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Abstract  
 
This document contains four separate analyses, each with a different author, of the 
“Gans” committee report on the Bible codes (DP 364 of the Center for the Study of 
Rationality, June 2004). The analyses appear in alphabetical order of the authors’ 
names. Three of the authors were members of the committee; one, Doron Witztum, is 
active in Bible codes research. Two of the analyses—by Aumann and by Furstenberg—
support the report of the committee; the other two—by Lapides and by Witztum—do 
not. This document contains material that was generated after the results of the 
committee’s experiments became known; other than reporting the numerical results 
themselves, DP 364 contains only material generated before they became known.   
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A PERSONAL PERSPECTIVE ON THE WORK OF THE “GANS” COMMITTEE 
 

Robert J. Aumann 
 
 
1. As reported by Aumann and Furstenberg in DP 364 of the Center for the Study of 
Rationality (June 2004), the committee that investigated the Gans-Inbal results on the 
Bible Code was unable to replicate their results. Thus, the evidence gathered by the 
committee fails to confirm the existence of the putative code.   
 
2. By their nature, significance tests of the kind performed by the committee can only 
show that a phenomenon exists (or is very likely to); they can never show that a 
phenomenon does not exist. Even when—like here—the test turns out negative, in 
principle it remains possible that a different design may yield a positive result. 
 
3. Nevertheless, failure to confirm an experimental finding in a replication of a 
scientific experiment casts doubt on the validity of the original finding. When there is a 
question as to whether or not a phenomenon exists, a negative finding such as that of the 
committee must be taken as evidence against the existence of the phenomenon. 
 
4. In this instance, doubts have been raised as to whether the committee’s experimental 
design was carried out correctly; in particular, whether the data provided by the experts 
was in all cases correct (please see the section of this document authored by Doron 
Witztum). From some viewpoints, some of these doubts are unquestionably justified; in 
one case, an expert provided data some of which he himself subsequently acknowledged 
to be mistaken. 
 
5. But, in spite of acknowledged mistakes in the data provided by the experts, the 
committee’s work should not be entirely discounted. The input to the experiments 
consists not just of the data provided by the experts; the experts themselves, and even 
the process of selecting them, are part of the input. The question that the committee 
faced is whether the existence of a code could be verified scientifically by currently 
available methods. In this case, the methods included the exercise of judgment by the 
experts in deciding on the data to submit; the exercise of judgment in selecting the 
experts; and the exercise of judgment in selecting those who selected the experts 
(Professors Furstenberg and Lubotzky). All this was part of the experimental design. 
Perforce, the design took into account that some of the experts might make mistakes; 
this may be considered an inherent random element, like other random elements in the 
design (e.g., selection of a key for the random number generator, or indeed selection of 
random numbers once a key has been selected). Frankly, I don’t see how the design 
could have been improved a priori.  
 
6. As an observer—not a researcher! —I have been involved with the Codes research 
for close to twenty years, and have invested in it a tremendous amount of time and 
energy. Though the basic thesis of the research seems wildly improbable, for many 
years I thought that an ironclad case had been made for the codes; I did not see how 
“cheating” could have been possible. Then came the work of the “opponents” (see, for 
example, McKay, Bar-Natan, Bar-Hillel and Kalai, Statistical Science 14 (1999), 149-
173).  Though this work did not convince me that the data had been manipulated, it did 
convince me that it could have been; that manipulation was technically possible. The 
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arguments that ensued—including, on both sides, implicit or explicit accusations of 
manipulation—eventually became extremely complex, and I was unable to follow them 
sufficiently well to decide for myself who is right. Having become convinced that the 
only way to settle the matter to my satisfaction is to conduct an experiment designed 
and analyzed under my own supervision, I welcomed the suggestion of Eliyahu Rips to 
chair the committee referred to in Paragraph 1 above. Though fairly sure that the 
committee’s work would convince almost no one who did not hold the corresponding 
opinion beforehand, I still thought it worthwhile to conduct the experiment just for the 
purpose of deciding the issue for myself. And, I decided that that would be the end of 
my own involvement in the Codes research. 
 
7. During the years of the committee’s work, I became convinced that the data is too 
complex and ambiguous, and its analysis involves too many judgment calls, to allow 
reaching meaningful scientific conclusions. 
 
8. The matter of manipulation played a central role in the evaluation of the research, 
and also in the research itself: the committee’s experiment was designed to avoid, at all 
costs, the remotest possibility of manipulation. I myself have gotten to know the people 
on both sides fairly well, and find the accusations of manipulation hard to believe; 
everyone involved seems sincere, and also to understand the issue of manipulation—
which makes unintentional manipulation unlikely. Nevertheless, the basic thesis of the 
research is a priori even harder to believe than the possibility of manipulation. 
Moreover, matters of personal trust cannot be considered a legitimate part of a scientific 
analysis; results must be repeatable and objective, and their validation cannot depend on 
the analyst’s personal assessment of the researchers’ honesty. 
 
9. An interesting feature of this research is that, as noted in Paragraph 6, almost 
everybody involved made up his mind early in the game—sometimes before seeing any 
evidence at all—and then was unwilling to consider changing it. The research has a high 
ideological content, and many people are unwilling to abandon ideologies, no matter 
what the evidence is. When I first presented the results of Witztum, Rips, and 
Rosenberg at the Center for the Study of Rationality at the Hebrew University, 
Professor Maya Bar-Hillel told me after the presentation, Bob, I won’t believe this no 
matter what evidence you bring me. She now says—and no doubt believes—that this 
was not really meant literally; but I believe that it was, and indeed that it remains true 
today. Many others hold similar views. 
 
10. Some readers may disagree with the view set forth in Paragraph 5 above, and hold 
that a factual error disqualifies the research. But even under this view, the committee’s 
results certainly do not support the Codes. At best, they return us to where we were 
before the committee started its work—with a low a priori estimate of the probability 
that the Codes are real. 
 
11. We come finally to the bottom line: A priori, the thesis of the Codes research seems 
wildly improbable. Though the original work of Witztum, Rips, and Rosenberg, and 
that of Gans, established a prima facie case for the existence of the codes, this case was 
undermined by the work of the “opponents” (see Point 6 above). Research conducted 
under my own supervision failed to confirm the existence of the codes—though it also 
did not establish their non-existence. So I must return to my a priori estimate, that the 
Codes phenomenon is improbable. 
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ANOTHER PERSONAL PERSPECTIVE ON THE WORK OF THE “GANS” COMMITTEE 
 

Hillel Furstenberg 
 
 
    As the member of the Gans committee entrusted with implementing the experiments 
designed by the committee, I will record some comments on the procedures followed, in 
the hope that this may help evaluate the outcome of the experiments.  It will be useful to 
begin with some general observations. 
 
    The "Codes hypothesis" which was being tested claims the existence of encoded 
references to historical "events" - or "facts" - in the text of the book of Genesis, 
including events taking place after the writing of the Bible was completed.  One must 
bear in mind the fundamentally non-scientific character of this hypothesis.  This is not 
on account of the outrageous nature of the claim, but rather because of its 
incompleteness which doesn't allow for falsification. Noone is privy to the type of 
events that a divine Encoder would choose to include. This must be guessed at, and the 
non-appearance of a particular event or fact does not falsify the claim.  Nor can one be 
certain that the data will be presented in precisely the form we expect. The hypothesis 
does prescribe the manner in which events are purportedly recorded; namely, by 
statistically testable proximity within the text of key words or phrases related to the 
event.  In the case of the Gans experiment and its replication, the words in question are 
the names of leading Jewish personalities and the designations of localities of 
significance in their lives (usually birthplace or place of death). Guesswork enters 
however on account of ambiguities in the presentation of this data; the rules for 
presentation will tend to be ad hoc and are not part of the larger hypothesis.  It must be 
conceded that the design of experiments by our committee did not succeed in 
eliminating this guesswork. 
 
    The original experiments by Rips, Rosenberg and Witztum and by Gans were flawed 
as a result of the looseness in the presentation of data which theoretically allowed for 
manipulation of the data that would lead to ostensible confirmation of the hypothesis.  
In attempting to replicate the Gans experiment, the committee sought to avoid the 
pitfalls of the earlier version, hopefully both with regard to the credibility of a 
confirmation and with regard to the decisiveness of non-confirmation. Here the first 
goal was relatively easy to achieve; the second much harder.  The first goal was 
achieved to some extent in both versions of the experiment, by calling upon 
"independent" experts to make the decisions that determined the data to be checked by 
the computer search of the text.  The security component was more decisive in the 
Replicative version in which, following a suggestion of I. Rips, a multi-stage process 
was invoked, involving independent experts between whom no collusion was possible, 
and by carrying out the various stages of the process under a high degree of 
confidentiality. 
 
    The significance of non-confirmation of the hypothesis by the experiment is 
predicated on the assumption that the data being fed the computer is "correct". Clearly 
there is no absolute way of ascertaining this, and the "human" component is 
unavoidable. The data regarding the names of the personalities was left unchallenged, 
and a battery of experts was called upon in determining the list of localities to be 
checked against the names. In the original conception of the replicative test the experts 
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were to be called upon to (i) identify the localities associated with each individual, (ii) 
determine the appellation of the locality at the time in question (e.g., Leningrad vs St. 
Petersburg), (iii) determine the correct spelling of the appellation in question.  These 
represented the three stages of the compilation process. 
 
    In the course of implementing stage (ii) it was found that typically knowledge of the 
time span in question would enable the expert consulted to guess who the historical 
figure was, thus compromising the desired independence of the information provided by 
the various experts. To overcome this the second expert was asked to report on the 
appellation/s of the particular locality as they appeared in Jewish documents during the 
various periods of Jewish occupation. 
 
    In the original conception as discussed by our committee, the third stage was to deal 
with orthography from a purely grammatical standpoint, and there was some 
ambivalence as to the role of an expert in this regard. The committee accepted the 
algorithm proposed by I. Rips (appearing in Appendix 3B(iii) of the formal committee 
report, DP 364 of the Rationality Center), which provides the rules of spelling for words 
with known pronunciation.  It developed, however, that the pronunciation of names in 
most cases - as attested to by the experts consulted - could only be known from the 
spellings. The procedure that appeared as a result most in line with the spirit of the 
deliberations by the committee on this matter was to consult a third set of experts on the 
spellings that appear in documents relating to the localities. Thus three further experts 
were called upon, each widely read on Jewish history in a particular geographical 
region, and they reported on the dominant spellings used for the cities in question. 
Finally, when applicable, the spellings were modified in accordance with the Rips 
algorithm. 
 
    Another deviation from the committee directive was instructing all but the first expert 
orally rather than in writing. This was found necessary as a result of the subtlety of the 
instructions and the need for clarity as well as the nature of our request which made an 
informal presentation preferable to a formal one in writing. 
 
    The challenge remains to the proponents of the Codes hypothesis to design an 
experiment that can be decisive in both directions. It is questionable whether the human 
element can be removed in a manner satisfactory to all sides.  The present experiment 
is, in my opinion, close to optimal, and may represent the best that "scientific" analysis 
can achieve, but it cannot be said that the issue has been totally resolved. 
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OPINION OF A COMMITTEE MEMBER 
 

Isaak Lapides 
 

 
At present, I cannot sign the final protocol of the Committee, and let me explain the 

reasons. 
 
Background. After several years of tense discussions, the Committee consisting of 5 

scientists, mostly mathematicians, worked out instructions for two lists of data for two 
experiments. One of them is designated R and the other is designated F. Both 
experiments are aimed at performing another test in the spirit of the Gans experiment, 
where R more closely follows the principles used in Gans' investigation, while F is 
more "loose" in its design. 

 
Each of the sets of data was prepared by an expert/experts appointed by the 

representatives of the Committee. The computations on the basis of the data provided 
by the experts show lack of significance.    

 
At the last meeting of the Committee (reduced to 3 members after Professor Bar-

Natan and Professor Rips resigned from the Committee), Professor Aumann and 
Professor Furstenberg inserted the results of the computations into the final protocol of 
the Committee, prepared in advance, and signed it. I, being the third member of the 
Committee, refused to sign it. In the sequel, I specify the reasons for my refusal to sign 
the protocol of the Committee. 

 
Technical reasons. A thorough check has shown that the work of the experts and of 

the representatives of the Committee was plagued with extreme carelessness, resulting 
in dozens of errors and in many essential violations of the instructions of the 
Committee. The experiments based on those data therefore lacked any scientific 
meaning (see [1] and [2]). 

 
List R.  
(1) Expert (I) of list R was requested to identify the places of birth and death of the 

66 personalities of the sample. The instructions in writing stated: 
 
"We are asking you to write only the places that, according to your opinion, are 

known in a reliable way; you have to indicate the sources of the information and to 
specify the rules according to which you have acted and how you have applied these 
rules in every particular instance." 

 
The aim of these requests is to secure the transparency of the work of the experts 

and its quality. 
 
Let us check whether expert (I) had fulfilled these requests. Now, expert (I) has 

provided a list of criteria for his work. Do these criteria satisfy the above requests? 
Carefully looking at the criteria provided by expert (I) definitely leads to a negative 
answer. 
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The 1st paragraph of the criteria says: 
 
"Where I have written ‘All the sources’ my intention is to say that this is the 

conclusion of different sources that seem to be independent and, in addition, were 
convincing to me" 

 
This is not a rule and not a criterion, but merely a way to designate a subjective 

decision, which is misleading in its form and certainly is not a substitute for a specific 
reference to a source. (Expert (I) used the designation "all the sources" 25 times and 4 
times he gave no reference to a source at all.)   

 
Paragraph 4 deals with the cases of doubt, and here is what it says: 
 
"In different cases we were unable to make a decision or to establish the facts, so 

then I wrote question marks and added the word "probably"." 
 
Expert (I) did not formulate any clear criterion when a case will be defined as a 

doubt. He contends himself with amorphous saying void of any actual meaning and 
which contains no operative rule how to distinguish between different situations 
(different reasons leading to a state of doubt) and what are the orderly ways of resolving 
the doubts. In the absence of a definite rule, expert (I) in many cases called the data 
doubtful in a subjective way and without any meaningful control. (And his decisions 
about what should be termed as doubtful show a considerable lack of consistency.) 

 
In the remaining paragraphs 2, 3 and 5 expert (I) only indicates what are the kinds 

of sources preferable in his view ("studies and books in which the main goal is the as 
meticulous as possible record of the places of birth and death," personal evidence and 
"books and researches devoted to single person"), but he gives no rules of preference 
amongst these sources. Moreover, in many cases expert (I) acted totally against these 
paragraphs (see [1], pp.12,13). In addition, there are 4 cases that correspond to 
paragraph 3 (personal evidence), and only in one of them (with respect to the place of 
birth of R' Yaakov Emden) does the personal evidence support the data provided by the 
expert.  

 
And to be sure, in the absence of definite guiding rules, expert (I) never indicates 

how he applies them in every individual case. 
 
Given all the above, it is possible to state that expert I did not fulfill the requests of 

the instruction letter. Nevertheless, the representative of the Committee agreed to accept 
the work of the expert. 

 
In addition, the work of first expert (I) is done with extreme sloppiness. In [1], pp.6-

10, 14(!) cases are listed in which the content of the source expert I is referring to, 
simply does not match at all the data as given by the expert (or it even contradicts it). In 
one instance there was an error in the identification of the person (HaRaShash). (In 6 
cases the expert conceded that he was in error. For the rest see [3].) 

 
(2) According to the written instructions of the Committee, expert (II) had to 

provide the "names of the communities for the places appearing in the list" (no more 
than 3 names for each place). He also was requested "to specify the rules according to 
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which you have acted and how they were applied in every particular instance, and to 
indicate the sources of the information." 

 
Here the actions of the representative of the Committee were in clear violation of 

the protocol. Instead of giving to expert (II) the written instructions of the Committee, 
he chose to instruct expert (II) orally, "in the spirit" of the written instructions, as he 
indeed indicated in handwriting on the text of the instructions. He also chose to deviate 
from the written instructions and not to require from the expert that the name of the 
community should be connected with a definite epoch. 

 
Since expert (II) was given the instructions orally, it is impossible to determine now 

whether other (maybe inadvertent) deviations from the written instructions were made. 
And if they were made, how many. In any event, judging from the work of expert (II), it 
turns out that: 

(a) He did not know that he has to give the names of communities, but rather the 
names of the localities (so, for example, he gives the name "Moravia," which is the 
name of a country and not the name of a community). 

(b) He did not know that he has to give not more than 3 names (in 18 cases he gives 
more than 3 names). 

(c) He did not know that he has to specify rules for his work and to indicate how to 
apply them in every particular instance, as required in the written instructions (and 
therefore he did not do this). 

(d) He did not know that he has to give references to the sources of his information 
(and therefore he did not do this). 

(See [1], p.18.) 
 
(3) The next step of the actions of the representatives of the Committee has no basis 

whatsoever in the protocol of the Committee. Namely, they appointed a group of 
experts (III). The representatives of the Committee did not provide any explanation why 
they decided to appoint group III thus deviating from the protocol of the Committee. In 
this case also the instructions were given orally, without any precise documentation in 
writing. Furthermore, the representatives of the Committee do not remember at present 
what they precisely asked from group III! The representatives of the Committee are 
"inclined to think" that they asked from group III to choose one of names appearing in 
the list of expert II for each of the places (indeed, group III almost always gave only 
one name). 

 
  If this was indeed the request from group III, this is a clear violation of the 

protocol, which gives the following instruction: 
 
"If there are several names, choose the most significant one. If the names are equal 

in their importance, take all of them, but not more than 3 for one place (in the indicated 
epoch)." 

 
Besides, in 12 cases the data given by group III is not contained in the list of expert 

(II). 
 
Group III supplied their data orally, and the only documentation of their data is in 

handwriting on the report of expert (I). Comparison between this data and the final list 
(taking into account the spelling rules) shows that in 12 cases the corresponding names 
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in the two lists do not fit one to another (see [1], pp.19-20). 
 
(4) Faults in the process of the spelling of the names. The Committee adopted a 

procedure of how to get the spelling (in Hebrew) of each name. This procedure requires 
the knowledge of the correct pronunciation of each name. This information was to be 
supplied by the last expert by punctuation of the name ("nikud" in Hebrew). Instead, the 
representatives of the Committee decided the pronunciation themselves. As a result, in 
18 cases this decision seems to be mistaken or lacking ([1], p.22). In addition, in 12 
cases there were mistakes in applying the procedure. In addition, one of the 
personalities was by mistake omitted from the list. In addition, in 3 cases by mistake the 
place of the burial and not the place of the death was indicated. In addition, there were 3 
typos ([1], p.22). 

 
Conclusion: The accumulation of all the mistakes and faults described above makes 

the experiment R performed with this data devoid of any scientific meaning 
whatsoever.  

 
List F. 
(1) The expert for F was asked to prepare two lists, one of "localities" and the other 

of "Jewish communities." In fact, he only prepared the list of localities. 
 
(2) The expert was asked to prepare "a short list of reference forms" (prefixes) for 

each of the two lists. He did not do this. 
 
(3) The expert did not provide any references for his information. He did not supply 

"a short explanation (in one or two lines) to each locality" as he was explicitly 
requested in writing. 

 
It turns out [2] that there was a lacuna (oversight) in the protocol of the Committee. 

Namely, it does not specify what to do with the data supplied by the expert. 
 
I stated the basic reasons why I do not agree with the results of the experiments 

performed by the Committee. I concluded that the starting data cannot lead to a well-
founded conclusion regarding the Gans paper. 

 
In conclusion, I believe that the Committee must start afresh or complete its work 

without any resolution. 
 

References 
[1] D.Witztum, Comments on List R (in Hebrew), submitted to the Committee. 
[2] D.Witztum, Comments on List F (in Hebrew), submitted to the Committee. 
[3] D.Witztum, Comments to the reply of the expert (I) (in Hebrew), submitted to the 
Committee. 
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A CRITIQUE OF THE REPORT SUBMITTED BY THE COMMITTEE 
ESTABLISHED TO EXAMINE GANS’ EXPERIMENT 

 
Doron Witztum 

 
 
Summary  
a.  An experiment performed by Harold Gans [G]1 to examine ELS rabbi/community 
matches in Genesis, concluded with statistical results that were highly significant. Data 
collection for the experiment was accomplished through a mechanical procedure by 
means of a precise algorithm.  
b.  Following criticism of the algorithm and its implementation, a committee headed by 
Professor Yisrael Aumann was established. (The committee included a representative of 
the experiment’s proponents, Professor Eliyahu Rips and a representative of its 
opponents, Professor Dror Bar-Natan). The objective of the committee was “to look into 
the results reported by Gans in [G].” The committee began examining the algorithm and 
how it was implemented, but after several meetings the original goal was abandoned 
and the committee moved onto something different: To plan and perform a new 
experiment that would examine the ELS matches of rabbi/community names in Genesis 
using new data.  
c.  Because of disagreement over this new experiment’s protocol, it was decided to 
conduct two separate experiments: Experiment [F] that would be loosely connected to 
[G], and experiment [R] that would replicate [G]. Data collection for the new 
experiments was entrusted to experts appointed by committee member Professor Hillel 
Furstenberg. Each expert would work in accordance with written instructions prepared 
in advance by each experiment’s proponents.  
d.  When we finally received the lists of data collected by the experts for [F] and [R], it 
was immediately obvious to us that they included errors. (For example, on the first page 
of data for [R] the word Venice was misspelled (" ינוציא ו " instead of " יניציא ו ") and on the 
first page of data for [F] the name of the one Spanish town " ולידוט " was confused with 
the name of another Spanish town " ודילאט "!) We immediately drew the attention of the 
committee to the fact that there were trivial errors in the data, and made it clear that we 
would not take part in any experiment or calculation until the collected data was first 
verified as being appropriate for a scientific experiment. As we will explain below, an 
exhaustive examination made at that time found not only trivial errors, but discovered 
that the experiments were fatally flawed because of deviations from the protocol and 
because of errors and carelessness in preparation of the data. 
e. When we informed the committee chairman of our decision, he insisted on 
proceeding with the experiments regardless. Even though he agreed that the data 
                                                 
1  Concerning the experiment see:  
Gans, H, J. (1995). Coincidence of Equidistant Letter Sequence Pairs in the Book of 
Genesis. Preprint.  
In “97, due to critical feedback Gans decided to thoroughly examine his data and he 
announced the results of the subsequent two year investigation in a detailed paper:  
Gans, H, J. (2000). A Primer on the Torah Codes Controversy for Laymen. Preprint. 
Pp.16-18.  
Also see details in the book “Tzofen Bereshit” (“The Genesis Code”) by D. Witztum 
(5764) in chapter 17 and in appendix 13. 
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included serious flaws, he argued that he nevertheless felt obliged to complete the 
project as specified in the protocol that had been prepared in advance. When we retorted 
that an experiment based on such severely flawed data would be worthless, he admitted 
that it might indeed be necessary to start again from scratch. However, he insisted that 
he would publicize a committee report on the experiments even if we refused to 
participate, relying on Professor Bar-Natan’s calculations. The chairman recommended 
that we agree to conduct the experiment and hand him our calculations, and said that if 
we did so we would be given an opportunity to explain the experiments’ flaws.  
Only by agreeing to his suggestion were we enabled to apprise the public (in the 
committee report) of the simple fact that the experiments lacked scientific validity. 
Besides our firm position that it was inappropriate to conduct a flawed experiment and 
publicize it as scientifically valid, we are puzzled at the using of “conforming to 
protocol” as a chief rationale to continue with the experiment and publicize its results. 
In fact, the protocol was not conformed to in the course of the experiment and there 
were actually significant deviations from it, as we will explain below.  
 
In conclusion  
• The results of the committee’s experiments reflect nothing but the failure of their 

data preparation. In particular, these results provide no implication concerning the 
existence or non-existence of the ELS phenomenon. 

• As we have always stressed, according to our thesis only experiments based on 
accurate data have a good chance of succeeding, while those based on erroneous 
data are likely to fail.  

 
In the rest of this paper, we will expand on the above mentioned points and in 

section E we will discuss whether any scientific benefit accrued from the committee’s 
work despite its flaws.  
 
A.  The Gans Experiment  

The Gans experiment [G] had two components:  
1. The thesis. The thesis includes an exact definition of the investigation’s subject. The 
experiment was precisely the same as the [WRR] experiment except for one thing. A list 
of communities of birth and death for each personality was substituted for the list of 
dates of birth and death used in [WRR]. The personalities, appellations, formulae, and 
p-level calculations were identical to that of [WRR]. For the communities, the 
experiment used the Jewish names (wherever possible), and used the main variants of 
these names. The spelling of the community names followed fixed rules. 
2. Data collection. The data used was established by the Inbel Algorithm using the 
following database: Encyclopedia of Great Men in Israel (EGMI, edited by Dr. M. 
Margalioth), Encyclopedia Hebraica (EH), and the New Concordance of the Bible.  
 

Let us detail the similarity of the components of [G] and [WRR]. 
1. Concerning the thesis: 
a.  In [WRR] the subject investigated was the Rabbis’ birth/death dates and not any 
other dates connected to them. Similarly, in [G] the subject investigated was the Rabbis’ 
birth/death locations and not any other places connected to them.  
b.  [WRR] utilized only Jewish dates and not gentile dates. Similarly, [G] used the 
Jewish names of communities. (For more details, see appendix of this report, in 
appendix e of the document: “Remarks concerning the flaws of experiment [F]”).  
c.  [WRR] used only major name variants (this point is explained in “Tzofen Bereshit” 
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chapter 7). [G] used the same policy concerning community names.  
d.  [WRR]’s spelling was established according to fixed rules. The rules used by [G] 
were exactly the same rules used and documented in [WRR]. 
 
2. Concerning data collecting:  

Both [WRR]’s Rabbis lists were based on EGMI. The data of the names and 
appellations were taken from EGMI by the expert, Professor Shlomo Zalman Havlin 
unless expert opinion differed. Thus EGMI was the default choice. EGMI was also the 
default choice also for the date data. Each date was taken from it unless it was found 
erroneous (or missing).  

[G]’s choice of places followed a similar procedure. EGMI was the default choice 
used whenever expert opinion did not contradict EGMI. However, in [G]’s experiment 
Tzvi Inbal did not use experts to guide him in his task. Instead, EH was used as a 
substitute for expert guidance (EH is considered the most important and most 
historically and grammatically accurate encyclopedia in Hebrew).  
 
The Inbal Algorithm 
The algorithm of [G] was a mechanical procedure that entailed three separate stages:    

• The first stage established the place of birth or death. 
• The second stage established the Jewish name/s of the place. 
• The third stage established the Hebrew transliteration of the name/s of the 

place. 
 

The algorithm is a mechanical procedure governed by a reasonable number of 
relevant, logical2 rules. We are convinced that a procedure such as this cannot be 
“cooked” to give similarly successful results in texts like, for example, “War and 
Peace.” 

 
Even though it would have been a relatively simple matter to examine and implement 
this algorithm, the committee ultimately failed to do this, as we will explain.  
 
B.   The Committee Changes Course 

The Committee’s original goal was to examine [G] and it started doing this by 
examining component 2 (see section A above), that is the validity of the Inbal algorithm 
and the correctness of its implementation. However, after several meetings were held 
where these subjects were discussed, the committee abandoned its original purpose. 

The committee members who had prompted the change suggested doing something 
else: To design and perform a new experiment that would examine ELS matches of the 
Famous Rabbis’ names in Genesis with a new data set of locations – something 
“similar” to Gans’ experiment. 

In our opinion this was a mistake.  
First of all, the fact that the committee members were inexperienced in the fields of 

history and linguistics meant that this new data set, and therefore the experiment based 
on it, were likely to be flawed, and this is indeed what happened. The problems 
involved in examining [G]’s data as was originally planned, would have been far 
simpler to handle than designing, performing and controlling a new experiment from 
                                                 
2  A full description of the algorithm can be found in appendix 13 of the book “Tzofen 
Bereshit” (“The Genesis Code”) 
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scratch in a field that was strange to the committee members.  
Secondly, this new experiment would be no indicator of the validity of Gans’ 

experiment. This was indeed admitted in the committee’s report. Therefore this change 
of direction was not an alternative way of reaching the committee’s goal – it couldn’t 
reach it at all!  
 
C.   The Two Suggested Experiments 

There was disagreement between [G]’ proponents and opponents concerning the 
new experiment’s protocol, so it was decided to conduct two separate experiments.  

Experiment [F], suggested by Professor Bar-Natan was only loosely connected to 
[G]. In fact, it was more similar to the flawed experiment conducted by Professor Simon 
(that yielded negative results).  

For example, while [WRR] took into account the fact, that the words used for ELSs 
should (as far as possible) utilize spelling similar to that found in the Torah – because 
[WRR]’s whole claim is that these words are coded in the Torah – [F] had no spelling 
rules at all. We never claimed, for example, that the name Vienna spelled with two vavs 
– " וינאו " - (against the rules of Torah spelling) is encoded in the Torah! 

Experiment [R] suggested by Professor Rips was meant to be a replication of [G]. 
Therefore, the preparation of data for [R] was conducted in three stages similar to [G] 
(see below section D), except that in [R] the data collection was done by a “live” expert 
and not based directly on encyclopedias.  

But in actual fact, as we’ll see below, dozens of mistakes and deviations from the 
protocol produced a significantly flawed data list for the experiment. Therefore [R] was 
never actually implemented.  
 
Significance of the Experiments  

Gans’ experiment had two components: 
1. The thesis – which included the precise definition of the experiment’s subject.  
2. Data collection.  

As we explained above, the committee originally decided to examine the technical 
component, 2. But instead of doing this it chose to conduct experiments of its own. 

• One of these experiments, [F], was dissimilar to component 1 (the thesis) and 
therefore it had no relevance to [G]. 

• The second experiment, [R], was similar to component 1 (the thesis) and 
therefore it could be considered as a replication of [G]. The new aspect of 
[R] was component 2 (data collecting). 

 
What did the committee plan to discover from experiment [R]?  

It seems that the committee never made a precise statement to this effect, so we will 
need to figure it out ourselves.  
 

[R] had three possible outcomes: 
a)  If the data turned out to be very similar to [G] – it would indicate that there was no 
wiggle room in [G]’s data collecting.  
b)  If a significant part of the data was different and the experiment still succeeded – it 
would indicate that even though there was wiggle room in [G]’s data collecting, this 
was not the reason for its success. (In other words, success was not dependent on 
specific variants or spellings of community names).  
c)   If a significant part of the data was different and the experiment failed – it would 
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indicate that there was wiggle room in the data collection and that [G]’s success 
depended on specific data.  
 

