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הקדמה

הרעיון בהוצאת אוגדן זה הוא לתאר באמצעות אבני דרך עיקריות בחייו של אלוף 

שלמה ענבר )בורשטיין(, נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב והנחלת 

המורשת, את פועלו עשרות שנים בתפקידים רבים ומגּוונים בחיל הקשר ומחוץ לחיל 

ואת תרומתו הממשית לביטחון מדינת ישראל לצד מיסוד ופיתוח של מורשת החיל. 

האוגדן מרחיב ומתאר את אבני הדרך בחייו של שלמה ענבר החל בימי ילדותו, המשך 

בשירותו בצה"ל וכלה בקריירה שלאחר השירות בצה"ל.

המקורות שהיו השראה לכתיבת האוגדן ולעריכתו הם שתי עבודות מורשת1 

שעשו צוערי חיל הקשר והתקשוב, וכן – טיוטת ספרו של שלמה ענבר וחומרי ארכיון 

של המרמ"ק:

עבודת צוערי קשר, עבודה מספר 111 – ״אלוף שלמה ענבר – מפעל חיים, סיפורו   .1

של הקשר"ר השביעי משירות הקשר הארצי דרך קצין קשר גדוד ונפה ב׳ההגנה׳, 

סגן קצין הטלפונים הארצי במקשר"ר, ראש ענף הקשר הקווי בבה"ד 7, קשר"ח 

שריון / חטיבת ׳הראל׳/10, מפקד בסיס ההחסנה, קצין הקשר של אוגדת ֵגיסות 

השריון, רע"ן הציוד במקשר"ר, סגן הקשר"ר, רמ"ח הארגון והבקרה במטכ"ל 

אג"א, מפקד יחידת האיסוף המרכזית של אמ"ן, קשר''ר ראש מפא"ת ונספח 

צה"ל בארה"ב ובקנדה״, אוגוסט 2021, קורס קציני תקשוב, השלמה מבצעית 2.

הצוערות – אורית ראובן, מאי רביבו.  •
המנחים – ד"ר אל"ם יעקב בעל שם ז''ל, אל"ם אהוד בן דור, סא"ל דניאל   •

מטודי.

סגל הקורס – מפקדת הקורס רס"ן גנט אנדלו, מפק"ץ סג"ם יובל אליגון.  •

מיזם עבודות המורשת של צוערי חיל הקשר והתקשוב הוא מפעל בחסותו של נשיא העמותה   1

להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב והנחלת המורשת שהחל לפני כ־10 שנים. מניין העבודות 

במיזם בזמן כתיבת אוגדן זה עומד על כ־120 עבודות בתחומי קשר ותקשוב, ומטרתן – להכיר, 

לחקור ולהנגיש את המורשת המפוארת של החיל.
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עבודת צוערי קשר, מספר 115 – ״סיפורו של הקשר"ר השביעי – אלוף שלמה   .2

ענבר – נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – חלק שני", פברואר 

2022, קורס קציני תקשוב, השלמה 

מבצעית 3.

הצוערים – נופת גוטריך, בראל   •
כהן, נדב קנר, אופיר רשתי.

המנחים – אל"ם ניר שריג, אל"ם   •
אלי גזית, אל"ם אריה עמית, 

סא"ל גילי אנגל, רס"ן אבי גולן.

הקורס  מפקד  הקורס –  סגל   •
רס"ן גנט אנדלו, מפק"ץ סגן יובל 

אליגון.

אלוף שלמה ענבר )בורשטיין(, האיש   .3

שידע יותר מדי, 2020.

ראיונות עם אלוף שלמה ענבר במסגרת   .4

עבודות המורשת.

מהאוסף  רבים  אישיים  חומרים   .5

האישי של שלמה ענבר.

מרכז מורשת הקשר )הַמרָמ"ק( –   .6

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והתקשוב.

אנו, חברי המערכת שזה עתה סיימנו 

שנות  ״100  ולערוך את הספר  לכתוב 

קשר – אנשים, פועלם ותרומתם״, שהיה 

"מיזם דגל" ייחודי, ספר מחקרי־תיאורי 

שבו לקחו חלק כ־70 כותבים. נעתרנו 

בשמחה ובחדווה לבקשת האלוף שלמה 

ענבר לערוך ולאגד את חומרי המורשת 

הקשר"ר תא"ל )לימים( 

אלוף משה גדרון )"מוסיק"( סיים 

את תפקידו והחליפו תא"ל )לימים( 

אלוף שלמה ענבר.
המקור: עיתון "מעריב", 22 באוגוסט 1972.
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שכתבו הצוערים ומקורות נוספים לכדי אוגדן תחת השם – אלוף שלמה ענבר, הקשר"ר 

השביעי – נשיא עמותת ִחי"ק.

מעצם איחודם של כמה מקורות, ובכללם – ציטוטים מספרו של שלמה ענבר, 

עוצב האוגדן, עּומד מחדש ועבר עריכת לשון. שילבנו בו חומרים מהאוסף הפרטי של 

שלמה ענבר, קטעי עיתונות מן הספר: "100 שנות קשר – אנשים, פועלם ותרומתם", 

וכמו כן – תמונות ומרשמים מארכיון המרמ"ק.

אוגדן זה מוקדש בהערכה רבה ובהצדעה לאלוף שלמה ענבר על פועלו בהיותו הקשר"ר 

השביעי והקשר"ר במלחמת יום הכיפורים.
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קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי במלחמת יום הכיפורים

 אלוף שלמה ענבר )בורשטיין( הקשר"ר השביעי

מאוגוסט 1972 ועד אוקטובר 1975.

תפקידיו העיקריים
קווי –  קשר  קצין   ,133 קשר"ג  אשר,  נפת  קשר  קצין   •

1949-1948, כולל במלחמת העצמאות.

סגן קצין הטלפונים הארצי – 1950-1949.  •
רע"ן הקשר הקווי בבה"ד 7 – 1952-1951.  •

קשר"ח 10 – 1953.  •
מד''ר בה"ד 7 – 1953.  •

מפקד בסיס ההחסנה – 1954-1953.  •
קצין תכנון אפסנייה במקשר"ר; סיום הקורס המתקדם הראשון של חיל הקשר   •

בהצטיינות - 1955.

