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.לדורותיה" חצב"אני נמצא בלב כנס של יחידת 

רק נגיד, וזו בדיוק הסיבה לשיחתנו זו:  עמיר רפופורט 

ל והיית  גם"היית בעברך דובר צה,  כמובן, אתה, למאזינים

מדוע בעצם",  חצב"ן וכמובן מפקד יחידת "ח איסוף של אמ"רמ

?יזמת את המפגש הזה

היא היחידה במודיעין" חצב"יחידת :  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא

רגון המקצועי'מה שנקרא בז, שעוסקת בתחום המודיעין הגלוי

,היום אנחנו מדברים גם בארץ גם  בעולם על סיגינט. אוסינט

Open Sources, האוסינט, מודיעין אלקטרוני ויומינט מודיעין אנושי

Intelligenceהמשקל של.  זה המודיעין מהמקורות הגלויים
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ל"דובר צה, אפרים לפיד' ל במיל"תא
"חצב"משתתף בכנס של יחידת . לשעבר
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המקורות הגלויים היום בסל המזונות של המודיעין  הרבה הרבה

לכל מי, זה גם טבעי לכל מי ששומע אותנו. יותר גדול מבעבר

שקורא היום תקשורת ורואה גם בעולם הגדול איך הנפח של

ידיעות גלויות הוא היום משמעותי לקבלת החלטות הרבה יותר

יכירו גם את" חצב"חשבנו שטוב  שהמשרתים היום ב. מבעבר

 שנות מדינה שאנחנו64-זה פעם ראשונה ב. המסורת הזאת

מקיימים כנס כזה והוא חשוב גם לדור המשרת ובעצם גם לתת

.פרספקטיבה  ואפילו פרופורציות

ובאמת אפרים אתה הזכרת את הריבוי של:  עמיר רפופורט 

מצד שני אני חייב לחשוב על כך שהיום לא, מקורות הגלויים

ן כדי לאסוף"בטוח שצריך יחידה צבאית שלמה ועוד שייכת לאמ

מקורות גלויים בזמן שכל ילד יכול לגלוש באינטרנט   ולאסוף

מה היתרונות של יחידה כמו. כמעט כל מידע גלוי שהוא רוצה

לא צריך עשרים? גם בעידן הנוכחי שהמידע נגיש לכל" חצב"

ערוצים  טלוויזיה עם צלחות לוויין מאוד מאוד  מיוחדות כמו

.פעם

הדילמה הזאת שאתה, נכון מאוד:  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא

הצגת אופיינית כמעט לכל תחום בחיינו שבו יש ריבוי של

היחידה הצבאית. אפשרויות ואנחנו צריכים לסנן את העיקר 

שעוסקת בהפקת  מידע גלוי עובדת על המיון של  הידיעות
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למעלה מעשרת" חצב"אתמול מיינו ביחידת .  הנתונים של אתמול

כשאני אומר למערכת. אלפים פריטי מידע שמתוכם הופצו למערכת

ל וכל גורמי המודיעין"רמטכ, שר ביטחון, זה החל מראש הממשלה

מה שאנחנו, הדילמה הזאת לזהות את הידיעות.  ידיעות194

קוראים הידיעות  היורות היא האתגר העיקרי וצריך לזכור

שהאינפורמציה של היום היא לא רק האינפורמציה הקלאסית של

אנחנו מדברים  היום על המקורות, רדיו וטלוויזיה, עיתונות

אבל רשתות, כל הרשתות  החברתיות לא  כל, החברתיים

גם השפה הערבית של היום. חברתיות הן גם כן תוכן גולשים

המה, עסק בעיקר בשפה הערבית הכתובה" חצב"כי בעבר .  שונה

היום קוראים לזה כבר ערביזית זה. שנקרא הערבית הפוסחה

הערבית הספרותית המדוברת והאינטרנטית שמחייבת כמובן סגל

המצב בעניין הזה  במודיעין. חיילים ואנשי מקצוע לגמרי שונים

אנחנו מדברים דוברי ערבית או יודעי ערבית. הוא מאוד בעייתי

ממערכת החינוך ברמה מאוד לא מספקת ולכן נדרשת פה גם

צריך לזכור שגם הערבית הספרותית  מאוד מתעשרת. הכשרה

מרחיבים כל הזמן, גם להם יש אקדמיה ללשון הערבית. במינוח

אני אתן לך רק אילוסטרציה ככה בשביל.  את אוצר המילים

לכנס" חצב"אנחנו מביאים פה את המפקד הראשון  של , להבין

בתקופתו. שמואל טולדנו שהיה לימים יועץ לענייני ערבים , זה
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קצינים ועשרים חוגרים ואזרחים שהיו צריכים לטפל במידע של

אבל ברור שאני מדבר, לא נדבר על הנתונים של היום. אז

.במכפלות של מכפלות של  מכפלות

כן ולפני סיום אפרים לפיד בוא נדבר ברשותך:  עמיר רפופורט 

האם ניתן או נכון להניח שרוב. גם על האיכות של הידיעות

הידיעות מן הסתם לא  יהיו חומר סגול אלא כמו שאוספים אולי

ן"מקורות אחרים של אמ

נכון:  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא

אתה בטח, אבל אולי בכל זאת היו כן ידיעות:  עמיר רפופורט 

זוכר ידיעות שכן היו מאוד מאוד דרמטיות והגיעו ממה שאתם

..מכנים  אוסינט

אני יכול  בהחלט להצביע  על:  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא

אנחנו חיכינו בכליון אוזניים לנאום, ידיעות שהיו נאומי מנהיגים

של עבדל ל נאצר או נאום של אסד האב וניסינו לזהות בכל

אנחנו מדברים על תקופה שעוד לא היה. נאום את הניו אנסים

היה לנו גם מתרגמים סימולטניים, האינטרנט והיינו צריכים

שהעבירו את זה אפילו בזמני בשידור חי בטלפון ללשכת ראש

אבל אני גם זוכר לצערנו. ן  את התרגום של אנשים שלנו"אמ

גם את הפספוס של ידיעה שהייתה בעיתון על" חצב"בפנתאון של 

שפספסנו אותה שוב מתוך היקף עצום של ידיעות, חזי שי השבוי
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לזכור את הידיעות הגדולות והקטנות של מנהיגים וגם של הידיעה

.הצבאית  הקטנה והמשמעותית

כן רק  עכשיו לטובת המאזינים בסופו של דבר:  עמיר רפופורט 

היה מי שמצא את הידיעה רק באיחור מאוד מאוד גדול

נכון מאוד:  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא

.וככה גילו  שחזי שי היה בחיים:   עמיר רפופורט 

נכון:  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא

אפרים לפיד שיהיה לכם כנס מאוד מוצלח:  עמיר רפופורט 

.ותודה רבה על השיחה  הזאת

.תודה  כל טוב:  אפרים  לפיד ' ל מיל"תא
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