As we know, the outcome of [R] was c. However, as we will see, the data 
preparation was flawed, and this resulted in large numbers of errors and omissions in 
the data used for the experiment.  

Because of this, the committee had no way of knowing whether the difference in 
data was because of wiggle room or because of these mistakes and omissions. 
Therefore, the committee never succeeded in clarifying whether wiggle room would 
exist if data were collected scientifically and rigorously!  
 
D.  Fatal Flaws. 

The two suggested experiments were fatally flawed as a result of improper wording of 
the protocol as well as deviations from the protocol and a multitude of errors of various 
kinds.  
 
Experiment [R]  

Experiment [R] was designed to replicate Gans’ rabbi/community experiment. As 
we mentioned, data was prepared for [G] in three stages: 
I.  Identifying the rabbis’ birth and death places. 
II.  Establishing the names of the communities that existed at the places identified in 
stage I from Hebrew sources. 
III.  Establishing the Hebrew transliteration of the names established in stage II. 
 

The preparation of the data list for the replication experiment [R] too, was originally 
intended to be in these three stages, each stage executed by an expert appointed by the 
committee. Instructions for three experts (one for each stage) were prepared in advance, 
and written appointments based on these instructions were supposed to be handed to 
them.  

But in fact, many serious flaws were made in each one of the three stages. These 
flaws are detailed in the document in the appendix of the present paper titled 
“Comments on the flaws in the preparation of list R.”  

 
Here are two examples of the mistakes made by Expert I, the person appointed to 

establish the birth/death places for this list. 
a.  In the above mentioned document, a series of remarkable errors found in the expert’s 
work was recorded. As explained there, we checked only a suspect subset of the data, 
and found 17 instances in which the expert’s data did not existed in the references 
given by him to support his decisions. Moreover, in 6 cases the information given in 
these references contradicted the data he claimed to derive from them! These errors are 
detailed in the referenced document.” 
 
One typical example: Concerning R. Avraham Saba (no. 38 on the list), the expert 
established his birthplace with certainty at the Spanish town of Samora. The reference 
he gave for this decision was “A. Gross, in the introduction to ‘Tzror Ha’mor’, 
Jerusalem 5745, pg. 20.” But in this reference it is written explicitly that “we don’t 
know for sure where and when he [R. A. Saba] was born”! 
 
b.  Expert I erred, and instead of supplying data for R. Shalom Shar’abi (no. 65 on the 
list), he supplied data for another person, R. Shalom Shabazi. This happened in spite of 
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the fact that he was given the full name of R. Shalom Shar’abi, and even the number of 
the relevant page in the encyclopedia! 
[The committee representatives did not notice this mistake, and continued the process 
while adopting the data for the wrong person.] 

 
Expert I was told some of our objections by the committee. In his “Reply to the 

Objections,” the expert agreed to some of our objections and tried to justify himself 
regarding others. 

In the document in the appendix of this paper titled “A critique of the ‘Reply to the 
Objections’ of expert I (list R),” we point out that the expert’s admission that he 
seriously erred in many instances (including the obvious mistake of misidentifying one 
of the Famous Rabbis!) is tantamount to admission that his work was careless and unfit 
to be used by the committee. In addition, we prove in this document that in his very 
“Reply to the Objections,” the expert committed new mistakes similar to the ones we 
had brought to the committee’s attention.  

The facts presented in the documents “Comments on the flaws in the preparation of 
list R” and “A critique of the ‘Reply to the Objections’ of expert I (list R)” indicate that 
the work of expert I was negligent. Therefore, any experiment based on this flawed data 
must, necessarily, be fatally flawed as well. The multiplicity of faults in the next two 
stages made things even worse.  
 
Experiment [F] 

Experiment [F] was intended to be a “fresh” experiment only loosely comparable to 
[G]. The data for this experiment, “list F” was originally intended to be collected by an 
expert appointed by the committee. Instructions prepared in advance were handed to the 
expert in a written appointment.  

It turned out that mistakes caused serious flaws both in his fulfillment of the 
instructions and in the very possibility of performing the experiment. The main flaws 
resulted chiefly because of defects in the protocol and because explicit instructions in 
the written appointment were ignored both by the expert who prepared the data, and by 
the committee representative who accepted the expert’s flawed list F and allowed it to 
be used for the experiment. In the document in the appendix of this paper titled 
“Comments on the flaws of experiment [F]” we detail the major flaws. In particular, we 
point out a serious lacuna in the protocol that makes the experiment practically 
impossible to implement.  

In conclusion, it is our opinion that experiment [F] has fatal flaws that make it 
impossible to implement. 

  
In section F below, we will discuss an informal suggestion that proposes how to 
complete the experiment on the basis of the expert’s data and the transliteration rules the 
committee established in advance. We will demonstrate that by doing this the 
experiment indicates clear evidence of the ELS phenomenon. 
 
E.  Deviations from the protocol 

In the course of preparing data for the experiments and after the data was given to 
the committee members who were opponents and proponents of [G] for the purposes of 
performing the necessary calculations, there were significant deviations from the 
protocol, as will be explained.  
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Deviations concerning [R] 
In the document in the appendix of this paper titled “Comments about flaws in the 

preparation of list R,” we have detailed and recorded the faults made in each stage of 
the preparation of list R. Here we will mention those caused by committee members 
deviating from the protocol.  
 
Deviations in the implementation of stage II 

Expert II was supposed to implement stage II in preparation of the replication, the 
stage paralleling stage II of [G] (see section D above). Many faults occurred at this 
stage.  

The expert did not follow his written instructions (which are recorded in the above 
document). It seems that the main reason this happened is that he never saw those 
instructions:  
1. The committee representatives decided to appoint him verbally without handing him 
the written instructions.  
2. In the course of their verbal instructions, the committee representatives deliberately 
deviated from what was explicit in the written appointment by failing to mention that 
any names used must be germane to particular historical periods. (See appendix D of the 
above document.) 
3.  It is not known how many more, unintentional changes resulted from instructing the 
expert verbally. In any case, it is clear from the expert’s work that: 

a.  He was unaware that he was supposed to list the names of communities and 
thought that he had to list the names of places. (For example, because of this mistake 
he included “Moravia” that is the name of a district and not of a community).  
b.  He was unaware that he was supposed to choose up to three variants of the 
relevant name and no more. (In 18 instances he provided more than three variants.)  
c.  He didn’t know that he was supposed to formulate rules and explain how they 
were applied (and therefore he failed to do so).  
d.  He was unaware that he was supposed to indicate supporting evidence for his 
choices (and therefore he did not).  

The result:  
• Because of 2, 3a and 3b, the list of data that he submitted was different in 

many cases that what was required. 
• Because of 3c and 3d the work was not conducted in a disciplined fashion 

conducive to accuracy, nor was it conducted in a responsible manner that 
could be inspected and criticized as necessary.  

 
The committee representatives received Expert II’s data list. Then, surprisingly, they 

decided, for some unspecified reason (and, to the best of our knowledge, without 
informing the other committee members) to appoint a completely new panel of experts 
whom they termed “team III”. 

However, appointing Team III had no basis in the protocol. The committee 
representatives gave no reason why this was done and why they deviated from the 
protocol. Aside from being a deviation from the protocol, appointing team III involved 
the following serious mishaps: 
1. The committee representatives gave no written instructions to team III and no longer 
remember exactly what they instructed its members to do. The committee 
representatives think that they instructed the team to choose one of the alternative 
transliterations in expert II’s data list for each of the localities. In support of this claim, 
they point out that team III chose only one transliteration in almost every instance.  
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a.  If that was the instruction given to team III, it obviously deviated from the 
protocol that specified as follows: 
“If there are several names, choose the principal one among them. If the names are 
equally important, use them all, so long as not more than three names are chosen 
for one locality (at the time of history involved).”    
The purpose of this instruction was to include a variety of name variations if they 
were all among the most significant. But for some reason the committee 
representatives chose to give contrary instructions that cut out a lot of data. 
b.   An examination of Team III’s data revealed that in 12 instances they added 
data that is not found in Expert II’s list (Details are included in the above 
mentioned document). This finding is not compatible with choosing one of the 
alternative transliterations in Expert II’s data list for each of the localities (as the 
committee representatives think that they instructed them). 

2. Team III supplied their data to the committee representative verbally, and the only 
record of this data is a hand-written memo of the committee representative on a page of 
Expert I’s report (a Photostat of this is included with the above mentioned document). 
According to the committee representative, “the final transliteration was established 
according to the appellations of Team III and according to the rules that appear in 3-6, 
3-7.”  

But a comparison between the community names in the final list, taking into 
consideration the transliteration rules 3-6 and 3-7 reveals that in 12 cases there is no 
correlation between the notes of the committee representative on Expert I’s report and 
between what appears in the final list! (Details – ibid.)  
 
Deviations in the implementation of stage III  

According to the original protocol, stage III (transliteration) was supposed to be 
implemented by an expert. But because of changes to the protocol introduced by the 
committee on 8 November ‘01, this implementation was done by the committee 
representatives instead. It was supposed to be done on the basis of an algorithm ordered 
by the committee from Prof. E. Rips, whose final version was established by the 
committee on 26 November ’01. The algorithm is in the appendix of the above 
mentioned document. 

Knowledge of the correct pronunciation of the community names is a precondition 
to arriving at the correct transliteration by means of the algorithm. In order to establish 
the correct pronunciation, Rips wrote in his original suggestion that:  

“In order to spell the names according to grammatical orthography [“ktiv 
dikduki”], one must know the correct pronunciation of the words. 
Therefore the expert who supplies the names in the last stage must be 
requested to supply information regarding the names’ correct 
pronunciation. 

Suggestion: This can be achieved in simple fashion by the above mentioned expert 
inserting punctuation symbols in the letters without changing their spelling etc.”  

However, this is not what happened. Decisions concerning pronunciation were 
decided by the committee representative and not by the expert.  

Therefore many of these decisions are unconvincing and even erroneous. Although 
there were many cases where correct pronunciation is not obvious and requires expert 
opinion, we focused only on those cases where the decisions of the committee 
representative seem erroneous or deficient. The above document mentions 18 such 
examples. Besides these examples, there were also 12 other mistakes caused by 
erroneous implementation of the algorithm (as is explained there).  
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[It appears that the committee representative also deviated from the protocol by 
including several burial places in the final list. 
1. In no. 20 the burial place “Frankfurt” is included, even though it is not the place of 
death. 
2. In no. 35 the burial place “Verona” is included instead of the place of death. 
3. In no. 59 the burial place “Modena” is included instead of the place of death.]   
 
Deviations concerning [F]  

In this report’s appendix, in the document titled “Comments on the flaws of 
experiment [F],” we have detailed and recorded the mistakes committed in experiment 
[F]. Here we will only mention those caused by the committee representatives’ 
deviation from the protocol. In addition, experiment [F] had basic flaws in the protocol 
itself (whose Photostat can be found in the above document) as we will explain.  

 
The expert’s letter of appointment required him to prepare two sets of data.  
Data set I had two sections: 

• In the first section the expert was asked “to prepare for each of these Rabbis a 
list of localities which are, to your understanding, significant in the lives of the 
Rabbis etc.” (Emphasis ours.)  
• In the second section, the expert was requested “to prepare a short list of 

adjectival phrases for locality names derived from names by adding a word or 
small number of letters etc.” (In other words, the expert was requested to prefix 
each locality name with the appropriate adjectival phrase/s referring to the name, 
like, for example, “the town of” Verona” or “the city of” Rome.) “Please select 
only adjectival phrases that add 1-5 letters to the basic name of the locality and 
only such that were widely used in connection with the localities and persons 
concerned. In cases where some of the adjectival phrases are relevant only to some 
of the persons, please indicate so clearly.”  

 
Data set II also had two sections: 
• “We ask you to do all the work a second time, exchanging the word 

‘localities’ with the words ‘Jewish communities.’ In most cases this will make no 
difference because most Jewish communities are named after the towns where they 
are found (or were found). In a small number of cases the name of the community 
is different than the name of the town. Please specify these cases explicitly.” 
• “In addition, it is possible that the change will require changes of some 

adjectival phrases.” 
 
However, only a part of all this was actually implemented by the expert:  

1.  The expert was asked to prepare two lists, one of “localities” and one of “Jewish 
communities,” but he only prepared a list of localities and not the second list.  
2.  The expert was asked to prepare “a short list of adjectival phrases” for each of the 
two above lists. “Adjectival phrases” were especially important when it came to 
calculating the lists’ results. But the expert did not prepare even one such list.  
In addition: 
3.  The expert did not include any sources or any support of his conclusions. He also did 
not include a “short explanation (of one or two lines) for every locality” – as he was 
explicitly requested in the written appointment. 
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The committee representative deviated from the protocol by agreeing to accept this 
incomplete work from the expert. This deviation, together with the protocols’ flaws – 
that we will discuss immediately – made it impossible to calculate the experiment’s 
results.  
 
Flaws in the protocol of [F] 
It turns out that the protocol was incomplete: 
1.  The protocol (that was finalized before the expert started his work) states that the 
results for the expert’s data list should be calculated. The protocol makes no mention of 
the simple fact that that two lists of data were ordered from this expert!  
2.    In addition, the protocol included no instructions concerning what to do with the 
data. For example, what to do with adjectival phrases and how to calculate the results 
for each of the two lists taking the adjectival phrases into account. 
 

In other words, the protocol had a serious lacuna regarding the experiment’s 
implementation.  

In fact, a few days after the data was presented to the two sides in order to calculate 
the results, the committee chairman noticed that the expert had not prepared a list of 
adjectival phrases and contacted the two sides and discussed which ones should be used. 
Our position was that once the data had been handed over to the two sides, it was too 
late to make any new decisions, otherwise the a priori nature of the experiment could be 
compromised. We do not know what the second side thought about this issue. The 
chairman finally instructed us to only use Proper names without any adjectival phrases.  

 
Obviously, the committee chairman’s a posteriori decision did not solve the 

problem that the protocol was defective in the first place. In our opinion, the correct 
procedure would have been to consider the whole range of possibilities. 

This would be done as follows. It could be reasonably assumed that no more than a 
single result should be calculated for each data set of localities or communities. Lacking 
any other instruction, there are exactly four possibilities for the two sets of data: 
 
I.   Data set I: The “localities experiment:”  
(1) A calculation in which each locality name is taken with its adjectival phrases (e.g., 
with its “prefixes”). 
(2) A calculation in which each locality name is taken with its adjectival and also 
without any adjectival phrases. 
 
II. Data set II: The “communities experiment:” 
(1) A calculation in which each community name is taken with its adjectival phrases 
(e.g., with its “prefixes”). 
(2) A calculation in which each community name is taken with its adjectival phrases and 
also without any adjectival phrases. 
 

But none of these 4 possibilities could be implemented as we explained, because the 
expert only gave a data list of localities and not of communities, and even in his list of 
localities he included no data concerning adjectival phrases. 
 
F.  Deriving scientific benefit from the Committee’s work 

The committee invested a lot of time and effort in trying to execute its missions. 
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Alas, things were done in such a way that the committee’s work led to no 
scientifically valid result.  

Nevertheless, one may wonder whether it is possible to derive some scientific 
benefit using the data collected by the committee.  

 
As explained above, the data collected for experiment [R] suffers too many mistakes 

and omissions; all it is good for is proving that incorrect data is not encoded in the 
Torah as ELSs.  

On the other hand, as discussed above (in Section E), the data collected for 
experiment [F] mainly suffers other kinds of flaws, viz.: 
1.  The fact that only part of it was collected. 
2.  The spelling used was not in accordance with the spelling of the Torah. 
If these two flaws could be overcome, the mended data might be used for an 
experiment.  
  
1. Completing the data: 

As was explained in Section E, it is impossible to conduct any one of the four 
experiments listed there using the data collected for [F]. The “localities experiment” 
cannot be conducted because the expert supplied no adjectival phrases. The 
“communities experiment” lacks not only adjectival phrases but also those community 
names that differ from the locality names.  

It turns out that data for the “communities experiment” can be completed the easiest, 
especially if one concentrates on the most important data and restricts oneself to making 
minimal changes: 
a.  Considering the missing community names, the expert’s appointment instructions 
stated that: “In most cases there will be no difference [from the locality names – D.W.], 
because most Jewish communities are named after their towns. In a few cases the name 
of the community will be different.” This is largely because the locality names chosen 
by the expert were already “those use/d by Jewish sources.” Therefore, in this case, the 
expected list of community names would be very similar to the list of locality names. 
The only exceptions might be a few cases where Jews gave a Jewish community a 
special Jewish (Hebrew) name that was different from the locality name.  

Concerning the localities on the expert’s list, we identified three3 cases of the 
required kind. The first such incidence we found was the name "ו"אה"  (“AHW”). The 
community of AHW was a united community for the three neighboring localities: 
Altona, Hamburg and Wandsbeck. The name "ו"אה"  (“AHW”) was simply created from 
initials of these three names! 

The second instance we found was "רמון ספרד"  (“Rimon Sefarad”=”The Grenade of 
Spain” in Hebrew), a Jewish name of the Granada community. The third instance was "

וזינה ל " (Luzina), a Jewish name for the community of Lucena based on the names of the 
Biblical town " וזל " (Luz). 
 
b.  Another reason that it is relatively easy to complete the “communities experiment” is 
that unlike the “localities experiment” where it is difficult to guess what adjectival 
phrases the expert would have chosen, the adjectival phrases appropriate for the 
“communities experiment” are quite obvious: 

                                                 
3 At first we identified only the case of AHW, but after we did the experiment and described it in 
appendix E of the document “Comments on the flaws of experiment F” (included in the appendix of this 
paper), two other cases were found. Repeating the experiment gave the same significance. 
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• " הלק " (“Kehal” = “the community of…” For example, Kehal Vilna).  
• " הלתק " (“kehillat” = another form of “the community of…” For example, 

Kehillat Vilna). 
The usage of these two adjectival phrases dominates in Jewish historical documents.   

(For further details see appendix E of the document “Comments on the flaws of 
experiment F”, included in the appendix of this paper.) This, in fact, is why the 
adjectival phrases “Kehal” and “Kehillat” were chosen for replication experiment [R]. 

 
Adding the above data to the expert list for [F], it seems that we could perform the 

“communities experiment”, e.g., options II(1) and/or II(2) mentioned in section E 
above. We now deal with the problem of spelling. 
 
2. Spelling.  

Let us first stress that it is not we who initiated and designed experiment [F], and we 
had no part in composing its instructions to the expert, which did not include spelling 
rules at all. In our opinion, the resulting list F contains many names with unsuitable 
spelling for searching ELSs encoded in the Torah. (For example, list F spells Vienna 
with two Vavs: " וינאו ".) The issue of the appropriate spelling was already discussed 
above (in Section C), and our position has been publicized many times in the past. 
Therefore we consider all results based on the present spelling of list F invalid.  

But in this instance too, it is possible to mend the existing list, in the following way. 
The committee adopted in advance a set of spelling rules, whose original purpose was to 
use it for list R. But these spelling rules can be also applied to the names of list F. 
Applying these spelling rules to list F results in a list with a greater number of correct 
spellings.  

 
We mended list F according to 1 and 2 above. Then we ran the “communities 

experiment” on the resulting list F’. The results were as follows:  
 

 r4 r2 
(1) Calculation with adjectival phrases 0.000895 0.000602 
(2) Calculation with and without adjectival phrases  0.0046 0.0061 

 
Where:  
r2 is the ranking of statistic P2 out of 1,000,000 permutations, divided by 1,000,000. 
r4 is the ranking of statistic P4 out of 1,000,000 permutations, divided by 1,000,000. 
 

This calculation included all 66 Famous Rabbis. [More details can be found in 
appendix F of the document mentioned above. (See here note no. 3)]. 
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היא הודאה בכ שהעבודה  !) כולל טעות  פשוטה בזיהוי של אישיות מ הרשימה(

, יתר על כ.  בסיס לעבודת הוועדהנעשתה ברשלנות קיצו נית ואינה ראויה לשמש
 מ אותו  ס וג חדשותחזר המומ חה ועשה ש גיאו ת "  מענ ה להשגו ת"אנו מוכיחי  כי ב

המו מחה  נכשל בדבר חמור יותר " מענה להש גו ת" ב, לדעתנו:  זאת ועוד. עליו התרענו 

א 



 

כמה מ שגיאות החמור ות  , לא ראויי בעצ נסיונו להצדיק בתירוצי  –מרשלנות  
 .נועליה הצבע

מ צביעות  ,   וכא"Rהע רות על הלי קויי בהכנת רשימה  "העובדות שהוצגו ב
עד כי אי לייחס שו אמינות לנ תוני   , Iעל ליקויי  כה חמורי בעבודת מומחה 

,   מס קנתנו היא–ומכ יוו שאי אפשר לבסס ניסוי מדעי על נתוני פגומי  . שאס
 . שאסור לבס ס ניסוי מדע י על הנתוני שאס המומחה

 
 :תוכ הענייני

 1………………………………………………..……..…מבוא  •
 2.……...………………………טענה ללא מענה :  'פרק א •
 6……………………………………מתו הדחק :  'פרק ב •
 15.………………………………...….……….…….…'נספח א •
 22.…………………………………….…………….…'נספח ב •

 
 
 

  F“הערות על הליקויי בניסוי ": מס מ שלישי
 

  : תקציר
ודתה של הוועדה האוניברסיטאי ת בראשות פרופסור ישרא ל  במסגרת ע ב

  של ELSשהו קמה ע ל מנ ת לבדוק א ת הניסוי ש ל הרולד גא נז לגבי מפ ג שי , אומ
)  בי השאר(הוחלט  , או נפ טרו/שמות גדולי  ישראל ע שמות ה קהילות בה נולדו ו

בי  המקביל רק בקווי כלליי לניסו י של גאנז לג,)fresh(להכי ניסוי חדש 
 תוכננה להיעשות –" Fרשימה  "–רשימת הנתוני לניס וי החדש .  הקהילות

ההנחיות למומחה  הוכנו מראש  . באמצעו ת מומחה שיו סמ לכ על ידי הוועדה
 . ונמסרו לו באמצ עות כת ב מינוי המבוסס על הנח יות אלו

כי תקלו ת ושגיאות גרמו לליקויי קשי ה במילוי דרישות כתב  , מתברר
הליקויי נוצרו בעיקר כתוצאה מהתעל מות  .  באפשרות ביצוע הניסויהמינוי וה

התעלמו ת שהיתה ה מצד , מכתב המינוי המגדיר את הכנת הנתוני לניסוי
וה  ,  לביצועFה מצד נציג הוועדה שהגיש את רשימה , המומחה שהכי את הנתוני

,  F“י  בניסוי הערות על הליקוי", במסמ המצו ר. מצד מנסחי  פרוטוקול  הניסוי
לאקונה רצי נית  ובפרט מ צביעי על  , אנו מפרטי  ומתעדי  את הלי קויי  העיקריי

 .כ זו שאינה מאפשרת א ת ביצוע הניסוי, שנתגל תה בפרוטוקול
 נתהוו לי קויי פא ט אליי ש אינ מא פשרי  א ת   Fבניסוי כי , מס קנתנו היא
 הניס וי על בסיס  אנו  מצרפי ה צעה לא  פו רמאלי ת לה שלמ ת. עצ ביצוע  הניסוי

, ועל בס יס כללי  אי ות שאו מצו  מראש ע ל  ידי הוועדה, הנתוני ש סיפק  המו מ חה
 . ומראי כי במסגר ת זו התוצאו ת מ צביעות על  מובהקות ה תופעה

  
 :תוכ הענייני
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 2.…….………….……הערות על הליקויי בפרוטוקול . ב •
 3…"ניסוי הקהילות"פורמאלית להשלמת הצעה לא . ג •
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 ב"אלול התשס, ירושלי

 



 

             ה"ב
 
 
 
 

  :תקציר
במסגרת  ע בודתה של הוועדה האוניברסיטאי ת ברא שות פרופס ור 

שהוקמה  על מנ ת לבדוק א ת הניס וי של הרולד גאנז לגבי  מפגשי   , או מ ישראל 
ELSאו נפטרו/ שמות גדולי ישראל ע שמות הקה ילות בה נולדו ו של  ,

.   ל ג א נז לגבי הק הילותלה כי ניסוי רפליקציה  לנ יסוי ש) בי השאר(הוחלט 
 :הכנת הנתוני לניסוי של ג אנז נעשתה  בשלושה שלבי, כזכור

I. זיהוי מקומ ות הלידה והפטירה של  האישי הנתוני . 
II.  קביעת הש מות במקור ות עבריי של הקהילו ת היהודיות במקומו ת

 .Iשזוהו בשלב 
III.  קביעת הת ע תיק הנכו של השמות  שנקבעו בשלבII. 

 תוכננה להיעשות  לפי  –" Rרשימה  "–וי הרפליק ציה ג רשימת  הנתוני לניס
כאשר קביעת  הנתוני בכל שלב צריכה היתה להיעשות   , ל"שלושת השל בי הנ

ההנחיות ל שלושת ה מו מחי . באמצעו ת מ ומחה שיוס מ לכ על  ידי הוועדה
וכתבי מינוי המבוססי על הנחיות אלו היו אמורי להימסר   , הוכנו מראש
 .לאות  מומ חי

 
כי תקלו ת ושג יאות רבות וחמורות נעשו בכל אחד משלושת  , בררמת

בס הכל משקפ ת הצטברות של עשרות רבות של " Rרשימה "וכי , השלבי
אנו  , R“הערות על הלי ק ויי בהכנת רשימה ", במס מ המצ ור. ליקויי

מפרטי ומ תעדי את  התקלו ת והשגיאו ת שנעשו בכל אחד משלב י הכנת  
 . Rרשימה 

 מהווה א ת הרשימה Rכי אי א פשר לטעו  כי הרשימה , יאמס קנתנו ה 
 . שתוכננה לשמש בניסוי הרפליקציה  לניסוי של גאנז

  
 

 
 

הענייני  :תוכ
 1………………………………………………..………מבוא  •
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 III …...…21על ביצוע שלב הערות : Rרשימה :  חלק ג •
 23.………………………………...….……….………'נספח א •
 25.…………………………………….………………'נספח ב •
 35.…………………………………….……….………'נספח ג •
 72.…………………………………….………………'נספח ד •
 74.……………………………………………………'נספח ה •
 76.…………………………………………..…………'נספח ו •
 78.………………………………….…………………'נספח ז •
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 ב"ז אלול התשס"י        ה"ב
 
 
 

  Rהערות על הליקויי בהכנת רשימה 
 

 :מבוא
.  היה אמור להוות רפליקציה לניסוי של גאנז לגבי הקהילותRהניסוי על רשימה  
 :הכנת הנתוני לניסוי של גאנז נעשתה בשלושה שלבי, כזכור

I. זיהוי מקומות הלידה והפטירה של האישי הנתוני. 
II. מקורות ע בריי של הקהילות היהודיות במקומות  שזוהו קביעת השמות ב

 .Iבשלב 
III.  קביעת התעתיק הנכו של השמות שנקבעו בשלבII. 

האלגורית והנתוני שנקבעו .  לפי אלגו רית קבועIIIIבעבודה המקורית בוצעו שלבי 
 .באמצעותו ה תרומתו של ענבל לניסוי של גאנז

כאשר במקו , ל" לפי שלושת השלבי הנ תוכננה להיעשותRהכנת רשימת הנתוני 
קביעת הנתוני בכל שלב צריכה היתה להיעשות באמצעות , ל"להתבסס על האלגורית הנ

וכתבי   , ההנחיות לשלושת המומחי הוכנו מראש . מומחה שיוסמ לכ על י די הוועדה
 .מינוי המבוססי על הנחיות אלו היו אמורי להימסר לאות מומחי

 
ראשית בלטו לעי . הבחנו מיד בכמה ליקויי,  מ הוועדהRימה הסופית  ע קבלת הרש

, שנית. ר הוועדה כי קיימות טעויות כתיב ברשימ ה"הודענו מיד ליו. כמה טעויות בתעתיק
בלטה  , בפרט. הבחנו כי זיהוי מקומות ה לידה והפטירה שונה במקרי רבי מ  המקובל

 .ערכנו את ההשוואה הבאה, התרשמות זאתכדי לוודא . העובדה שמקומות רבי הושמטו
 

 השוואה בי רשימות המקומות
 

הכוונה היא לזיהוי . נ שווה את מק ומות הלידה והפטירה בשלוש רשימות' בטבלה א
רשימת ג אנז עודכנה לפי כמה . או לאיותו/ לצורת הש וולא, ההיסטורי של המקו

 לעומת  R  ו Fינויי ברשימות הש. 98תיקוני שנמסרו על ידי צבי ענבל לוועדה בשנת 
 .  הודגשו באפור–רשימת גאנז  

 .מסמ חוסר ידיעה או ספק" . "מקו פטירה) = פ(, מקו לידה) = ל: (סימוני
H = האנציקלופדיה העברית ,M  = אנציקלופדיה מרגליות ,F =  רשימהF ,R =  רשימהR. 