סגן וקצין קשר אוגדתי )ֵגיסות השריון( – 1956, במלחמת סיני.  •
קורס אפסניית ציוד קשר וקורס מתקדם לקציני קשר בצבא ארה"ב - 1958-1957.  •

קצין הקשר בֵגיסות השריון )מג"ד הקשר של אוגדת מפג"ש( – 1962-1958.  •
לימודים בטכניון בפקולטה לחשמל ובקרה – 1965-1962.  •

רע"ן הציוד במקשר"ר – 1966-1965.  •
סגן הקשר"ר – 1968-1966, כולל במלחמת ששת הימים.  •

רמ"ח הארגון והבקרה במטכ"ל אג"א – 1969-1968.  •
מפקד יחידה 848 )לימים יחידת 8200( – 1972-1969.  •

הקשר"ר – 1975-1972, כולל במלחמת יום הכיפורים.  •
ראש מפא"ת – 1978-1976.  •

נספח צה"ל בארצות הברית ובקנדה – 1982-1978.  •

השתתפות במלחמות
השתתף במלחמת העצמאות )קצין קשר בנפת אשר, קשר"ג 133, קצין קשר קווי(, 

במלחמת סיני )סמג"ד ומג"ד הקשר של ֵגיסות השריון/סגן וקצין קשר אוגדתי של ֵגיסות 
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השריון(, במלחמת ששת הימים )סגן הקשר"ר(, במלחמת ההתשה )תכנון והקמה של 

המעוזים בסיני ומפקד 848 )לימים יחידה 8200( במלחמת יום הכיפורים )הקשר"ר(.

אירועים ומיזמים עיקריים בתקופתו
לאחר מלחמת יום הכיפורים – הוחזר ציוד הקשר, בכל הדרגים, לכשירות מבצעית.  •

הוקם מרכז ארצי ללוחמה אלקטרונית.  •
הוקמה יחידה עצמאית למכ"ם ה"קשת".  •

שותפה התעשייה האזרחית בתחומי הסתרת דיבור וחומר כתוב.  •
הייתה כניסה לתחום הִספרתי )דיגיטלי( בציוד טלפוני.  •

החלה מקשר"ר לפעול במבנה ארגוני של סגן הקשר"ר ו־4 מחלקות בראשות אל"ם   •
)רמ"ח האג"ם והתורה, הרמ"ח הטכני, רמ"ח מערכות סטטיות )ענמ"ס(, רמ"ח 

תכנון ארוך טווח )תא"ט(.

בינואר 1975 ביקר שר הביטחון שמעון פרס במקשר"ר.  •
בפברואר 1975 ראה אור הגיליון ה־100 של הירחון "קשר ואלקטרוניקה".  •

שלמה ענבר היה ממקימי העמותה להנצחת חללי חיל הקשר. מ־19 ביוני 1983 עד 24 

במאי 1991 היה יו"ר ועד האגודה להנצחת חללי חיל הקשר והאלקטרוניקה )שלימים 

שונה שמה – לעמותה( ומ־24 במאי 1991 הוא מכהן בתפקיד נשיא העמותה.
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רקע

האירוע שהכתיב את מסלול חייו של האלוף שלמה ענבר
מספר האלוף שלמה ענבר )בורשטיין(:2

פתק קטן אחד בבוקרו של יום היסטורי בתולדות מדינת ישראל – שינה את מסלול חיי.

זה קרה בבוקרו של 30 בנובמבר 1947, חודש בדיוק לפני שמלאו לי 19. סיימתי לא 

מזמן את לימודיי בתיכון העברי הראשון בנתניה, והתחלתי להתמחות ולעבוד בליטוש 

יהלומים כדי לחסוך כסף ולממן לימודי כימיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תוכניות 

היו לי, אבל המציאות הכתיבה שינויים דרסטיים.

עד היום איני יודע איך הצליחו לאתר אותי. גם לא שאלתי שאלות. הסתובבתי בכיכר 

וֹוקֹוּפ בעיר. נדמה היה לי שחצי נתניה הייתה שם... איש לא הלך לעבודה באותו בוקר, 

וכולם דיברו רק על דבר אחד: ההצבעה באו"ם שהתקיימה בלילה וההחלטה על הקמת 

מדינה לעם היהודי – מדינת ישראל.

לא הכרתי את האיש שפנה אליי לפתע. בחור נמוך־קומה ממוצא תימני שהציג עצמו: 

"אני מפקד פלוגה בחי"ש, חיל שדה ב'ההגנה', והורו לי למסור לך את הפתק הזה." לקחתי 

מידיו את הפתק, התקדמתי לאחת הסמטאות שיוצאות מהכיכר, וידאתי שאיש לא עוקב 

אחריי, ופתחתי את הנייר המגולגל: "עליך להתייצב בבניין הדואר ברחוב יהודה הלוי 

בתל אביב. שם, בקומה השנייה תקבל הוראות." בהמשך נודע לי שמו של האיש – יהושע 

בדיחי. לא ידעתי מה רוצים ממני, אבל היה לי ברור שהפקודה שקיבלתי קשורה להכנות 

ביישוב היהודי הקטן לקראת מלחמה קשה שתפרוץ במוקדם או במאוחר, ואני חייב לפעול 

בהתאם להוראה שקיבלתי. בדיחי עצמו, לוחם רב פעלים על אף גילו הצעיר, שהתנדב 

לצבא בריטניה במלחמת העולם השנייה, נהרג חצי שנה אחרי כן, כשפיקד על פלוגת 

חי"ש בחטיבת "אלכסנדרוני" ולחם בקרב לכיבוש הכפר הערבי ַקאקּון צפונית־מערבית 

לטּול ַּכרם. שנים רבות לאחר מכן גיליתי להפתעתי שהוא טמון בבית העלמין בנתניה, 

שבו קבור דודי, אחי אבי, יוסף )יוז'יק( בורשטיין )שנהרג כנוטר ע"י חייל בריטי בעומדו 

על משמרתו בצפון הארץ בשנת 1939(, וגם אשתי המנוחה, שרהל'ה, טמונה בבית העלמין 

עבודת מורשת מספר 151, ״סיפורו של הקשר"ר השביעי – אלוף שלמה ענבר – נשיא העמותה   2

להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – חלק שני״.
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בנתניה, וכשאני מגיע לקברם, אני עוצר גם לומר קדיש ליד קברו של האיש ששינה את 

מסלול חיי )בדיחי(.

כמצווה בפתק שקיבלתי, נרגש ומתוח, עליתי על אוטובוס וזה נסע מנתניה לתחנה 

המרכזית הישנה בתל אביב. משם הלכתי ברגל לבית הדואר הגדול בקצה הדרומי של רחוב 

יהודי הלוי, סמוך לכיכר המושבות, והקשתי על דלת עץ בפתח אחד המשרדים בקומה 

השנייה, על פי ההסבר שקיבלתי מבדיחי. איש לא הגיב. חיכיתי כמה שניות והקשתי שוב. 

הפעם בעוצמה רבה יותר. הדלת קשורה בשרשרת נפתחה למחצה ומצידה השני ניבט אליי 

בחצי פנים אדם גבוה. "את מי אתה מחפש?" שאל. "שלחו אותי לכאן עם הפתק הזה 

ואמרו לי שאקבל הוראות מה עליי לעשות," השבתי והושטתי את הפתק.

