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 2019מרץ  21חמישי  יום

 לכבוד

 11גילי גאון, מנהלת מחלקת בתעודה, כאן 

 11אורלי ממן, נציבת תלונות הציבור, כאן 

 

 "תגובה לתלונה של מר בן צבי בנוגע ל"הטעיות בסדרה מעברותהנדון: 

  וחשיבותו ההקשר :הקדמה

וכל  2כנגד כל ביטוי ציבורי 1שלו מדובר בדפוס תגובה קבוע וידועקראנו את תלונתו של מר בן צבי. 

ולעניין ילדי תימן  3המציע עיסוק בתחומים חברתיים הקשורים לסוגיות עדתיות בכלל פרויקט

אחרי ספורות דקות והפרק הראשון של הסדרה "מעברות",  ימים לפני שידור 4החטופים בפרט.

לידיו עליית הפרומו הראשון לסדרה, פנה מר בן צבי אל שי להב בפייסבוק, התלונן ודרש לקבל 

את פרטי המוסד בו עבדה ואת פרטי האירועים עליהם את פרטי האחות המופיעה בפרומו, לאלתר 

בן צבי בדפוס של מר העידה. בימים שחלפו מרגע שידור הפרומו ועד לתום שידור הסדרה פעל 

כאשר פנה, תייג והטיח ביוצרי הסדרה ובשניים מתוך ארבעת המומחים האקדמיים  נותבריו

י פנים באשר ליושרם האישי, תהמצולמים בה שורה של אמירות שאינן משתמעות לש

   האינטלקטואלי והמקצועי. 

 

תופעה שונה  משקפת, אינטנסיבית של מר בן צביהתנהלות הבכפי שהיא באה לידי ביטוי  -גישה זו

ין בביטוייה חריפים ככל שיהיו.  -מהותית מכל דיאלוג או מחלוקת העשויים להתעורר סביב יצירה

ניסיונות בלתי מתפשרים לערער ולהוקיע כל אמירה, עדות או טיעון רדיפה של ממש ובהיתר ב

 ושאנ שאינם מתיישבים עם הנראטיב של המתלונן, שמשום מה עדיין נחשב בעיני עצמו כמעיין

 .כאןעוד על התופעה ניתן ללמוד במאמר המצורף  5"אמת היסטורית".

ביום הגשת התלונה של מר בן צבי יצא לאור הספר "ילדים של הלב: היבטים חדשים בחקר פרשת 

בהוצאת משותפת של רסלינג והאגודה ילדי תימן" )עורכים: פרופ' טובה גמליאל וד"ר נתן שיפריס(, 

חברה,  -כחלק מהסדרה לחקר ישראללטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, בסיוע משרד התרבות ו

 6.ת והיסטוריה )ועדה אקדמית: פרופ' אליעזר גרינשטיין, פרופ' רבקה פלדחי, ד"ר יותם חותם(תרבו

קלורמן, -של פרופ' בת ציון עראקי פרי עטםבין היתר אנו ממליצים למתלונן לעיין במאמרי הקובץ )

וד פרופ' אסתר הרצוג, ד"ר מנשה ענזי, שושי זייד, ד"ר ניסים ליאון וד"ר אורי כהן(, כדי ללמ

                                                           
בעקבות כל דיון ציבורי בסוגיות ונהג אחרי כל פרסום של כתבות שכללו עדויות שונות על פרשת הילדים החטופים, כך  1

  לנושא ולנושאים נוספים הקשורים בסוגיה העדתית, כפי שיודגם להלן. הקשורות 
"מנפלאות השיח המזרחי", בעקבות מאמרו של טוביה  ;4.4.2018סאלח פה מסלפים מסמכים וציטוטים", : "למשל 2

הם מקרה אבוד, אני מעדיף  'פרשת חטיפת ילדי תימן'"מכיוון שמפיצי עלילת הדם המכונה בטעות  ;4.3.2017בסקינד, 
 .3.10.2018, "תלעסוק במי שנותן להם את הבמה, ובמקרה הזה בתמר קפלנסקי ובידיעות אחרונו

