאוניברסיטתבמיוחדסולדהואבארץ.במחקרקורהמה
כדימיפונתחים"על"קפצושלההבכירהסגלשאנשיוכותבאביב

נתוניםמביאלאהואהציונים.השרלטניםאתקנואיךללמדנו

המוטיבציותאתחקרולאביפוהמתגורריםהסגלאנשיאחוזעל

הואאחרבמקוםשלהם.המגוריםמקוםבבחירתשלהםהחבויות

"היסטו־המביכה:ברותווביןמהאוניברסיטהסלידתוביןמשלב

ריונים

$TS1$היסטוריונים"$TS1$

$DN2$היסטוריונים"$DN2$אתלנולספקיכוליםהיואביבתלבאוניברסיטתשעובדים

האתני:הטיהורושל1948מלחמתשלביותרהשלמההתמונה

הרשמי,הארכיוניוהחומרהמסמכיםלכלבגישהקדימותלהםיש
להיסטוריוןואיןמוחלטקשקושזהוהדרושים".והצבאיהממשלתי
אדםכל)אגב,במדינהאחראדםכלפניעל"קדימות"תל־אביבי

צה"ל(.אוהמדינהלארכיוןלהיכנסיכולתיירגם
העצמאותמלחמתעלדרךפורצימחקריםלעודדישלסיכום,

המועדף)המונחוהנכבהמירכאות(להלהצמידמקפיד)שפפה

פו־במניפסטכאןמדוברשאולימהמסקנהמנוסאיןאולםעליון,

ליטי
$TS1$פוליטי$TS1$

$DN2$פוליטי$DN2$,מדועהשאלהרשלני.חיבורזהוהיסטוריכמחקראבלמוצלח

נפ־דיוןדורשתלספרכתריםקשרובארץוגםבחו"לרביםחוקרים

רד

$TS1$נפרד$TS1$

$DN2$נפרד$DN2$הספרהאינטליגנציה(.מצבעלמעטלאללמודאפשר)שממנו

ביבליוגרפיה,אואינדקסכוללאינואבלולעילא,לעילאמעוצב
שנכתבהרציניתבספרותהמעונייןלקוראמדעי.מחיבורכנדרש

אחרים.לכותריםלפנותמוטבהמלחמהעל

רזאדם

הערה