האיש משך את הפתק מידי וקרא במהירות את תוכנו. "חכה כאן," הורה לי ומיהר 

לסגור את הדלת. לאחר כמה דקות חזר ובידו כרטיס נסיעה באוטובוס: "תעלה על האוטובוס 

שנוסע לקיבוץ שפיים, שם כבר יגידו לך מה לעשות," אמר וסגר במהירות את הדלת.

חזרתי לתחנה המרכזית ואיתרתי את האוטובוס לשפיים שמשום־מה לא חנה סמוך 

לאחד הרציפים הקבועים אלא באחד הרחובות הסמוכים. זה היה אוטובוס מאסף שבדרכו 

לשפיים עבר דרך פתח תקווה וכפר סבא. קיבוץ שפיים היה תחנתו הסופית. עליתי לאוטובוס 

והגשתי לנהג את הכרטיס שקיבלתי. "אה, אתה מהחבר'ה?" שאל. הנהנתי בראשי. לא 

ידעתי למה הוא מתכוון, אבל צורפתי לחבר'ה... זו הייתה נסיעה ארוכה. נוסעים עולים 

ויורדים ובקטע הנסיעה האחרון נותרתי היחיד ברכב. אני והנהג.

האוטובוס עצר בכיכר קטנה בלב הקיבוץ. ירדתי ולא ידעתי לאן אני ממשיך מכאן. 

אחד החברים הפנה אותי לחדר האוכל. המקום היה ריק, מלבד חֵברה אחת שניקתה 

במרץ את השולחנות. התקרבתי אליה. התברר שלא הייתי צריך לתת הסברים, והיא 

שלחה אותי לשני צריפים סמוכים. נכנסתי לאחד מהם. ישבו שם כמה צעירים במדי 

חקי. שאלתי: "מי האחראי?" והצביעו לי על אחד מהם. "שלחו אותי לכאן מתל אביב," 

אמרתי והצגתי את עצמי: "שלמה בורשטיין, מנתניה." "הגעת למקום הנכון," השיב 

מייד האחראי, בדק ברשימות ווידא שאני באמת שלמה בנו של יששכר... הוסבר לי 

שהגעתי לקורס קציני קשר של "ההגנה" וחבורת הצעירים )סוף סוף הבנתי למי הכוונה 

ב"חבר'ה" – שפגשתי( יתחילו יחד איתי קורס קציני קשר, וביחד נהיה הגרעין המייסד 

של חיל הקשר בצבא ההגנה לישראל.

זה היה הפתק הקטן ששינה באחת את מסלול חיי. לא עוד מלטש יהלומים או סטודנט 

לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים. את מדי החקי שקיבלתי בשפיים, שהוחלפו 

בהמשך במדי צבא, פשטתי רק כעבור 34 שנים, כשעליהן דרגות אלוף בצבא ההגנה לישראל.
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מאודסה ומוורשה לפלסטינה – ארץ ישראל
מספר האלוף שלמה ענבר )בורשטיין(:3

ממרום גילי, בתחילת העשור העשירי לחיי, אחד הדברים שאני מצר עליהם, שלא ניסיתי 

לחקור וללמוד יותר על ההיסטוריה של משפחות הוריי. מי היו, מהיכן הגיעו, מה עבר 

עליהן עד שהחליטו לעזוב מאחור עולם מוּכר, אם כי עוין במידה רבה, ולקבל את ההחלטה 

הגורלית: לעלות לפלשתינה. הוריי לא עסקו בעבר. רק בהווה ובעתיד. בנו חיים חדשים ולא 

קלים בארץ לא קלה. ואני, לצערי הרב, לא חקרתי. לא שאלתי יותר מדיי. גם אני הייתי 

כל־כולי עמוק בתוך המציאות שסבבה אותנו. כשרציתי לשאול – כבר לא היה את מי...

אימי, יהודית, נולדה בעיר אודסה שבאוקראינה, בת ראשונה ליחיאל ולפרידה 

אייזנשטיין. משפחתה היהודית־אורתודוקסית נחשפה כמשפחות יהודיות רבות לרוחות 

החדשות שנשבו בקהילות היהודיות במזרח אירופה: ההשכלה והתנועה הציונית. סבי יחיאל 

אייזנשטיין היה כורך ספרים – ספרי קודש, 

וכינויו בקהילה היה "ּבּוכִּבינֶדר". מהתמונות 

המעטות שנותרו מאז, ניבט אליי אדם שאת 

פניו עוטף זקן ארוך והוא לובש ַקּפֹוָטה )מעיל 

עליון ארוך עשוי משי שלובשים חסידים(. 

מקצוע כריכת ספרי הקודש ליווה אותו גם 

בחייו החדשים בפלשתינה. תחילה התגוררה 

המשפחה ביפו, ובמהלך מלחמת העולם 

הראשונה גורשה לצפת.

איני יודע מה הביא לידי החלטה לעזוב 

את אודסה ולעלות לפלשתינה. אבל לאחר 

מסע ארוך שנמשך שנה וחצי, היטלטלה 

בספינות  בעגלות,  בדרכים,  המשפחה 

רעועות עד שהגיעה משפחת אייזנשטיין, 

סבי יחיאל, סבתי פרידה ושלושת ילדיהם, 

יהודית הבכורה, נחמה ואלתר, לטורקייה 

ומשם, דרך סוריה ולבנון – לנמל יפו, שער 

עבודת מורשת מספר 115, ״סיפורו של הקשר"ר השביעי – אלוף שלמה ענבר – נשיא העמותה   3

להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – חלק שני״; עבודת מורשת מספר 111, ״אלוף שלמה ענבר – 

מפעל חיים, סיפורו של הקשר"ר השביעי״.

יששכר ויהודית בורשטיין עם שלמה, 

רק בן שנה בשכונת שפירא בתל אביב.
מקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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הכניסה הראשי באותם הימים לארץ ישראל. בעיר הערבית התגוררו בתקופתם הראשונה, 

כשסבי, יחיאל, ממשיך לעבוד ככורך ספרי קודש. הקשר עם המשפחה הענפה שנותרה 

מאחור באודסה – לא נשמר, ועקבותיה נעלמו בסופה הנוראה שפקדה את יהודי אירופה 

ואוקראינה במהלך מלחמת העולם השנייה ושואת העם היהודי.

העותמאנים )הטורקים( שלטו אז בארץ ישראל, וזמן קצר לאחר שהגיעה משפחת 

אייזנשטיין, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, ולאחר שטורקייה הצטרפה לצידן של 

גרמניה ואוסטרייה – החליטו הטורקים לגרש צפונה את כל היהודים שגרו באזור המרכז. 

החשש היה שהיהודים ישתפו פעולה עם האויבת הגדולה – בריטניה, ששלטה במצרים 

ונערכה צבאית להתקדם צפונה דרך מדבר סיני ולכבוש את ארץ ישראל.

