
כי שר הבטחון, אתמול הודיעה לשכת שר הבטחון: אילה חסון 

למנות, האלוף יואב גלנט, ל הנכנס"ברק נעתר לבקשתו של הרמטכ

ובכך בעצם, ל הבא"את אלוף משנה ליאור לוטן לשמש דובר צה

.חנן, שלום שוב. ל אבי בניהו"ל היוצא תא"יחליף את דובר צה

.בוקר טוב: חנן קריסטל 

ל בין"אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה דובר צה: אילה חסון 

.שלום לך. אפרים לפיד'' ל במיל"תא, אפרים לפיד84''-89'', השנים 

.שלום וברכה: ל "לשעבר דובר צה- אפרים לפיד '' ל במיל"תא

.חודש טוב

.בשבט'' היום א, נכון. חודש מצוין: אילה חסון 

.שנשמע בשורות טובות. כן: אפרים לפיד 

.נכון, זה הראשי תיבות, זה האנישן, אה. הלואי: אילה חסון 

.מתאים לך לדעת את זה. בדיוק, בדיוק: אפרים לפיד 

הכל דיבורים
06/01/2011

11:07:15
רשת ב

ליאור לוטן:צ"לשעבר דו- אפרים לפיד 
.צ"תפקיד הדו. צ הבא"ימונה לדו

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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וגם הגשם. בהחלט, אחרי השעה הזאת. פו. מתאים: אילה חסון 

.קצת נותן לנו איזה שהוא מקום לאופטימיות

.נכון: אפרים לפיד 

?נכון, לים"ל תחת שני רמטכ"אתה שימשת דובר צה: אילה חסון 

שניהם, ודן שומרון, ל משה לוי"תחת הרמטכ. נכון: אפרים לפיד 

.זכרונם לברכה

במקרה שניהם לא, אם אפשר להוסיף מילה: חנן קריסטל 

לים לפניהם"בניגוד לרוב הרמטכ, הצטרפו למערכת הפוליטית

.ולא במקרה, ואחריהם

אז מוכרחים הרי, ואם חנן כבר בשידור. נכון מאוד: אפרים לפיד 

אז הדובר הנוכחי הוא. לתת פה טיפה היסטוריה עם פרספקטיבה

 היו מכלל9שמהם , שממוצע שנתיים וחצי לדובר-24, הדובר ה

עכשיו הצטרף עוד אחד שהוא-  היו מחיל המודיעין , 9ל"צה

 אנשי תקשורת שזה אופייני לשנים6ורק - בוגר חיל המודיעין 

.האחרונות

.מענין למה זה אופייני לשנים האחרונות: אילה חסון 

.לים הולכים לפוליטיקה"מפני שרמטכ: חנן קריסטל 

קודם, אני חושב שהשינוי. יכול להיות שזה גם זה: אפרים לפיד 

,גוריון-כל צריך לתת את הקרדיט הכי מקצועי בענין הזה לדוד בן

 אחרי שהוא-1947אדם שעלה לארץ ב, שלקח את מויש פרלמן
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מינה, הציגו לו אותו, הכיר אותו לא מקודם, הפליטים בקפריסין