 
 

 טבלה א
 ש החכ רשימת גאנז  Fרשימה  Rרשימה 

  )ל(
  )פ(

 נרבונא) ל(
 פושקירא) פ(

 נרבונא) ל(
 פושקירא) פ(

 ד"הראב. 1

 פוסטאט) ל(
 פוסטאט) פ(

 פוסטאט) ל(
 קאהירה )פ(

 פוסטאט) ל(
 פוסטאט) פ(

 אברה' ר. 2
 "   ב הרמב

 טודילא) ל(
 ) פ(

 )?(תוטילא ) ל(
 ) פ(

 טודילא) ל(
 ) פ(

 ע"הראב. 3

 נוישטט) ל(
 ונציא) פ(

 נוישטט) ל(
 ונציא) פ(

 נוישטט) ל(
 ונציא) פ(

 הבחור. 4

 וילנא) ל(
 וילנא) פ(

 סל) ל(
 וילנא) פ(

 סל) ל(
 וילנא) פ(

 א"הגר. 5

 קראקא) ל(
 מי) פ(

 ) ל(
 מי) פ(

 ) ל(
 מי) פ(

 הגרשני. 6

 ליפשטט) ל(
 פרג) פ(

 ליפשטט) ל(
 פרג) פ(

 ליפשטט) ל(
 פרג) פ(

 צמח דוד. 7

 לודמיר) ל(
 לבוב) פ(

 ודמירל) ל(
 לבוב) פ(

 לודמיר) ל(
 לבוב) פ(

 ז"הט. 8

 אור החיי. 9 סאלי) ל( סאלי) ל( סאלי) ל(
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 ירושלי) פ( ירושלי) פ( ירושלי) פ(
 ) ל(
 טולידו) פ(

 קולוניא) ל(
 טולידו) פ(

 קולוניא) ל(
 טולידו) פ(

 יהודה' ר. 10
 ש" ב הרא

 ש החכ רשימת גאנז  Fרשימה  Rרשימה 
 שפירא) ל(
 רגנשבורג) פ(

 שפירא) ל(
 רגנשבורג) פ(

 שפירא) ל(
 רגנשבורג) פ(

 יהודה החסיד' ר. 11

 פוזנא) ל(
 פרג) פ(

 פוזנא) ל(
 פרג) פ(

 פוזנא) ל(
 פרג) פ(

 ל"מהר. 12

 ) ל(
 אלטונא) פ(

 וב'פינצ) ל(
 אלטונא) פ(

 וב'פינצ) ל(
 אלטונא) פ(

 יהונת איבשי' ר. 13

 לובלי) ל(
 קראקא) פ(

 ק או לובליבריס) ל(
 קראקא) פ(

 לובלי) ל(
 קראקא) פ(

 העשיל' ר. 14

 לובלי) ל(
 לבוב) פ(

 לובלי) ל(
 לבוב) פ(

 לובלי) ל(
 לבוב) פ(

 ע"הסמ. 15

 לובלי) ל(
 קראקא) פ(

 לובלי) ל(
 קראקא) פ(

 לובלי) ל(
 קראקא) פ(

 ח"הב. 16

 ולרשטיי) ל(
 קראקא) פ(

 ולרשטיי) ל(
 קראקא) פ(

 ייולרשט) ל(
 קראקא) פ(

 ט ליפמ הלר"יו' ר. 17

 מונטפלייה) ל(
 טולידו) פ(

 גירונא) ל(
 טולידו) פ(

 גירונא) ל(
 טולידו) פ(

 רבנו יונה. 18

 טולידו) ל(
 צפת) פ(

 ) ל(
 צפת) פ(

 ) ל(
 צפת) פ(

 י קארו"מהר. 19

 אפטא) ל(
 פרג) פ(

 אפטא) ל(
 פרג) פ(

 אפטא) ל(
 פרג) פ(

 נודע ביהודה. 20

 קראקא) ל(
 )? (אופיבק) פ(

 קראקא) ל(
 אופנב) פ(

 קראקא) ל(
 אופנב) פ(

 פני יהושע. 21

 רומרוג) ל(
 ) פ(

 רומרוג) ל(
 ) פ(

 רומרוג) ל(
 ) פ(

 רבנו ת. 22

 קלעת חמאד) ל(
 אליסנא) פ(

 קלעת חמאד) ל(
 אליסנא) פ(

 קלעת חמאד) ל(
 אליסנא) פ(

 "הרי. 23

 ) ל(
 ) פ(

 אוקופ) ל(
 יבוזמז) פ(

 אוקופ) ל(
 מזיבוז) פ(

 ט"הבעש. 24

 ) ל(
 ) פ(

 וורמס) ל(
 אנזיסהי) פ(

 וורמס) ל(
 אנזיסהי) פ(

            "המהר. 25
 מרוטנבורג

 ) ל(
 פוזנא) פ(

 פרג) ל(
 פוזנא) פ(

 פרג) ל(
 פוזנא) פ(

 הלבוש. 26

 קראקא) ל(
 קראקא) פ(

 קראקא) ל(
 קראקא) פ(

 קראקא) ל(
 קראקא) פ(

 א"הרמ. 27

 פדובא) ל(
 עכו) פ(

 פדובא) ל(
 עכו) פ(

 פדובא) ל(
 כפר יסי) פ(

 ל"הרמח. 28

 קורדובא) ל(
 ) פ(

 קורדובא) ל(
 קהיר) פ(

 קורדובא) ל(
 פוסטט) פ(

 "הרמב. 29

 ) ל(
 לבוב) פ(

 ) ל(
 לבוב) פ(

 ) ל(
 לבוב) פ(

 חכ צבי. 30

 וילנא) ל(
 הלישוי) פ(

 אמסטיבאוו) ל(
 הלישוי) פ(

 אמסטיבאוו) ל(
 הלישוי) פ(

 "הש. 31

 ) ל(
 טרוייש) פ(

 טרוייש) ל(
 טרוייש) פ(

 טרוייש) ל(
 טרוייש) פ(

 י"רש. 32

 פוזנא) ל(
 לובלי) פ(

 פוזנא) ל(
 לובלי) פ(

 )ספק (–) ל(
 לובלי) פ(

 ל"מהרש. 33

 ) ל(
 אוסטרהא) פ(

 קראקא) ל(
 אוסטרהא) פ(

 קראקא) ל(
 אוסטרהא) פ(

 א"מהרש. 34

 ) ל(
 ) פ(

 ) ל(
 נרבונא) פ(

 נרבונא) ל(
 נרבונא) פ(

 י"הראב. 35

 ירושלי) ל(
 ירושלי) פ(

 )ספק (–) ל(
 ירושלי) פ(

 )ספק (–) ל(
 ירושלי) פ(

 אברה יצחקי' ר. 36
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 ) ל(
 פאסטוב) פ(

 מעזריטש) ל(
 פאסטוב) פ(

 ) ל(
 פאסטוב) פ(

 המלא. 37

    
  החכש רשימת גאנז  Fרשימה  Rרשימה 

 סאמארא) ל(
 ) פ(

 ) ל(
 ) פ(

 ) ל(
 ) פ(

 אברה סבע' ר. 38

 קרלי) ל(
 קרלי) פ(

 קרלי) ל(
 קרלי) פ(

 קרלי) ל(
 קרלי) פ(

 אהר מקרלי' ר. 39

 ) ל(
 קראקא) פ(

 ) ל(
 קראקא) פ(

 ) ל(
 קראקא) פ(

 אליעזר אשכנזי' ר. 40

 וורמס) ל(
 פראג) פ(

 וורמס) ל(
 פראג) פ(

 וורמס) ל(
 פראג) פ(

 דוד אופנהי' ר. 41

 ) ל(
 ) פ(

 קהיר) ל(
 קהיר) פ(

 קהיר) ל(
 קהיר) פ(

 דוד הנגיד' ר. 42

 ונציה) ל(
 לונדו) פ(

 ונציה) ל(
 לונדו) פ(

 ונציה) ל(
 לונדו) פ(

 דוד ניטו' ר. 43

 חברו) ל(
 טבריה) פ(

 חברו) ל(
 טבריה) פ(

 חברו) ל(
 טבריה) פ(

חיי ' ר. 44
 אבואלעפיה

 קושטא) ל(
 איזמיר) פ(

 קושטא) ל(
 איזמיר) פ(

 קושטא) ל(
 איזמיר) פ(

 חיי בנבנשת' ר. 45

 ) ל(
 פוסטט) פ(

 ) ל(
 קהיר) פ(

 ) ל(
 קהיר) פ(

 חיי כפוסי' ר. 46

 שלוניקי) ל(
 שלוניקי) פ(

 שלוניקי) ל(
 שלוניקי) פ(

 שלוניקי) ל(
 שלוניקי) פ(

 ש"מהרח. 47

 לייפניק) ל(
 וורמס) פ(

 לייפניק) ל(
 וורמס) פ(

 לייפניק) ל(
 וורמס) פ(

 חות יאיר. 48

 שידלובי) ל(
 ירושלי) פ(

 דובנא) ל(
 ירושלי) פ(

 דובנא) ל(
 ירושלי) פ(

 יהודה חסיד' ר. 49

 אלמדייא) ל(
 ירושלי) פ(

 אלמדייא) ל(
 ירושלי) פ(

 אלמדייא) ל(
 ירושלי) פ(

 י עיאש"מהר. 50

 ) ל(
 דאגרנ) פ(

 גרנדא) ל(
 גרנדא) פ(

 גרנדא) ל(
 גרנדא) פ(

 יהוס הנגיד' ר. 51

 וילנא) ל(
 קראקא) פ(

 וילנא) ל(
 קראקא) פ(

 וילנא) ל(
 קראקא) פ(

 מגני שלמה. 52

 צפת) ל(
 קושטא) פ(

 צפת) ל(
 קושטא) פ(

 צפת) ל(
 קושטא) פ(

 ט"מהרי. 53

 שצרי) ל(
 פרנקפורט דאודר) פ(

 סטרי) ל(
 דאודרפרנקפורט ) פ(

 סטרי) ל(
 פרנקפורט דאודר) פ(

 פרי מגדי. 54

 מקדה) ל(
 צפת) פ(

 מקדה) ל(
 צפת) פ(

 מקדה) ל(
 צפת) פ(

 ר"הריב. 55

 ) ל(
 ירושלי) פ(

 פאס) ל(
 קושטא) פ(

 פאס) ל(
 קושטא) פ(

 ט"הלק. 56

 ) ל(
 ) פ(

 מגנצא) ל(
 וורמס) פ(

 מגנצא) ל(
 וורמס) פ(

 ל"מהרי. 57

 אלטונא) ל(
  אלטונא)פ(

 אלטונא) ל(
 אלטונא) פ(

 אלטונא) ל(
 אלטונא) פ(

 "היעב. 58

 גלוגא) ל(
 אלטונא) פ(

 )כנראה גלוגא (–) ל(
 המבורג) פ(

 גלוגא) ל(
 המבורג) פ(

 יצחק הורווי' ר. 59

 קראקא) ל(
 ניקולסבורג) פ(

 קראקא) ל(
 ניקולסבורג) פ(

 קראקא) ל(
 ניקולסבורג) פ(

 צמח צדק. 60

 אמשטרד) ל(
 מנטובא) פ(

 אמשטרד) ל(
 מנטובא) פ(

 אמשטרד) ל(
 מנטובא) פ(

  זכות"מהר. 61

 קייד) ל(
 ברודי) פ(

 קייד) ל(
 ברודי) פ(

 קייד) ל(
 ברודי) פ(

 פני משה. 62

 ונציה) ל(
 רוויגו) פ(

 ונציה) ל(
 רוויגו) פ(

 ונציה) ל(
 רוויגו) פ(

 עזריה פיגו' ר. 63
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 פיררא) ל(
 מודינא) פ(

 ירראפ) ל(
 )סמו (ליוורנו) פ(

 פיררא) ל(
 )סמו לעיר(ו 'רג) פ(

 עמנואל חי ריקי' ר. 64

    
 ש החכ רשימת גאנז  Fרשימה  Rרשימה 

 ) ל(
 ) פ(

 צנעא) ל(
 ירושלי) פ(

 צנעא) ל(
 ירושלי) פ(

 ש"הרש. 65

 זמוש) ל(
 שלוניקי) פ(

 זמוש) ל(
 שלוניקי) פ(

 זמוש) ל(
 שלוניקי) פ(

 כבת המשנהמר. 66

 
, Fאנו רואי כי  בעוד שבדר כלל ישנה הסכמה לגבי המקומות בי רש ימת גאנז  לרשימה 

 .Rקיי מספר רב של שינויי ברשימה 
 

 : כאש ר אנו משתמשי בסימו,  לעומת רשימת גאנז Rנסכ את שינויי המקומות ברשימת
H  –איזכור מפורש באנציקלופדיה העברית  ,M   באנציקלופדיה מרגליות איזכור מפורש, 
F – איזכור ברשימה F ,נגדו"השינוי או " בעד" מקורות אלה ה 3 ומצייני מי מ." 
 

 טבלה ב
 ש החכ Rרשימה 

 .H   ,M ,F  נגד  ) ל(
 .H   ,M ,F  נגד  ) פ(

 ד"הראב. 1

 א"הגר. H   ,F. 5 נגד וילנא) ל(
 מצויי כספק M לא נזכר ב קראקא) ל(
 .H   ,F  ב

 הגרשני. 6

 ש"יהודה ב הרא' ר. H   ,M ,F. 10 נגד ) ל(
 יהונת איבשי' ר. H   13 נגד  ) ל(
 רבנו יונה. M ,F. 18 נגד  מונטפלייה) ל(
 י קארו"מהר. 19 . מצויי כספקH   בטולידו) ל(
 פני יהושע. 21 כנראה טעות דפוס) ? (אופיבק) פ(
 .H   ,M ,F נגד  ) ל(
 .H   ,M ,F נגד  ) פ(

 ט"הבעש. 24

 .H   ,M ,F נגד  ) ל(
 .H   ,M ,F נגד  ) פ(

        "המהר. 25
 מרוטנבורג

 הלבוש. H   ,M ,F. 26 נגד  ) ל(
 ל"הרמח. H. 28 ונגד M ,F כמו עכו) פ(
 "הרמב. 29 ) פ(
 "הש. H   ,M ,F. 31 נגד וילנא) ל(
 י"רש. H   ,M ,F. 32 נגד  ) ל(
 ל"מהרש. M. 33 וHמצויי כספק ב, F כמו פוזנא) ל(
 א"מהרש. H   ,M ,F. 34 נגד  ) ל(
 .Fוכמו ,   H נגד  ) ל(
 .F נגד  ) פ(

 י"הראב. 35

 אברה יצחקי' ר. F. 36  וH נגד  M כמו ירושלי) ל(
 .F  וH ,M    לא נזכר בסאמארא) ל(
 .H   ,M ,F נגד וירונא) פ(

 אברה סבע' ר. 38

 .H   ,M ,F נגד  ) ל(
 .H   ,F נגד  ) פ(

 דוד הנגיד' ר. 42

 חיי כפוסי' ר. F. 46 נגד פוסטט) פ(
 יהודה חסיד' ר. H   ,F. 49 נגד  שידלובי) ל(
 יהוס הנגיד' ר. H   ,F. 51 נגד  ) ל(
 פרי מגדי. H   ,F. 54 נגד שצרי) ל(
 .H   ,M ,F נגד  ) ל(
 .H   ,M ,F נגד ירושלי) פ(

 ט"הלק. 56

 .H   ,F נגד  ) ל(
 .H   ,M ,F נגד  ) פ(

 ל"מהרי. 57
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 יצחק הורווי' ר. F. 59 נגד אלטונא) פ(
 עמנואל חי ריקי' ר. M ,F. 64 נגד מודינא) פ(
 .H   ,F נגד  ) ל(
 .H   ,F נגד  ) פ(

 שלו שרעבי' ר. 65

 
אי בטבלה איזכור א חשוב לציי שא . צוינו רק איזכורי מפורשי בעד ונגד' בטבלה ב

שהמסקנה , בדר כלל פירוש הדבר, של האנציקלופדיה העברית או מרגליות בעד או נגד
 . R  השינוי בנגד הוא , העולה מהבנת הנקרא בה

 
אחד מה נובע כנראה מטעות דפוס ( מקרי של שינויי מקומות 39ס הכל מוצגי בטבלה 

 ): בעלמא
 .שלושת המקורות האחרי הוא נגד R  מקרי השינוי ב15 ב
 .F  וH הוא נגד  R   מקרי השינוי ב9 ב
 .H כמעט בכל המקרי האחרי הוא נגד המשתמע מ. H הוא נגד  R מקרי השינוי ב30 ב

 .R  מקרי י ש תמיכ ה של  מקור אחר בש ינו י המ וצג ב 4 רק ב
 

ות כיצד אי רעו כל תוצאות בדיקה ראשונית זו הביאה אותנו למסקנה כי י ש לבדוק ביסו די
ל וה את  "הבדיקה כללה ה את עבודת  כל אחד מ ה מומחי הנ. כ הרבה שינויי חריגי

 . Rפעולת של נציגי הוועדה בהקשר לרשימה 
 

 .במסמ זה אנ ו מדווחי על ממצאי הבדיקה שערכנו
 .Iאנו מדווחי על ממצאינו לגבי ביצוע שלב ' בחלק א
 .IIאינו לגבי ביצוע שלב אנו מדווחי על ממצ' בחלק ב
 .IIIאנו מ דווחי על ממצאינו לגבי ביצוע שלב ' בחלק ג
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 'חלק א
 

 Iהערות על ביצוע שלב :  Rרשימה 
 

 :מבוא
הבחנו כי זיהוי מקומות הלידה והפטירה ,  מ הוועדהRע קבלת הרשימה הסופית 
כדי  . טה העובדה שמקומות רבי הושמטובל, בפרט. שונה במקרי רבי מ המקובל

 . במבוא   למסמ' וב' ערכ נו את ההשוואה המובאת לעיל בטבלאות א, לוודא התרשמות זאת
, ביקשנו מאת  חבר הוועדה, כדי לברר כיצד נוצר ההבדל הדרמתי בנתו ני המקומות

 את שהכי) 'ראה נספח א(פרופסור הלל פירסטנברג לקבל העתק מכתב המינוי של המומחה 
כי ר וב  , ח התברר"מ בדיקת הדו). 'ראה נספח ב(ח שלו "ומ הדו, ")Iמומחה : "להל (Iשלב 

 . השינויי וההשמטות נובעי מעבודתו של מומחה זה
 

ק ביעת מקומות  הלידה : I היה הכנת שלב  R בהרכבת רש ימה Iחלקו של מומחה 
תפקידו של  . וועדההכלולי ברשימה אשר הוגשה לו על ידי ה,  אישי66והפטירה של 

 :המומחה הוגדר על פי כתב מינוי של הוועדה
 של כל אחד והפטירה הלידהאנו מבקשי את חוות  דעת לגבי מ קומות …"

 .מהאישי ברשימה
, אנחנו מבקשי שתרשו רק אות מקו מות אשר לדעת ידועי בצורה אמינה

מת את הכללי וכיצד ייש, שתציי את המקורות למידע ואת הכללי לפיה עבדת
 ).ההדגשה במקור." (בכל מקרה ומקרה

 
ח שלו מלא שגיאו ת כה "הדו:  לקויה ביותרIבמסמ זה נו כיח כי עבודתו של מומחה 

 !).כולל טעות פשוטה בזיהוי של אישיות מ הרשימה(שקשה להבי כיצד נפלו , טריוויאליות
עבודתו ולא ציי כיצד הוא לא ציי כללי ל:  ג  לא מילא את  תפקידו כנדרשIמומחה 

אנו נראה כיצד חוסר הדיסציפלינה בעבודתו גרמה לפגיעה . ייש אות בכל מקרה ומקרה
 . קשה באמינות המידע המוצג על ידו

 את  זיהוי  Iנערכה לגבי אות מ קרי בה קבע מומחה , הבדיקה עליה אנו מדווחי כא
תו כדי , אבל). ד לעיל' וב' ראה דוגמאות בטבלאות א(המקו בניגוד למקורות אחרי 

עבודתנו נזקקנו לבדוק ג  כ מה מ המקרי  בה היתה  הסכמה בי נ תוני המומחה לנתוני 
הדר בה הגיע המומחה למסקנתו   , ולהפתעתנו מצאנו כי למרות זאת, מקורות אחרי

 !היתה א היא שגויה
 

עבודת נביא סדרת ד וגמאות מדהי מות של שגי אות טריוויאליות ב, ראשית לכל
  במקורות עליה המומחה שאינ קיי מיהכוונה לדיווח על נתוני . המומחה
 .'בפרק אכל זאת נעשה .   את הנאמר בההסותרי א – גרוע מזה –או  , מסתמ
 .הניבה מידע שאינו אמי, שנערכה ללא כללי מוגדרי,  נדגי כיצד העבודה'בפרק ב
ללא כללי ברורי , "ספק"ו מה ייקרא  נפרט כיצד קבע המומחה כראות עיני'בפרק ג

 . ובחוסר עקביות בולט
 
 

 )לא היו דברי מעול(= "להד: פרק א
 

למרבית ההפתעה מתברר .  מדווח על נתוני ומביא אסמכתאות ל דבריוIמומחה 
את )  אפילו סותר–או גרוע מזה (כי במקרי רבי הכתוב באסמכתא אינ ו תוא כלל 

 . דבריו
רות עד שהקורא עלול שלא להאמי כי נעשו שגיאות כה השגיאות כה ברו

אנו מצרפי לכל דוגמא תצלו מ האסמ כתא שציי המומחה , לכ. טריוויאליות
 ).'התצלומי מוצגי בנספח ג(

די בליקוי חמור זה כדי לשמוט את הבסיס לאמו בכל הנתוני אות הוא , לדעתנו
 .מציג

 
 : השתמש בסימו הבאIמומחה : הערה

 .מורה על ספק? סימ "
 )."במידת היכולת והאפשרות. (מורה על וודאות> סימ 
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 .נעתיק סימו זה, ח שלו"בציטוטי מ הדו
 : הדוגמאות

 
 :כותב המומחה)  ברשימה10' מס(ש "יהודה ב הרא' לגבי ר .א

 ."אבל לא ידוע ש העיר, גרמניה בוודאות: לידה> " 
 

 :האסמכתא ש לו 
 ."א"קע' עמ, ו"ירושלי תשמ, ש"הרא, ח פריימ"י א"עפ"
 
 .ש נולד בעיר קל"יהודה ב הרא' במקור המצוטט כתוב בפירוש כי ר, בניגוד לדבריו, אבל

 ). הנתו הדרוש הודגש בקו (1' ראה בתצלו מס
 
 
 :קובע המומחה)  ברשימה18' מס(יונה גירונדי ' לגבי ר .ב

 ."צרפת, פרובנס, מונטפלייה: לידה> " 
 

 :תא שלוהאסמכ 
 ".148' עמ, ט"א תשי"ת, תולדות היהודי בספרד הנוצרית, י י בער"עפ"
 
יונה גירונדי נולד ' במקור המצוטט אי כל ידיעה על כ שר, בניגוד לדבריו, אבל

 . במונטפלייה
 

 .25ראה תצלומי , יונה צול'  והמתייחס לר148' המאמר המתחיל בעמ
 

ובכל , )מונטפלייה(בכל אזכור ואזכו ר של מונפלייה ) על פי המפתח(בדקנו , בנוס לכ
יונה גירונדי ' ובשו מקו לא  כתוב שר, ל"בכל הספר הניונה גי רונדי ' אזכור ואזכור של ר

 .נולד ש
 
 
 :כותב המומחה)  ברשימה26' מס(מרדכי יפה ' לגבי ר .ג

 ."בוהמיה כנראה בפראג: לידה? " 
 

 :האסמכתא שלו 
 ."145' עמ, 1914ורשה ,  לקורות הרבנות,א הורודצקי"י ש"עפ"
 
במקור   , מרדכי יפה בפראג  מוטלת בספק' שעובדת הולדתו של ר, בניגוד לדבריו, אבל

 .מרדכי יפה נולד בפראג' המצוטט כתוב בוודאות כי ר
 ).הדגשתי בקו את הנתו הדרוש (6' ראה בתצלו מס

 
 
 :קובע המומחה)  ברשימה38' מס(אברה סבע ' לגבי ר .ד

 ."ספרד, קסטיליה, סאמורה: לידה> " 
 

 :האסמכתא שלו 
 ".20' עמ, ה"ירושלי תשמ, אלנקווה' י' במבוא לצרור המור מהד, גרוס' י א"עפ"
 
נכו היכ איננו יודעי אל: "אברה סבע' במקור המצוטט כתוב על ר, בניגוד לדבריו, אבל

 ." נולד ומתי
 

 ).ו הדרושהדגשתי בקו את הנת (7' ראה בתצלו מס
 
אבר ה סבע  ' ר: "אברה בקשר לעיר סאמורה הוא' כל מה  שכתב גרוס ב נוגע לר, אגב[

' זה אינו זמ הלידה של ר". עצמו חי בסאמורה לפחות בשמונת השני שקדמו לגירוש
אברה כבר בעל משפחה ומחבר ספרי כפי שמבואר ' בתקופה המדוברת היה ר: אברה

 .]מ המבוא של גרוס
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 :קובע המומחה)  ברשימה6' מס(גרשו אשכנזי ' לגבי ר .ה

 ."קראקא פולי: לידה> " 
 :האסמכתא שלו 

 ".ב"ב צב ע"ח, "ניו יורק תש, חנ דעמביצר"י כלילת יופי לר"עפ"
גרשו '  כי רלא כתובבמקור זה . המומחה טעה בקריאת המקור עליו הוא מסתמ, למעשה

 . 8' ראה תצלו מס. נולד בקראקא
 
 . אפשר לנסות ולנחש כיצד טעה המומחה, מקרה זהב

 : גרשו' כתב  דעמביצר על ר) 9' ראה תצלו מס(בד הבא בספרו 
 ."בימי חורפו היה רבינו מגידולי ומגדולי קראקא"

,   גרשו נולד בקראקא' לומר כי ר" גידולי"המומחה חשב כנראה כי דעמביצר מתכוו במלה 
שהרי הוא כותב ש  , בתורה ולא ללידה" גידול"דאי לדעמביצר התכוו בוו.  א זו טעות

כפי שרואי בתצלו , )גרשו' חבירו של ר(מנח מנדל אויערב ' אותו ביטוי בדיוק על ר
לעיר מולדתו "מנח מנדל '  וש הוא ממשי  ומספר כיצד שב ר, ב" של ד  צה ע10' מס
 "!ק ווינא"ק
 

, ב"בד צד ע. הוא עושה זאת בדר הבאה, כאשר דעמביצר מתכוו לציי לידה, לעומת זאת
 .11' ראה תצלו מס". מילידי וגידולי קראקא: "מנח מנדל בס' כותב דעמביצר על ר

 
יש ללמוד , ואדרבא. מוסב על המתגדל בתורה" גידול"ו, מוסב על הנולד" יליד"ש, מכא

, נולד בקראקא  וגרש'  כי אינו יודע א ר–גרשו ' על ר" מילידי"מכ שדעמביצר לא כתב 
 !או א ידוע לו שלא נולד ש

 
 :קובע המומחה)  ברשימה33' מס(ל "לגבי המהרש .ו

 ."פוזנא: לידה> " 
 

 :האסמכתא שלו
עדויות אישיות של . (25' עמ, א"רמת ג תשנ, ל והי של שלמה"המהרש, רפלד' י מ"עפ"

 )."ל"המהרש
 
ל רבו "מקו ושנת הלידה של המהרשעל : "מקור זה מדגיש, בניגוד לקביעת המומחה, אבל

יש שסברו ב נולד בבריסק  דליטא . ההשערות והניחושי ולא נשתיירה בידינו עדות ברורה
 ."בפולי גדול, ]פוזנ[ויש שטענו שמכורתו בפוזנא 

היא עצמה שנויה , כי אותה עדות אישית אותה מזכיר המומחה, מקור זה מסביר, יתר על כ
 ).12' כל זאת ראה בתצלו מס. (חלפות בדפוסיבמחלוקת בשל גרסאות מת 

 
 :קובע המומחה)  ברשימה56' מס(יעקב חאגיז ' לגבי ר .ז

 ."ירושלי: פטירה> " 
 

 :האסמכתא שלו
 ."ב' עמ, )HUCA  21) 1948".ז"ילתולדות בתי המדרש בירושלי במאה ה", בניהו' י מ"עפ"
 
 

יעקב '  א מלה על מקו הפטירה של רבמקור המצויי אי, בניגוד לדברי המומחה, אבל
 .13' ראה תצלו מס. חאגיז

 
 היא  14' השורה שהדגשתי בקו בתצלו מס. המאמר כלל אינו עוסק בשאלה זו, יתר על כ

 .יעקב' היחידה העוסקת במותו של ר
 

יעקב חאגיז  ' בניהו מתמקד בתולדות הישיבה שהקי ר' המאמר הזה של מ, ובאמת
 הוא שכתב את   –בניהו '  מ–אותו מחבר , לעומת זאת. רות חייובירושלי ולא בקו

כאשר , בקושטאיעקב חאגיז ' וש הוא מספר כיצד נפטר ר, M יעקב ב' הביוגרפיה של ר
 ". לח הפני"נסע לש מירושלי כדי להדפיס את ספרו 



 9

 
 :כותב המומחה)  ברשימה57' מס(ל "לגבי המהרי .ח
 ."כנראה נירנברג: לידה? " 
 

 :האסמכתא שלו
 ."86' עמ, ט"ירושלי תשמ, חכמי בדור, י יובל"י י"עפ"
 
 

שקיי , כל שכתוב כא בקשר לנירנברג הוא. אי במקור זה כל רמז לדברי המומחה, אבל
א ). למניינ (1387וזאת בשנת , ל נפטר בנירנברג או במיינ"משה אבי המהרי' ספק א ר

 .15' אה תצלו מסר. ל"אי לכ כל קשר ללידת המהרי
 

 1381ל ישב בוודאות במיינ עד שנת "כי אבי המהרי, אפשר ללמוד ממקור זה, לעומת זאת
ראה שורה מודגשת ש  (1375ל נולד בער בשנת "וכי מהרי, )ראה שורה מודגשת בתצלו(

ל נולד בשנת  "והרי לנו ידיעה ממקור בטוח  כי מהרי: "226' וכ כותב יובל ב עמ. 29בהערה 
ל "כי אבי המהרי,  בספר זה נית ג ללמוד8286מעמודי ). 16' ראה תצלו מס!" 1375

 . 1369החל להיות מראשי הקהילה במיינ לכל המאוחר משנת 
 ].F ו, Hכ ג קובעי . [ל נולד במיינ"מהרי, על פי מקור זה: מסקנה

 
 :ל מוסי המומחה וכותב"לגבי המהרי .ט
 ".מגנצא גרמניה: פטירה? " 
 

 :האסמכתא שלו
 ."224' עמ, ט"ירושלי תשמ, חכמי בדור, י יובל"י י"עפ"
 

 ).17' ראה תצלו מס. (אי במקור זה כל רמז לדברי המומחה, אבל
 

התגורר במיינ כנראה במש כל  חיי אביו "ל "כל שכתוב כא הוא ששמעו ב המהרי
ל מת "כי המהרי, עותמכא הסיק המומחה בט." 1425ולפחות עד מות אמו ש בקי 

 .אבל אי זה היסק לוגי תקי). מגנצא(במיינ 
 .ל"אפשר ללמוד מדברי יובל היכ באמת נפטר המהרי, לעומת זאת