 תלונות אבשלום בן צבי על יחצ"נות במקום עיתונות וגזענות עדתית חוקית 3
תלונות  ;תלונות אבשלום בן צבי על כתבתה של עידית בן שימול;תלונות אבשלום בן צבי על סילופים ומניפולציות 4

 נוספות אבשלום בן צבי
  מכתב לאקדמאים רשלנים וחובבים  5
  ילדים של הלב: היבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן 6

http://www.haokets.org/2018/10/07/המכחישן-המקצועי-קווים-לדמותו/
http://www.haokets.org/2018/10/07/המכחישן-המקצועי-קווים-לדמותו/
https://observpost.wordpress.com/2018/07/16/yemen/
https://observpost.wordpress.com/2018/07/16/yemen/
https://observpost.wordpress.com/2018/09/25/misleading-2/
https://observpost.wordpress.com/2018/09/25/misleading-2/
https://observpost.wordpress.com/2019/02/12/misleading-3/
https://observpost.wordpress.com/2019/02/12/misleading-3/
https://observpost.wordpress.com/2018/07/01/misleading/
https://observpost.wordpress.com/2018/07/01/misleading/
https://observpost.wordpress.com/2018/07/01/misleading/
http://www.haokets.org/2017/07/10/מכתב-לאקדמאים-רשלנים-וחובבנים/
http://www.haokets.org/2017/07/10/מכתב-לאקדמאים-רשלנים-וחובבנים/
http://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1079
http://www.resling.co.il/book.asp?book_id=1079
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לפיו ולהרחיב דעת באשר לאופן בו ניתן להתמודד ולחקור את הסוגיה תוך שחרור מכבלי הנראטיב 

  כל עיסוק בסוגיה יש בו בכדי להטעות ולסלף. 

בן  מר ה"תחקיר הלקוי" המציג "תמונה היסטורית מטעה" כלשונו שלמבלי לפגוע בזכויות נציין כי 

ת בשורה הראשונה מבין התחקירניות הפועלות בשדה רבת שנים של העומדו הצבי, מבוסס על עבוד

מידה ההתיעוד ההיסטורי והחזותי ועל עבודת דוקטורט העומדת לשיפוט מדעי, מקצועי, באמות 

. הקביעות הפומביות והחד משמעיות של מר בן צבי בקשר לטיבו, המחמירות ביותר אקדמיותה

וקות בעינינו במידה לא מבוטלת של איכותו ומהימנותו של התחקיר והתמונה המוצגת בסדרה ל

 לשון הרע.    הוצאת דיבה ו

 לגוף הטענות

הלוקה בחטטנות יאמרו ש)ויש אף המפורט מאד ו טוען בן צבי כי התחקיר הנוקדניהנדון במכתבו 

שערך )כפי שיעיד הקישור המצורף למכתבו וכפי שיעידו פניותיו המרובות אל היוצרים כמו ( אישית

גם פרסומיו בעמוד הפייסבוק והבלוג של עצמו( בקשר לעדויות המוצגות בסדרה )במסגרתו הציג 

בסטנדרט הראוי  לעיני כל את רישומי הקבורה לכאורה של חלק מקרובי העדים(, אינו עומדלמשל 

מצהיר  כך . לפיכך,לדידו הוא מבקש לשטוח נוכח הנראטיב המקומם שמציגה הסדרהתה אולתלונה 

"שלושה מקרים בהם מוצגת לצופים תמונה מטעה בעקבות , הוא איתר במכתבו בעצמו בן צבי

 להלן התייחסותנו לדבריו.החלטות עריכה שאינן ניתנות להצדקה". 

המובאת כלשונה וכפי שנכתבה  –על הדבקת דבריו של אברהם עובדיה לתגובה  בן צבי מליןמר א. 