יועץ תקשורת, ל"אותו לבעל תפקיד שאז היה מקביל לדובר צה

ואפילו מנהל לשכת, יועץ תקשורת לשר הבטחון, לראש הממשלה

היום זה כמובן קצת.  כובעים-4אותו אדם ב, העתונות הממשלתית

ל שזה עצמו כבר תפקיד" כובעים של דובר צה5היום זה . שונה

,ל"הוא גם דובר הרמטכ, ל"הוא גם דובר צה- במשרה מלאה 

ורק, ל לתקשורת"גם נציג צה, ל"הוא גם נציג התקשורת בצה

במקום האחרון הוא מפקד מערך דוברות כמפקד יחידה צבאית

.גדולה

אתה. אמרת רובם בממוצע שנתיים וחצי. אמיתי: אילה חסון 

מיד אנחנו ניגש איתך.  שנים שזה בהחלט פרק זמן ארוך5כיהנת 

כי איפשהו היא, להיסטוריה הספציפית שבה אתה היית מעורב

אבל כמה. משליכה קצת בלי שום קשר גם למה שהתחולל היום

ליאור... שיש לו ריזומה, מילים על עצם המינוי של יאיר לוטן

.סליחה, לוטן

אני אומר. אני חושב שיש כאן מסר, ליאור לוטן: אפרים לפיד 

המסר הוא קודם כל. את זה רק מתצפית שלי על המינוי

שלוקחים אדם שלא היה מעורב במערכת הדוברות בשנים

היה גם כמה שנים, בכלל לא היה מעורב בדוברות, האחרונות

מכיר קצת גם את, גם מכיר היטב היטב את הצבא, אזרח

עם, פה-בעל יכולת מרשימה וכושר ביטוי בכתב ובעל, האזרחות 3578520 מתוך   14עמוד  3



,ל"המשימות של צה, ל"של צה... פרספקטיבה של היכרות עם ה

גם, גם טרור. עם הנושאים שעל הפרק, עם המזרח התיכון

ואני חושב. היכרות משמעותית מאוד בנושא שבויים ונעדרים

הדבר הכי חשוב זה שיש לו גיבוי, שאחרי כל האפיונים האלה

.ל"מלא מהרמטכ

המסר, אבל בעצם אם אני מבין. לכולם יש גיבוי: חנן קריסטל 

לוקחים אדם עם רקורד צבאי שבא להעביר בעצם מסרים, שלך

.ל"ולא לעשות פוליטיקה עבור הרמטכ, ל"מצה

ואני לא, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מהמסר: אפרים לפיד 

חושב שנכון לומר על כל הדוברים שבאו מתקשורת שהם היו

אבל היתה מגמה בשנים. לים"בשירות הפוליטיקה של הרמטכ

גם מירי רגב במובנים שלי, עמי-עודד בן, שנחמן שי, האחרונות

היא צמחה כל הזמן בדוברות ובמובן הזה יש, הוא אשת תקשורת

ל אבל יש לה גם כן"רות ירון שלא באה מצה. לה יתרונות רבים

,וכמובן שיא השיאים אבי בניהו, רקורד תקשורתי של דוברת

ל לפני זה בתפקיד"שבאמת עשה קשת תפקידים גם כדובר צה

יועץ תקשורת לשר, ל"מפקד גלי צה, ל"סגן אלוף בדובר צה

.איש תקשורת מובהק ומוצלח, הבטחון

...היה, עבד עם איציק מרדכי, כן: אילה חסון 

.במפלגת המרכז: חנן קריסטל 
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...וגם, הפוליטית כפי שחנן ציין