 הביאו 1427 ומותו בשנת 1426ל לוורמס בשנת "א ע קירתו של מהרי: " כותב יובל73' בעמ
 .18' ראה תצלו מס." לירידתה המיידית של מיינ

 
 ].F  וH ,Mכ ג קוב עי . [ל מת בוורמס"מהרי: מסקנה

 
 :כותב המומחה)  ברשימה1' מס(ד "לגבי הראב .י

 ."קרקסונא פרובנס: פטירה? " 
 

 :האסמכתא שלו
 ."827' עמ, )י"תש(תלפיות ד , ד בעל ההשגות"הראב, ברגמ' י י"עפ"
 
 

 .19' ראה מקור זה בתצלו מס
 

עזב  : "כל מה  שכתוב כא הוא, אדרבא. אי במקור זה כל ת מיכה בדברי המומחה, אבל
ראה בתצלו הדגשה ". (והתיישב בקרקסונה] פושקיירא[ את  עיר מ ושבו מה לזמד "הראב
 ].F  וH ,Mכ ג קובעי ! [ נפטר בקרקסונה אלא בפושקייראלאמכא ברור שהוא ). בקו

 
להל בפרק  ראה –וטיב מקור זה שעליו מסתמ המומחה , ד"לגבי מקו הלידה של הראב

 .הבא
 
 :ושגיאה מסוג אחר .א"י

 :כותב המומחה)  ברשימה25' מס(ר ברו "מאיר ב' לגבי ר
 ."כנראה וורמיזא גרמניה: לידה? " 
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 :האסמכתא שלו 

 ."522' עמ, ב, ו"ירושלי תשמ, בעלי התוספות, א אורב"י א"עפ"
 
 .20' ה תצלו מסרא. מאיר' במקור המצוטט אי דיו מפורש במקו הלידה של ר, אבל

 
וא  אכ אי  , מאיר' א המקור המצוטט היה המקור היחיד בעול הד בביוגרפיה של ר

 אזי היה בסיס לוגי להסיק כי –מאיר ' אפשר להכריע מדברי המקור המצוטט היכ נולד ר
 ).ולא כתוצאה ממחלוקת, מחוסר ידע(המידע מוטל בספק 

 
מאיר נולד '  כי רF  וH ,M אחרי לפיה קבעו ישנ מקורות, א המצב בבירור אינו כזה

 .ולכ אי שו בסיס הגיוני לקביעת המומחה. בוורמיזא
 
חי ", ברו' הלא הוא ר, מאיר' מסתימת ד ברי אורב כי אביו של ר, יתרה מזאת[

מאיר נולד '  אפשר רק ל הסיק כי סמ  על הקורא כי יבי עובדה פשוטה זו שר–" בוורמייזא
 למד אצל א ביו וקיבל "המהר" במיוחד כשהוא ממשי במש פט הבא וכות ב כי .בוורמייזא
 .]  מאיר' ומהמש דבריו ברור כי היה זה בתקופת ילדותו של ר, "תורה מפיו

 
 :שגיאה דומה עשה המומחה במקרה הבא .ב"י

 :כותב המומחה)  ברשימה51' מס(יהוס הנגיד ' לגבי ר
 ."כנראה גרנדה: לידה? " 
 

 : שלוהאסמכתא 
 ."64' עמ, ג"א תשל"ת, שמואל הנגיד, לוי' י"

 
 ).21' ראה תצלו מס. (יהוס' במקור המצוטט אי דיו מפורש במקו הלידה של ר, אבל

 
וא אכ אי   , יהוס' א המקור המצוטט היה המקור היחיד בעול הד בביוגרפיה של ר

 אזי היה בסיס לוגי להסיק כ י  –יהוס ' אפשר להכריע מדברי המקור המצוטט היכ נולד ר
 ).ולא כתוצאה ממחלוקת, מחוסר ידע(המידע מוטל בספק 

 
יהוס '  במפורש כי רF  ו, Hישנ מקורות אחרי לפיה קבעו , א המצב בבירור אינו כזה

 .ולכ אי שו בסיס הגיוני לקביעת המומחה. נולד בגרנדה
 

'   היה מגלה כי אביו של ר, של לוי ההקדמה כלא המומחה היה קורא את ,  יתרה מזאת
יהוס ' ושתי עשרה שנה לפני הולדתו של ר, חי בגרנדה, שמואל הנגיד' הלא הוא ר, יהוס

 את גרנדה  64' זו הסיבה שלוי כלל לא הזכיר בעמ. בנו כבר נתמנה לשר ונגיד בגרנדה
 ! כי זה מוב מאליו–יהוס הנגיד ' כמקו הולדתו של ר

 
 :כותב המומחה)  ברשימה37' מס(ברה המלא א' לגבי ר .ג"י

 ."מזריטש: לידה? " 
 

 :האסמכתא שלו
 ."213' עמ, "א תש"ת, דובנוב תולדות החסידות' י ש"עפ"
 

 . מקור זה22ראה בתצלו 
 

ולא היתה שו סיבה הגיונית , אברה' אי במקור זה כל דיו במקו הלידה של ר, אבל
בנו של המגיד "אברה היה '  מה שכתוב כא הוא שרכל. להסיק שכנראה נולד במזריטש

כיוו שאביו המגיד השתקע , אי ביטוי זה מלמד שנולד במזריטש, אבל". הגדול ממיזיריטש
אברה ב ' ובאותה העת היה ר, כפי שמבואר בספר זה, ט"במזריטש אחרי מות הבעש

 . עשרי שנה ויותר
בקהילות שונות " וביניה היה מגיד בתקופה הקדומה יותר היה אביו במקומות רבי

 ).23' תצלו מס, 78' עמ, ש." (קארי ורובנא, מזריטש, טורטשי: בוואלי
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והפע בקריאת , נציג שגיאה מוזרה נוספת, על רקע השגיאות המתמיהות שראינו .ד"י
 :רשימת האישי

 
סיפק , ) בר שימה65' מס, ש"הרש(שלו שרעבי ' ובמקו  לתת נתוני עבור ר,  טעהIמומחה 

שלו ' א ע ל פי שהבקשה פרטה את שמו המלא של ר, וזאת. שלו שבזי' נתוני עבור ר
 ! M  בו  מופיע ערכו ב' וא נקבה בעמ, שרעבי

 .24' ראה את הפריט המודגש בק ו בתצלו מס
שלו ' שלו שרעבי בר' נציגי הוועדה לא שמו לב לכ כי המומחה החלי בטעות את ר

 .שיכו בתהלי כאשר ה מאמצי את הנתוני השגוייוהמ, שבזי
 

 .דוגמאות נוספות לשגיאות טריוויאליות יובאו בפרק הבא
 

 מידע לא אמי: פרק ב
 

 : נתבקש על ידי הוועדה כדלקמIמומחה , כאמור במבוא 
 
, אנחנו מבקשי שתרשו רק אות מק ומות אשר לדעת ידועי בצורה אמינה"

וכיצד יישמת את הכללי , מידע ואת הכללי לפיה עבדתשתציי את המקורות ל
 ." בכל מקרה ומקרה

 
 : מטרת בקשה  זו היתה כפולה

ידייק יותר , מומחה העובד במסגרת המחייבת דיסציפלינה: לגבי המומחה •
 .וכ יברר לעצמו את המסקנ ות העולות מ החומר הנבדק, ויבדוק היטב את מקורותיו

 .וב אחר תוצאות העבודה ולהבינכ נית לעק: לגבי הוועדה •
 

ולא הראה כיצד ייש אות , הוא לא פרט את הכללי לפיה עבד. המומחה לא עשה זאת
" קריטריוני לרישו"כתב  המומחה ד פותח בש , במקו כללי. בכל מקרה ומקרה
 :ונראה, אחד לאחד" הקריטריוני"נביא כא את חמשת  . ובו חמישה סעיפי

 . תחלי לכללי עבודהשאינ מהווי •
 .שבהרבה מקרי המומחה לא פעל לפי הקריטריוני שלו •

 
בה לא הביא המומחה ) 29(ח המומחה הבחנו במקרי רבי "כאשר קיבלנו את דו.   א

נוס ". כל מקורות" מקרי הסתמ המומחה על 25 ב, מה. אסמכתא ספ ציפית לנתוניו
 29' מס( "לגבי מקו פטירת הרמב. [ סמכתא מקרי בה אינו מביא שו א4ישנ , לכ

 24' מס(ט "לגבי מקו לידת הבעש.  ואינו מביא אסמכתא" לא ידוע"הוא מציי ) ברשימה
כעילה " מקורות שוני בעיקר אגדתיי"הוא מציי בסתמיות , ומקו פטירתו) ברשימה

הוא מציי  )   ברשימה40' מס(אליעזר אשכנזי ' לגבי מקו לידת  ר. להעמדת המידע בספק
 .]ואינו מביא אסמ כתא" לא ידוע"

כל "בדיקה מהירה העלתה כי בכמה וכמה מקרי בה ציי המומחה כמקור את 
 . אי זה נכו"  המקורות

 
 :דוגמאות

 . נולד בוילנא)  ברשימה5' מס(א "המומחה קבע כי הגר. 1א
 ".כל המקורו ת"הוא טוע שכ קובעי 

הא הוא יטע שקביעת נעשתה ללא שו מקור  . נולד בסלא " קבעו כי הגרF  וH, אבל
 ? "כל המקורות"ונגד 

 
 . נפטר בעכו)  ברשימה28' מס(ל "המומחה קבע כי הרמח. 2א

 ".כל המקורו ת"הוא טוע שכ קובעי 
 נעשתה ללא שו Hהא הוא יטע שקביעת . ל נפטר בכפר יסי" קבע כי הרמחH, אבל

 ? "כל המקורות"מקור ונגד 
 
 . נולד בוילנא)  ברשימה31' מס( "המומחה קבע כי הש. 3א

 ".כל המקורו ת"הוא טוע שכ קובעי 
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הא הוא יטע שקביעת נעשתה ללא .  נולד באמסטיבאוו" קב עו כי השF  וH ,M, אבל
 ?"כל המקורו ת"שו מקור ונגד 

 
  .נולד בירושלי)  ברשימה36' מס(אב רה יצחקי ' המומחה קבע כי ר. 4א

 ".כל המקורו ת"הוא טוע שכ קובעי 
הא הוא יטע ). או בחברו( קבעו כי קיי ספק א הוא נולד בירושלי F  וH, אבל

 ?" כל המקורות"שקביעת נעשתה ללא שו מקור ונגד 
 
 . נולד בשידלובי)  ברשימה49' מס(יהודה חסיד ' המומחה קבע כי ר. 5א

 ."כל המקורו ת"הוא טוע שכ קובעי 
הא הוא יטע שקביעת נעשתה ללא שו מקור  . ל נולד בדובנא" קבעו כי הנF  וH, אבל
 ? "כל המקורות"ונגד 

 
ש . Iשל מומחה " הקריטריוני לרישו"קיבלנו מאת נציג הוועדה את ד , לאחר זמ

 :את ההגדר ה הבאה' מצאנו בסעי א
נת מקורות שוני כוונתי לומר שזוהי מסק', כל המקורות'במקו שכתבתי "

 ".ששכנעו אותי, הנראי שאינ תלויי זה בזה
  מ כחלק – בניגוד למ שמעותו הרגילה –"  המקורותכל"בזה הוא מג דיר את המונ ח 

.   חלק המוגדר בצו רה סובייקטיבית לחלוטי שאינה מאפשרת כלל בקרה ומעקב, המקורות
 . ואינו מאפשר שו בדיקהכלל אינו בבחינת ציו מקורות" כל המקורות"הציו , לכ
 

נמצאי , "כל המקורות"מה שברור מ הדוגמאות האחרונות הוא כי במקרי שהוא ציי 
המידע שנמסר כא על ידי המומחה אינו , לכ. מקורות אמיני הסותרי את קביעותיו

לגבי  מקורות  ' וא נביא בחשבו את השגיאות הבוטות שגילינו בפרק א. יכול להיות אמי
 .רק  נחזק את המסקנה כי אי ער לקביעותיו אלו, בפירושמומחה ציי שה

 
 :כותב המומחה" קריטריוני לרישו"של ' בסעי ב. ב

אות מח קרי וספרי . באסמכתאות בדקתי  בעיקר סוג  מיוחד של מקורו ת"
שמלאכת העיקרית היא ברישו מדוקדק ככל האפשר של מקומות  לידה ופטירה 

תופעה שרווחה בעיקר בפולי בסו המאה ה,  של חכמי שוניוזמנ וחיבוריה
לקורות היהודי בלובלי , ד  ניסנבוי"ש: כדוגמת. 20 ובתחילת המאה ה19
!)  כ(לוחות זיכרו העיר קראקאו , ד פרידברג"ח). 15' למשל מס(לובלי . ס"תר

מסכמי כ ג חיבורי ה, ועוד הרבה, )16' למשל מס(ד "מ תרס"פפד, וגדוליה
כמצויי פעמי , צפו אפריקה ספרד ועוד, איטליה, פזורות אחרות כמו מצרי 

ולבחו , השתדלתי לבחור באות חוקרי המדקדקי בפרטי הקטני. רבות
 ".היטב את מקו רותיה ונתוניה

 :הוא מוסי על דברי אלה' ובסעי ה
שנתייחדו לחכ פלוני נלקחו ונבחנו נתוני מחיבורי ומחקרי : וכמוב מאיליו"

 ".שהרי בה משקיע החוקר את מיטב מ א מציו
 

 .במקרי רבי המומחה פעל בניגוד גמור לאמור בסעיפי אלה, אבל
 

 :דוגמאות
היא בניגוד  , ) ברשימה1' מס, ד"לגבי הראב(כבר האסמכתא הראשונה של המומחה . 1ב

 . גמור לקריטריוני שלו
 :קביעת המומחה במקרה זה היא

 ".כנראה נרבונה פרובנס, ידהל? "
 ."קרקסונא פרובנס: פטירה? " 
 

 :האסמכתא ש לו היא
הוא , 826'  א בעמ. (827' עמ, )י"ת ש(תלפיות ד , ד בעל ההשגות"הראב, ברג מ' י י"עפ"

 )."רוש את פושקירא כעיר מולדתו
 

 :אי זה מקור רציני או מקצועי, אבל
 החכמי אלא בפרסו קטעי אינו עוסק בחקר תולדות" תלפיות"כתב העת  •

 .כתבי שלה
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 . אינו איש מקצוע בתחו הביבליוגרפי או ההיסטורי, ברגמ' י, המחבר •
 

נלקחו ונבחנו נתוני : וכמוב מאיליו: "'בניגוד לדברי המומחה שכתב בסעי ה
מחיבורי ומחקרי שנתייחדו לחכ פלוני שהרי בה משקיע החוקר את  מיט ב 

, ד"תעל מעבודות ידועות ומעודכנות שנתייחדו לראבהרי הוא ה, "מאמציו
ד ומאמריו של תא"כגו ספרו של טברסקי על הראב(עבודות של חוקרי רציניי 

אשר ליקט בזמנו , ובמקו זאת הסתמ על מי שאינו חוקר ואינו היסטוריו, )שמע
 !ד"קצת חומר על הראב

 
רי המדקדקי בפרטי השתדלתי לבחור באות חוק: "ובניגוד לדברי המומחה

הרי המקור שבחר להסתמ , "הקטני ולבחו היטב את מקורותיה ונתוניה
אלא ס ותר את  עצמו כמה פעמי  בעמוד ,  לא ר ק שאי נו מדקדק  בפרטי–עליו 
 !אחד

. ד"אפילו המומחה ציי כי ברגמ סותר א ת  עצמו בעניי מקו הלידה של הראב
 ומפורסמת של המאירי כי נ רבונה היתה ברגמ מצטט  עדות מוסמכת , מצד אחד

כי   , וללא שו אסמכתא, ברגמ כותב סת , מצד שני. ד"של הראב" עיר מולדתו"
 ).19' ראה תצלו מס! (ד נולד בפושקיירא"הראב

הוא מצטט בש המאירי כי פושקיירא היא המכונה , למשל. יש עוד סתירות בדברי ברגמ, אגב[
 .]הוא מייחס כינוי זה לעיר נימשי,  ש28רה ואילו בסו הע, "קרית יערי"
 

. הסתירה בדברי ברגמ יכולה רק לחזק  את ההערכה כי אסמכתא   זו חסרת ער
על סמ סתירה ז ו בדברי ברגמ   קבע המ ומחה כי  יש ספ ק   ? אבל מה עשה המומחה

 .)' ראה לעיל בפרק א–ד "לגבי מקו הפטירה של הראב(! ד"היכ  נולד הר אב
 
המומחה הסתמ במק רי נוספי על מקורות שלא נכתבו  . קוד אינו יחידיהמקרה ה. 2ב

מקורות ששו היסטוריו מקצועי לא היה מסתמ   , על ידי בעלי מקצוע בתחו הנדרש
 . וזאת בניגוד לקריטריוני שלו עצמו. עליה

קונטרס של  הרב ראוב מרגליות , בצלאל לנדוי'  בי השאר הביא כאסמכתא  מאמר של ר
 .ב ישר"מ בוא של חכ יעקב הלל ומאמר של ר, )'ה עוד על כ בפרק גרא(

 
 :כותב המומחה" קריטריוני לרישו"של ' בסעי ג. ג
במידת האפשר השתדלתי למצוא עדויות אישיות בת וככי הספרי שחיבר חכ "

 )."33' למשל מס(ואז אי ל אסמכתא  טובה הימנה , פלוני
 

שחיבר החכ " עדויות אישיות בתוככי הס פרי"ה בארבעה מקרי בלבד הביא המומח
אות מקרי אות  סימנו   , דהיינו(לגבי קבוצת המקו מות שנבדקה  על ידינו כא . המדובר

 את  זיהוי המקו בניגוד  למקורות Iמקרי בה קבע מומחה : דלעיל' וב'  בטבלאות א
ל " של המהרשהמדובר במקו הולדתו.  היה מקרה אחד העומד בקריטריו זה–) אחרי

 .  'אותו ציי המומחה בסעי ג) 33' מס(
כבר הראינו  כי המקור עליו הוא מסתמ  קובע כי העדות האישית ' בפרק א, אבל

 !במקרה זה דווקא מוטלת ב ספק
 

טרחנו  , כיוו שזו קבוצה קטנה. כאמור יש ר ק ארבעה מק רי העומדי בקריטריו ז ה
הפתעתנו גילינו כי רק במקרה א חד מתו ול, ובדקנו ג את שלושת המקרי האחרי

יעקב   ' וזאת לגבי  מקו לידת  ר(את דברי המומחה " העדות האישית"ארבעה מאשרת 
 ). ברשימה58' מס, עמדי

 
ולגבי מקו לידת )  ברש ימה16' מס(ח "לגבי מקו  לידת הב, כפי שנראה מיד,  לעומת זאת

העדויות "אי קשר בי : "להדהתברר כי , ) ברשימה17' מס(יו טוב ליפמ הלר ' ר
 !לבי מסקנת המומחה" האישיות

 
 כותב המומחה כי האסמכתא לכ שנולד בלובלי היא)  ברשימה16' מס(ח "לגבי הב •

 ".ח"ח הישנות סימ קנ"ת הב"י עדותו בשו"עפ"
 

 . הדגשתי בקו את השורות הרלוונטיות בתשובה זו. 2526' ראה מקור זה בתצלומי מס
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 :ח הוא"ב הבכל מה שכת
ומעיד אני עלי שאדוני אבי ומורי קנה לי ההפטרה בדמי יקרי במועד אחרו של פסח  "

ש לוריא וכמדומה  "בהיותי קט וקראתי בעצמי בספר מוספי בבית הכנסת של הגאו מהר
 ."ל היה אז בבית הכנסת ולא מיחה בדבר"לי שהרב ז

 
היה ) פחות מגיל בר מצווה(קט ח "בהיות הב, אפשר להסיק מכא כי במ קרה המתואר

 ).ש לוריא"מקומו של מהר(בלובלי 
 .  אי כא שו ידיעה על כ–ח "אבל לגבי השאלה היכ נולד הב

 
 .אי בעדות אישית זאת  שו אסמכת א לקביעת המומחה, לכ
 
כותב המומחה כי , ) ברשימה17' מס(יו טוב ליפמ הלר ' לגבי מקו לידת ר •

ט ולח "י עדותו בהקדמתו  למעדני יו"עפ: "דתו בוולרשטיי היאהאסמכתא למקו לי
 ."חמודות

 
 .27ראה מקור זה בתצלו 

 
כל מה שכתב ). זו הפיסקה הראשונה(הדגשתי בסוגרי את הפיסקה הרלוונטית בהקדמה 

 : יו טוב הוא' ר
 ה אשר נתבקש בישיבה"ר נת לוי העלר זלה"א האלו המרומ כהר"אמר יו טוב ב לא"

כאשר מצאתי  , יודע ספר לפי עניניו, י שני והיה רב פעלי לפי שניו"של מעלה ב איש ח
כי אחרי מות קדושת  גופו נולדתי ימי לא  , א לא ראיתי את  פניו, בכתביו אשר  בצקלוניו

, אדוני אבי זקני האלו המרומ שמו נודע, מורי ורבי, וכאב גדלני אביר הגביר, כביר
 ".ה"ר משה וואלערשטיי לוי העלר זלה"והרמ, בישראל וביהודה

 
 ). אבי אביו(יו טוב גדל אצל זקנו ' כי ר, כל שנית ללמוד ממקור זה הוא

 .  אי כא שו ידיעה על כ–והיכ נולד , היכ קרה כל זאת
 
 .אי בעדות אישית זאת  שו אסמכת א לקביעת המומחה, לכ
 

בדקנו ג א ת , Iבעבודת מומחה " דות אישיתע"בחפשנו דוגמאות של  אסמכתות מס וג , אגב
 :מתו מחשבה שאולי א הוא כלול בקריטריו זה, המקרה הבא

 
 :כתב המומחה)  ברשימה47' מס(חיי שבתי ' לגבי מקו לידת ר •

 ".שאלוניקי: לידה> "
 : והאסמכתא

 ".א"שאלוניקי תי, י המבוא לקונטרס העגונות"עפ"
 

, הרי המבוא לא נכתב על ידי ידו, חיי'  נכתב על ידי רכי בעוד שקונטרס העגונות, התברר
התברר  שוב כי , יחד ע זאת). ואומנ המומחה לא טע זאת" (עדות אישית"ולכ אי כא  

 .חיי נולד בשאלוניקי' לא כתוב במקור זה כי  ר, בניגוד לדברי המומחה: "להד
 .2831ומי  וה מוצגי כתצל, צילמנו את העמודי הפותחי של מקור זה

 
 
ופעל בצורה הנראית , המומחה לא ניסח שו קריטריו ברור מתי מקרה יוגדר כספק. ד

 .על כ נייחד את הפרק הבא. שרירותית ובחוסר עקביות בולט
 
  
 

 ספ ק  המוטל ספ ק : פרק ג
 

במקו זאת  הוא  .  לא ניסח שו  קריטריו ברור מתי מקר ה יוגדר כספק Iמומחה 
 ":הקריטריוני"מ ' כותב בסעי ד
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במקומות שוני לא יכולנו להחליט או לבסס את הקביעה ואז כתבתי סימני  "
 ."שאלה והוספתי את המילה כנראה

 
ואי בה משו כלל אופרטיבי המבחי בי מצבי שוני , זו אמירה סת מית וריקה מתוכ

 . והקובע סדרי עדיפויות של המקורות) סיבות שונות להיווצרות הספק(
בצורה חופשית וללא , אפשר למומחה להגדיר נתוני כספקות,  הגדרת כלל של ממשחוסר
 . בקרה

והחלטותיו בעניי הספקות ה בלתי , המומחה נהג בחוסר עקביות בולט, כפי שנראה להל
 .הגיוניות ויש מה המביאות לידי גיחו

 
 : דוגמאות

וזאת , ד" לידת הראבבה קבע המומחה כי יש ספק במקו,  לעיל1דוגמא ב, למשל. 1ד
כי  היתה סתיר ה גלויה , ראה ש. בניגוד לעדות מהימנה שצוטטה במקור   עליו הסתמ
למרבית  , אול. והוא א הבח י בה, בדברי המקו ר הלא מקצו עי אותו בחר  המומחה

המומחה קבע כי יש ספק בנתו , תחת הקביעה המתבקשת כי המקור חסר ער, ההפתעה
 !המבוקש

 
" מחמיר"ו היינו יכולי לחשוב שהוא ,  סימ המומחה הרבה מקומות כספקמצד אחד. 2ד

אנו מוצאי שכמה פעמי הוא מציי כוודאיי מקומות  , אבל מצד שני. בעניי ספק
משמע שהוא . ואפילו אינו מציי שיש המסתפקי בכ, שדווקא נחשבי כמסופקי

 !בעניי ספק" מקל"
 

ראה ). או חלק (F  וH ,Mנגד קביעת ,  כמסופקי מקומות15 הוא ציי כ, מצד אחד
 .לעיל' פירוט בטבלה ב

 . לא עוררו בו אפילו ספק,   לעיל5 א–  1כל הנתוני הנוגדי בדוגמאות א, למשל, מצד שני
 
את קביעת מקו ) שני סימני שאלה(כאשר העמיד בספק גדול , המומחה הגדיל לעשות. 3ד

עובדות אלו . 'יבוז'ומקו פטירתו במז, באקופ) ה ברשימ24' מס(ט "הולדתו של הבעש
המומחה אינו מציב מקור נגדי א טוע כי . F  וH ,Mומקובלות ג על , מפורסמות בישראל

 "!בעיקר אגדתיי"המקורות ה 
אברה '  אשר המומחה עצמו השתמש בו לגבי ר , הנה למשל מקור  ביקורתי מאד ? האומנ

, ש. דובנוב' של ש" תולדות החסידות): "'יל בפרק אראה לע,  ברשימה37' מס(המלא 
 :ט" כתוב לגבי פטירת הבעש51' בעמ

הוא העתיק מושבו הקבוע מ העיר הגליציאית טלוסטי לעיר מידזיבוז שבפודוליה "
 ".ובה נשאר עד יו מותו

  
 !מבלי להסתמ על מקור כלשהו" לא ידוע"הוא קובע , "לגבי מקו פטירת הרמב. 4ד

צ "ב, ראה למשל). [קהיר העתיקה( נפטר בפוסטאט "ידוע ומקובל בישראל כי הרמב, אבל
 )].בש היוחסי (123' עמ, כר שני ספר רביעי, ישראל בגולה, דינור

אלמה א , ""שלשלת היחס של משפחת הרמב["ח פריימ "שבמאמר של א, המעניי הוא
צוטט מסמ שבו כתוב כי מ, 42'  אותו מביא המומחה עצמו כאסמכתא למס)] ו"תרצ(

 ).32' ראה תצלו מס. ( נפטר במצרי"הרמב
 .  מציי את קהיר" מצרי"הש ) וכ במקורות אחרי(במקורות במ אמר זה 

 
 .בקשר לכ יש להצביע על הקוריוז הבא

". מצרי"את מקו הלידה והפטירה ב)  ברשימה42' מס(דוד הנגיד ' המומחה ציי עבור ר
 .ולא את אר מצר י, את קהיר" מצרי"ל מציי הש "כי במקור הנהוא שכח כנראה 

 .דוד מר שימת המקומות' כ הושמט מקו לידת ופטירת ר
כי דבר זה היה , "קהיר"דווקא ל" מצרי"ואי לומר כי המומחה אכ התכוו בהזכירו את [

, 46' מסכפי שאומנ עשה עבור . עליו לפרט בפירוש כדי שיהיה מוב למזמיני העבודה
 ".] קהיר מצרי"כאשר קבע א ת מקו הפטירה ב

 
, )יהוס הנגיד' ולגבי ר, ר ברו"מאיר ב' לגבי ר('  במקרי כמו אלה שהובאו בפרק א. 5ד

 כי המידע לגבי – דיו מפורש בנתו המבוקש שא י בו החליט המומחה על פי קטע בטקסט 
 .נתו זה הוא בגדר ספק

 .  שו הגיו בשיקול זהכי אי, כבר הערנו על כ ש



 16

 
וא אכ אי אפשר , א המקור המצוטט היה המקור היחיד בעול הד בנתו המבוקש

 אזי היה בסיס לוגי להסיק כי המידע –להכריע מדברי המקור המצוטט לגבי המידע הנדרש 
 .מוטל בספק

 
 : המצב לא היה כזה בשו מקרה שנבדק על ידינו, אבל

. ויש מקורות אחרי ה מתייחסי במפורש לנתו המבוקש, ידהמקור המצוטט לא היה י ח
או ב קטעי אחרי במקור המצוטט אכ מ אפשרי /עיו בקטע המדובר ו, יתרה מזאת

 .להכריע לגבי המידע המבוקש
 ).'ל בפרק א"עיי בשתי הדוגמאות הנ(
 

  ,במקרי אלה היתה דרכו של המומחה להצטמצ בסקירת קטע מ סוי בלבד מתו  מקור
ולהתעל ה מכל מה שלא נאמר במפורש בטקסט וה מכל , מבלי להביט ימינה או שמאלה

 . א דרכו היתה לגמרי אחרת במקרי א חרי–מקור אחר  
 

ח על "הראיתי כיצד ניסה המומחה להסיק מתשובת הב, בפרק הקוד' בסעי ג, למשל
עלה ,  בהיותו קט,ח"הנתו היחיד העולה ממקור זה הוא שהב. מקו הולדתו בלובלי

 הוא למד – היכ היה בית כנסת זה   –את הנתו החסר . ל"למפטיר בבית הכנסת של ה מהרש
 ).הוא לא טרח לציי מקור כזה(כנראה ממקור אחר 

 
עומד בניגוד משווע  )  ברשימה12' מס(ל "ג הטיפול שלו בקביעת מקו הולדתו של המהר

במקרה האחרו הוא הסיק שמקו . נגידיהוס ה' לטיפולו בקביעת מקו לידתו של ר
אביו , מכ שלפי המקור שלו עצמו) ' כפי שציינתי בפרק א(בהתעלמו , הלידה מוטל בספק

 ! יהוס נולד' יהוס גר בקביעות בגרנדה בזמ שר' של ר
כדי  לקבוע , הוא הסתמ על המידע המעורפל הבא, ל"במקרה של המהר,  לעומת זאת