משפחת אייזנשטיין גורשה לצפת, עיר שרובה אוכלוסייה ערבית ומיעוטה יהודית, 

והעיר גייסה את משאביה הדלים לעזרה הדדית למשפחות המגורשים, אם כי ללא הצלחה 

רבה כי המצוקה הכלכלית הקשה לא הבחינה בין המשפחות הוותיקות למגורשים שזה 

מקרוב באו. המשפחה הצליחה לשכור דירת חדר קטנה, יחיאל ניסה להמשיך להתפרנס 

מכריכת ספרי קודש, אם כי ביקוש גדול לא היה לכך בעת המלחמה לנוכח המצב הכלכלי 

הקשה. המשפחה נקלעה למצוקה קשה, במיוחד לאחר שאבי המשפחה, יחיאל, המפרנס 

היחיד, נלקח לעבודות כפייה – כריתת עצים להסקה בצפון בעקבות מחסור גדול בפחם 

ששימש בעיקר להסקת קטרי הרכבות שבהן השתמש צבא טורקייה.

המצב הכלכלי הקשה אילץ את האם, פרידה, לשלוח את יהודית לבית ספר נוצרי 

בעיר, שהיה קשור למיסיון. הסיבה העיקרית: בית הספר סיפק לתלמידים ארוחה חמה 

בצוהריים. האב, יחיאל, לא ידע בתחילה שמדובר בבית ספר נוצרי שקשור למיסיון, 

וכשגילה זאת, באיחור רב, כעס מאוד, היכה את יהודית הקטנה והיתרה בה שלא לחזור 

לבית הספר. המכות והאיומים לא עצרו את יהודית, וללא ידיעתו המשיכה ללמוד בבית 

הספר הנוצרי. נוסף על הלימודים הרגילים ועל ארוחות הצוהריים החמות, למדה גם 

אנגלית וצרפתית – שתי שפות, מלבד הערבית שקלטה בקלות מערביי צפת – שירתו 

אותה היטב בהמשך.

באביב 1917, בעיצומה של המלחמה, פרצה בצפת מגפת טיפוס הבטן. יחיאל הסב היה 

תשוש מעבודות הכפייה הקשות ומהרעב המתמשך, והוא חלה ולא שרד. בארץ ישראל לא 

היו תרופות והתמותה הייתה גדולה לא רק בצפת. סבי יחיאל נקבר בבית הקברות היהודי 

בעיר, אך הקבר נעלם ברעידת האדמה הגדולה שפקדה את ארץ ישראל בשנת 1927. סבתי, 

פרידה, נותרה לבדה. אלמנה עם שלושה ילדים: יהודית, נחמה ואלתר, מתמודדת לבדה 

עם תלאות המלחמה, המצב הכלכלי הקשה והמגפות והרעב שהוסיפו להכות ביהודי צפת.

לימים סיפרה לי אימי, יהודית, איך החלה באותם הימים לפתח כישורים עסקיים 

ולתמוך בכלכלת המשפחה: במורדות הדרומיים של צפת, ככל הנראה סמוך למעיין קטן, 
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נהגו הערבים לסחור בחיטה שהביאו מהכפרים. אימי, עדיין נערה צעירה, נהגה לרדת כל 

יום למעיין, לקנות חיטה מהסוחרים הערביים, לסחוב על גבה כל הדרך לעיר את הסחורה 

שרכשה בזול ולמכור אותה במחיר גבוה יותר ליהודי העיר. הכסף המועט סייע למשפחה 

הקטנה לעבור את החודשים הקשים בצפת.

לאחר המלחמה עזבה המשפחה את צפת. האם עם נחמה ואלתר חזרו למרכז, הפעם 

לעיר תל אביב, העיר העברית הראשונה שהוקמה בשנת 1909, בעוד יהודית, הבת הבכורה, 

עברה לבית הספר החקלאי בנהלל. משם המשיכה לבית הספר "מיס ַלנָדאֹו" בירושלים, 

שנקרא על שמה של המנהלת, מיס חנה לנדאו. זו הייתה פנימייה לבנות, שנקראה בהמשך 

על שמה של ֵאוֵוִליָנה ֶדה רוטשילד, שבה למדו, נוסף על מקצועות הלימוד, גם מקצועות 

מעשיים, בעיקר תפירה. זה מה שאימי למדה, ומזה התפרנסה בשנים הבאות.

באמצע שנות העשרים, לאחר שסיימה את בית הספר בירושלים, חזרה אימי יהודית 

לתל אביב, מצאה דירת חדר קטנה בשכונת שפירא והתפרנסה מעבודות תפירה. אימּה, 

פרידה, גרה באותם הימים בשכונה חדשה שהוקמה בדרום תל אביב, כיום שכונת פלֹוֶרנטין. 

אחיה של יהודית, אלתר, נישא לצעירה אמריקאית, ובעזרת כספה הלך בדרכי אביו והקים 

בית דפוס קטן ברחוב הקישון 26, והתפרנס בעיקר מעבודתו כַסדר עופרת ובהדפסת 

חוברות, פנקסי חשבונות ועבודות דפוס שקיבל. שלא כאחותו, הבן אלתר נשאר דתי 

מאוד. פרידה, אימם של יהודית, נחמה ואלתר, התגוררה בחדר אחד מעל בית הדפוס, 

וככל הנראה סייעה לבנה בעבודותיו.

בשכונת שפירא פגשה יהודית אייזנשטיין צעיר יהודי שהגיע זמן קצר קודם לכן לארץ 

ישראל: יששכר בורשטיין שמו.

יששכר בורשטיין, בנם של יצחק־שלמה ומלכה, גדל בבית אמיד ברחוב ָנליבָקה במרכז 

ַורָשה. בן למשפחה עשירה שעסקה במסחר בעצים ובעורות, וחיה בבית מפואר, לרבות בני 

משפחה אחרים, שגם הם חיו ברמת חיים גבוהה מאוד. למשפחה היה רכוש רב, שכלל גם 

מעון קיט באחוזה גדולה מוקפת בכרי דשא מחוץ לוורשה. זה היה בית אריסטוקרטי שהיה 

פתוח במידה רבה לדעות חדשות שאליהן נחשפו יהודי מזרח אירופה: תנועת ההשכלה 

והתנועה הציונית. בבית שמרו על מנהגים יהודיים, בחוץ השתדלו להיות פולנים לכל דבר: 

היה יהודי בביתך ואדם בצאתך, כדברי הפילוסוף היהודי ֶמנֶדלסֹון בתקופת ההשכלה, 

אמירה שאומצה כסיסמתם של אותם יהודים שהרגישו חובה לשמור על המסורת ועל 

המנהגים, אבל להתערות ככל האפשר בחברה שסביבם.