בהמשך למספר פניות של עולים בקשר להיעלמות ילדיהם בתקופה הנדונה, כאילו היה זה עובדיה 

עצמו שאמר את הדברים. את ההדבקה, שהיא ביטוי לשימוש בכלי דרמטי ודוקומנטרי, מגדיר בן 

הבסיסית ביותר של סילוף". אלא שהאופן בו הוצגו דברים אלו צבי לא פחות מאשר "ההגדרה 

בסדרה לא משנים כהוא זה את משמעותם וודאי שלא מסלפים אותם. הדברים נאמרים ומוצגים 

בצורתם המקורית. השחקן המקריא בקולו את דבריו של עובדיה אכן מוסיף את המשפט מהמכתב. 

כל קטע הנאמר מפיו של שחקן את תיחום האם לשיטתו של מר בן צבי עלינו להוסיף תחת 

הציטוטים לפי אומריהם? מדובר במכתב אמתי, בן הזמן, רלוונטי וקשור לדיון, המובא בלשונו תוך 

שאינה משנה את  תהדבקה דרמטית טלוויזיוניב, כאמור, הבאתו בצורתו המקורית בפני הצופים

  תוכן הדברים המובאים? לסילוף כלשהו שלטוען בן צבי מר האם . מהות ותוכן הדברים

"רבות עשינו לפענח את התעלומה ולא עלה  עצמן אברהם עובדיה מציין כי בזמן ההתרחשויות

בידינו. וכשהיינו שואלים את נהגי מגן דוד אדום היו מושכים בכתפיהם וטוענים שאין להם מושג 

אדישה. גם מוסדות בכל העניין. גם מן המשטרה לא זכינו לעזרה, ואף הסוכנות היהודית הייתה 

התאחדות התימנים שייצגו את העדה כביכול לא השיגו מאומה והעניין נשאר סתום עד היום הזה". 

מכתבי כלפי הסוכנות היהודית מפרט את גישת המכתב המוצג ומקוריין בקטע ובהקשר הנדון 

הקת וחד הרי מכתב זה הוא הדגמה מוב .עולים התימנים ופניות התאחדות התימניםתלונות של הה

"ואף הסוכנות היהודית הייתה אדישה. גם מוסדות התאחדות  :משמעית של הטענה המצוטטת

"מכתבכם עשה  :התימנים שייצגו את העדה כביכול לא השיגו מאומה", שהרי מופיעות בו המילים

עלינו רושם מוזר. אין להעלות על הדעת כאילו חס ושלום גונבים ילדים בישראל. אחינו התימנים 

התמימים אינם רגילים לטפול רפואי מודרני ומכאן נתפתח אצלם מקור הדמיון". היכן מצוי 

נחשבות על ידי מר בן צבי  לא הסילוף? אנחנו תמהים, האם עדויות שנכתבו אחרי ההתרחשות
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כמהיימנות כאשר הן מובאות עם סימוכין ודוגמאות לאופן בו האירוע המתואר תועד על ידי אנשי 

     הממסד עצמם?

ילדי תימן מבית עולים  16מר בן צבי מלין על השימוש כאילוסטרציה במכתב העוסק בחטיפות ב. 

בפשטות )אם אכן הבנו  ,עתלית והעברתם לירושלים בעת הדיון בסוגיית חטיפות הילדים. טענתו

 היא שאל לנו להשתמש כאילוסטרציה בדיווח בן הזמן על חטיפת ילדים שאינם כראוי את הניסוח(,

תינוקות ופעוטות שנחטפו במסווה של טיפול רפואי. כלומר, אל לנו להציע בטיעון על חטיפה עדות 

לא על ידי  -? מה הטווח?(, ושנחטפו9)? או  8 -לחטיפה שהילדים שנחטפו במהלכה היו בני יותר מ

אותם  אסף אותם, העלה אותם על אוטובוס ולקחש אחרגוף  נציגי אנשי המנגנון הרפואי אלא על ידי

ישיבה בירושלים )ראו הפירוט כפי שהוא מופיע במכתב התלונה של ללא ידיעת או אישור הוריהם ל