 .ל בפוזנא"ל המהר א ת מ קו לידתו שבוודאות
 

הוא ציי בטעות כאסמ כתא את  (ב "ל סימ י"ת מהרש"המומחה מסתמ במקרה  זה על שו
 ).המידע המבוקש הוא בקטע המסומ (33' ראה תצלו מס). א"סימ י

 
' ר, ל"כי אביו של המהר, כל שנית ללמוד ממקור זה הוא. במקור זה לא נזכר הש פוזנא

וכי האחרו היה , )ל"זקנו של המהרש(יצחק קלוייבר ' של רר חיי היה בעירו "בצלאל ב
 ".מאוד היה מקרב אליו"וכי , בצלאל' לאבי אמו של ר) דר זוגתו(קרוב משפחה 

 
הוא . יצחק ק לוייבר חי בפוזנא' היה על המומחה ללמוד ממקור אחר  כי ר, קוד כל, לכ

 .למרות שלא ציי את המקור למידע זה, עשה זאת כנראה
ל נולד בפוזנא "עדיי אינו יכול להכריע כי המהר, ג א הגיע המומחה למידע כזה, בכמו

אבי (בצלאל ' המקור שלו אינו מציי באיזו תקופה היה ר: וזאת מ הסיבה הפשוטה
 !?בעת הלידה או שמא דווקא לא חריה, ל"לפני לידת המהר: בפוזנא) ל"המהר

 
כא על המומחה לפעול . סתירה בי מקורותספק מסוג אחר עלול להתעורר כאשר יש . 6ד

 .לפי כללי ברורי כדי להחליט בעקביות מה ה המקורות העדיפי ומתי המצב שקול
 .המומחה לא פעל כ, אול

 
 : דוגמא

 :כותב המומחה)  ברשימה34' מס(א " לגבי מהרש •
 ."אי ידיעה: לידה?? " 
 

 :האסמכתא שלו
 ".ט"י' ב עמ"ברג תרעלעמ, תולדות אד, מרגליות' י ר"עפ"
 

 ".מקו וזמ לידתו לא נדע אל נכו: "מרגליות כותב' ר, ואכ
ובמזכרת גדולי אוסטרהא מביא , ו"גר כותב שנולד בפויז שט: "ובהערה מוסי מרגליות
 ".ואני לא אדע מאי המקור ג לדברי שניה, ה"שנולד בקראקא שנת שכ
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 .34' ראה מקור זה בתצלו מס
 

מ תרכז בטיפול  בחידושי " תולדות אד"וספרו , מרגליות לא  היה היסטוריו'   רהרב, אבל
ואילו לתולדותיו הקציב רק מעט מקו   , )ל"בתצלו הנ" פתח דבר"ראה (א "המהרש

 ). וכנראה רק מעט זמ(
מרגליות מציי רק את העובדה הפשוטה כי לא נכנס לברר את המחלוקת באשר : ובענייננו

אלא שהוא , הוא אינו אומר שאי מ קורות לדעות שהזכיר. א"המהרשלנתוני הלידה של 
 ".ואני לא אדע: "אינו מכיר אות

 
ואינו ". אינו ידוע"שהמומחה מסתמ על אמ ירה כזו לקבוע שמקו הלידה , מוזר הדבר

מזכרת "הוא מתעל מדעת . סומ על שני מקורות עליה הוא סומ במקרי א חרי
כמו כ הוא מתעל . א" הוא סומ לגבי מקו פטירת המהרשעליו, "לגדולי אוסטרהא

'   עליו הסתמ במס [183' עמ) 'ב' מהד (1914וורשה , לקורות הרבנות, א הורודצקי"מדעת ש
 .א נולד בקראקא"כי מהרש, הקובע א הוא, ]26
 

 : דוגמא נוספת
. ימתישנה עדיפות לחוקרי שסקרו תו לדות החכמי בקהילה מסוי, לפי דברי המומחה

 :הבה ונראה כיצד נהג במקרה הבא
 
 ): ברשימה13' מס(יהונת אייבשי ' המומחה כתב לגבי מקו הלידה של ר •
 ".או קראקא פולי] ל פינטשוב"צ[פינשטוב , לידה? "
 

 :האסמכתא ש לו היא
 ."29' עמ, ג"קראקא  תרס, ה למושב"או, דוקקעס' י י"עפ"
 

ולדעת יאסט  "ומציי ,  ללא הבאת סימוכיקראקאביהונת נולד ' מקור זה מציי כי ר, אבל
 ".פינטשובח דעמביצער נולד ב"ור
 

 .35' ראה תצלו מס
 

 לששהבנוג ע , שסקר את תולדות החכמי בקראקא, ח דמביצער" סמ על רIמומחה , והנה
 .  ברשימה52 ו34, 21, 14, 8, 6' מס: אישי

כלילת "בתו .  סקר את תולדותיהח דמביצער"ור, יהונת מוצאה מקראקא' ג משפחת ר
נת   ' הלוא הוא ר, יהונת' מתאר דמבי צער את תולדות אבי ר, א ואיל"ז ע"קי, א"ח" יופי

ה "והתחת עמו הגאו המפורס מו"  "ק קראקא"מילידי ומגידולי פה ק"נטע אשר היה 
ת בתו  ולקח אותו לביתו ונת לו א, ק פינטשוב"מ בק"ד ור"אריה ליב צונ שהיה אז אב

ק והוא " לפ"בנו הראשו נולד לו בשנת ת,  שלושה בני גדולישלאשה והיא ילדה לו 
 ).3637' ראה תצלומי מס". ('ל וכו"ה יהונת ז"הגאו המפורס מו

 
 את התיאור  המפורט של Iלא העדי מומחה , וללא כל הסבר, בניגוד לקריטריו שלו

'  כי ר) וללא הסבר( דוקקעס הנאמרי סתמית 'על דברי י, המומחה שלו לענייני קראקא
 . יהונת נולד בקראקא

 
 

 : לסיכו
 רשימה Iבסדרה ארוכה של החלטות שגויות וקביעות בלתי מבוססות יצר מומחה 

 . של מקומות השונה באופ משמעותי מ הרשימה המבוקשת
, י כה כבדוהצל המוטל על אמינות יתר הנתונ, השגיאות שנחשפו ה כה ברורות וכה רבות
ואי היא יכולה להוות את הרשימה שהיתה , עד שאי ער לרשימה שנוצרה בדר זו

 .מיועדת לניסוי הרפליקציה
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 'חלק ב
 

 IIהערות על ביצוע שלב : Rרשימה 
 
 

 :מבוא
 ):'מובא במלואו בנספח ד( הוגדר בכתב המינוי של הוועדה IIתפקידו של המומחה בשלב 

 .ת דעת לגבי כנויי הקהילות במקומות הנקובי ברשימהאנו מבקשי את חוו…"
אנו מעוניני . אנו מבקשי שלכל מקו תכתוב את ש הקהילה היהודית ש

באותו ש שהיה נהוג בפי היהודי בתקופה המצוינת כפי שהוא כתוב בתעודות  
 ). באנציקלופדיה העברית856' עמ', בכר ז" בו"ראה דוגמה בראש ער (עבריות 

א השמות שקולי בחשיבות . בחר את המובהק שבה,  קיימי כמה שמותא
בתקופה (קח את כול  ובלבד שלא תיקח יותר  משלושה שמות לאותו מק ו 

 ).המצוינת
,  ופרט כיצד יישמת אות בכל  מקרה ומקרה, אנא נסח את   הכללי לפיה פעלת

 ."ואת המקורות עליה הסתמכת
 בהכנת IIשלב המקביל לשלב ,  בהכנת הרפליקציהII שלב כ היה המומחה אמור לבצע את

 ). ראה במבוא למסמ(הנתוני עבור הניסוי של גאנז 
הוא הגיש את נתוניו בשני עמודי מודפסי . IIלש כ נתמנה על ידי נציגי הוועדה מומחה 

 ראה תצלו (IIח של מומחה "כפי שנכתב בידי נציג הוועדה על גבי הדו). 'ראה נספח ה(
 ):'בנספח ה

פולי , אפריקהאס יה,  אירופה–החומר בשני עמודי האלה הוגש לצוות מומחי "
חלוקת העבודה .  לקביעת הכינויי ותעתיקיה המופיעי בתעודות העיקריות–

התעתיק הסופי נקבע לפי הכינויי . משמעית איננה חדIII לבי צוות IIבי מומחה 
 אלה כללי הערה שלנו   [37, 36עי ב ולפי הכללי המופיIIIשל צוות 

 ]."לקמ' באלגורית של התעתיק המובא בחלק ג
נציגי הוועדה לא נתנו הסבר מדוע הוצר מינוי .  לא היה בסיס בפרוטוקולIIIלמינוי צוות 

 . ומדוע ראו צור לחרוג מ הפרוטוקול, זה
 .IIIעבודת צוות נעמוד על ' ובפרק ב, IIנטפל בתוצאות עבודת מומחה ' בפרק א

 
 IIעבודת מומחה : 'פרק א

הבחנו בי תקלות  בעלות אופי . כפי שיתואר להל, IIתקלות רבות  אירעו בעבודת מומחה 
 .לבי תקלות נקודתיות, כללי

 
 : תקלות עיקריות . א

, הסיבה העיקרית לכ היא. את  המבוקש כפי שנדרש ממנו בכתב  המינוילא ביצע המומחה 
 : לא ראה מעול את כתב המינויIIמומחה העובדה ש, כנראה

 .אלא למנותו בעל פה, נציגי הוועדה בחרו שלא לתת למומחה את כתב המינוי .1
כאשר לא ציינו שהש , נציגי הוועדה שינו במתכוו מ הנוסח בכתב המינוי .2

 .המבוקש צרי להיות קשור לתקופה מסוימת
, על כל פני. פ"מינוי שבעלא ידוע כמה שינויי נוספי שאינ מכווני נעשו ב .3

 :מעבודת המומחה ברור כי
לא ידע שעליו לציי שמות קהילות וחשב שעליו לציי שמות  .א

שהוא ש אר  ולא ש " מורביה" את הש , למשל, לכ ציי[מקומות 
 ].קהילה

 מקומות   18ב. [לא ידע כי עליו לבחור עד שלושה שמות ולא יותר .ב
 ] שמות3הוא נת יותר מ

ולכ לא . [שעליו לנסח כללי ולפרט כיצד ייש אותלא ידע  .ג
 ].עשה זאת

 ].ולכ לא עשה זאת. [לא ידע שעליו לציי אסמכתות .ד
 

 :התוצאה
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נתקבלה רשימת נתוני השוני במקרי רבי מאלה ', ב3ו' א3, 2בגלל  •
 .המבוקשי

העבודה לא נעשתה בדיסציפלינה המכתיבה דיוק ואחריות  ', ד3ו' ג3בגלל  •
 .פשרת ביקורתוהמא

 
 
 :טעויות מקומיות .ב

 .היו כמה טעויות מקומיות, ל"מלבד התקלות העיקריות הנ
 ".פירארה"ו" איזמיר", "שפייר"המומחה השמיט את הנתוני עבור  .1
, "ערי'שצ"במקו הש " ערי'שצ"נציג הוועדה שלח לו בטעות את הש  .2

 . והמומחה העתיק זאת כ
וממילא המומחה , "טבריה"ו" יו'ריג" המקומות נציג הוועדה לא שלח למומחה את .3

 .לא נקב בנתוני עבור
 

 IIIעבודת צוות :  'פרק ב
.  בפרוטוקולבסיס נעשה ללא IIIעצ מינויו של צוות , כפי שצוי במבוא לחלק זה

 .מלבד זאת אי רעו תקלות חמורות נוספות בה נדו לקמ
 
 זוכרי כעת מה בדיוק בקשו נציגי הוועדה לא ניסחו מכתב מדויק וא אינ .א

 מ התעתיקי אחד לבחור IIIנציגי הוועדה נוטי לחשוב כי בקשו מצוות . IIIמצוות 
 בחר כמעט IIIה הזכירו כי אכ צוות .  עבור כל אחד מ המקומותIIברשימת מומחה 

 .תמיד רק תעת יק אחד
 
יה מפורשת מ  הרי זו  סטי, IIIא אכ זאת היתה בקשת נציגי הוועדה מצוות  . 1

 :בו נאמרה ההנחיה הבאה, הפרוטוקול
א השמות שקולי . בחר את  המובהק שבה, א קיימי כמה שמות "

בחשיבות קח את כול ו בלבד שלא תיקח יותר משלושה שמות לאותו מקו 
 )."בתקופה המצוינת(

. רמטרת הנחיה זו היתה להתחשב במגוו של צורות השמות כל זמ שה החשובי ביות
נציגי הוועדה בחרו משו  מה לתת הנחיה מנוגדת  המובילה לרשימה מצומצמת  מאד של   

 .נתוני
 

עולה כי במקרי רבי ) 'סעי ב, ראה להל (IIIמבדיקת נתוני צוות , למעשה .2
 . IIהנתוני לא נלקחו מרשימת מומחה 

 :המקרי ה
 .3' עבור מס" לונדריש" .1
 .11' עבור מס" שפייר" .2
 .22' מסעבור " רמרוג" .3
 .29' עבור מס" קרטבא" .4
 .41' עבור מס" גרמייזא" .5
 .43' עבור מס" לונדריש " .6
 .44' עבור מס" טבריה" .7
 .45' עבור מס" אזמיר" .8
 .48' עבור מס" גרמייזא" .9

 .51' עבור מס" גרנטה" .10
 .59' עבור מס" גלוגאו " .11
 .64' עבור מס" פירארה" .12

 
 .  מקרי כאלה12ס הכל היו 

 
 הוא רישו IIIהתיעוד היחיד של נתוני צוות .  בעל פהIIIות את הנתוני סיפק צו .ב

 ).'ראה תצלו בנספח ב (Iח של מומחה "ידני של נציג הוועדה על גבי דפי הדו
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 ):'ראה תצלו בנספח ה(לפי דברי נציג הוועדה 
37, 36 ולפי הכללי המופיעי בIIIהתעתיק הסופי נקבע לפי הכינויי של צוות "
" 

 
3תו הבאה בחשבו של כללי האיות , ה בי שמות המקומות ברשימה הסופיתהשווא, אבל

 אינו ת וא Iמגלה כי במקרי רב י מה שנציג הוועדה רש על גבי דפי מומחה , 37  ו6
שי לב כי הושמטו ש במק ור כמה . 'הנמצאת בנספח ז(את המופיע ברשימה הסופית 

 ). Iח מומחה " של דוכ שהמספור בדר כלל מפגר אחרי זה, אישי
 
 
 

 : המקרי ה
ואילו ברשימה הסופית , "סלא" נ רש בידי נציג הוועדה מקו הלידה 9' עבור מס .1

 ".סלי"ו" סאלי"מופיע 
ואילו , "המבורג, אלטונא" נרש בידי נציג הוועדה מקו הפטירה 13' עבור מס .2

 ".אלטונא"ברשימה הסופית מופיע 
וא ילו ברשימה , "רמרוג"ועדה מקו הלידה  נרש בידי  נציג הו22' עבור מס .3

 .הסופית אי ש זה מופיע
ואילו ברשימה , "קלעה חמאד" נרש בידי נציג הוועדה מקו הלידה 23' עבור מס .4

 ".קלעת חמאד"הסופית מופיע 
ואילו ברשימה , "אלסיאנה"  נרש בידי נציג הוועדה מקו הפטירה 23' עבור מס .5

 ".אליסאנא"הסופית מופיע 
ואילו ברשימה הסופית מופיע , "שאלוניקי" נרש מקו הלידה 47' ר מסעבו .6

 ".סלוניקי"
ואילו ברשימה הסופית מופיע , "שאלוניקי" נרש מקו הפטירה 47' עבור מס .7

 ".סלוניקי"
ואילו ברשימה הסופית מופיע , "שדלובי" נרש מקו  הלידה 49' עבור מס .8

 ".שידלובי"
ואילו ברשימה הסופית מופיע , "אלמדייא " נרש מקו הלידה50' עבור מס .9

 ".אלמדיא"
ואילו ברשימה הסופית מופיע  , "גרנטה, גרנדה" נרש מקו הפטירה 51' עבור מס .10

 ".גרנדה"רק 
ואילו ברשימה הסופית מופיע " פרנקבורט" נרש כמקו הפטירה 54' עבור מס .11

 ".פרנקפורט"
ואילו ברשימה , "יקיסלונ"ו" שאלוניקי" נרש מקו  הפטירה 65' עבור מס .12

 ".סלוניקי"הסופית מופיע רק 
 

 . מקרי כאלה12ס הכל ישנ  
 
 

 :לסיכו
שהנתוני שנאספו היו , ג בשלב זה הצטברו תקלות וטעויות רבות אשר גרמו  לכ

 על אלו נוספו בשלב זה כי הטעויות , יש לשי לב. שוני מאלה שנדרשו לפי הפרוטוקול
 .  הנתוני עוד ועוד מ הרשימה המבוקשת לפי הפרוטוקולוכ התרחקו, Iשנעשו בשלב 
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 'חלק ג
 

 IIIהערות על ביצוע שלב : Rרשימה 
 

 אמור להיות מבוצע בידי) הוא שלב האיות (IIIהיה שלב , לפי הפרוטוקול המקורי
 01 בנובמבר 8בעקבות שינויי שנקבעו על ידי הוועדה בפרוטוקול ביו , אול. מומחה

הוא היה אמור להיעשות על בסיס אלגורית  . נית הביצוע בידי נציגי הוועדה, )ינלמני(
ואשר צורתו הסופית נקבעה בידי , ריפס. א' שהוזמ בידי הוועדה אצל חבר הוועדה פרופ

 .'האלגורית מובא בנספח ו). למניינ (01 בנובמבר 26הוועדה ביו 
 

 לביצוע האיות על פי תנאי ידיעת ההיגוי הנכו של שמות הקהילות מהווה
 :נכתב בהצעתו המקורית של ריפס כ, כדי לקבוע את ההיגוי הנכו. האלגורית
 
על כ צרי . כדי לאיית בכתיב דקדוקי צרי לדעת את ההיגוי הנכו של המלי"

לבקש מ המומחה שנת את השמות בשלב האחרו שיספק את המידע על ההיגוי 
 .הנכו של השמות

ל ינקד את כל   "י כ שהמומחה הנ"פשר לעשות זאת בצורה פשוטה עא: הצעה
ד נחה הנשמעת בהיגוי "איות יו. השמות שנת מבלי לשנות את האיות   שלה
 ".תסומ בשווא כדי לציי שהיא נשמעת בהיגוי

 
 . וההחלטות על ההיגוי נעשו בידי נציג הוועדה, אבל לא כ נעשו הדברי

מבי . חלטות בלתי משכנעות וא שגויות כפי שנפרט להלכתוצאה מכ היו כמה וכמה ה
נתמקד רק   , המקרי הרבי בה ידיעת ההיגוי הנכו אינה טריוויאלית ומצריכה מומחה

כפי שיבואר בדוגמאות  , באות מקרי  בה החלטת נציג הוועדה נראית שגויה או חסרה
 ):' נספח ז–המספור כא הוא לפי הרשימה הסופית (הבאות 

בגירסה הסופית " וינוציא"נציג הוועדה כתב בטעות  ". (ויניציא",  3'  בי מסלג .1
לאחר שהערנו כי נפלו טעויות כתיב " ויניציא"א תיק זאת ל, Rהרשמית של רשימה 

האיות שקבע נציג הוועדה הוא נכו לפי האלגורית א : האיות תלוי בהיגוי). ברשימה
די הראשוני נשמעי "או ששני היו, ריק שניה מבוטאי בחי"ו והנו"ורק א הוא

הקביעה נראית  , לכ).  באלגורית6ו, 5, 4, 1תת  סעיפי , )(3aראה  סעי (במבטא 
 .שגויה

 "קביעה זו נכונה א ורק א המ, כמו במקרה הקוד". מי", 5' לגבי מס .2
א הו" מ"ו, יתכ שקביעה זו שגויה, לכ. ד נשמע במבטא"או שהיו, מבוטא בחיריק

 ).(3bואז צרי להשתמש בשתי הצורות לפי סעי , ששניה נכוני, יתכ ג. הנכו
ד "קביעה זו נכונה א ורק א היו, כמו במקרה הקוד". שפייר", 10' לגבי מס .3

 .לכ הקביעה נראית שגויה, ד השני נשמע במבטא"או שהיו, הראשו מבוטא בחיריק
 .ד"יעת היול לגבי קב"כנ". ריגנשבורג", 10' לגבי מס .4
 .ד השניה"ל לגבי קביעת היו"כנ". מונטפלייה", 18' לגבי מס .5
קביעת האיות נכונה א ורק ". טרוייש"כא המקור היה ". טרויש", 29' לגבי מס .6

 .  ד השני אינו נשמע במבטא"או שהיו, ד הראשו אינו מבוטא בחיריק"א  היו
 .ד" לגבי קביעת היו2דומה למקרה ". וירונא", 35' לגבי מס .7
קביעת האיות נכונה א ורק ". גרמייזא"כא המקור היה ". גרמיזא", 38' לגבי מס .8

 .  ד השני אינו נשמע במבטא"או שהיו, ד הראשו אינו מבוטא בחיריק"א  היו
לכ האיות . ו בחול"הוא". וורמשא"כא המקור היה ". ורמשא", 38' לגבי מס .9

 ).באלגורית 9תת סעי  , )(3aראה סעי " (וורמשא"הנכו 
 .1' ראה לעיל מס". ויניציא", 39' לגבי מס .10
 .ד" לגבי קביעת היו2דומה למקרה ". לונדריש", 39' לגבי מס .11
 .8' ראה לעיל מס". גרמיזא", 44' לגבי מס .12
 "קביעה זו נכונה א ורק א השי". שדלובי: "במקור". שידלובי",  45' לגבי מס .13

 .הקביעה נראית שגויה, לכ. ד נשמע במבטא"או שהיו, מבוטא בחיריק
קביעת האיות נכונה א ורק  א   ". אלמ דייא: "במקור". אלמדיא",  46' לגבי מס .14

 .ד השני אינו נשמע במבטא"או שהיו, ד הראשו אינו מבוטא  בחיריק"היו
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וכ האיות , "ברוד"כא ההיגוי הוא . זו צורה באידיש". בראד", 57' לגבי מס .15
 .הנכו

 .1' ראה לעיל מס". ויניציא", 58' לגבי מס .16
 .ד" לגבי קביעת היו2דומה למקרה ". פירארא", 59' לגבי מס .17
 .ד" לגבי קביעת היו2דומה למקרה ". מודינא", 59' לגבי מס .18

 
 :היו טעויות נוספות ביישו האלגורית, מלבד מקרי אלה

) d (3לפי תת סעיפי " (פראנקפורט"צרי להיות " פרנקפורט"נוס ל, 20' לגבי מס .1
 ).584, 291' א עמ" כר יH ב : אסמכת א). e (ו

" אופיבא"צרי להיות ") אופיבק"נרש בטעות " (אופיב"נוס ל, 20' לגבי מס .2
 ).270' עמ'  כר חH  ב : אסמ כתא). e (ו) d (3לפי תת סעיפי (

 )). d (3לפי תת סעי " (אליסנא"צרי להיות " אליסאנא"נוס ל, 22' לגבי מס .3
 . בסו"לא נכתב ע אל" פאדובה", 25' עבור מס .4
d (3לפי תת סעיפי (" אוסטראהא"צרי להיות , "אוסטרהא"נוס ל, 31' לגבי מס .5

 ).644' עמ'  כר בH ב : אסמכת א). e (ו) 
הועתק , ) ש38' מס (Iח מומחה "שנרש על גבי דו" סאמורה"הש , 35' עבור מס .6

 ".סמרא": "ווריאנט"רו ג ולפי אלגורית הוכ עבו, "סאמארא"כא בטעות כ
). e (ו) d (3לפי תת סעיפי (" קארלי"צרי להיות , "קרלי"נוס ל, 36' לגבי מס .7

 ).597' עמ '  כר אH  ב :  אסמכתא
 ( ו ) d (3לפי תת סעיפי (" סאלוניקי"צרי להיות , "סלוניקי"נוס ל, 43'  לגבי מס .8

e .(ב:  אסמכתא  H398' עמ'  כר ח.( 
 (3לפי תת סעיפי (" אמסטרדא"צרי להיות , "אמשטרד"נוס ל, 56' לגבי מס .9

d (ו) e .(ב : אסמ כתא  H111' עמ'  כר ד.( 
 ( ו ) d (3לפי תת סעיפי (" מאנטובא"צרי להיות , "מנטובא"נוס ל, 56'  לגבי מס .10

e .(ב:  אסמכתא  H718' עמ'  כר ב.( 
). e (ו) d (3לפי תת סעיפי ( "'זאמוש"צרי להיות , "'זמוש"נוס ל, 60' לגבי מס .11

 ).521' עמ'  כר דH  ב :  אסמכתא
 ( ו ) d (3לפי תת סעיפי (" סאלוניקי"צרי להיות , "סלוניקי"נוס ל, 60'  לגבי מס .12

e .(ב:  אסמכתא  H398' עמ'  כר ח.( 
 

 : בשלב זה אירעו ג ארבע תקלות מתמיהות
 35' מס(ר יצחק " באברה' המדובר בר. הושמט אחד מ האישי מ הרשימה .1

 ).Iח של מומחה "בדפי הדו
 .שאינו מקו הפטירה" פרנקפורט"נרש ג מקו הקבורה , 20' עבור מס .2
 .במקו מקו הפטירה" וירונא"נרש מקו הקבורה , 35' עבור מס .3
 .במקו מקו הפטירה" מודינא"נרש מקו הקבורה , 59' עבור מס .4

 
 : בהדפסהעל שגיאות רבות אלה נוספו ג טעויות

 ".ויניציא"במקו " וינוציא", 3' מס .1
 ".אופיב"במקו " אופיבק", 20' מס .2
 ".קרלי"במקו " קרליו"מקו פטירה , 36' מס .3

 
 : לסיכו

נמצא כי אי אפשר . ג בשלב זה נוספו תקלות וטעויות רבות לאלו מ השלבי הקודמי
 בניסוי הרפליקציה  מהווה את הרשימה שתוכננה לשמשRלטעו כי הרשימה הסופית 

 .לניסוי של גאנז
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 "מענה להשגות"על ה

 )Rרשימה  (Iשל מומחה 
 

 מאת דורו ויצטו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ג"ניס התשס, ירושלי

 



 

             ה"ב
 
 
 
 

  :תקציר
במסגרת  ע בודתה של הוועדה האוניברסיטאי ת ברא שות פרופס ור 

שהוקמה  על מנ ת לבדוק א ת הניס וי של הרולד גאנז לגבי  מפגשי   , או מ ישראל 
ELSאו נפטרו/ שמות גדולי ישראל ע שמות הקה ילות בה נולדו ו של  ,

 . ל גאנז לגבי הקהילותלהכי ניסוי רפליקציה לניס וי ש) בי השאר(הוחלט 
כי , הצבענו על כ, "Rהערות על הליקויי בהכנת רשימה "בחוברת 

תקלו ת ושג יאות רבות  וחמורות נעשו בכל אחד משלב י הכנת הרשימה 
בס הכל משק פת ה צטברות של  עשרות רבות של  " Rרשימה "וכי ,  המבוקשת

 . ליקויי
ה לקבוע את   שתפקי דו הי– Iחברי הוועדה הביאו לידיעת מומ חה 

.  חלק מ הביקורת שלנו על עבודתו–מקו מות הל ידה והפטירה עבור רשימה זו 
בו הודה בחלק מ ה ט עויות וניסה  להצדיק ,  "מענ ה להשגות "המומחה ה שיב ב

 . אחרות
 

 

 
Rרשימה  (Iשל מומחה  ' מע נה להשגות'ביקורת על ה", במסמ המ צור

י טעה בצורה חמורה בכמה הודאתו של המומח ה ככי , אנו מצב יעי על כ, )"
היא הודאה בכ !) כול ל טעות פ שו טה בזיהוי של אישיות  מ הרשימה (מקרי 

שהעבודה נעשתה ברש לנות קי צונ ית ואינה  ראויה לש מש בסיס  לעבודת 
ח זר המומחה  ועשה  " מענה להשגות "אנו מוכיחי כי ב, יתר על כ. הוועדה

מענה   "ב, לדעתנו:  דזאת ועו.  מאות ו סוג עליו התרענוחדשותשגיאו ת 
 בעצ נסי ונו להצדיק –ה מומחה נכש ל בדבר חמור יותר מרשלנות  " להשגות 

 .כמה מ שגיאות החמור ות עליה הצבענו, לא ראוייבתירוצי  
,  וכא"Rהערות על הליקויי בהכנת רשימה "העובדות שהוצגו ב

שו  עד כי אי לייחס , Iמצביעות  ע ל ליקויי  כה חמורי בעבודת מומחה  
ומכיוו שאי אפשר  לבסס ניס וי מדעי על  נתוני . אמינו ת לנ תוני שא ס 

שאסור לבסס  ניסוי מדעי על הנת וני שאס ,  מסקנ תנו  היא–פגומי  
 . המומחה
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 ג"התשס' ט אדר ב"כ        ה "ב

 "מענה להשגות"ביקורת ה
 Iשל מומחה 

 

 : מבוא
' כתבנו בחלק א, ")הערות: "להל" (Rהערות על הליקויי בהכנת רשימה "בחוברת 

 :כתבנו כ" הערות"במבוא ל. Iביקורת נוקבת על עבודתו של מומחה ) 617עמודי (
ח ש לו  מלא שגיאות  כה "הדו: ה ביות ר לקויIבמס מ זה נוכיח כי  עבו ד תו של מו מח ה 

כולל  ט עות פשו טה בזי הוי של איש יות מ   (שק שה להב י כיצ ד נפ לו  ,  טריוויאליות

 !).הרשימה
הוא  לא ציי  כל לי  ל עבו דתו ול א ציי כי צד   :  ג  לא מ יל א את תפקידו כנדר שIמומ חה  

ר מה ל פגיע ה   אנו נראה כיצד  חו סר הד יסציפ לינה ב ע בודתו ג. ייש אות  ב כל  מקרה ו מק רה

 .  קשה באמינות  המידע המו צג  על ידו
 את זיהוי Iנערכה ל גבי אות מק רי בה ק בע  מומחה  , הבדיקה עליה  אנו מדווחי  כא

תו  כדי   , אבל). דלע יל' וב' ראה דו ג מאות בט בלאו ת א(המקו  בניגו ד  למ קורות אח רי 

ני המומחה  לנתוני  עבודתנו נזק קנ ו לבדו ק ג כ מה מ המק רי  בה היתה הסכמה בי נ תו

הדר בה הגיע  המ ומחה  למ סקנת ו היתה  , ולהפת עתנו מצאנו  כי  למ רות זאת, מקורות א חרי 

 !א היא שגויה

 
.   נביא סדרת דוגמאות מדהימ ות של שגיאות טריוויאליות בעבודת המומח ה , ראשית לכל

ע  מז ה    גרו–או ,   במקו רות ע לי ה המומ חה מ סתמש אינ קיימ יהכוונה לדיווח  על נתוני  

 . 'ב פרק אכל זאת נעשה .  את הנאמר בההסותרי  א –
 . הניבה מיד ע שאינו אמי, שנער כה ללא  כללי  מו גדר י,  נדגי   כיצד הע בודה 'בפר ק ב
ללא כלל י ב רור י    , "ספק " נפרט  כיצד קב ע המומ חה כראות עיניו מה ייקרא 'בפר ק ג

 .  ובחו סר ע קביו ת בולט
,  מכותלי דבריו ניכר הדבר). 'מוצג בנספח א" (מענה להשגות" בIעל הביקורת שלנו הגיב מומחה 

התייחסות –ממילא ". הערות"ב' שכנראה הובאו לידיעתו רק הדוגמאות  מפרק א בדבריו  אי

בשאר הפרקי אי בתשובתו מענה של ממש ג לקושיות המטרידות , כפי שנראה לקמ. לביקורת

שגיאההוא א, יתר על כ". הערות"ב' שהעלינו בפרק א אותו סוג ממשי   –הנידו חוזר על הוא

כ הפ טענתו" אסמכתאות"להציג כאלה המוכיחי או רלוונטיי שאינ  מקורות

  

 

     

      !