הסבתא, מלכה, נפטרה בוורשה והסב יצחק־שלמה נשא אישה שנייה, רוזה שמה, 

וממנה נולד להם בשנת 1919 בן זקונים, יוסף בורשטיין, יֹוז'יק. שני הוריו, יצחק־שלמה 

ורוזה נפטרו כשהיה בן שש, והוא הוכנס לבית יתומים יהודי בוורשה ושהה בו עד הגיעו 

לגיל 12. בשנת 1931 עלה לארץ ישראל והצטרף לשלושת אחיו, שהגיעו כמה שנים קודם 
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לכן. במאורעות 1936 הצטרף כנוטר למשטרה הבריטית, השתתף בפעולות רבות נגד 

הפורעים הערביים, ובספטמבר 1939, בהיותו בן 20, נהרג לאחר ששוטר בריטי, שהיה 

יחד איתו בעמדת שמירה בבסיס בצפון הארץ, פלט כדור במהלך ניקוי נשקו. שמו של 

יוז'יק בורשטיין, שעסק כנוטר גם בהדרכת קשר, מופיע על לוח חללי חיל הקשר. הוא 

החלל הראשון של החיל.

כרבים מהצעירים היהודים בפולין, נחשף גם יששכר בורשטיין לזרמים הציוניים 

ולפעילות תנועות נוער שהחלו להתפשט בוורשה לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה. 

יותר מכול הרשימה אותו תנועת הנוער של בית"ר. מנהיגה, זאב ז'בוטינסקי, שִהרבה 

לבקר במזרח אירופה ולעשות נפשות לתנועה הרוויזיוניסטית – ריתק אליו בכל ביקור 

אלפי בני נוער וצעירים יהודים שנהרו לאֵספות שארגן, ובהן קרא לנוער היהודי לעזוב 

את הגולה ולחפש עתיד וחיים חדשים בארץ ישראל.

יששכר, לימים אבי, נער חזק פיזית ובעל ביטחון עצמי רב, היה פעיל בתנועת הנוער 

של בית"ר ורשה ולא היסס להתעמת עם הגויים שהקניטו אותו ואת חבריו הצעירים 

בקריאות "ִז'יד". באחת התקריות האלה הוא וכמה מחבריו היכו את הצעירים הפולנים 

עד שאלה נזקקו לאשפוז. אביו של יששכר, כלומר סבי, חשש שייעצרו הצעירים היהודים 

בידי משטרת ורשה, שרוב אנשיה לא הסתירו את דעותיהם האנטישמיות. עוד באותו 

הלילה מיהר הסב להבריחו לפריז, ושם שהה אבי כשנה וחצי. שם החל ללמוד פיזיקה 

ומתמטיקה באוניברסיטה, ובשנת 1924 החליט לממש את חזונו של ז'בוטינסקי ולעלות 

לארץ ישראל. בעקבותיו עלו גם שני אחיו, ראובן וג'ניה, ומאוחר יותר, בשנת 1931, הצטרף 

אליהם גם האח החורג, יוז'יק.

ליששכר היו קרובי משפחה בארץ ישראל, איצ'ה וציפק'ה פלצוב שהתגוררו בשכונת 

שפירא, ושם גר גם הוא בצריף קטן ששכר באחד הרחובות של השכונה הקטנה, אחת 

השכונות הראשונות שהוקמו בתל אביב, ונקראה על שמו של מאיר ֶגֶצל שפירא, סוחר 

קרקעות ונדבן יהודי מארצות הברית.

אביו של יששכר, סבי, עקב מרחוק אחר התאקלמותו של בנו בארץ החדשה. באחד 

הימים הוא ביקש מידיד פולני שהגיע לביקור בארץ ישראל, שיבדוק איך בנו מסתדר, 

ובאילו תנאים הוא חי. השליח חזר לוורשה לאחר כמה שבועות, וכששאל שלמה־יצחק 

איפה גר הילד, השיב: "בצריף." "מה זה צריף?" שאל האב ביידיש. "זה בית קטן מעץ" 

"זה כמו בקתה ביער?" "פחות מזה." השניים יצאו לרחוב והחבר הצביע על מתקן עלוב 

לאחסון פחי אשפה: "זה מאוד דומה למקום שהבן שלך גר בו," הסביר לאב הנדהם...
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אבא יששכר וכיבוש העבודה בדואר
מספר האלוף שלמה ענבר )בורשטיין(:4

בשנת 1924, השנה שבה יששכר בורשטיין הגיע ל"צריף" בשכונת שפירא, הייתה ארץ 

ישראל תחת שלטון המנדט שנתן לבריטניה חבר הלאומים לאחר תבוסתה של טורקייה 

במלחמת העולם הראשונה וסיום 400 שנות שלטון עותמאני. בניגוד לטורקים, שמעולם 

לא ניסו לפתח ולקדם את הארצות שהיו תחת חסותם, לבריטים היה אינטרס ברור לקדם 

את תושבי הארצות שבהן שלטו. במיוחד היו אמורים הדברים לגבי ארץ ישראל שיוחסה 

לה חשיבות אסטרטגית רבה שכן השליטה בה ִאפשרה לבריטניה רצף טריטוריאלי, שממנו 

היה אפשר להגן על תעלת סואץ, נתיב המים החשוב למזרח, ובעיקר להודו.

בשנת 1920, כשהחלו הבריטים לבסס את שלטון המנדט שקיבלו מחבר הלאומים, 

חיו בארץ ישראל כחצי מיליון בני אדם. 400 אלף ערבים, רובם מוסלמים ומיעוטם 

נוצרים, וכ־100 אלף יהודים, רובם בני היישוב הישן שהתגוררו בעיקר בארבע "ערי 

הקודש": ירושלים, חברון, צפת וטבריה. נוסף עליהם היו אלפים אחדים שחיו ביישובים 

קטנים, רובם יישובים חקלאיים שהקימו פקידי הברון רוטשילד. הבריטים גילו 

בתוך זמן קצר מאוד שהטורקים הניחו מאחור שממה והרס מוחלטים: 400 שנים 

)1917-1517( של מערכת שלטונית ומשפטית מושחתת, תשתיות ישנות ומתפוררות 

ומערכות דואר ותקשורת פרימיטיביות. אלה חייבו להיערך ולבנות מחדש הכול כדי 

שיוכלו לשרת את האדונים החדשים של ארץ ישראל ואת תושביה הוותיקים והחדשים 

שהחלו להגיע מקרוב ומרחוק.

הבריטים, כפי שנהגו במושבותיהם )קולוניות(, חוללו שינויים מרחיקי לכת בִמנהל 

)אדמיניסטרציה( והנהיגו מערכות שלטון ומשפט מתקדמות. כך היה גם בתשתיות: 

בכבישים, במסילות הברזל, באספקת המים והחשמל ובהקמת תשתית דואר וקשר. 