לו אדרבא,  ;מר בן צבי(. אנחנו מבקשים לעצור לרגע ולהזכיר כי מדובר במסמך שהוצג ולא נותח

אל היה מנותח, היינו מציעים לצופים דיון מעמיק בהסתעפות חקירת האירוע על ידי משטרת ישר

למרות קביעתו הנחרצת )שלא ברור לנו על  7.חטיפותובייחוד בחלקם של ארגונים רבניים מחו"ל ב

איזה בסיס היא נשענת(, כי "המסמך עוסק בפרשה שונה באופן מהותי" מיתר חלקי הדיון בסוגיה 

יתרה מכך, תלונות בנות הזמן של הורים על היעלמות ילדיהם התייחסו סבורים אחרת.  ואנ בפרק,

הן לתינוקות בני יומם, הן לפעוטות ולעיתים גם לילדים בוגרים יותר. האם השימוש באילוסטרציה 

, גם אם אלו אינם עומדים פרשת היעלמותם של ילדיםכלשונה במסמך בן הזמן את במסמך המציין 

בי כלפי אירוע שכל תכלית התלונה סביבו היא הזמה, שימוש כוחני צ-באמות המידה שקבע מר בן

הוא מבחינת ה"הגדרה הבסיסית ביותר של  בשליטה לכאורה בידע וניכוס הנאותות ההיסטורית,

עובדות מסולפות? אנו מטילים אי אלו דרך האם הצופה ההדיוט התרשם מהמסמך הנדון סילוף"? 

 ספק בהטלת הספק של מר בן צבי. 

נזעק מר בן צבי מהדיון המתקיים בפרק השלישי של הסדרה "מעברות", סביב יציאת האשכנזים  ג. 

ארוך של הסיבות בגינן זכו העולים האשכנזים ביתרון ומהמעברות. פרק זה נפתח בתיאור מפורט 

הקרבה והשפה בין היתר מונה הדיון את  .על פני אחיהם, יתרון שסייע בידם לעזוב את המעברות

בין עולי אירופה לנציגי הממסד, את ההרכב המשפחתי של המשפחות האירופיות לעומת  המשותפת

אלו מארצות האסלאם ואת סוגיית השילומים והפיצויים. מר בן צבי מלין על השימוש בציטוט 

. הוא מופיע בקטע המתואר 1957דבריו של יהודה ברגינסקי. אכן, הציטוט לקוח מדיון שנערך בשנת 

בו הקדישה מדינת ישראל את יהבה הארוך זמן הבמהלך פרק ח, כביטוי ממשי כמייצג הלך רו

כי האמור  נטען לתפיסת עולם שהכתיבה מדיניות. אין בדבר משום סילוף היות ולאלקליטת עלייה, 

. גם התהליכים הקשורים בשילומים והפיצויים מגרמניה נפרסו על פני שנים 1952נאמר בשנת 

  מוגדר על ידי מר בן צבי כ"הגדרה הבסיסית ביותר של סילוף"?ארוכות. האם גם דיון זה 

זוהי פרקטיקה מקובלת, מוצדקת, ומובנת מאליה, הן במחקר היסטורי אקדמי והן ביצירה 

תיעודית, לפיה ציטוטים רלוונטיים מסיומו של תהליך ארוך טווח משמשים כמקור לבחינתם של 

 בתחילתו של התהליך. הלכי רוח או פרקטיקות מוקדמות יותר שיושמו

את כל המובאות, סדרת דוקו טלוויזיונית, מסגרת , בלשיטתו של בן צבי, עלינו לבחון בקפידה

הציטוטים והאמירות, ובייחוד את אלו המבטאות תהליכים מורכבים וארוכי טווח, הלכי רוח 

                                                           
תורניות ועל חלקם של  לישיבותהעברת ילדים על המתקיים בימים אלו כפי הגנוז בארכיון הציוני, ומטופל במחקר  7

 גופים דתיים וחרדיים בפרשות היעלמות ילדים מקרב העולים. 
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כך למשל עלינו המובאות בהקשר מסוים ואינן מתיישבות עם הרצף הכרונולוגי שלו. ותפיסות עולם, 

השימוש בציטוטים מפיו של דוד בן גוריון כפי שהם מופיעים לאורך הפרק  אתלהשמיט  או להחריג

או שמא עלינו לעשות  .וגיורא יוספטל הראשון, וכך גם לגבי דבריהם של משה לזר, יהודה וייסברגר

 כן רק כאשר המובאה אינה עולה בקנה אחד עם תפיסת עולמו של מר בן צבי?