  
 : הרי, א נסכ את  דעתנו על מהל הענייני

ה משו , כי עבודתו של המומחה אינה ראויה לשמש לצור הניסוי, היא" הערות"עמדתנו ב .1

וה משו שלקתה בשגיא ו ת   , )הצגת כללי ודר יישומ(שלא הוכנה לפי הנדרש 

לא עסקנו בשאלה הא הנתוני שהוא  . [טריוויאליות שאפשר לייחס רק לרשלנות קיצונית

 ].הציג נכוני או לא

 .של טענות הביקורת) א כי בולט(בתשובתו של המומחה יש התייחסות רק לחלק קט  .2
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כולל טעות פשוטה בזיהוי של (בכמה מקרי הודאתו של המומחה כי טעה בצורה חמורה  .3

היא הודאה בכ שהעבודה נעשתה ברשלנות קיצונית ואינה ראויה !) אישיות מ הרשימה

 .לשמש בסיס לעבודת הוועדה

 .חזר המומחה ועשה שגיאות חדשות מאותו סוג עליו התרענו" מענה להשגות"ב, יתר על כ .4

בעצ נסיונו להצדיק : חמור יותר מרשלנותהמומחה נכשל בדבר " מענה להשגות"ב, לדעתנו .5

 .כמה מ שגיאות החמורות עליה הצבענו, לא ראוייבתירוצי 

 . רק התחזקה וקבלה משנה תוק– שאסור בשו אופ להסתמ על עבודתו –דעתנו , לכ .6
נוכיח בפרוטרוט כי הליקויי בתשובתו של המומחה : בשני הפרקי שלפנינו נביא את הפרטי

 ".הערות"ב' ג'רי ומחזקי את הביקורת שכתבנו בפרקי ארק מאש

 
א מענה: פרק ללא     טענה

 

 
 : הדוגמאות ה יתה כדלקמ14טענתנו ביחס ל

למ רבית ה הפתעה מתבר ר כ י   .  מ דווח  ע ל נת וני ו מביא אס מכתאות לד בר יוIמומ חה  

 . בריואת ד)   אפילו סותר–או גרו ע  מזה (במק רי  רבי   הכתוב באסמ כ תא אינו תוא כלל 
השגיאות כה ברורות עד  שהקורא עלו ל שלא להאמי כי נע שו  שגיאות כה 

אנו מ צרפי   לכל   דוגמא תצ לו   מ האס מ כתא שציי   המומחה   ,  לכ.  טריוויאליות

 ).' התצלומי  מו צגי  בנספ ח ג(
א ה לא , "הערות"של ה' ג' מעי אלו ג בפרקי בנוספותכי הבאנו דוגמאות , יש לשי לב[

הדוגמאות , "הערות"כי כמבואר ב, חשוב לזכור. לתשומת לבו של המומחה) כנראה(הובאו 

תו כתיבת הביקורת  , ואומנ.  מעבודת המומחהחלקשהוצגו ש ה אלו שנמצאו בבדיקת 

בבדיקת ) ראה בפרק הבא(התגלו באקראי עוד שתי דוגמאות כאלו , הנוכחית לתשובת המומחה

 ! ] עבודתו המקוריתמקור מסויי אליו הפנה המומחה ב

 

 :   כי צדקנו בטענתנו זו לגבי חלק מ הדוגמאותIמודה מומחה  , בתשובתו
 :הוא כותב

, וכא אני מכה על  חטא, ערכתי ב דיקה  נוספת,   נקודות הערעור14לאחר ש קיב ל תי את 

שנבע ו מתו   , מ ה מתו רשל נות ומה מתו שגגה, כשנו כחתי לד עת שט עיתי ב כמה פר טי

 .  כפי שאציי   בהמש… אל המח שב –ר מהכתב  שהיה בנוי מטיו טו ת שונות העלאת החומ 
כמו כ . ג"י', ט', ז', ד', הוא מציי במפורש כי טעה לגבי האסמכתאות בדוגמ אות ב, בהמש, ואכ

הפרטי למרות שניתנו לו , ד בזיהוי האישיות עליה מדובר"הוא מודה כי טעה בדוגמא י כל

העמוד באנציקלופדיה בו נמצאת הביוגרפיה אודות ' כינוי וא מסהש המלא בצירו ה: המזהי

 !האיש
להסביר מדוע המקורות שהביא ה אכ  ) בד ר כלל(הוא מנסה , לגבי שאר הדוגמאות

טענתנו  , לכ. כפי שנדגי בהמש, מאמציו בכיוו זה אי בה ממש, לדעתנו.  אסמכתאות

,  לד עתנו "–קורית מדוגמ אות  אלו וכיוצא בה ומס קנתנו המ, המקורית נותרה ללא מענה של ממש

 רק התחזק ה –"  די בלי קוי ח מ ור זה כדי ל ש מוט את הבסי ס לאמו  בכ ל  הנתוני אות הוא מציג

 .בעקבות תשובתו
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 :והרי נסיונותיו של המומחה לעמוד על דעתו כי המקורות שהביא ה אכ אסמכתא ות
וזר המומחה ונופל בטעות מאותו סוג   כא ח. בתשובת המומחה מאלפת ביותר' הנקודה  .1

 !עצמו עליו התרענו
הוא . גר שו אשכנזי נולד בקראקא '  ח המקורי שלו קבע המומחה בוודאות כי ר"בדו

 ".ב"ב צב ע"ח, "ניו יורק תש, חנ דעמביצר"כלילת יופי לר"הסתמ בכ על 
 :על קביעה זו" הערות"לנוחות הקורא נצטט כא את טענתנו ב

גרשו '  כי רלא כתובבמקור זה . חה טעה בקריאת המקור עליו הוא מסתמהמומ, למעשה

 . 8' ראה תצלו מס. נולד בקראקא

 
 .  אפשר לנ סות ולנ חש  כיצד  טעה  המומחה, במק רה זה

 : גרשו' כתב  דעמ ביצ ר ע ל ר ) 9' ראה תצלו  מ ס(בד הבא ב ספ רו 
 ."בימי  חור פו היה רבינו מגי דו לי ומגד ולי ק ר אקא"

,  ג רשו  נולד  ב קר אקא' לומ ר  כי ר" גידולי "כנראה כי  דע מ ביצר  מתכוו   במלה  המומחה  ח שב  

שהרי הוא כותב ש   , בתורה  ולא ללידה" גידול" דעמ ביצ ר התכוו בוודאי ל. א זו טעות

כ פי ש רואי  בת צלו   , )ג רשו ' חבירו  ש ל ר( מנ ח  מנד ל אוי ע רב '  אותו ביטוי  ב דיוק  על  ר

ק  "לעיר  מולדתו  ק"מנח  מנדל  ' שי ומ ספר כי צד ש ב רוש הוא ממ, ב" ש ל ד  צה ע10' מס

 "!ווינא

 
בד צ ד   . הוא עושה זאת בדר הבאה, כאשר ד עמ בי צר מתכוו  לצ יי לידה, לעו מת זאת

 . 11' ראה תצלו מ ס".  מילידי וגי ד ולי קראקא: "מנח  מנ דל ב ס '  כותב  דע מביצ ר ע ל ר, ב"ע
יש  ל למו ד   , ואדרבא.   המ תגדל בתורהמוס ב  על "  גי דול"ו, מו סב  על  הנ ולד" ילי ד "ש,  מכא

,  נולד  בקרא קא  גר שו'   כי  אינו יוד ע  א ר–ג רשו   ' על  ר"  מי לידי" מכ  שד עמ ביצ ר לא  כתב 

 !או א ידוע לו  שלא נול ד ש  
את   " נתוני המערערי במקצת"וטוע כי יש בידו , ל"מסכ המומחה את דברינו הנ, בתשובתו

.  רק על אות חכמי שידוע לו כי נולדו בקראקא" אקאמילידי קר"כי דעמביצר כותב , קביעתנו

 הוא טוע כי . יוס שמואל מקראקא' מביא המומחה את המקרה של ר, כדוגמא נגדית 
היה אחד ה מיוח ד   : "יוס  ש מואל מ קראקא  כ ' נ דע מבי צר  ל ר"א מתייחס  ר ח " בע מוד  עב  ע

ו כינה ,    זה נולד ש   על א  שח כ"מילי די" ולא  נקט , "ק  קראקא" מגדול י וח כמי   עירנו  פה ק

בהסכ מתו ל מ גיני אר  דפו ס  "   מ"ק  פפ ד" חונה פה  ק…שמ ואל יוס  מ ק ראקא'  עצ מו הק

 . ראשו
מילידי  "דעמביצר לא כתב עליו , ולמרות זאת, הרי לפנינו דוגמא של חכ שנולד בקראקא, כלומר

 "!קראקא
מה נעשה כוונת המומחה, אבל הפ הזאת מוכיחה את      ?והדוגמא

בקראקאיוס שמואל מקראקא  ' ור, מחה טעהשהמו, מתברר  למרבית הפלא לא צרי . לא נולד

 –ובאותו חלק עצמו , "כלילת יופי "–באותו ספר עצמו . להרחיק נדוד כדי למצוא את המידע הנכו

מ  "ד ור"ה יוס שמואל מקראקא האב"תולדות רבנו הרב הגאו הגדול מו"אפשר למצוא את , ב"ח

'   ראה תצלו מס (א כתוב "ש בד קמה ע). ב"החל בד קמד ע". (א" יעק פראנקפורט דמיי"דק

1:( 
דע  כי הגאו ה זה נולד ס מו  לקצה המאה  הרביעית לא ל  הששי  ב עיר  קרע מני  אשר  בגלי ל   

 .'ש נ ולד וש  נתגד ל על  בר כי ח כ מי ו כו, וואהלי
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 .של המומחה ה פרי הפזיזות וחוסר העיו" נתוני"כי ה, התברר שוב
 המומחה שהפריז בטענתו מודה, )ל"בטענה מופרכת כנ(כי א  שניסה להקשות על דברינו ,  לבשי

 :והוא כותב, גרשו אשכנזי בקראקא' נולד ר" כלילת יופי"המקורית כי לפי 
 . לידה  קראקא פולי ? : נכו  היה אולי לנסח כ: סו דב ר
לכלא מהווה מקור  " כלילת יופי"ש, אבל האמת היא   …פי שביארנו בהשגתנו המקוריתכ, אפילו

 
,  במקרי בה לא הודה המומחה בפירוש כי האסמכתא שהביא התבררה כלא רלוואנטית .   2

המשות  .  א ת ההפניה שלו למקורות לא רלוונטיי– במגוו של תירוצי –מנסה המומחה לתר 

ל כל יודעי ממשמעותו המקובלת אצ" אסמכתא"לתירוצי אלה היא הניסיו לרוק את המושג 

 :ספר

 
 מודה המומחה ', אלגבי נקודה )    א(

.   נו לד  בק ל  ש "יהו דה ב  הרא' פריי מ  כותב ב מפו רש  שר,  )1תצלו (אכ ב מקו ר ש הבאתי 

 )ההדגשה במק ור(
לא "כי זו אכ האסמכתא לקביעתו כי , )שכדאי לראותו במקור(ובכל זאת הוא מתעקש תו פלפול 

 !ש"דה ב הראיהו' בה נולד ר" ידוע  ש העי ר 
 . היה הדבר מזיק פחות לאמינותו–" טעיתי"שא היה מודה בפשטות , אי ספק

 
רקבע המומחה , 'גלגבי נקודה )    ב( א ספק נולד בפראג' שקיי יפה כי , הוא מודה. מרדכי

  כתוב בפשטות כי–א הורודצקי " לקורות הרבנות של ש–במקור אליו ציי כאסמכתא  
     

 .  ב פראגמרד כי יפה  נולד' ר
 : הוא כותב כא הסבר מפתיע ביותר–?  ומדוע ציי המומחה מקור זה כאסמכתא
, הייתה בגלל שי ש בו נ תוח מעני  של  משנתו ההלכ תית, הפנייתי לספר  לקורות הרבנ ות

 .ומח בור זה שא בו חוק רי  רבי 
 .נותו היה הדבר מזיק פחות לאמי–" טעיתי"ומודה בפשטות , א היה מוותר על הסבר מדהי זה

 
 : הבה ונבדוק.  מוצדקת– טוע המומחה שהסתמכותו על המקור שהביא 'ובנקודה  )      ג(

 :כתוב בגו הספר, "הערות"כפי שכתבנו ב
ל  ר בו  ההשערות  והניחושי  ו לא נ שתיירה בי דינ ו עדו ת   "על  מקו   ושנ ת הלידה ש ל  המהרש

 . בפו לי  גדול, ]פוזנ[ נא יש  שס ברו בנו לד ב ב ריסק  דלי טא ויש ש טענו  שמ כ ורתו בפוז. ברורה
 כי , והוספנו על פי ציו ההערות לציטטה הזו

היא עצמה שנויה במ חלו ק ת   , כי אותה עדות אישית אותה מזכיר המומחה, מקור זה מס בי ר

 ). 12' כ ל זאת ראה בתצלו  מס. (בשל ג רסאות  מתחל פות בד פ וסי
והדגשתי בקווי א ת , )2 –ומספרו כא (ל "הבאתי מ חדש את התצלו הנ, לנוחות הקורא[

 .] המשפטי אליה אני מתייחס בתשובתי
ספקכי ,  לקביעת המומחהבניגודהוא  " אסמכתא"הכתוב ב, כלומר   ! ל נולד בפוזנא" שהמהרשאי
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ולא נשתיירה בידינו עדו ת  "לא יכול המומחה להכחיש שבגו הספר כתוב , בתשובתו

 : א ה וא ממשי וכותב, "ברורה
נול דתי ב ע יר בית   "ל כתוב  במ פור ש " ת מהר ש"ודגש  ש בד פוס רא שו  של  שובמ קור ז ה מ,  בר

לובל י   , ל עומת זאת בדפוס שני  של ח יבור זה".  וזקנו התגורר בפוזנא…אבותי על בר כ י זקני

 . גודלתי"  ל"מנו לדתי" השתבש המ דפ יס – מ דפוס  ראשו  הועתק של מיט ב ידי עתי –ט  "שנ
 ] במקו רההדגשות וט עוי ות הדפוס   [". ה פוזנאלי ד" , ל"מהרש: כ שק ביעתי  שרירה וק יימת  

.  גדול בהבנת הנקרא" חידוש"זה ). 2ראה תצלו  (5להערה , בעצ, כא מפנה אותנו המומחה

כאשר בהערות מעירי על צדדי , נהוג בספרי העיו לכתוב את  מס קנת הדברי בגו הספר, כידוע

אתמנסה המומחה בתשובתו כא  , והנה. הנידו להתעל ממסקנת הדברי  : היוצרותלהפו

 !  כמסקנת הד ברי–הצדדי המובאי בהערות אחדולהציג את  , הכתובה בגו הספר
  

 

 את הכתוב  סו תרמה שהוא כותב בתשובתו  : בדיקה מקרוב מגלה כי יש כא חידוש גדול עוד יותר

 ! 5בהערה 
 : הוא כתב בת שובתו

  מ דפוס  ראשו    הועתק של מי טב י די עתי –ט  "נ לוב לי ש, לעו מת זאת בדפוס  שני  של  חיבור  זה

לידה  " , ל" מהרש: כ  שק ביעתי  שרי רה וקיי מ ת".  גו דלתי" ל"מנו לדת י" השתב ש המ דפיס  –

 ".פוזנא
 :כתוב, 5בהערה , ואילו במקור אליו הוא ציי

ואי   , ומ שמ ע  מק טנותו, גודלתי): א" ד  יא  ע(ט "לו בלי  ש נ, שמא י ש  להעד י גרסת  דפו ס  שני

 )ההדגשה ש לי (.ל" ה למקו  הולדת ו של המהר שלנו שו  ראי
 :לסיכו נקודה זו

 מהו מקו  הלידה של "ולא  נשתיירה בידינ ו עדות ב רורה "בגו הספר ששימש לו כמקור כתוב  )1(

 .ל"מהרש

אי לנו שו  ראיה למקו  הולדתו ש ל   "ואז  , "שמא יש לה עדי גר סת דפ וס שני"בהערה כתוב  )2(

 ". ל"המהרש
 בניגוד  –וקובע , הספקות והמסקנות, מ הדיו, ל מ הספרהמומחה מתע, לעומת זאת )3(

זכותו של המומחה לעשות מחקר על כ ! ל נולד בוודאי בפוזנא" שהמהרש–למקור המצוטט 

טענתו, ולהציג ראיות א ימצא הפ להביא אסמכתא  ממקור האומר יכול אינו !      א

 
 ?האומנ אי הוא מודה בכ. אי המומחה מודה במפורש שטעה 'חלגבי נ קודה )       ד(

 :  האסמכתא  שלו היתה." כנ ראה נירנברג: לידה? " : בעבודתו המקורית כתב הוא
 ."86' עמ, ט"ירושלי תשמ, חכמי בדור, י יובל"י י"עפ"

 ":הערות"על כ כתבנו ב
שקיי   , כל שכתוב  כא בקשר לנ ירנברג הוא. אי במק ור זה כל רמז לדב רי המומ ח ה, אבל

א  ). ל מניינ  (1387וזאת בשנת , ל נפט ר בניר נברג או במיינ "  מ שה אבי המהרי'ספק א ר

 . 15'  ראה תצלו  מס. ל"אי לכ כ ל ק שר ל לידת המ הרי
כמה המומחה עונה     ! שו דבר–? על

ומגיע למסקנה אחרת  , ל" ה יכ נולד המהרימחדשאלא ד , בדבריו הוא א ינו מתייחס כלל לטענה

בעצ העובדה  : לענייננו כא). ראה בפרק הבא, ביקורת על כ (מזו שבעבודתו המקורית
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 ומסקנה אחרבאמצעות מקור עכשיוא מנסה להציג מה דעתו  , שהמומחה לא עונה על הטענה

תקיפה, אחרת אינה המקורית והמסקנה ק יימת הודאה שהאסמכתא אינה  ישנה
 

      .

 
 :במקו זה אנו זוכי לתירו מוזר. וחבל,  המומחה אינו מודה בטעותו'יג לגבי  נקודה )     ה(

 ."קרקסונא פרובנס: פטירה? " : כתב המומחה בעבודתו המקורית)  ברשימה1' מס(ד "לגבי הראב
 ."827' עמ, )י"תש(תלפיות ד , ד בעל ההשגות"הראב, ברגמ' י י"עפ": האסמכתא שלו היתה

 :וכתבנו. 19' הבאנו מקור זה בתצלו מס, "הערות"ב
עז ב   : "כל מה שכת וב כא הוא, אדרבא . ור זה כל תמיכה בדברי ה מ ומחהאי במק , אבל

ראה בתצלו   הדגש ה  ". ( והתיישב  בקר קסונה] פוש קיי רא[  את עיר  מ ושבו מה  לז מד "הראב

 ].F  וH ,Mכ ג  קובע י  ! [ נפטר  בקר קסונ ה אלא בפושק ייראלאמ כא בר ור שהוא ). בקו
 :התירו המפתיע של המומחה הוא

שרש על פי המקורות הקדומי את מקו מושבו האחרו הידוע , אנו את ברגמבהפנייה הב

 .והוא קרקסונא
ד שהה "כתוב שהראב, שבמקור אליו ציי!) עליה הצבענו(המומחה הנכבד שוב מתעל מ העובדה 

נובעולכ מ המקור הזה בוודאי  , בלבד" זמ מה"בקרקסונא  ד נפטר בקרקסונא או  " שהראבלא

 !ו ספק בכשיש אפיל
 

כי , בפרק הבא נראה. שלו לא היתה ולא נבראה" אסמכתא"כא אנו דני רק בעובדה שה[

 ]. מקור אליו הוא מצייבשיבושהמומחה הסתב שוב בתשובתו  
בנקודות אלו נוצרה הטעיה כאילו : נוכל לומר בקצרה.  דומות זו לז ו– ב"י וא"ינקודות )         ו(

 .  לכ שהמקו מוטל בספקראיהישנה " אסמכתא"במקור אליו הפנה המומחה כ
לספקהראינו כי אי במקור ". הערות"זאת ביקרנו ב  רא יה וכי מהבנת הנקרא נובע בבירור , שו

 . וכי אותו מקו לידה אכ נוקטי מאמרי ביוגראפיי אחרי, מה מקו הלידה
  

 

,  "רה ביותראפשרות סבי"בתשובתו מפלפל המומחה שמהמקור נובע ש מקו הלידה כ

 .  "סביר מאד"וכי הדבר 
במיוחד כאשר במקור לא מועלה , אינה מקור לספק" אפשרות סבירה ביותר", לדעתנו

 ].של המומחה" ספק"דיו ב, ראה בפרק הבא. [והפלפול של המומחה אינו אלא מטעה, שו ספק
א את המק ור אבל בשו אופ אינו יכול להבי,  ספקלוכי יש  , כל שהמומחה יכול להגיד הוא

לספק  !כראיה

 

א שר הכתוב בה אינו תוא  " אסמכתאות"טענתנו כי המומחה הנכבד הביא לדבריו :  לסיכו

בחלק נכבד של הדברי הודה .  התאשרה מ חדש וביתר ת וק–את  קביעותיו ) וא סותר(כלל 

  הסתב  – בה לא  השכיל להודות כי טעה  –בשאר הדוגמאות  ". טעיתי: "המומחה בפירוש

מומחה בטענות סרק ובשגיאות חדשות אשר רק גרמו נזק נוס למידת האמו בה אפשר  ה

 . להתייחס למידע אותו הוא מציג
חדשה " אסמכתא"שהמומחה הביא בתשובתו , בה הצבענו על כ, לעיל) ג(2 ו1שי לב לסעיפי 

 . בפרק הבא נראה עוד דוגמאות כאלה. שלא היתה ולא נבראה
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ב   מתו הדחק: פרק

  

 
 .עד כא טיפלנו בשאלה הא המומחה אכ הציג אסמכתאות לקביעותיו

כדי  : שהמומחה משתמש בתשובתו במגוו של תירוצי למטרה נוספת, יש לשי לב לכ, אבל

באסמכתות ג במ קרי בה הוא מודה –להסביר מדוע  נכונות שנקב  היתה מסקנת ו  – הלא

כ י אינו רלוונטי  , תירוצי לא נידו בפרק הקודסוג  זה של . (המקורית נכונה בחלק מ ה מקרי

 .) כלל לטענתנו לגבי האסמכתאות
 והמהווה דוגמא מופתית  – אשר נולד בשעת הדחק –כא נדו בסוג זה של תירוצי 

 ". הערות"לליקויי הקשי עליה הצבענו ב

 
ללא , "ספק"פרטנו כיצד קבע המומחה כראות עיניו מה ייקרא ', בפרק ג" הערות"ב .1

 :בעניי זה כתבנו. כללי ברורי ובחוסר עקביות בולט
במקו  זאת הוא .  לא ניסח  שו  קרי טריו  ב רור מתי מ קר ה יוגדר כס פק Iמומ חה 

 ": הקרי טרי וני"מ ' כותב בס עי ד 
במק ומות שו ני לא יכולנ ו להחליט או  לבסס את הקביעה ואז כתבתי סימני   "

 ."שאלה והוספת י את המילה כנראה

 
ואי בה  משו   כלל  אופרטי בי המ ב חי בי  מ צבי  שוני    ,  אמירה סת מית וריקה  מ תוכזו

 .  והקוב ע ס דרי ע דיפויות  של המ קורות) סיבות שונות  להיווצרות הס פק(
בצורה  חופ שי ת וללא  , אפשר  למו מח ה להגדיר נתו ני כ ספ קות,  חוסר  הגדרת  כלל  של  מ מש

 .  בקרה
והחל טותיו בעני י הספקות ה  בלתי   , יות בול טהמומ חה נהג בחוס ר ע ק ב, כפי ש נראה ל הל

 .הגיוניות ויש מה המביאות  לידי גי חו
 . הבאנו ש ראיות ברורות לדברינו אלה, ואומנ

 . מתברר כי המצב חמור בהרבה,  מתשובתו הנוכחית של המומחה
 ":קריטריוני לרישו"מ ה' בסעי ד, לפי דבריו בעבודתו המקורית)     א(

וני  לא י כולנו  ל החליט  או ל ב סס את הק ביע ה ואז כתבתי  סימני  שאלה ו הוספתי  במקו מות  ש

 .את המילה כנראה
 : כתב" רשימת השמות"בראש , ובאותה עבודה
 .מורה על ספק? סימ 
 ).במידת היכולת והאפשרות. (מורה על וודאות> סימ 

 
 ":כנראה"ו ב לשימושהגדרה חדשההוא נות  , א"ינקודה " מענה להשגות"ב, לעומת זאת
ראה אב שו ש  ב ער    ,  לפ י  הנית לח שב=  כ מסתבר[=זוהי  אפשרות  סביר ה ביותר )ש (  

 ].כנראה
 :הוא כותב דברי דומי, ב"יבנקודה , וש

יהוס הנגיד נולד בג רנ דה סברתי ש מ  הראוי '   שרבמ פור שלוי לא  כתב '  אבל מכיו  שי  

  שס ביר  מאד  שהוא נולד  ש  ל או ר  ה לו מרר וצ, "כנראה"ונס חתי , להוסי  סימ   שאלה

 )ההדגשות במקור (. הנתוני
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  – ואפילו בלווית סימ שאל ה  –" כנראה"ג ב מקרה שבו נקט המומחה ב, לפי הגדרה חדשה זו

 "! סביר מאד"או " אפשרות סבירה ביותר"המדובר בנתו שהוא 
 ):שלו(ת ההגדר ה היא תואמת יותר א. הגדרה חדשה זו אינה תואמת כלל להגדרה המקורית

 ).במידת היכולת והאפשרות. (מורה על וודאות> סימ 
והאפשרות וזאת משו  שבמקרי הנידוני  היכולת מידת כפי שכותב ( לוודא את  הנתו זו

 ). המומחה עצמו בנקודות אלו
   

ועל כ , איננו יודעי א שינוי זה בהגדרה מצביע רק על חוס ר העקביות של המומחה

,  או– בניגוד גמור לכתב המינוי מ הוועדה –י ברורי ובצורה שרירותית שפעל ללא כלל

 עליו הצבענו  הנכושההגדרה החדשה נועדה ג לתא את קביעת הנתו המקורית שלו ע הנתו  

,  על כל פני"!). אפשרות סבירה ביותר"שהרי במקרה זה ג אנו לא  התכוונו ליותר מ" (הערות"ב

"  מסקנות"ממקור  היסטורי " להסיק"מאפשר , "ספק" כזה  של הגדרות לכי ִמגוו, ברור הדבר

 . שנקבעו מראש

 
הרי ת כלית רשימת  המקומות הוא :  כי לשינוי זה בהגדרה יש השלכה חשובה מאד, יש לשי לב

נתו שהוא בחזקת , לעומת זאת. נתו שהוא בחזקת ספק אינו ראוי לשימוש, ולגביו. Rניסוי 

עבור נתוני היסטוריי לא  . (הוא נתו טוב לשימוש" סביר מאד"או " אפשרות סבירה ביותר"

 ").אפשרות סבירה ביותר" הערכה של יותר מ– ברוב עצו של המקרי –נקבל 

 
 ". ספק"הבה נדגי עוד כיצד משחקי במושג )    ב(

 שבמק ור למרות,   "בוהמיה כנ ראה בפראג: ליד ה? "כותב   המומחה כי הוא ציי , 'גבתשובתו לנקודה 

 משו –"  מרדכי יפה נולד  בפראג' ר"אליו הפנה כתוב ש) 145' לקורות הרבנות עמ, א הורודצקי"ש(

 ".שהורוד צקי ל א הביא ראיה לקבי עתו"
הרי המומחה הסתמ בעבודתו המקורית במקרי רבי  על מקורות  :  והקורא עומד משתומ

 !קרי כאלהאפילו בתשובתו הנוכחית ישנ מ, שלא הביאו ראיה לקביעת
גרשו אשכנזי נולד בקראקא למרות שבמקור  ' בה נקט המומחה כי ר', הלגבי נקודה , למשל)    1(

לכ –" כלילת יופי" ספר –אליו הפנה  ראיה שו  כי קביע ת  –וג לא יכולה להיות ראיה לכ  (אי

 ). בפרק הקוד1ראה סעי . המומחה בטעות יסודה
   

כאשר בקב יעתו לגבי , ש נתפס המומחה בטעות חמור ה. בת שובתו'  ד נקודה דוגמ א נו ספת  )   2(

