
.אפרים לפיד: חגי חריף 

.שבוע טוב:  אפרים לפיד 

.שבוע טוב:  חגי חריף 

?מה שלומך:  שאול מייזליש 

אנחנו בהכנות לקראת שבוע, שלומי תודה לאל:  אפרים לפיד 

חרום לאומי מחר שיקיף את כל המדינה בימים הראשונים רק

ביום רביעי וחמישי אנחנו נצא לבדוק גם את, בתרגילי מטה

.הערנות של הציבור

בוא נציג אותך בצורה, אתה תת אלוף במילואים:  חגי חריף 

מלאה

.ל"מפקד גלי צה, ל"היית דובר צה:  שאול מייזליש 

בהחלט, ומפקד התחנה הזאת, ל לשעבר"דובר צה:  חגי חריף 

?מה מה התפקיד שלך בשבוע החרום. כמו שאמר שאול

במוצאי יום מנוחה
18/06/2011

22:47:04
ל"גלי צה

הכנות לקראת. - ל במיל"אפרים לפיד תא
שבוע החירום לאומי שיקיף את כל

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3811043&CID=110482:לינק לקובץ
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התפקיד שלי הוא ראש מנהלת ההסברה שדואג:  אפרים לפיד 

,לתרגל שלוש מאות דוברים במשרדי הממשלה ברשויות המקומיות

,גז, מים, חשמל, בזק, כל חברות הסלולר, בחברות התשתית

,משטרת ישראל, כמובן טיפול העורף, הארגוני ההצלה למיניהם

כבאות והצלה וכך הלאה וכך הלאה ואנחנו אני, המגן דוד אדום

חושב שבמדינה שלנו יותר מאשר באיזה שהיא מדינה אחרת

בעולם רוצים לוודא שההתכוננות היא לא רק נחלת הגורמים

הצבאיים

וההתכוננות הזאת אולי באה כדי:  שאול מייזליש 

אלא גם כל הגורמים האזרחיים בודקים את:  אפרים לפיד 

אבל, עצמם ואיך אומרים שלא נדע

.שזה רק יהיה תרגיל:  שאול מייזליש 

,אבל חשוב להתכונן ומאד קשה לי פרשת השבוע:  אפרים לפיד 

כל, ואני חושב שהחטא של המרגלים, דיברתם קודם על כריזמה

,יש לנו הרי מרגלים גם בפרשה, הזמן אנחנו מדברים על המרגלים

אז, בפרשת שלח לך וגם בהפטרה

.מרגלי משה ומרגלי יהושע:  חגי חריף 

.יהושע:  שאול מייזליש 

עובדה שגם לא, אז המרגלים של יהושע. נכון:  אפרים לפיד 

מרגלים שבאו, הם באמת מרגלים מקצועיים, פרסמו את שמם
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אנחנו, אני גם מזכיר ששלח לך, הריגול בפרשה בפרשת שלח לך

נפגשים בשורש הזה שלוח גם בוישלח

.בעצם שלוש פרשיות, שלוש פרשיות:  שאול מייזליש 

שלוש פעמים והמילה הזאת היא מאחוריה בעצם:  אפרים לפיד 

עומדת שליחות והמרגלים הם יותר מאשר מרגלים הם בעצם

זה מנהיגי העם שנשלחים, דיברתם על כריזמה. מנהיגי העם

יש. בעיני זה הרבה יותר מאשר משימת ריגול, לבדוק את השטח

ראיתי היום בבית. לנו הרי עשרות פרסומים של פרשת השבוע

הכנסת את דבר התורה של עורך דין אריה רוטר שהיה היועץ

כ שהוא בעצם רואה בפרשת השבוע הזאת את"המשפטי של שב

אם היו מסתכלים איך החבורה... העסק הביש הראשון של של 

שניים עשר מנהיגים, הזאת

בשלב? בשלב הערכה? אז באיזה שלב הם נכשלו:  שאול מייזליש 

?איסוף החומר

שלב האיסוף היה מאד מוצלח והם גם דיווחו על:  אפרים לפיד 

החטא, לא היה בעצם ויכוח על העובדות. כך באופן מאד אמין

האמיתי הוא בעצם החטא שנוגע להערכה של מה שהם מבינים

זאת אומרת יש לנו קטע אחד של אויב. שצריכים לעשות כוחותינו

מה טיבה של הארץ ומה, הם נשלחו כדי לראות את האויב, 

כמעט בכל המאפיינים שלה עד כדי, טיבם של האנשים ומה יכול
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.אשכול ענבים. כן:  חגי חריף 