כדי לגייס ידיים עובדות ולהתגבר על מאות שנות הזנחה טורקית, החלו הבריטים 

ל"ייבא" פועלים מהסביבה הקרובה: ממצרים, מסעודיה, מעבר הירדן ומסוריה. כוח 

עבודה לא מיומן וזול, פועלים שחורים, מהגרי עבודה, שחולקו לקבוצות עבודה על 

פי המשימות והיעדים. רובם, אגב, נשארו בארץ ישראל לאחר שסיימו את עבודתם 

והתיישבו בערים ובכפרים כחלק מהאוכלוסייה שתיקרא לימים פלסטינית ותעצים 

את בעיית הפליטים שאחרי מלחמת העצמאות.

עבודת מורשת מספר 111.  4
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לבריטים הייתה שיטת ניהול שהצלחתה הוכחה במושבותיהם האחרות. בכל אחד 

מהתחומים המרכזיים הוקמה מחלקה שטיפלה בכל הנושאים שבאחריותה, כשהמטרה 

היא להעתיק למושבות החדשות את שיטות העבודה שפותחו שנים רבות באימפריה 

הבריטית. למשל, הוקמה מחלקת הדואר והמברקה, ותחתיה הוכנס כל תחום התקשורת. 

הפקידות הבכירה הייתה בריטית כמובן – מַנהל המחלקה, המהנדס הראשי, מנהלי הכספים 

והמחסנים – ואילו הפקידות הזוטרה והעובדים היו מקומיים: ערבים ויהודים. לביצוע 

כל מיזם )פרויקט( הוקמו קבוצות עבודה – השם האנגלי היה "פרטי" )party( – שהורכבו 

בעיקר מהפועלים הערביים הפשוטים, "חורנים" כפי שקראו להם, אם כי היו ביניהם גם 

יהודים. כל קבוצת עבודה כזו נשלחה לשטח לבצע מיזם. מקימים מחנה קטן, אוהלים 

ועובדים. בראש כל "פרטי" עמד לא אחת יהודי, משכיל יותר מהפועלים הפשוטים, ועל 

הקבוצה כולה הופקד מנהל עבודה, בריטי כמובן, שהיה אחראי לביצוע המיזם. השכר 

היה זעום – 15 פרוטות )גרוש( ליום עבודה, אבל במצב הכלכלי הקשה שהיה בארץ ישראל 

באותם הימים, היה אפשר להתנחם לפחות בעבודה קבועה.

צריך לזכור נתון חשוב: באותן השנים לא הצטיירו הבריטים כאויבי היישוב היהודי. 

להפך. הם הגיעו לכאן בתוקף מנדט שקיבלו למטרה ברורה: להכין את תושבי ארץ ישראל, 

ערבים ויהודים, לאפשרות שבתוך זמן קצר יהיו מסוגלים לשלוט בעצמם ולכונן שלטון 

עצמי. האיבה לבריטים התפתחה מאוחר יותר, לאחר שהתברר ששליטי האימפריה 

מעדיפים את האינטרסים הגלובליים שלהם – הקשר עם מדינות ערב ששלטו על שדות 

הנפט האינסופיים – על פני היישוב היהודי הקטן שקיווה שבריטניה תעמוד בהתחייבות 

שנתן שר החוץ בלפור לחיים ויצמן: הקמת בית לאומי בארץ ישראל. בשנות העשרים של 

המאה העשרים ובתחילת שנות השלושים עדיין נתפסו הבריטים כמי שמפתחים תשתיות, 

מנחילים סדרי שלטון ומגינים על היישוב היהודי בארץ ישראל. עדיין ללא "ספר לבן" וללא 

הגבלת עלייה לארץ ישראל. לתנופה הטכנולוגית הגדולה בשנות המנדט, ובעיקר בתחום 

התקשורת, הייתה חשיבות עצומה בהתפתחות המשק היהודי בארץ ישראל, התפתחות 

שלא הייתה יכולה לקרות, לפחות לא בפרק זמן כה קצר, ללא אמצעי תקשורת מודרניים 

שפיתחו הבריטים. גם את זה חייבים להדגיש, שהמנדט שקיבלו הבריטים אומנם היה 

זמני – אם כי לא הוגבל בזמן – אבל הבריטים התכוננו להישאר כאן ככל שיוכלו. ארץ 

ישראל הייתה חשובה מדיי עבור האימפריה הגדולה מכדי שישאירו אותה לנתינים 

המקומיים – יהודים או ערבים. כדי להתאים את הארץ לצורכיהם, הקימו הבריטים 

תשתיות והנהיגו שיטות ִמנהל מתקדמות. התאמה זו הם עשו כמעט מייד, ואגב כך 

הכשירו כוח אדם מקומי במקצועות הטכניים. את הבולטים שבהם, ביניהם אבי, הם 

ייעדו לתפקידי ביניים, כפופים תמיד למנהלים הבריטים.



רקע

21

ואכן, תקופת המנדט הבריטי שמתאר דניאל רוזן בספרו "התקשורת בארץ ישראל 

בתקופת המנדט הבריטי: דואר, מברקה, טלפון ורדיו", אופיינה בדפוסי פעולה 

"מערביים":

המנגנון האזרחי של ממשלת המנדט הצליח בתוך זמן קצר להניח יסוד לממשל מתוקן, 

יציב ומסודר. הפקידות הבכירה הייתה בריטית, ועיקר המנגנון היה מורכב מעובדים 

מקומיים: מוסלמים, נוצרים ויהודים... הישגי שלטון המנדט בשנים הראשונות לקיומו 

היו ממשיים. החקלאות שוקמה... הוקמו 200 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ; טיפול 

יסודי בניקוז כמעט חיסל את מחלת המלריה, מחלות העיניים כמעט נעלמו, הוקמו בתי 

חולים... נבנתה מערכת אספקת מים לירושלים, נסללו מאות קילומטרים של כבישים, 

רשת הרכבות שודרגה ומערכת הדואר והמברקה שוקמה ופותחה.