.הכל ביחד, ל"צה, עסקנות, מין עירוב של תקשורת: חנן קריסטל 

שבתפקיד המסוים, אבל צריך לתת לו את הקרדיט: אפרים לפיד 

הוא עשה עבודה, הוא סיפק את הסחורה, ל"הזה של דובר צה

גם מערכת הקשרים המקצועית שלו, ל"טובה מאוד כדובר גם לצה

כמו כל אדם, וכמובן. ל"עם התקשורת בהחלט עשתה טוב לצה

.יש לו היתרונות והמגבלות

?ל"או דובר צה, ל"ל הוא דובר הרמטכ"דובר צה, כן: אילה חסון 

כך צריך לראות, ל הוא בראש ובראשונה"דובר צה: אפרים לפיד 

זה- אפשר להמלט -אבל אי. ל"בראש ובראשונה דובר צה, אותו

,גם דובר משרד ממשלתי וגם דובר עיריה, נכון אגב לכל דובר

אבל הוא גם דובר, וגם דובר חברה עסקית הוא דובר הארגון

...הקודקוד של אותו

ואם יש מחלוקת בין הקודקוד נגיד לאלוף פיקוד: חנן קריסטל 

...מרכז

.דרום: אילה חסון 

...אני בכוונה: חנן קריסטל 

ל שהיה דובר באסון"דובר צה. דוגמה נפלאה: אפרים לפיד 

...ועמירם לוין היה, ל היה אהוד ברק"שהרמטכ, צאלים השני

.צפון: חנן קריסטל 

והיו ניגוד. אז היה פרויקטור במקרה זה, לא: אפרים לפיד  3578520 מתוך   14עמוד  5



גם לי היו. ל"אז ברור שהדובר נוקט את עמדת הרמטכ, עניינים

זה בכלל לא קשור לשמו. זה מאוד טבעי. מקרים כאלה לא אחת

היו לי ויכוחים- אבל כשיש ויכוח , אתה דובר הצבא. של הדובר

ל דן"בתקופת האינתיפאדה בין אלוף דרום יצחק מרדכי והרמטכ

,ל היא הקובעת"וכמובן שבסופו של דבר עמדת הרמטכ, שומרון

הויכוחים יכולים להיות. כמו שהיא קובעת לא רק בנושא תקשורת

,גם בנושאים אופרטיביים שונים שבהם יכול להיות ויכוח

.דבר הכי טבעי שבעולם. ל הוא הקובע"והרמטכ

יותר מקצין- הדובר אכן יותר מאשר כל בעל תפקיד אחר 

ויותר ממפקד חיל, ויותר מקצין רפואה ראשי, תותחנים ראשי

תורת הדוברות היא כמעט ולא משמעותית כמו האישיות- האויר 

כמעט ולא חשוב מה שמו של, לא חשוב, בארטילריה. של הדובר

התותחנים יודעים איך להפעיל את התותח, קצין תותחנים ראשי

...ואת הטיל ו

כאן. יש הוראות הפעלה, למה שנקרא, יש מנואל: אילה חסון 

.האישיות מכתיבה מאוד

שלא לדבר על זה שחלק ניכר מתפיסת. נכון, נכון: אפרים לפיד 

.כך מהצבא כמו מהתקשורת-נובעת לא כל, התפעול של הדוברות

ואתרי החדשות, כשיש לך עידן שהאינטרנט והרשתות החברתיות

אז אתה, האינטרנטיים הם יותר משמעותיים מהעתונות הכתובה

ואם. אז אתה צריך להתאים את עצמך, כדובר לא יזמת את זה 3578520 מתוך   14עמוד  6



קצב, קצב התגובה שלך לעתון הוא של כמה שעות לתגובה

.התגובה שלך לאתר אינטרנט הוא של כמה דקות

.וצריך גם קצב תגובה לשידורים חיים: אילה חסון 

.זה כמובן: אפרים לפיד 

.גם שם צריך קצב תגובה, ממשט במרמרה: אילה חסון 

וזה כבר נושא שמלווה. כמובן, גם לשידורים חיים: אפרים לפיד 

. שנה ויותר-20שידורים חיים מלווים אותנו כבר יותר מ, אותנו

שכל פלאפון הוא, אבל לא בטכנולוגיה הזאת, כן: אילה חסון 

.בעצם יחידת שידור

.נכון, נכון: אפרים לפיד 

אמרת שאם יש, אבל עדיין לא הבנתי דבר אחד: חנן קריסטל 

.ל"הוא מייצג את הרמטכ, ל לאלוף"רמטכ, עימות בין נגיד קודקוד

.נכון: אפרים לפיד 

?האם גם תפקידו להשמיץ את האלוף: חנן קריסטל 

אני בכלל לא מכיר את. חס וחלילה. חס וחלילה: אפרים לפיד 

אני לא. קצת אירוני להגיד לא מכיר, לא מכיר- המושג הזה 

גם כשאתה לא נותן שירות. מקבל את המושג להשמיץ את האלוף

וכל דובר בעל חוט. אתה אומר לו את זה, שירות דוברותי, לאלוף

-בפירוש אומר לבעל תפקיד אחר כשיש ויכוח , שדרה אומר

בנסיבות האלה במגבלות האלה אני לא, במגבלות האלה, תראה

...אני מוכרח לומר ש. יכול להביא את עמדתך 3578520 מתוך   14עמוד  7



.זה אתה מדבר בהנחה שיש מחלוקת מקצועית, לא: אילה חסון 

,אם המחלוקת היא אישית, אבל אם המחלוקת היא לא מקצועית

,היא נובעת ממעיינות אחרים לחלוטין? היא רגשית, היא מטענית

?למה הדובר מחויב, אז מה אז

הייתי מצפה לאינטגריטי של דובר שלא ייכנס: אפרים לפיד 

...ואני יכול לומר שאני הייתי ב. לסיטואציה כזאת

.שלא יקח צד בנושא אישי, כלומר: חנן קריסטל 

גם אם. בודאי ובודאי, שלא יקח צד בנושא אישי: אפרים לפיד 

בודאי אסור לו לקחת צד באופן, הוא לוקח צד באופן פאסיבי

.ואני מודה שאני אומר את זה עם קבלות. אקטיבי

ואני חוזרת, אתה אומר את זה עם קבלות, אז זהו: אילה חסון 

שני אנשים, אל אותה היסטוריה טעונה, איתך על ההיסטוריה

.ודן שומרון, משה לוי המכונה משה וחצי- שכבר אינם איתנו 

?אני מפריזה. ל"משה וחצי לא רצה שדן שומרון יהיה רמטכ

אנחנו, להזכיר לכולנו, אנחנו מדברים. נכון, נכון: אפרים לפיד 

.מזמן מזמן מזמן87'', מדברים על שנת 

.כן: אילה חסון 

הוא לא רצה שדן שומרון יתמנה ועשה כמה. כן: אפרים לפיד 

אז87'', כיון שאמרתי שזו שנת , אני רוצה להזכיר לעצמנו. פעולות

אנחנו. זו שנה שבה המפה התקשורתית לא היתה כמו בימינו
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אין-2, אין לנו ערוץ. עתונות כתובה מאוד דומיננטית, ל בלבד"צה