 הצורך בגילוי נאותעל 

בהמשך לאופן בו הסתיים ו כלקח, ראוי )ובייחוד תהיינהמפורטות ככל ש -בעת שיגור תלונות

להציע גילוי נאות  8וגיות קרובות לאלו הנדונות(,העיסוק האינטנסיבי הקודם של מר בן צבי בס

על כן תמיהתנו נוכח היעדר גילוי נאות כזה מצדו של  9קשר שבין הנושא הנדון לעוסקים בו.באשר ל

פעל בבית ש, באשר לקשר המשפחתי שלו לחברת הכנסת שרה כפרי ולבית האומנה מר בן צבי

  10.משפחת בן צבי בכפר יהושע

 

בכל עמותה שהיא  ה או בעברויוצרי הסדרה "מעברות" אינם חברים או פעילים בהוהסר ספק, ן למע

ת חטיפות ילדי תימן, ואין להם כל קשר אישי, משפחתי או מניע נסתר אחר הקשור יהקשורה לסוגי

  בפרשה זו. 

 דוקומנטריתלאתיקה : תזכורת באשר סיכום

הוא משום  ו"הטעייה",   האם השימוש החוזר ונשנה במילים "ההגדרה הבסיסית ביותר של סילוף"

עיתונות.  אינם תעודייתאו סדרה סרט אנו סבורים שלא. טענות? השל  ןמתן תוקף לאמיתות

לאתיקה  תמחויב תיצירה תיעודי. יםוית הראייה של היוצרולספר סיפור מסוים מז מטרתם

להבדיל מכתבות טלוויזיה ועיתונות המחויבות לאתיקה עיתונאית. יצירה תיעודית , דוקומנטרית

, עקרונות ברורים שורה שלדוקומנטרית הלאתיקה  איזון ותגובה.מהלכים של ל תנדרשאינה 

להאיר זרקור לפינה אחת במציאות ודרכה לספר ואות עד כמה שניתן לא להתערב במצי בראשם

כמה תופעות  איגוד של כך גם. , אילוסטרציה של חומרי ארכיון היא כלי לגיטימי ביותרלפיכךסיפור. 

 . וכך גם שימוש ברעיון שרטוט הלך רוח מתמשך כדי להציג תופעה או מגמה.דומות כדי לחדד רעיון

עוד על האתיקה של יצירה תיעודית קולנועית וטלוויזיונית ניתן ללמוד מעשרות מאמרים שנכתבו 

 11ופורסמו בנושא, בידי טובי המומחים בתחום.
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אנו מוחים על השימוש המוחלט ". מר בן צבי קובע בנחרצות כי יוצרי הסדרה ביצעו "הטעייה

 ם בכתבמשום הבעתוהדיבה הנובעת מהם  הםב ועל כוונות הזדון התלויותודומיו  והנחרץ במונח זה

לשיטתו של מר בן צבי והן משקפות  , כפי שפורט לעיל, נחשבות כאלושהרי "ההטעיות" בפומבי,ו

הנראטיב של הסדרה "מעברות" משקפות שאופן הצגת , בדיוק כשם את פרשנותו ואת תפיסת עולמו

 . את פרשנותם ותפיסת עולמם של יוצריה

 

 בברכה,

 "מעברות" הסדרה יוצרי

 

                                                           
 :Nichols Bill, Representing Reality, Bloomington ;( 1993) 45תרגמה: רבקה ספיבק, זמנים של המקום", 
Indiana Univ .Press, 1999 

 