.אשכול הענבים:  שאול מייזליש 

הדרך שבה, ומצד שני. האשכול שנשאו השניים:  אפרים לפיד 

,לא נוכל להעלות כי חזק הוא ממנו. הם פגעו במורל של העם

כל המה שאתה בעצם מצפה ממנהיגים שהם יידעו אחרי שהם

ידעו איך לנסוך רוח שכדאי להתמודד עם, למדו את העובדות

.הפשעים והם עשו בדיוק ההפך

אבל אם לדבר על הכריזמה שדיברנו עליה גם:  שאול מייזליש 

שלא סמך על. משה מתגלה כאן גם כאדם א, בנושא הקודם

השגחה שמיימית והעדיף לשלוח מרגלים ולראות את הדברים במו

הוא האמין בעצם לעשרת המרגלים שהורידו את, עיניו ודבר שני

המורל מאשר לכלב בן יפונה וליהושע שהיו צריכים לקרוע את

?איפה משה בכל הנושא. בגדיהם כדי לעשות זאת

דווקא יהושע בן נון שהוא, ומצד שני, ומצד שני:  אפרים לפיד 

אז, העביר לו את התפקיד היה אחד מהשניים שחשבו אחרת

כמובן שאת העונש הוא קיבל בכך, אפשר גם לראות את הנקודה

אבל אני חושב שהסיפור. שהוא לא זכה להביא את העם לכנען

אני הייתי אפילו מגדיר את זה יותר חטא המנהיגות, כאן האמיתי

כי הסיפור כאן הוא לא חטא בהיבט, יותר מאשר חטא המרגלים

כמו חטא בהיבט המנהיגות שאתה מצפה בעצם ממנהיגי, הריגול
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,לא הרבה, בוא ניקח עוד כמה שניות, אפרים לפיד:  חגי חריף 

.פיסת ציונות, ששים וחמש שנים, משהו על השבת השחורה

אז קודם כל אני חושב שצריך להזכיר. נכון:  אפרים לפיד 

עוד לפני השבת השחורה שזה סוף החודש, שדווקא בשבת הזאת

זה שאתם הזכרתם קצת היסטוריה צבאית, ח"פעל הפלמ, הזה

שבעים שנה. נכון:  חגי חריף 

אגב שהוא עדיין ראש, על פרופסור אלון קדיש:  אפרים לפיד 

כי המרואיין הקודם דיבר על זה שהוא היה, מחלקת היסטוריה

ל"הוא עדיין ראש מחלקת היסטוריה בצה, ראש מחלקת היסטוריה

,ח"הפלמ, ובשבת זו לפני ששים וחמש שנה היה ליל הגשרים

,המסגרת הצבאית המצוינת הזו שההגנה הקימה בין בשבע השנים

הצליח בלילה אחד לפעול בעשר פעולות, 1948- ל1941בין 

ל של היום זה בהחלט יכול"אפילו בקנה מידה של צה, מקצועיות

ושבועיים, 1946-להיחשב לפעילות מבצעית מרשימה וזה היה ב

אחרי זה נקמו הבריטים בשבת השחורה שבו הם עצרו את מנהיגי

משה, אבל המספר שתיים, דוד בן גוריון לא היה בארץ. הישוב

וגם הוא, לימים משרד החוץ, שהיה ראש המחלקה המדינית, שרת

ל"הם עצרו את מנהיגי היישוב מההגנה ומאצ, היה שר החוץ

באותו לטרון שרוב מאזינינו, ועצרו אותם במחנה המעצר בלטרון

שהיה, משה שרת. בטח מכירים אותו היום כיד לשיריון
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.מרתק כרגיל ואתה תסלח לנו.... 

.אנחנו מודים לך מאד:  שאול מייזליש 

פרסמו בימים אלה את, רק נאמר שמשה שרת:  אפרים לפיד 

ספרו של משה שרת ירחים בעמק אילון מכתבים שנכתבו מהמעצר

.1946-בכלא הבריטי ב

תודה רבה לך, תת אלוף במילואים אפרים לפיד:  שאול מייזליש 

תרגיל ההסברה, ובהצלחה בתרגיל

.שבוע טוב ובהצלחה לכולנו:  אפרים לפיד 

.תודה רבה:  חגי חריף 
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