כל המערכת, זאת אומרת. לנו כמובן אתרי האינטרנט החדשותיים

...היא הרבה יותר במובנים מסוימים

.פחות מבוזרת ויותר נשלטת: אילה חסון 

וחלק. בהחלט הרבה יותר נשלטת, יותר נשלטת: אפרים לפיד 

אלא רצו להשפיע על כך, מהאינפורמציה גם לא רץ לתקשורת

מכיון שהיו גם. לאו דוקא דרך תקשורת, שדן שומרון לא יתמנה

.אפשר להגיע לממנים גם בדרך אחרת. דרכים אחרות

אולי אתה יכול. אבל אנחנו מדברים בכתב חידה: אילה חסון 

...קצת להיות

...אני חושב ש, מדברים בכתב חידה: אפרים לפיד 

.הציבור הרי לא חי את זה ולא זוכר את זה, לא: אילה חסון 

לימים נתנו להבין שאישיותו של דן שומרון. בדיוק: אפרים לפיד 

נגדיר, ל"יש בה איזה שהוא פגם שמונע ממנו להתמנות לרמטכ

.את זה בצורה הכי נקיה כך

כי אנשים, זה לא הולם להגיד את זה, רגע, רגע: אילה חסון 

.שיש להם את הענין הזה אין להם פגם

...אני מתכוון מה שרצו: אפרים לפיד 

אני מסייעת לך כי... מה שעשו, מה שרצו לעשות: אילה חסון 

אבל בכל זאת אנחנו, אני רואה שאתה בוחר בלשון דיפלומטית
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שהפיצו, בזהירות הראויה אנחנו נאמר כך. יודעים מה היה הסיפור

...סיפור

.שמועה, שמועה: אפרים לפיד 

...כזב: ...אילה חסון 

.נכון: אפרים לפיד 

,משמעי-ל כדי להטיל בו דופי חד"על דן שומרון ז: ...אילה חסון 

...כדי שלא יוכל

.ל"שלא יתמנה לרמטכ: אפרים לפיד 

שדן שומרון, מה היה חשוב לו למשה לוי. יתמנה: אילה חסון 

הרי זה הוא מסיים את הקדנציה? ל"לא יהיה רמטכ

אדם. זו שאלה שיכולים לשאול אותה תמיד, תראי: אפרים לפיד 

שהמערכת שהוא מופקד, לפי דעתי, רציני בכל תפקיד שהוא רוצה

אבל יש לפעמים אנשים שמתוך. עליה תימסר לידיים אחראיות

והם, תחרות או כל שיקול אחר רואים את הדברים אחרת, קנאה

משה וחצי רצה שיתמנה, סליחה... דן שומרון. רוצים שפלוני יהיה

יש שני. זה דבר אגב מאוד טבעי. ל"גם הוא ז, אמיר דרורי

לא רצה שיתמנה דן, הוא רצה שאמיר דרורי יתמנה, מועמדים

וכאן, אני יכול לומר. שר הבטחון של אז החליט אחרת. שומרון

...באמת

עבדת אצל משה, ל היית מודע"אתה כדובר צה: אילה חסון 
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לא הייתי בשום מעגל של, עבדתי אצל משה וחצי: אפרים לפיד 

...הייתי מאוד מודע ל... וגם לא, הפצת השמועה הזאת

.היית מודע לזה שזה מתחולל: אילה חסון 

.בודאי שהייתי מודע: אפרים לפיד 

?ידעת מאיזו לשכה זה יוצא: אילה חסון 

היו אפילו, אבל אני אומר יותר מזה. גם ידעתי: אפרים לפיד 

ל"היתה אז מסיבת עתונאים של אמיר דרורי כסגן רמטכ, מצבים

שבה הוא התבטא בצורה שמאוד לא, שהציג את תוכנית העבודה

.מכובדת על דן שומרון

?מה הוא אמר: אילה חסון 

הוא אמר שמפקידים את הצבא בידיים שעלולות: אפרים לפיד 

זה משפטים שאתה לא מצפה. ל"להיות סיכון רב לעתידו של צה

...שייאמרו און רקורד

?הוא אמר את זה למצלמות: אילה חסון 

.למצלמות: אפרים לפיד 

.אחרי המינוי הוא אמר. אחרי המינוי: חנן קריסטל 

.כן, אחרי המינוי: אפרים לפיד 

.ברור: חנן קריסטל 

זה אותו חלק של דיסקרדיטציה, אבל זה חלק: אפרים לפיד 

,אבל את שואלת אותי האם אני כדובר הייתי מעורב. שרצו לעשות
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,כידוע, הלכתי אליו אמרתי לו שזה תפקיד אמון אישי, שומרון