ב מבוא ל צרור   , גרוס' א"הוא הסתמ על  –"  קסטי ליה  ספר ד, סאמ ורה: לי דה" אברה ס בע ' ר

 ":הערות"כתבנו  על כ ב". 20' ע מ, ה"ירוש לי תש מ, אלנקווה'  י' מהד, המור
נכו היכ  איננו י ודעי  אל : " סבעאברה  ' ב מקו ר  המצוט ט כתוב  על ר, בניגוד  ל דבריו, אבל

 ."  נולד ומתי
 ).הדגשתי בקו את הנתו הדרוש (7' ראה בתצלו מס

אברה  סב ע   ' ר: "אבר ה בק שר  ל עי ר סאמו רה הוא' כל  מה  שכתב  גרוס  ב נוגע ל ר, אגב[

'  זה אינו  זמ הלי דה  של  ר". עצ מו חי  ב סאמורה ל פחות  בש מונת השני  ש קד מו  לגי רוש

אברה  כב ר ב על  מ ש פחה ו מח בר  ס פרי  כ פי  שמ ב ואר מ   ' דו ברת  היה רבתקו פה המ: אברה

 .]המבוא של ג רו ס
א  הוא מנסה בכ ל  . בתשובתו מודה המומחה כי האסמכתא אליה ציי אינה תומכת בדבריו, ואכ

 : זאת להצדיק את קביעתו המקורית

 



 9

לתול דותיו  ": מקו ר אחר– ולצע רנו ולכ לימתנו נש מט  נתו זה –א כא בטיוט ה שלנו כתבנו  

ומ ש   . 209210' עמ,  )ג"תשמ(ב /מ חק רי  ירושלי  ב מח שבת ישרא ל ב , "אברה  סבע' של ר

 . למדנו  על  סאמ ורה במ חוז קא שטי ליה
 –הקורא יכול להבחי כי המחבר ). 34ראה תצלומי (ג הפע טרחנו וצילמנו את המקור החדש 

מציי –ד מנור    :כל שכתב בנידו הוא!  אברה סבע' כי סמורא היתה עיר הולדתו של ראינו

 

   

 

      

   

 

                                                          

,  ס נק בעת בידי כ ל הביוגראפי  שלו ב מחוז קא שטי לייה"עיר מו לדתו ומקו  מגוריו  של הרא

שק ט  ושל ו  /  וכשהייתי ב קא שטי לייא ב עיר  סמו רא : " ולכ  מצ טר פת עדות  ברו רה  מפי ה מח בר

ה איפוא עיר העיר סמור א הית". 'וגו/ נתתי לבי לדרוש  ולתור בעניינ י התורה / על ש מרי 

 )ההדגשה שלי (.ש בה ח י ופעל  עד  שנ ת הגירוש, מגוריו
 עיר הוא נזהר מלציי את ש ,  קאשטילייהבמחוזס נולד "כי בעוד שמנור מציי כי הרא, שי לב

כיש לו עדות  : הסיבה לכ פשוטה. מולדתו היתה  ) בתקופה מסויימת( שמקו מגור יו רק  על

 !  המקור הקודבדיוק כפי שלמדנו מ. העיר סמורא
המומחה, ולכ אינו מהווה שו ראייה לקביעת החדש  .ג המקור

 :מוסי המומחה וכותב בתשובתו
'  מ גדי ז, "אברה   סבע  בפ רושו  על התורה' לד רכי פר שנותו  של ר" , שלוס ברג' וראה עוד א

א    ומכ". נולד ב עיר סאמ ורה שבק סטי ליה) ס"רא:  להל(אברה  סב ע ' ר: "31'  עמ, 1)ג"תשנ(

 )ההדגשה במקור (.שריר ו קיי  מ בחינת המקו רו ת,  שמה ש רש מנו
ראייהכא נתלה המומחה בדברי שלוסברג שהובאו : ראה זה פלא  ומסתמ עליה 2ללא

 נכו  איננו יוד עי אל ":  קובע–גרוס  '   א–א שהמלומד אליו הפנה המומחה בראשונה ! בהחלטיות
סיב, "היכ נולד ו מתי המומחה רואה בכ לספקלא ל, ה לא  "! כנראה"א

,  דפדפנו לעוד כמה מקומות בספר זה, )1(לצור " כלילת יופי"כאשר החזקנו בידינו את הספר )   3(

ג כא גילינו דוגמאות בה . ששימש כאסמכתא למומחה בכמה הזדמנויות בעבודתו המקורית

 !ללא ראיה מידע שהובא  –הסתמ המומחה על מידע בספר זה 
 :  לדוגמא

 :כתב המומחה בעבודתו המקורית, "פני יהושע"בעל ,   ברשימה21' לגבי מס  •
העיר   (אנשי  ש   , ב ובר' ש"  וג "3ט "ק ' י  כלי לת יופי  ע מ"עפ"והסתמ  על , "קרא ק א, לידה"

 ."4ר נד' עמ,  ח"ד פוס  צ לו ירו שלי   תשכ, )לבוב
ראשר , "כלילת יופי" אפשר לראות את המקור מ6בתצלו , אבל שו מביא  איהאינו

ראיההמידע נמסר : מגלה אותו דבר" אנשי ש" מ7תצלו . לדבריו  . בלי
נפ טר  באופיבא ונקב ר   , פטירה": לגבי הפטירה כתב המומחה בעבודה המקורית

 ".ג"קי'  כלילת יופי  עמ" ו הסתמ על ."בפרנ קפור ט ד מ יי גרמניה
 ש שנפטר ומשמע,  אפשר לרא ות כי אי ר מ ז למידע זה ב מקור הנתו8בתצלו , אבל

 !  בפרנקפורט ולא באופיבא

 
 .ט"ל תשמ"צ.  טעות1
מה גרוס ומנור :  לארבעה מקורותגבי פרטי ביוגראפיי  לכי שלוסברג רק מפנה באופ כללי , 5 ראה בתצלו 2
 …שהיו לעיני גרוס ומנור, ועוד שני מקורות, ל"הנ

 .ב"ל ד קח ע"צ" קט' עמ" במקו 3
 .ל סימ רנה"צ" רנד' עמ" במקו 4
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ואחוז הפניות הסרק , בדקנו רק קבו צה חלקית של מקרי כמבו אר ש" הערות"כי ב, יש לשי לב

והרי מיד ". כלילת יופי"מתו דפדו נוס ב, את הדוגמא הנוכחית מצאנו עתה באקראי. היה גבוה

 : דוגמא נוספת

 :כתב המומ חה בעבודתו המקורית, רבי העשיל מקראקא,  ברשימה14' לגבי מס •
 ." א"א לט ע"י  כלילת יופ י ח "עפ"והס תמ על , "פולי, לוב לי , לידה"

אלא שהמחבר קובע כי יש ,  אפשר לראות לא רק  שאי ראיה לדברי המומחה9      אבל בתצל ו 

ו   והיה נקרא בפי קצת  בש ר בינ ":  הא רבי העשיל נולד בלובלי או רק היה ש בימי חורפוספק

 ).ההדגשה שלי ("  עי ר מגורתו ב ימי  חורפואוהעשיל  מלו בל י על  ש  עיר  מולדתו 

 :כתב המומחה בעבודתו המקורית, "מגני שלמה"בעל ,  ברשימה52' לגבי מס •
 ."א"א ע, ב" י  כלילת יו פי ח"עפ"והסת מ על , "ליטא, וילנא, לידה"

 .ביא ראיה לדבריוהמחבר אינו מ, ג כא. 10        אפשר לראות מקור זה  בתצלו 
ראיה         הביא לו לא שהמחבר על מידע אינו סומ  ?האומנ המומחה

 !כי דברינו כא ה פרי בדיקה של מקרי ספורי בלבד, יש לזכור
 א  שא י    –אשר בה לא סמ  המומחה על הורודצקי רב המוניטי ,  בתשובתו'גנחזור לנקודה )    4(

ממשי  ש המומחה בניסיונו להצדיק א ת   . נולד בפראגמרדכ י יפה '   כי ר–ערעור על קביעתו 

 :קביעתו
  מדינת   ב אר מו לדתיגרו ש  : "מר דכי  יפה  בהקד מתו ל ל בוש  מל כות  מ ציי' ר: יתרה מזאת

ההדגשה (. עולה מעדותו  האישית, בוהמיהכ ש הקביעה שאר  מולדתו היא ". פיה

 )במקור
בעדות, אבל.  אר מולדתו היתה בוהמיה–נכו  יש בכאי ספק להטיל מו לדתוזאת היתה  שעיר

בבוהמיה אשר וששתי ,  האומנ המומחה אינו מבי את ההבדל בי אר לבי עיר–? פראג

האומנ ינסה , א יביאו ל ו מקור המדו וח שאד נולד בירושלי? האפשרויות אינ סותרות

 ?? כי נולד באר ישראל, לסתור זאת ב הביאו עדות אישית של אותו אד

         

  

 :שי המומחה וכותבממ
דומה .  50' ע מ, ב"ירושלי  תש מ,  מבוק ר ל ערב,  לוי' וראה עוד את סכומו הק פדנ י של י

,  הפנייתי לספ ר לקורות הר בנות. שחו בתי היתה לציי סי מ ש אלה על עיר  מולדתו פ ראג

 . ומחבור זה  שאבו  חוקרי  ר בי, היתה בגלל ש יש בו נתוח  מע ניי של  מש נתו ההלכתית
 )ההדגשה במקור( .מרד כי יפה'  לגבי ר, ינני משנה את קב יעתיא: סו דב ר

הקורא יוכל להבחי כי לוי מתבטא ). 11ראה תצלו (ג הפע טרחנו וצילמנו את המקור החדש 

 :כ
 . לאחר  שספ ג ב קרבו את תורת רבותיו בפו לי  חזר ל בית אב יו בפראג

 :וכ
 . היא העיר פראג, ו הישנהבהענותו  לקריאת מו לד ת,  ה וא עזב את פולי1592ובשנת 

 !?בספק המקור לקביעה שעיר מולדתו מוטלת זההא  

 
כול , Fוג המומחה לרשימה , העברית ויודאיקה, מרגליות: האנציקלופדיות למיניה, אגב

 .העברית וביודאיקה' מק ורות לכ נמצאי באנצי. מסכימי שעיר הלידה היא אכ פראג
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 ":רותהע"כתבנו ב, 'בלגבי נקודה  .2
 :קובע המומחה)  ברשימה18' מס(יונה גירונדי ' לגבי ר
 ."צרפת, פרובנס, מונטפלייה: לידה> " 

 ".148' עמ, ט"א תשי"ת, תולדות היהודי בספרד הנוצרית, י י בער"עפ: "האסמכתא שלו
יונה גירונדי  נולד  '  במ קו ר המצו טט א י כל ידי עה  על כ  שר, בניגוד  לדב ריו, אבל

 . במונ טפל ייה
 :המומחה עונה על כ, ובכ)     א(

זוהי אכ  טעו ת   . ואני מצט ער  ע ל כ, אכ במ קור  ש הבאתי אי התייחסות ללי ד ת רבנו יונה

ח סידו ת אשכנ ז   ",  שמעמ תא"י: מצ ערת מ כיו  שב טיוטה  שלי  היתה הפניה לאסמ כתא אחרת

 . 165166' עמ,  ח"ירו שלי   תשמ, ספר בי ינארט, גולה אחר גו לה: בתו , "בספ רד
לא פחות  " טעות מצערת"היתה בכ " אסמכתא  אחרת"אבל ג  א  היה נוקט את  ההפניה ל

במקור עליו הוא מסתמ    , )שמעמ תא"י(כי המלומד עליו הוא מסתמ , וזאת!  מהראשונה

 ):13ראה תצלו ( קובע מפורשות ––ובעמוד אותו הוא מציי " אסמכתא א חרת"כ
 .וג לא ע ל  מוצא מ שפ חתו ,   דב רעל  מולדתו וי מי נע רותו אי אנו יודעי

יכולהולכ זו  , מונטפליה" להיות אסמכתא לק ביעתו של המומחה כי רבנו יונה נולד בעיר אינה

 "! צרפת, פרובנס
 

 

 

  

   

 .

 

שמע התכוו רק לכ שאי נו יכול לנקוב בקהילה הספציפית בה מהמש החיבור מתברר כי  תא 

כספרד י שמע את רבנו יונה  החיבור מציג תאבכל. א מידע יותר כללי אכ קיי, נולד רבנו יונה

קאטאלוניה "  רבנו יונה הקאטאלאני"שמע על מספר תא,  במקור זה171' כי בעמ, ראה למשל. וכב

איש   "הוא מספר ג על הרב הירחי ) ותצלו(באותו עמוד ). 14ראה תצלו  ("בספר ד מולדתו "החי

שמע כ שתא. ו על יהדות קאטאלוניה על השפעתו של זה האחר– וב המש החיבור ,"פרובאנס

רק כדי שיהיה , כתבתי דברי פשוטי אלה. בי ספרד לפרובנס) וזה מוב מאליו(מבחי בבירור 

גמורשמע היא כי קביעת תא, ברור לקורא שאינו מומחה   לדברי המומחה על רבנו יונה בניגוד

ראיהאות  מביא  המומחה –"  חכ  זה נו לד  בפ רובנ ס" שו !  נגד המקור  עליו הוא מסת מ,  ללא

 ).פרפינייא ומונטפליה ה מקומות בפרובנס: לידיעת הקורא(
כה שהעלינו עד את , המקור עליו הצביע עתה המומחה קובע כי רבנו יונה נולד בספרד: נסכ

 לדברי המומחה ה  גמור  בניגוד, זאת. כאשר ש העיר הספציפית אינו ידוע, בחבל קאטאלוניה

וה בגרסת  , בעיר מונטפלייה, בחבל פרובנס, ורית כי רבנו יונה נולד בצרפתבגרסת המק

 . ספק במונטפלייה ספק בפרפינייא, בחבל פרובנס, הנוכחית כי הוא נולד בצרפת
קביעתולכ האסמכתא החדשה שהביא המומחה    סותרת לחלוטי את

נעבור לשאר הטעויות , מחהסותרי את קביעת המו" האסמכתא"לאחר שביררנו כי דברי )    ב(

 .של המומחה בנקודה זו
ביכולתו: המשימה שעמדה לפניו אינה פשוטה)   1(  לגייס מקור מהימ המסכי לקביעתו  אי

וכי התכוו , הוא טוע כי סימ השאלה נשמט בטעות, והנה. השגוייה שרבנו יונה נולד במונטפלייה

 ":מונטפלייה? " בעצ ל
 . נשמט] ?[כשסימ  הש אלה , ונק טתי כמקו  לי דת ו את מונטפלי י החכ  זה נולד ב פרובנ ס 

:   הוא מנסה לעשות את הבלתי יאמ. אבל אפילו לגירסה חדשה זו אי לו אסמכתא מתאי מה

 :הוא כותב. מנוגדת אוחז בדעה  –) א( אשר כפי שראינו ב–מתו המקור " אסמכתא"לדלות 
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הלל מוירונה   ' ר, עדות תלמי ד  רבנו יונהל, 40'  הע179'  לע מ, שמע  עצ מו מ פנה שתא, בר

ה לו א היא , ש  עירו  מונ טפ שליר"שנתכנה ע שמ ש  ע ול ה ,  של מד אצ לו  שלו ש  שני

 ) ההדגשה שלי. (מונט פלייה
  –וכי רבנו יונה אומנ נת כנה על ש עירו מונפשליר ,  השערה בדויהאי ז כי , נניח לצור הדיו

 "כל היסטוריו מתחיל יודע כי המהר! ודאי שלא בו–? הא המסקנה תהיה כי נולד במונפשליר

ה נקראו על ש מקו  . וכי רבי יחיאל מפאריש לא נולד ש, מרוטנבורג לא נולד ברוטנבורג

מדוע אינו מזכיר כי כינויו הידוע , וא המומחה אינו יודע זאת. וכ רבי אחרי. פעילות

רבנו יונה "או " רבנו יונה מגירונדא"או " ונדירבנו יונה גיר"והמפורס בפי כל של רבנו יונה הוא 

 שהוא פונה למקורות אקזוטיי ולא  לפני, בגירונאמ דוע אינו לומד מכא כי  נולד ? "מגירונא

 ?לדלות מה את פרפינייא או מונטפלייה, בטוחי

ו

הקורא יכול  . שאי לה אחיזה במקור אליו מפנה המומחה, האמת היא שזו השערה בדויה, אבל

כי  , )13הדגשתי זאת בקו  בתצלו (בשורה השניה של ההערה הראשונה , 166א בעצמו בעמוד לקרו

 :   המלי הבאות11ה , שמע לענייכל ההתייחסות של תא
 ". 40' ראה להל הע', מונפ שלי ר  עירו'הרב הלל  מוו ירונה מדב ר ע ל "
 במחלוקת של עדו ת  שמע רק באו פ כללי באמינותה השנויהד תא) 15ראה תצלו (, 40ובהערה 

'  כי ר, לא מובא ג ש, בכל מקרה). מונטפלייה(בלי שו איזכור של מונפשליר , הלל מווירונה' ר

 !הלל  טע שרבנו יונה נתכנה על ש עירו מונפשליר
הלוא היא , ש  עי רו מונט פש לי ר"עשנתכנה שמש  עולה  "אז אי טוע המומחה הנכבד 

 )ההדגשה שלי   (??"מונט פלייה
 : המומחה העלה בתשובתו טענה מפתיעה)   2(

'   שהרי כ קרוי  חכ  זה בחי בורו  של  ר , ]?[בסי מ ש אלה " פרפינ ייא" כ ג י כולתי  לרשו  

'  ע מ, ש ,  שמעתא). מב '  עמ,  ו"תשכ, ספונות י(מ גי לת התנצלות , קלוני מוס  ב  קלוני מוס

אי אפשר ש נתכנה שהר י ,  כי עי ר מו לדתו היתה פרפינייאאו לימל מד : " מ צ יע3'  הע166

 ". על  ש  מק ו פ עילותו, כ
  –" פרפינייא? : "שא היה יכול באותה מידה לרשו ג, הוא לא מתעכב על השאלה המטרידה

זאת,  א כ עשה לא     ?  מדוע

) 1213ראה תצלומי , 3בהערה (שמע מעלה תא, אומנ. אי אפילו ספק, אבל ג כא

שמע עצמו לא מייחס שו  א תא. תו היתה פרפינייאכהשערה בעלמא את האפש רות שעיר מולד

לכ אי כא  .  כמצוטט לעיל–כא שר הוא מסכ  את דעתו  בגו הספר , משקל לאפשרות זאת

 ".פרפינייא? "אסמכתא אפי לו לאפשרות 

 
 ":הערות"כתבנו ב, 'חלגבי נקודה  .3

 : כותב המו מחה)   בר שי מה57' מס(ל  " לגבי המהרי
 ."נברגכנראה ניר: לידה? " 

 :האסמכתא שלו
 ."86' עמ, ט"ירושלי תשמ, חכמי בדור, י יובל"י י"עפ"
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שקיי   , כל שכתוב  כא בקשר לנ ירנברג הוא. אי במק ור זה כל רמז לדב רי המומ ח ה, אבל

א  ). ל מניינ  (1387וזאת בשנת , ל נפט ר בניר נברג או במיינ "מ שה אבי המהרי'  ספק א ר

 . 15'  ראה תצלו  מס. ל"יאי לכ כ ל ק שר ל לידת המ הר
הוא אינו עונה כלל על הטענה כי  , למעשה. ג כא המומחה אינו מודה במפורש שטעה

 . אותה ציי אינה תומכת כלל בקביעתו" אסמכתא"ה
 :כתבנו עוד" הערות"אבל ב

  1381ל י שב  בוודאות ב מיינ  עד  שנת  " כי א בי המהרי, אפשר  ל למו ד מ מקור  זה, לעו מת זאת

רא ה שורה מודג שת ש     (1375ל  נולד ב ער  ב שנת "וכי מהרי, )דגשת בתצ לו ראה שורה מו (

ל נול ד  בשנ ת   " והר י לנו י דיעה  מ מקור  ב טוח  כי  מהרי:  "226'  וכ  כותב יו בל  ב עמ. 29בהערה 

ל   " כי אבי המהרי,  בספ ר זה נית ג ללמו ד8286מעמודי  ) . 16' ראה תצלו  מס!" 1375

 .  1369ל המאוחר  משנת  החל להיות מ ראשי הקהילה  במיינ  לכ 
 ].F ו, Hכ ג קו ב עי  . [ל נולד  במיינ "מהרי , ע ל פי  מקור זה: מסקנה

 
 :ובעניי זה כותב המומחה

 .  ל  סבבה  לה בי נירנ בר ג ומגנצא"משפ חת אבי  מהרי. לגבי הלידה א י עדות ב רורה 
 ה הרלוונטיתכי בתקופ, )אשר צוטטו לעיל(מתו התעלמות ממה שעולה מדברי המקור אליו הפנה 

 .ל בי נירנברג ומגנצא"משפחת המהרי" סבבה "לא
עצמובמקו להודות כי זה אכ עולה מדברי המלומד  הוא או לדחות את הראיות  (הסתמ עליו

 :וכותב, אחר הוא מפנה במפתיע למקור  –) שהבאנו
  

 

ק   " מנהגי ד ק : ראה(מ ראשי  קהילת מגנ צא ) או כ אחד(ל  שי מש  כראש  "כנראה שאבי   מהרי

ולכ   אפשר   ).  מינ" ת מהר" וההפניה לשו95' עמ , א"ח, ח"וורמי שא מכו  ירושלי  תש מ

 . לרשו  מ גנצא  בסימ  שאלה
 : במקור החדש כתוב כ

,   ר משה בר י קותיאל הלוי מולי "ל לאביו מו ה"ט נול ד המהרי"שני ס פורות לאחר גזירות ק

 ".'וכו, שע מד ב ראש ק הילת מגנצא
 מינ  "ת מהר"ההפניה לשו. [ ל נולד במגנצא"פט זה נובע כי המהריממש, לדעתנו. 16ראה תצלו 

ל כאחד מראשי מגנצא  "ש רק ישנה חתימה של אבי המהרי:  אינה רלוונטית לענייננו–' סימ י

הכל). 1381(א "בשנת קמ  !]זה
מדוע אינו מתייע ע המקור המפורט  ,  וא יש לו ספק–? אז מדוע המומחה רואה זאת כספק

 ?ד אליו הפנה מלכתחילהוהמתוע

 
). 'ינקודה (ד "מפליאה מאד הדר בה מטפל המומחה בזיהוי מקו פטירתו של הראב .4

 קביעתו הפהמוכיחה  " אסמכתא"ש הראינו כי המומחה הביא , בפרק הקוד) ה(2ראה סעי 

 ." קרקסונא  פרובנ ס: פטי רה? " : בעבודתו המקורית
 :הוא כותב. ת מסקנתו השגויהכא נתייחס למאמ בתשובתו להעמיד א

ד   "י ט ברס קי ב ספר ו  האנגלי על הר אב"כדעת ר , ד חז ר ב חז רה לפו שקי רא"אפשר ג   שהר אב

ו ראה (שאי לו מקור  מהימ , המעיי ש  ר ואה,  בר . 38' עמ, 1980פי לדל פיה , מפו שקירא

י   שפר ט,   ובצ דק  רב–קוב ע  ,  טבר סק י ש:  זאת ועוד). 44' הע,  ש,  עוד את ההפנ יה לגר

 . אי לו ד חיה–של ריש ו ש לנו  , כ. ד אינ ידו עי "על י מיו האחר וני ש ל הראב 
 : ד חזר מקרקסונא לפושקירא"נסכ את טענותיו נגד האפשרות שהראב
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 .לטברסקי אי מקור מהימ )א(

 ". ד אינ ידו עי"שפר ט י ע ל ימיו הא חרוני  ש ל הר אב"קביעתו של טברסקי  )ב(

 .ההפניה לגר )ג(
 :יס א  לא לאחת מטענות אלוכי אי בס, נראה עתה

 ראה   –ד חזר מקרקשונא לפושקירא "כי הראב, ד"טב רסקי קובע בספרו הידוע על הראב, אכ)    א(

 שוב מעלה המומחה את טענתו . המומחה שוא להתעל ממסקנת טבר סקי, אבל. 17תצלו 
 
 .א אי זה נכו.  1" שאי לו  מקור  מהימ"

ראה ( כפי שהוא כותב בפסקה אליה מתייחס המומחה –ברור שטברסקי מסתמ על המאירי 

 :   כתב על פי המאירי– המקור של המומחה ג ברגמ  , אגב). 17תצלו 
 .  והתיישב ב קר קסונה] פו ש קיירא[ את עי ר מו שבו מה ל זמד  "עזב הראב

מהד עזב "את המסקנה הטריוויאלית כי א הראב) ובצדק(טברסקי מסיק , ובכ את   לזמ

 ! פירושו של דבר שהוא חזר אליה–פושקירא 
  

                                                          

 :המומחה מוסי וטוע בתשובתו)     ב(
ד  אינ  "שפר טי  ע ל י מיו האחרוני   של הרא ב,   ובצ דק  רב–קו ב ע  , טב רסקי  ש : זאת ועוד

   . ידועי 
  ".Details about the rest of his life are scanty):  "17רא ה תצלו (טברסקי כותב ? האומנ
 .  כתרגומו המ וטעה של המומחה–"  אינ ידו עיד " ימיו הא חרוני  ש ל הר אבשפר טי  ע ל: "ולא

 :המומחה מפנה להערה במקור זה בכותבו)     ג(
 ).44' הע, ש , וראה עוד  את ההפניה לגר(שאי לו מ קור  מהימ , המ עיי  ש ר ואה, בר

.  כלל לדיו כאכי היא אינה רלוונטית, מגלה עד מהרה) 17בתצלו  (44המעיי בהערה , אבל

הסתפק א  גלותו הזמנית של , שכנראה לא ראה את  דב רי המאירי, טברסקי רק   מעיר ש כי ג ר

ראה  תצלו ( ש 3637' כ  מבואר  ג  מ דברי טברסקי  בעמ. ד היתה בנימשי או  בקרקשונא"הראב

18.( 
 .הרי לפנינו עוד הפניית סרק

 
 : לסיכו

עד , Iת על ליקויי כה חמורי בעבודת מומחה מצביעו, וכא" הערות"העובדות שהוצגו ב •

 .כי אי לייחס שו אמינות לנתוני שאס

 .אי אפשר לבסס ניסוי מדעי על נתוני פגומי •

 .שאסור לבסס ניסוי מדעי על הנתוני שאס המומחה, מסקנתנו היא, לכ •

 

 

 
 

 

עתה כי המומחה החל להשתמש  בפירוט רב )] ב(1בסעי [ כבר הראינו לעיל 1 ירו  לצור ת,  בטענות כאלורק
על , כאהנידו   כי המומחה הסתמ בעבודתו המקורית לגבי, חייבי להזכיר.  מ האסמכתאותהפוכותקביעותיו ה

ראיה א שהביא דברי סותרי זה את זה  , מקור לא מקצועי ). 1 סעי ב12' עמ" הערות"ראה דברינו בזה ב(וללא
 –ד "יני כטברסקי ולעבודה חשובה ומקיפה על הראב כאשר הוא מתייחס לדברי מלומד רצ–טוע הוא לפתע , והנה

 …"שאי לו מקור מהימ"שאינו יכול לסמו על דבריו משו 
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  :תקציר
במסגרת  ע בודתה של הוועדה האוניברסיטאי ת ברא שות פרופס ור 

שהוקמה  על מנ ת לבדוק א ת הניס וי של הרולד גאנז לגבי  מפגשי   , או מ ישראל 
ELSאו נפטרו/ שמות גדולי ישראל ע שמות הקה ילות בה נולדו ו של  ,

יל רק בקווי כלליי  המק ב,)fresh(להכי ניסוי חדש ) בי השאר(הוחלט 
 –" Fרשימה  "–רשימת הנתוני  לניסוי החדש . לניסוי של ג אנז לגבי הקהילו ת

ההנחיות  . תוכננה להיעשות באמ צעות מו מח ה שיוסמ לכ על ידי הוועדה
למומחה הו כנו מראש ונמסרו לו באמצעו ת כתב מינוי המבוסס ע ל  הנחיות  

 . אלו
 קש י ה במילוי דרישות כי תקלו ת ושגי אות גרמו ל ליקויי, מתברר

הליקויי נוצרו בעיקר כתוצא ה   . כתב המינוי וה באפשרות ביצוע הניסוי
התעל מות   , מהת עלמו ת  מכתב המינוי המגדיר את הכנת הנתוני לניסוי

ה מצד נציג  הוועדה שהגיש א ת ,  שהיתה ה  מצד המומ ח ה שהכי את הנתוני
הערות ", במס מ המצו ר. ניסויוה מצד מנסחי פרוטוקול ה,  לביצועFרשימה 

, אנו מפ רטי ומתע די את הליקויי הע יקריי, F“על הליקויי  בניסוי 
כזו  שאינה  , לאקונה רצ ינית שנתג לתה בפרוטוקולובפרט מצ ביעי על 

 . מאפ שרת א ת ביצוע הניסוי
 

 נתהוו ליקויי פא טאליי ש אינ Fבניסוי כי , מס קנתנו היא
אנו מצרפי  הצעה לא  פ ורמאלי ת ל השלמ ת .  וימאפ שרי את עצ  ביצוע הניס

ועל בסיס  כללי איות  שאומ צ ו   ,  הניסוי על  בסיס הנתו ני שסיפ ק  המומחה
ומראי כי במסגרת  זו התוצאות מצביעו ת על  , מראש על ידי הוועדה

 . מובהקות ה תופעה
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 ג"חשו התשס'       ח        ה"ב
 Fהערות על הליקויי בניסוי 

  מאת דורו ויצטו
 

.  נתהוו ליקויי פאטאליי שאינ מאפשרי את עצ ביצוע הניסויFבניסוי  
הליקויי נוצרו בעיקר כתוצאה מהתעלמות מכתב המינוי המגדיר את הכנת הנתוני 

,  זאת היתה ה מצד המומחה שהכי את הנתוניהתעלמות). 'ראה תצלומו בנספח א(לניסוי 
כפי . וה ממנסחי פרוטוקול הניסוי,  לביצועFה מצד נציג הוועדה שהגיש את רשימ ה 