במילים אחרות, מחדלי 400 שנות הזנחה של השלטון העותמאני טופלו בתוך שנים 

אחדות בלבד מהכיבוש הבריטי של ארץ ישראל ומתחילת המנדט. "האנגלים הביאו 

לכאן מסורת של דואר עם ניסיון ודפוסי עבודה. משטר של סדר ומשמעת," תיאר 

מאיר גבאי, אחד מוותיקי הדואר בירושלים, "עובדי הדואר למדו די מהר שדואר 

בריטי זה משהו אחר: ראשונים התרגלו הדוורים שהגיעו מעתה לעבודה עם הופעה 

מסודרת, עם מדים רשמיים... אוי לדוור שהגיע לא מגולח או לא מצוחצח. המנהל 

הבריטי ידע להסביר זאת במשפט חד משמעי: 'דואר בריטי זה לא דואר טורקי'... 
ואת זה למדנו מהר.5

זמן קצר לאחר שהגיע מפריז לארץ ישראל, החל יששכר בורשטיין, לעבוד בדואר המנדטורי 

ביפו. שם למד לראשונה את סודות המקצוע והקשר שהפכו לחלק כה ממשי בחייו, ובהמשך 

גם בחיי. כדברי השיר: "אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה", הוא נרתם כולו לכיבוש 

העבודה. לא בפרדסים ובחקלאות אלא בבניית תשתיות תקשורת שבלעדיהן לא היה 

אפשר לקיים שלטון מרכזי ומסודר. הוא התבלט במהרה בין קבוצת העובדים ב"פרטי" 

שאליה השתייך. הבריטים חיפשו יהודים משכילים שיוכלו לנהל את קבוצות העבודה, 

ויששכר בורשטיין עמד בדרישות. העובדה שלמד מתמטיקה ופיזיקה בפריז לפני שעלה 

לארץ ישראל, סייעה כמובן.

אחד המיזמים החשובים של ממשלת הוד מלכותו בארץ ישראל היה הקמת שדה 

תעופה מודרני שישמש את צורכי האימפריה כולה. הבחירה נפלה על העיר לוד שנמצאה 

רוזן, התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי: דואר, מברקה, טלפון ורדיו.  5
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מתאימה בזכות שטחיה הפתוחים ומרכזיותה. יששכר, שהחל לעבוד זמן קצר קודם לכן 

בדואר המרכזי ביפו, שולב בקבוצת עבודה האחראית להקמת תשתית קשר לשדה התעופה 

שהיה בשלבי בנייה. בהמשך, לאחר שעמדו הבריטים על כישוריו, מּונה לעמוד בראש קבוצת 

עבודה שנשלחה לעיר עזה, עיר חשובה מאוד מבחינת הבריטים בשל הקשר עם מצרים ועם 

תעלת סואץ, כדי להקים את תשתיות הדואר והקשר למחנות צבא בריטניה שנבנו באזור.

השינויים שהובילו הבריטים בכל הקשור לתחום התקשורת היו מהירים ויסודיים: 

לראשונה הוקם שירות טלפוניה; נחנך קשר טלפוני בין ירושלים, יפו וחיפה, והוצבו 

טלפונים ציבוריים בבתי הדואר שהוקמו. בתקופה העותמאנית )הטורקית( לא היה שירות 

טלפוניה לאוכלוסייה האזרחית בארץ ישראל, ובשנת 1921 )שנה לאחר תחילת המנדט 

הבריטי( כבר פעלו בארץ 700 טלפונים, ובכללם טלפונים ציבוריים ב־22 בתי דואר. בשנת 

1924, מתאר דניאל רוזן בספרו, היו בארץ ישראל 34 בתי דואר שבהם אפשר היה לטלּפן 

בטלפון ציבורי, לשלוח מברקים, דברי דואר, חבילות והמחאות כסף. מקומה האסטרטגי 

של ארץ ישראל, והעובדה שעברה דרכה כל התקשורת בין לבנון, סוריה, עיראק ועבר 

הירדן למרכז התקשורת הבריטי שהיה במצרים – האיצו את תהליך הפיתוח המהיר של 

מערכות התקשורת: דואר, מברקה וטלפוניה והחישו את הנחת הכבלים התת־ימיים. 

בתחילה בין יפו לפורט סעיד שבמצרים, ובהמשך – בין חיפה לַלרָנָקה שבקפריסין, האי 

השכן שגם בו שלטו הבריטים.

בד בבד לכל אלה יזמו הבריטים מערכת להכשרת עובדים מקומיים, כאמור, עם העדפה 

ליהודים, בנושאי קשר ותקשורת ושיבוצם במערכות המתפתחות. עדות לחשיבות שייחסו 

הבריטים לעובדי הטלגרף והטלפון אפשר לראות בתחילת מלחמת העולם השנייה. באותם 

הימים, כשביקשו צעירים יהודים רבים להתנדב לצבא בריטניה כדי להשתתף במערכה 

מול גרמניה הנאצית – התנגדו הבריטים לגייס את עובדי הטלגרף והדואר שהוכשרו 

מקצועית. נימוק הבריטים היה שעבודתם חשובה למאמץ המלחמתי, והם אינם יכולים 

לוותר על העובדים הטכניים.

פחות מעשור אחרי כן, במלחמת העצמאות, התברר שהבריטים לא היו היחידים 

שהתייחסו לקשר ולרשת הטלפונים כאל משאב אסטרטגי. אבי, שהיה בכיר ב"ההגנה", 

לא גויס כלל, והנימוק היה שעדיף שיישאר בתפקידו כאחראי לרשת הקשר בשרון ויוסיף 

לדאוג לתפקוד תקין גם במלחמה.

בשנת 1928 נפגשו הוריי בשכונת שפירא בתל אביב. לצערי הרב, איני בקיא בפרטים 

היכן זה קרה בדיוק, ואיך נוצר הניצוץ הראשוני, אבל האהבה פרחה והשניים נישאו בתוך 

זמן קצר. באותה שנה עדיין היה אבי בקבוצות העבודה שעבדו בהקמת תשתית התקשורת 

בשדה התעופה בלוד, ושנה אחרי כן נשלח עם קבוצת העבודה שאליה השתייך לעיר עזה, 

כאמור, עיר המחוז של כל הנגב, ובעלת חשיבות אסטרטגית גדולה עבור הבריטים. הפעם 
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הוא כבר היה בתפקיד בכיר יותר – אחראי ל"פרטי" – אחת מקבוצות העבודה. בעיר, אגב, 

התגוררו גם יהודים, אבל כולם עזבו אותה לאחר מאורעות תרפ"ט, באוגוסט 1929. אבא 

היה בעזה, כחלק מקבוצת העבודה שמקימה את תשתיות הקשר למחנות צבא בריטניה, 

ואילו אימי התפרנסה מעבודות תפירה שקיבלה.

אני נולדתי ב"בית החולים ליולדות פרויד" ברחוב בלפור בתל אביב, בלילה שבין 31 

בדצמבר 1928 ל־1 בינואר 1929. עיתוי מעניין שִאפשר לי לימים להציג את גילי כצעיר 

יותר או מבוגר יותר, הכול לפי הנסיבות. אבי כמובן לא היה בלידה, ולאחר יומיים חזרנו 

ל"בית" שלנו. המילה "בית" מתארת את המקום שאליו עברו הוריי לאחר החתונה: בית 

משאבות, "בויארה" בערבית, במרכזו של פרדס, מדרום לרחוב ַסַלֶמה, לא רחוק משכונות 

ערביי יפו. באותם הימים היו לכל פרדס גדול באר חפורה, ומשאבת דיזל שהעלתה את 

המים מהבאר והזרימה אותם לעצים. בבית המשאבה היו שני חדרים. בראשון המשאבה 

עצמה, ובשני – חדר קטן, שלושה מטר על שלושה מטר, היו כלי עבודה לטיפול בתקלות 

במשאבה. החדר הזה עם הכלים והרעש הבלתי פוסק של משאבת הדיזל היו ביתי הראשון 

בארץ ישראל. לשם הגעתי מייד לאחר הלידה.