שהייתי דובר אצל, ואם לא נוח לו מכל סיבה שהיא שאני

הוא אמר. אז אני מקבל את זה, לא אמשיך, ל הקודם"הרמטכ

.ונשארתי עוד שנתיים, תישאר

?הוא ידע שלא היית מעורב בהפצת ההכפשות: אילה חסון 

...אני מעריך שהוא ידע כי: אפרים לפיד 

.לכן הוא השאיר אותך: אילה חסון 

...עצם העובדה שהשאיר אותי: אפרים לפיד 

.וזרק את האחרים שהיו מעורבים: חנן קריסטל 

כך גם-אלא אחר, ולא רק שהשאיר אותי. כמובן: אפרים לפיד 

אבל אנחנו כרגע לא מדברים על. ל"מינה אותי למפקד גלי צה

,ל"שדובר צריך להיות נאמן כמובן לצה, השיטה אלא על העובדה

.ולהיות עם אינטגריטי על כל המשתמע

אפרופו מסמך, ומה אתה מקיש לגבי מה שהתחולל: אילה חסון 

?גלנט

...העובדה שמינו אדם חיצוני, אני: אפרים לפיד 

.סליחה, מסמך הרפז: אילה חסון 

מסמלת בעיני, העובדה שמינו אדם חיצוני. כן: אפרים לפיד 

שרוצים להפרד במובן מסוים מאיזו שהיא אוירה שהיתה אופיינית

יש כאן בהחלט. ולהתחיל דף חדש, בעיקר לשנה האחרונה, לשנה
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אם אני מסתכל על הדוברים של השנים האחרונות הם היו, לגמרי

אני סומך על ליאור, דוברים שמאוד מעורים גם בנושא התקשורת

לוטן כאדם נבון שימצא גם את העוזרים המתאימים ואת האנשים

כי זו לא מערכת של אדם, המתאימים שיובילו איתו את המערכת

בפירמידה, נכון שהדובר עומד בראש הפירמידה הזאת. אחד

ונכון, ל"וזה נכון שהוא זקוק לגיבוי מלא של הרמטכ, הדוברותית

.שאישיותו היא בסופו של דבר שקמה ונופלת על התפקיד הזה

כשאת צריכה, אבל זו מערכת של מאות אנשים שקצב התגובה

אז בסופו של, אילה לקבל תגובה לצורך יומן השבוע הטלויזיוני

.דבר עומדים מאחורי זה עוד כמה אנשים

אני בהחלט מודעת למי עמד מאחורי התגובה שאני: אילה חסון 

.ביקשתי ביומן השבוע הטלויזיוני

...במקרה שלך זה, טוב: אפרים לפיד 

...כן, במקרה ההוא ה: אילה חסון 

...במקרה שלך זה, כן: אפרים לפיד 

איך, זו אולי תגובה שתילמד בבתי ספר לתקשורת: אילה חסון 

.זה אפרופו, אבל זה בסדר. לא להגיב

שבשביל, אבל חברתך כרמלה יכולה לספר לך: אפרים לפיד 

אז, לקבל תגובה על מה היה בבסיס חיל הרפואה או בכלא צבאי

אלא, וכמובן לא שלא רק. לא רק הדובר אישית מטפל בזה
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.ברור, ברור: אילה חסון 

,וכאן צריכה להיות מערכת משומנת שאני בטוח: אפרים לפיד 

.שהעובדה שמתחלף הדובר לא תשנה את זה לרעה בשום פנים

.אפרים לפיד, אנחנו מאוד מודים לך. כן: אילה חסון 

.נאחל לו הצלחה: אפרים לפיד 

.מקרב לב, בהחלט: אילה חסון 

.הצלחתנו, הצלחתו: אפרים לפיד 

,ל"לשעבר דובר צה'', ל במיל"תא, תודה רבה לך: אילה חסון 

.אפרים לפיד
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