 .בפרוטוקול היתה לאקונה רצינית שאינה מאפשרת את  ביצוע הניסוי, שנראה להל
 
  Fהערות על הליקויי בהכנת רשימה  . א
 

 . כי שתי מערכות של נתוניהוא נתבקש לה, בכתב המינוי למומחה
 . היו שני חלקי' במערכת הנתוני א

נודה ל א תוכל להכי עבור כל אחד מהאישי "בחלקה הראשו הוא התבקש  •
 אשר להבנת ה בעלי חשיבות בתולדותי ו  )localities(מקומות  הללו רשימה של 

 ).ההדגשה שלנו" ('האישיי וכו
לשמו ת  ' צורות התייחסות' רשימה קצרה של להכי"בחלקה השני נתבקש המומחה  •

או מספר קט של אותיות /י תוספת של מילה ו"המתקבלי מהשמות ע, של מקומות
,  אותיות ל ש המקו הבסיסי15אנא בחר רק צורות התייחסות המוסיפות ." "'וכו

במידה וחלק . ורק כאלו הנמצאות בשימוש נרחב בהקשר של המקומות ואישי הנדוני
 ."אנא ציי זאת במפורש, ת ההתייחסות שבחרת תקפות רק לג בי חלק מהאישימצור

 
 .היו שני חלקי' ג במערכת הנתוני ב

מחליפי המילי " מקומות"כאשר את  המילה , נבקש לבצע את  כל העבודה שנית" •
שכ רוב הקהילות היהודיות , ברוב המקרי לא יהיה כל שינוי. 'קהילות יהודיות'

במספר קט של מקרי ש  ). או היו מצויות(ש הערי בה ה מצויות נקראות על 
 ".אנא ציי מקרי אלו במפורש. הקהילה שונה מש העיר

 ".יתכ והשינוי יחייב שינוי מה של רשימת צורות ההתייחסות, כמו כ" •
 

 :אבל רק חלק מכל זה הוכ על ידי המומחה
 
קהילות "ואחת של " קומותמ"אחת של , המומחה נתבקש להכי שתי רשימות .1

 .את הרשימה השניה הוא לא הכי. אבל הוא הכי רק את רשימת  המקומות". יהודיות
 
לכל אחת משתי " 'צורות התייחסות'רשימה קצרה של "המומחה נתבקש להכי  .2

חשיבות רבה מאד בא שר לחישוב תוצאות " צורות ההתייחסות"ל. ל"הרשימות הנ
 ".צורות ההתייחסות" א אחת מרשימות המומחה לא הכי, אבל. הרשימות

 
 :בנוס לכ

 
ב שורה אחת (הסבר קצר "הוא ג לא ציר .  המומחה לא ציר מקורות א ו אסמכתאות .3

 . כפי שנתבקש במפורש בכתב המינוי–שרש " לכל מקו) או שתיי
 

כי השתדל למצוא את  )  'ראה תצלומו בנספח ב(המומחה כותב בד ההסב ר לעבודתו 
א ישנ  . ועל כל פני בסביבתו ובתקופתו, ק שהיה נקוט על ידי האישיות עצמההתעתי

הוא בחר  , למשל. שאינ תואמות הסבר זה) 'שתצלומה מובא בנספח ג(דוגמאות בעבודתו 
אשר בתקופתו השתמשו , ברשימה) 25' מס(מאיר מרוטנבורג ' עבור ר" פריס"את התעתיק 

ת "בעל שו,  ברשימה48'  מס(יאיר חיי בכר ' ב י רלג:  דוגמא מ סוג אחר". פריש"בתעתיק 
הא רצה להדגיש את אכזוטיות ). סימ הקריאה במקור(!)" (ווירמיש"הוא ציי ) חות יאיר

ת חות "א יודעי אנחנו כי בשו.  אי אנו יודעי–? התעתיק הזה על ידי סימ הקריאה
, "ווירמיישא"זוטיי כמו נמצאי ג התעתיקי הפחות אכ, מש נלקח תעתיק ז ה, יאיר

' ווירמיש"והיה כתוב בכתב יד , הוא קיצור" ווירמיש"א יתכ ש". [ווירמייזא"ו" וורמישא"
לפי עבודת המומחה נתקבל  , נוס לכ]. והמדפיסי השמיטו את התג המורה על הקיצור, "
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. פהמצב מוזר בו  נקב בתעתיק  שונה עבור אותו מקו לגב י אישי שחיו ש באותה  תקו
יוס קארו ' לגבי ר. י"לגבי הראב") נרבונא"וג " (נרבונה"ד ו"לגבי הראב" נרבונא", למשל

 .וכ מקרי רבי נוספי, "טוליטולא"יעקב בירב רק ' לר, "טולידו"ו" טוליטולא"
 
). 19,  18, 3' ראה מס" (טולידו"ע העיר " תוטילא"המומחה שגה כאשר זיהה את העיר  .4

 . תוטילא היא העיר טודילה ולא העיר טולידו: אלו שתי ערי שונות
 
וכ " אנא הקפד הקפדה רבה על הדיוק ההיסטורי"בכתב המינוי התבקש המומחה  .5

או מקו , מקו מושבו של אד פלוני(במידה ויש אי ודאות בקשר למקו מסויי "
 והוא אכ ציי כמבוקש כ מה נתוני מק ומות". אנא ציי זא ת במפורש) למשל, לידתו

מכתב המינוי ". ' באו' א: "או הציג שתי אפשרויות, "מסופק"או " משוער"בתארי 
בפרוטוקול אי כל . משתמע כי הנתוני המבוקשי ה אלה הידועי ולא המסופקי

שנציג הוועדה הכניס את כל הנת וני , ומה שקרה למעשה הוא. התייחסות לנושא זה
 .Fלרשימה 

 
ונקב בש האר תחת , מקו המבוקש אינו ידוע בדיוקבכמה מקרי ציי המומחה כי ה .6

" קשטיליה"את , ) ברשימה30' עבור מס" (מוראוויה"כ עשה בציינו את . ש המקו
 46' עבור מס" (יר'מצרי או אלג"ואת , ) ברשימה38' עבור מקו הלידה של מס(

 .Fלרשימה " קשטיליה"נציג הוועדה הכניס בטעות את  הנתו ). ברשימה
 
    הערות על הליקויי  בפרוטוקו ל.ב

 
 ):'ראה תצלומו בנספח ד(כי הפרוטוקול לוקה בחסר , מתברר

נקבע כי יש לחשב את התוצאות , אשר נקבע לפני ביצוע עבודת המומחה, בפרוטוקול .1
  שתיאי ש שו התייחסות לעובדה הפשוטה שהוזמנו . עבור הרשימה שיכי המומחה
 !זהרשימות נתוני על ידי מומחה 

מה לעשות ע , למשל. בפרוטוקול אי שו הנחיה מה לעשות בנתוני, יתר על כ .2
צורות "וכיצד לחשב כל אחת משתי הרשימות בהתחשב ב, "צורות ההתייחסות"

 ".ההתייחסות
 

 .בפרוטוקול קיימת לאקונה רצינית בכל הנוגע לביצוע הניסוי, כלומר
 

ר "הבחי יו,  הצדדי לצור חישוב התוצאותכמה  ימי לאחר שהנתוני ניתנו לשני, ובאמת
"). קידומות: "להל" (צורות ההתייחסות"הוועדה בעובדה שהמומחה לא הכי את רשימת 

כי בשלב בו , עמדתנו היתה. הוא התקשר ע שני הצדדי וד עמ בא לו קידומות להשתמש
ודעי מה היתה איננו י. אסור להחליט החלטות חדשות, ניתנו כבר הנתוני ביד הצדדי

ר הוועדה להשתמש א ורק "בסופו של דבר הורה לנו יו, על כל פני. עמדת הצד השני
 ").צורת התייחסות"בלי , כלומר" (בקידומת הריקה"
 

, עמדתנו היא. אי החלטה מאוחרת זו פותרת  את בעיית הלאקונה בפרוטוקול, כמוב
 . שהדר הנכונה היא לפרוס את כל מרחב האפשרויות

בהעדר . נו מניחי שצרי לקבל לא יותר מתוצאה אחת מסכמת עבור כל מערכת נתוניא
ע ) או  קהילה(נית להבי שבחישוב התוצאות צרי להילקח כל ש מקו , הנחייה אחרת

שבחישוב התוצאות צרי : אפשרות אלטרנטיבית. שהותאמו לו) או הקידומות(הקידומת 
או (וג ע הקידומת ") הקידומת הריקה ("להילקח כל ש מקו ג  ללא קידומת

 ).הקידומות
 :ס הכל מקבלי ארבע אפשרויות עבור שתי מערכות הנתוני

   
 ":ניסוי המקומות)  "א(
 .חישוב ע קידומות)  1(
 .חישוב ע קידומות ובלעדיה)  2(
 
 ":ניסוי הקהילות)  "ב(
 .חישוב ע קידומות)  1(
 .החישוב ע קידומות ובלעדי)  2(



 3

 
אבל א אחת מ האפשרויות הללו אינה ניתנת לביצוע וזאת משו שהמומחה ביצע רק חלק 

 ! מ העבודה
 
 " ניסוי הקה ילות"הצעה לא פורמא לית להשל מת  .   ג
 

. ל"לפי הנתוני הקיימי אי אפשר לבצע ולו אחת מ האפשרויות הנ, כאמור לעיל
ניסוי "ל. חה לא סיפק קידומותמונעת העובדה שהמומ" ניסוי המקומות"את ביצוע 
חסרות לא רק  הקידומות אלא ג נתוני על שמות קהילות השוני משמות " הקהילות

 ).שאות סיפק המומחה(המקומות 
 :השלמת הנתוני .1

בייחוד א נתמקד , מתברר כי דווקא את ניסוי הקהילות אפשר להשלי ביתר קלות
 :בנתוני העיקריי ונסתפק בשינויי מינימליי

 
ברוב המקרי לא יהיה כל : "כבר נכתב בכתב  המינוי, לגבי שמות הקהילות החסרי).   א(

). או היו מצויות(שכ רוב הקהילות היהודיות נקראות על ש הערי בה ה מצויות , שינוי
מספר השינויי הצפוי , ואכ." במספר קט  של מקרי ש הקהילה שונה מש העיר

משו שג  לגבי שמות  המקומות , שמות המקומות הוא קט  מ אדבשמות הקהילות לעומת 
משתמשי מקורות   /בה השתמשו"נתבקש המומחה לבחור את השמות ואת האיות 

 .וממילא נבחרו הרבה פעמי שמות הקהילות כבר בשלב זה, "יהודיי
שהיתה קהילה משותפת , "ו"אה) ת(קהל"המקרה המפורס ביותר מ  הסוג המבוקש הוא 

 .המבורג ווונדסבק, אלטונא: ת המקומות הסמוכילשלוש
 . לרשימת ה שמות " ו"אה"אנו נסתפק ב הוספת 

 
, בעוד שבמקרה של ניסוי המקומות קשה לנחש מה הקידומות בה היה בוחר המומחה).  ב(

" קהל"הקידומות המתבקשות  ה : הרי במקרה  של ניסוי הקהילות התשובה נראית ברור ה
להמחשה נוספת של מרכזיות ). קהלת וילנא: לדוגמא" (קהלת"ו, )קה ל וילנא: לדוגמא(

 .'קידומות אלו ראה בנספח ה
 ".קהלת"ו" קה ל"אנו נסתפק ב קידומ ות 

 
 .לעיל' שצוינו בסעי ב) 2)(ב(ואת ) 1)(ב(על בסיס השלמה זו נית לחשב את 

 
 :האיות.   2

ובוודאי לא היה , Fכי לא אנחנו יזמנו את הכנת רשימה , ברצוננו להדגיש, ראשית
האיות של חלק מ השמות אי נו תוא לאיות הנדרש , לדעתנו. לנו חלק בניסוח כתב המינוי

)]. ו כפול"ע וא" (ווינא: "כ" וינא" נרש הש Fברשימה , למשל[לצופ בספר בראשית 
לדידנו אי כל משמעות , לכ. פ פעמי רבות במרוצת השני"את עמדתנו זו הבענו בכתב ובע

 .וצאה המבוססת על האיות הקיילת
 

הוועדה אימצה מראש כללי איות לצור : ג כא  אפשר לתק ולהשלי את הקיי, אבל
 .נקבל איות סביר יותר, Fא נייש אות כללי בדיוק לגבי השמות ברשימה . Rרשימה 

 
 :כאשר מבצעי שינויי אלה מקבלי עבור ניסוי הקהילות

 
r2 r4  

 חישוב ע קידומות)  1( 0.000895 0.000602
 חישוב ע קידומות ובלעדיה)  2( 0.00579 0.00928

 
 :כאשר

r2 הוא הדירוג של הסטטיסטיקה  P2  פרמוטציות1,000,000 מתו  , 
r4 הוא הדירוג של הסטטיסטיקה  P4  פרמוטציות1,000,000 מתו  . 
 

 ). 'ח ופרטי נוספי בנספ( האישי  66החישוב נעשה עבור רשימת כל 
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 'נספח ו
 

 בטבלה בסו המוצגות, "ניסוי הקהילות"כא נסביר כיצד הגענו לתוצאות עבור 
 ):לעיל' ראה סעי ב(הניסוי כלל שני מסלולי אפשריי . לעיל' סעי ג

 .חישוב ע קידומות )1(
 .חישוב ע קידומות ובלעדיה )2(

ונפרט אות , הנתוני עבור שני המסלולי הוכנו לפי אות שיקולי ואות כללי איות
 של כללי האיות שאומצו בידי תצלו. כנדרש לניסוי,  אותיות58יוצגו רק נתוני בני . להל

שבסעיפי , ההבדל היחיד הוא. אנו פעלנו בדיוק לפי כללי אלו. הוועדה יובא בסו הנספח
(c)ו   (h)ואילו אנחנו ביצענו ,  באלגורית נמסר הביצוע לפרופסורי פירסטנברג ולובוצקי

 .את העבודה בעצמנו
 . ה נתקבלו מכללי האיותואחר כ נפרט כיצד, ראשית נביא את הנתוני עצמ 

 
 ): 1(הנתוני עבור מסלול .   א
 . אי .1
 .קהל קהירא,  קהל פוסטט .2
 . אי .3
 .קהלת רומא, קהל רומא, קהל פדואה, קהל פדובא,  קהל נישטט .4
 .קהל קידא, קהלת קיד, קהל קיד, קהל וילנא, קהלת סל,  קהל סל .5
,     קהל קראקא, הלת קרקאק, קהל קרקא, קהלת מ, קהל מ, קהלת מי,  קהל מי .6

 .קהלת וי, קהל וי, קהלת ויא, קהל ויא, קהלת וינא, קהל וינא
 .קהל קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא, קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג, קהל פרג .7
 .קהל פוזנ, קהל פוזנא, קהלת לבוב,  קהל לבוב .8
 .קהלת סלי, קהל סלי, קהלת סאלי,  קהל סאלי .9

 . אי .10
 .א קהל שפיר .11
 .קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג, קהל פרג, קהל פוזנ,  קהל פוזנא .12
, קהל מי, ו"קהלת אה, ו"קהל אה, קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג,  קהל פרג .13

 .קהלת מ, קהל מ, קהלת מי
 .קהל קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא,  קהל בריסק .14
 .קהלת לבוב,  קהל לבוב .15
 .קראקאקהל , קהלת קרקא,  קהל קרקא .16
,   קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג, קהל פרג, קהל קראקא, קהלת קרקא,  קהל קרקא .17

,  קהלת ויא, קהל ויא, קהלת וינא, קהל וינא, קהל פראגא, קהלת פרגא, קהל פרגא
 .קהלת וי, קהל וי

 . אי .18
 .קהל קושטא, קהלת צפת,  קהל צפת .19
, קהל ברוד, קהלת פראג, ראגקהל פ, ק הלת פרג, קהל פרג, קהלת אפטא,  קהל אפטא .20

 .קהלת ברוד
, קהל מי, קהל ברלי, קהלת לבוב, קהל לבוב,  קהל קראקא,  קהלת קרקא,   קהל קרקא .21

 .קהלת מ, קהל מ, קהלת מי
 .קהלת רמרו, קהל רמרו,  קהל רמרוג .22
 .קהלת פס, קהל פס, קהלת פאס,  קהל פאס .23
 .'בוז'קהל מז,  קהל אוקופ .24
 .קהל פאריס, הלת פריסק, קהל פריס,  קהל וורמס .25
 .קהל פוזנ, קהל פוזנא, קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג,  קהל פרג .26
 .קהל קראקא, קהלת קרקא,  קהל קרקא .27
 .קהלת עכו,  קהל עכו .28
 .קהלת פס, קהל פס, קהלת פאס, קהל פאס,  קהל קהירא .29
 .ו"קהלת אה, ו"קהל אה, קהלת לבוב,  קהל לבוב .30
 . אי .31
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 . קהל מגנצא .32
 .קהל פוזנ,  קהל פוזנא .33
 .קהל קראקא, קהלת קרקא,  קהל קרקא .34
 . אי .35
 . קהל חברו .36
 . קהל פסטוב .37
 .קהלת פס, קהל פס, קהלת פאס,  קהל פאס .38
 . קהל קרלי .39
 .קהל פוזנ, קהל פוזנא, קהל קראקא, קהלת קרקא,  קהל קרקא .40
קהלת  , קהל מ, קהלת מי, קהל מי, קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג,  קהל פרג .41

 .מ
 .קהלת עכו, קהל עכו,  קהל קהירא .42
 . אי .43
 .קהל טבריא,  קהל חברו .44
 . קהל קושטא .45
 .קהלת קהיר, קהל קהיר,  קהל קאהיר .46
 . אי .47
 . אי .48
 . קהל דובנו .49
 . אי .50
 .קהל גרנטא,  קהל גרנדא .51
 .קהל קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא,  קהל וילנא .52
 .קהל קושטא, קהלת צפת,  קהל צפת .53
 .א"קהל פפד,  קהל סטרי .54
, קהל פס, קהלת פאס, קהל פאס, קהלת צפת, קהל צפת, קהלת מקדא,   קהל מקדא .55

 .קהלת פס
 .קהל קושטא, קהלת פס, קהל פס, קהלת פאס,  קהל פאס .56
 . קהל מגנצא .57
 .ו"קהלת אה, ו" קהל אה .58
 .קהלת ברוד, קהל ברוד, ו"קהלת אה, ו"קהל אה,  קהל גלוגא .59
 .קהל קראקא, קהלת קרקא,  קהל קרקא .60
 . אי .61
 .קהלת ברוד, קהל ברוד, קהל קידא, קהלת קיד, ל קיד קה .62
 .קהלת פיסא,  קהל פיסא .63
 . קהל פיררא .64
 .קהלת צנעא,  קהל צנעא .65
 .קהל זמוש,  קהל זמושט .66
 

 ".ע הקידומות"שימשו לחישוב ) ואלה בלבד(הנתוני דלעיל 
 
 ): 2(הנתוני עבור מסלול  .ב

 :ת הנתוני הבאיא) 1(צרי להוסי לנתוני של מסלול ) 2(במסלול 
 .פושקירא, פושקיר, נארבונא,  נרבונא .1
 .אלקאהירא, אלקהירא, קאהירא, קהירא, פוסטאט,  פוסטט .2
 ).טולידו, טוליטולא(,  תוטילא .3
, פדואה, פאדובא, פדובא, ויניזיאה, ויניציאה, נישטאט, נישטט, נוישטאט,  נוישטט .4

 .פאדואה
 .קידא,  וילנא .5
 .  קראקא .6
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 .ראק אק, ליפשטאט,  ליפשטט .7
 .אוסטראה, אוסטראהא, אוסטרהא, פוזנא, פוזנ, פוזנא,  לודמיר .8
 .ליוורנו, ירושלי,  ירושל .9

 .טולידו, טוליטולא,  קולוניא .10
 . רגנסבורג, רגנשפורק, רגנשבורג,  שפירא .11
 .פוזנא, פוזנ,  פוזנא .12
 .אלטונא,  פינטשוב .13
 .קראקא, לובלי,  בריסק .14
 . לובלי .15
 .קראקא,  לובלי .16
 . פראגא,  קראקא, ולרשטי .17
 .בארצלונא, ברצלונא, )תוטילא(, טולידו, טוליטולא,  גירונא .18
 .קושטא, סאלוניקי, סלוניקי, שאלוניקי, שלוניקי, )תוטילא(, טולידו,  טוליטולא .19
 . אי .20
 .ורנקפורט, פרנקפורט, ברלי, בוטשאטש, בוטשטש, אופנבא, אופנב,  קראקא .21
 .טרוייש,  רמרוג .22
 .קירוא, אליסונא, אליסאנא, אליסנא, קלעה חמאד,  קלעה חמד .23
 .'יבוז'מז', בוז'מז, יבוש'מז,  אוקופ .24
 .פאריס, וירצפורק, וירצבורק, רוטנבורק, אנסיסהי,  גרמישא, וורמס,  וירמישא .25
 .קרמני, לובלי, וניציא, פוזנא, פוזנ,  פוזנא .26
 .  קראקא .27
 .פדוואה,  פאדוואה .28
 .אלקאהירא, אאלקהיר, קאהירא, קהירא, קורטבא,  קורטובא .29
 .אלטונא, סאלוניקי, סלוניקי, שאלוניקי,  שלוניקי .30
 . הלישוי .31
 .מגנצא,  גרמישא, גרמיזא,  טרוייש .32
 .אוסטראה, אוסטראהא, אוסטרהא, לובלי, פוזנא, פוזנ,  פוזנא .33
 .לובלי, אוסטראה, אוסטראהא, אוס טרהא,  קראקא .34
 .בארצלונא, ברצלונא, נארבונא,  נרבונא .35
 .חברו, ירושלי,  ירושל .36
 .פאסטוב, פסטוב,  מזריטש .37
 .וירונא, )קאשטילא, קשטילא, קאשטיליא, קשטיליא ( .38
 .מזריטש, קארלי,  קרלי .39
 .פוזנא, פוזנ, פוזנא, פמג וסטא,  קראקא .40
 . וירמישא .41
 .אלקאהירא, אלקהירא, קאהירא,  קהירא .42
 .ליוורנו, לונדריש, לונדו, ויניציאה,  וניציא .43
 .איזמיר, טבריא,  חברו .44
 .איזמיר, קוסטנטינא, קושטנטינא,  קושטא .45
 . קאהיר .46
 .סאלוניקי, סלוניקי, שאלוניקי,  שלוניקי .47
 .קובלנ, פרנקפורט, וירמיש,  ליפניק .48
 .ירושלי, ירושל,  דובנו .49
 .ירושלי, ירושל,  אלמדיא .50
 ,גר אנאטא, גראנאדא, גרנטא ,  גרנדא .51
 .קראקא,  וילנא .52
 .קוסטנטינא, קושטנטינא,  קושטא .53
 .פ דאדר"פ, פרנקפורט,  סטרי .54
 . טוליטולא .55
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 .קוסטנטינא, קושטנטינא,  קושטא .56
 .ורמישא, מאגנ צא,  מגנצא .57
 .אמשטרדא, אמשטרד,  אלטונא .58
 .האמבורג, המבורג,  גלוגא .59
 .  קראקא .60
, וניציא, מאנטובא, מנטובא, אמסטרדא , אמסטרד, אמשטרדא,  אמשטרד .61

 .ויניציאה
 . קידא .62
 .רוויגו,  ויניציאה .63
 .פירינצי, ליוורנו,  פירארא, פיררא .64
 .ירושלי,  ירושל .65
, סלוניקי, שאלוניקי, שלוניקי, זאמוש, זמוש, זאמושטש, זמושטש, זאמושט,  זמושט .66

 .סאלוניקי
 

ולא נלקחו , כמה נתוני ברשימה האחרונה צויינו בסוגריי: )2(הערה הנוגעת למסלול 
אשר שגה בזהותו את , של המומחהאחת : ה נוגעי לשתי טעויות. בחשבו לגבי הניסוי

).   במאמר5ראה סעי א( ברשימה 19 ו, 18, 3' במס" טולידו"ע העיר " תוטילא"העיר 
) 38' עבור מקו הלידה של מס" (קשטיליה"של נציג הוועדה אשר הכניס את , השניה

 ). במאמר7ראה סעי א(למרות שזה ש האר ולא ש המקו , לרשימה
 
 : איותיישו כללי ה.  ג

 .כא נסביר כיצד נתקבלו הנתוני דלעיל מנתוני המומחה באמצעות כללי האיות
 .)אנציקלופדיה מרגליות=M, האנציקלופדיה העברית=Hנשתמש בסימו (
 
 .65, 50, 49, 36, 9'  עבור מס–" ירושלי", "ירושל: "נקבע) 2(  לפי כלל )א(

 .44, 36'  עבור מס–" חברו"    וכ נקבע 
 
" אלקאִהרה"במקו " אלקאהירה: " נקבעa(1)(3(לפי כלל ,  לגבי אות המנוקדת בחיריק )ב(

 .42, 29, 2'  עבור מס–) H  ב" קהיר"בראש ער , ראה למשל(המנוקד בחיריק 
 .45, 44'  עבור מס)  H  ראה למשל בכותרת ער זה ב" (ִאזמיר"במקו " איזמיר"וכ 

 
ד תופיע "יו, לפיכ). g)(3( כלל – תשמש כא קריאה ד נקבע כי אות זו לא"  לגבי יו)ג(

 . בתעתיק א ורק א היא מ בוטאת או א  יש חיריק באות שלפניה
 

ד כפולה יידונו "המקרי של יו(ד עלולה לשמש כא קריאה ה "נתוני המומחה בה היו
 ):להל

, ווירמיישא, נהגירו, ריגינשבורג, מי, ויניזיאה, ויניציאה, טולידו, טוליטולא, תוטילא
 .פירינצי, פיררא, לונדריש, וירונא, וניציה
ולפי , משמש רק כא קרי אה" וירונא"ד ב"אזי היו, ו בסגול"הוא" וירונא"א  ב: לדוגמא

א ). H ב" ורונה"בער (ו בסגול "קיי תעתיק שבו הוא, אכ. כללי האיות יש להשמיטו
אלא  , ד כא קריא ה"ובע משמוש ביובו נקב המומחה אינו נ" וירונא"שהתעתיק , יתכ

ו "בו הוא" וירונא"כי יש היגוי של , ואומנ מתברר. מתייחס לצורת היגוי אחרת של הש
ראה (ד מבוטאת "ו בצירי והיו"בו הוא" וירונא"ויש היגוי של , )443'  עמMראה  ב(בחיריק 

ואי  ד אינה משמשת כא קרי אה "היו" וירונא"ב תעתיק : מסקנה). 188'  עמMב
 .להשמיטה

כ מו כותרות הערכי ב(מצאנ ו על פי מקורות מנוקדי , )למעט אחד(בכל המקרי הנדוני 
M( ,לא " פירינצי"ד השניה ב"רק לגבי היו. ואי להשמיטה, ד לא משמש כא  קריאה"כי היו

 . לא השמטנו אותה, מספק. מצאנו לפי שעה מקור השולל את היותה א קריאה
 

 :ואלה ה, ד כפולה"המקרי של יובנושא זה נותרו 
 .וורמיישא, אלמדייא, לייפניק, גרמייזא, גרמיישא, ווירמיישא, טרוייש, קייד, ניישטט

די אינה משמשת כא קריאה א ורק א היא "ד השניה בצמד היו"היו, לפי האמור לעיל
נו כי  מצא) למעט אחד(בכל המקרי . ד שלפניה נקודה בחיריק"מורגשת במב טא או  שהיו
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) Troyes(לגבי טרוייש . ד השניה בצמד אכ משמשת כא קריאה ועל כ יש להשמיטה"היו
 . ועל כ לא השמטנו אותה, ד השניה לא משמשת כא קר יאה"כנראה היו

 
לכ נקבע . ו חלומה"יצויי תמיד בוא "א" נקבע כי ההגה המבוטא בa(2)(3(   לפי כלל )ד(
 ".בראד"במקו " ברוד"
 
" פסטאט"במקו " פוסטאט: " נקבעa(3)(3( לפי כלל –לגבי אות המנוקדת  בקובו   )ה(
 ).H  ב" קהיר"ראה בער , א בקובו"הפ(
 
" ויא", "ווינא"במקו " וינא", לכ. ו אחת"י וא"ו יצויי ע" העיצור ואa(9)(3(לפי כלל )  ו(

 ".וויא"במקו 
 
, טוליטולא, וינא, וילנא, פאדובא, אלקאהירא, קאהירא, פושקירא: נקבעו) i)(3(לפי כלל ) ז(

, )קאשטילא, קשטיליא(, נרבונא, קורטובא, וניציא, אליסונא, אליסאנא, ברצלונא, גירונא
 .  מנטובא, מקד א, ג רנאטא, גרנאדא, קוסטנטינא, טב ריא, פמגוסטא

, טוליטולה, וינה, וילנה, פאדובה, אלקאהירה, קאהירה, פושקירה: במקו התעתיקי
, )קאשטילה, קשטיליה(, נרבונה, קורטובה, וניציה, אליסונה, אליסאנה, ברצלונה, ונהגיר

 ).מנטובה, מקדה, גרנאטה, גרנאדה, קוסטנטינה, טבריה, פמגוסטה
 
 :נוספו התעתיקי הבאי,  כא קריאה"בעניי אל) d()e)(3(  לפי כללי )ח(

, פרג, וי, קרקא, קיד, ואהפד, פדובא, נישטאט, אלקהירא, קהירא, פוסטט, נארבונא
, פדוואה, אליסנא, בוטשטש, אופנבא, סאלוניקי, בארצלונא, פרגא, סלי, אוסטראהא

, גראנאדא, פרנקפורט,  פמגוסטא, )קשטילא, קאשטיליא(, פסטוב, מאגנצא, סלוניקי
, זמושטש, זמושט, פירארא, מאנטובא, אמסטרדא, האמבורג, א משטרדא, גראנאטא

 . זמוש
 
 .  משמשת כא קריאה"רק אל) g)(3( לפי כלל  )ט(

 .   קובלנ, מזריטש', יבוז'מז',בוז'מז, יבוש'מז, קייד, סל: לכ נקבעו
 .   קובלענ, מעזעריטש, מעזריטש', יבוז'מעז',בוז'מעז, יבוש'מעז, קיידע, סעל: במקו
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