בעל הבית שלנו היה ערבי נוצרי ושמו יעוב ג'ואני, שהיה כמובן גם הבעלים של הפרדס 

שבו התגוררנו לא רחוק מבתי הערבים של יפו והכפרים הסמוכים. שכר הדירה בבית 

המשאבות עמד על 15 פרוטות )גרוש( לחודש.

עוד לא מלאו לי תשעה חודשים כשסערה גדולה פרצה בארץ ישראל: מאורעות תרפ"ט 

וֶטבח שביצעו אלפי ערבים מוסתים במקומות אחדים. 133 יהודים נרצחו ואלפים נפצעו 

בשבוע ששיאו היה טבח ביהודי חברון וצפת. אימי, ששהתה בלב הפרדס השקט, הייתה 

מנותקת מהשכונות היהודיות ולא הייתה מודעת כלל לעובדה שלא רחוק ממנה מותקפים 

יהודים ביפו, והמון ערבי מוסת קרא לטבוח בהם. אבי היה באותה עת בעזה.

זמן קצר לאחר שהחלו ההתפרעויות, הגיע אלינו ג'ואני, בעל הפרדס ובית המשאבה, 

והזהיר את אימי: "אתם חייבים להסתלק מכאן מייד. אם יגלו שאתם כאן – יהרגו 

אתכם." הוא הביא איתו בגדי ערבייה עבור אימי, ומשהו ארוך לעטוף אותי. וכך יצאנו 

מהפרדס: ג'ואני רכב על חמור, אימי הלכה ברגל יחפה כמה צעדים אחריו, כמנהג הערבים, 

והצמידה אותי חזק לגופה. כך עברנו כמה קילומטרים, את כל אזור ַסַלֶמה, עד שהגענו 

לשכונת שפירא. איש ממאות הערבים שהתגודדו ברחובות השכונה לא היה יכול לדעת 

שהאישה בלבוש המסורתי שפוסעת יחפה אחר "בעלה" שרוכב על החמור – אינה ערבייה.

אימי השאירה מאחור את הרכוש המועט שהיה לנו ונפרדה מג'ואני הערבי, שללא 

ספק הציל את חיינו והגענו לשכונת שפירא, לביתה של ציפק'ה, דודתו של אבי. גם אבי, 

שעזב את עזה עם תחילת האירועים )ההתפרעויות לא זלגו לעזה, אבל הבריטים חששו 
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שזה עלול לקרות ומיהרו לפנות את העובדים היהודים מהעיר( – הגיע גם הוא לשכונת 

שפירא ומצא אותנו שם כמובן.

כמה שנים נשארנו בשכונת שפירא. חיינו שם בתנאים מאוד קשים. אבי חזר לעבוד 

בדואר המרכזי ביפו, ואימי המשיכה לעבוד בעבודות התפירה שלה. אישה מאוד משכילה 

הייתה, דיברה חמש שפות, ובכל פעם שחברי ה"פרטי" של אבי נפגשו, היא הפכה לרוח 

החיה בזכות שליטתה בערבית – מול חברי הקבוצה הערבים, ובאנגלית – מול המנהלים 

האנגלים.

למרות תנאי החיים הקשים, החיים שבו אט־אט למסלולם. לאחר כשנה עבר אבי 

לעבוד כקוון – איש צוות יחיד שמכין את התשתית לקווי טלפון וקשר חדשים באזור 

השרון, ולאחר זמן לא רב החל לנהל את קבוצות העבודה שהקימו את הרשת העילית של 

הטלפונים בנתניה ובכל אזור השרון מחדרה ועד רעננה, ובהמשך היה האחראי לכל רשת 

הטלפוניה של האזור. עוד אחזור לכך בהרחבה. המשכורת שהשתכר אבי עדיין הייתה 

נמוכה, וכאדם מאוד אינטליגנטי חש שיוכל להתפתח לכיוונים חדשים. לא רק אחראי 

לקבוצת עבודה שרובה ערבים "חורנים". אימי היא שמנעה ממנו לעזוב את הדואר הבריטי. 

בחושיה הבריאים היא התעקשה: "במצב הקשה שמסביב – תגיד תודה שיש לך עבודה. 

תמיד תזכור שעדיף עבודה קבועה ומשכורת בטוחה, גם אם השכר נמוך, מדברים לא 

קבועים – גם אם השכר גבוה יותר."

אימי התעקשה ולא ויתרה. אבי נשאר בדואר. בשנים הראשונות המשיך אולי להרגיש 

שהחמיץ משהו כשלא בחר ללכת לדרך עצמאית, אבל בהמשך, ללא ספק, חש סיפוק רב 

ממה שעשה ומחלקו בהקמת תשתית הדואר שמשמשת עד היום את מדינת ישראל: 

עמוד ועוד עמוד. קו ועוד קו. אחת התמונות ששמורות אצלי, גם באלבום וגם עמוק בלב, 

היא תמונת אבי, בשנת 1933, מתקין רשת עילית בנתניה. הוא ניצב בראש עמוד טלפון 

מעץ, שאליו טיפס בעזרת מטפסים – ללא סולם. כפי שאמרתי: "אנו באנו ארצה לבנות 

ולהיבנות בה" לימים התברר לי שאבי הוא שהתקין בנתניה את עמוד הטלפון הראשון, 

ואליו חיבר את מכשיר הטלפון הראשון לשימוש אזרחי.

לאחר שקיבל עליו לנהל את קבוצת העבודה בשרון, עבר אבי להתגורר במלון גרינשטיין 

בנתניה, המלון הראשון שהוקם בעיר ושימש בעיקר את הפקידות הבריטית באזור. אנו 

נשארנו בינתיים בשכונת שפירא, ושם נולדה אחותי מלכה בשנת 1933, ושנה אחרי כן נולד 

אחינו הצעיר, יחיאל. הבן הרביעי למשפחת בורשטיין, אברהם, נולד לאחר שכל המשפחה 

עברה לנתניה. בן נוסף, יהושוע, נולד גם הוא כשכבר גרנו בנתניה ונפטר בגיל מאוד צעיר. 

לימים, כשבני מוטי, עמד לשאת לאישה את חברתו, דליה, נפגשנו עם משפחתה: אימה 

כרמלה וסבה וסבתה מצד האם. סבתה הפתיעה אותי בשאלה: "האם לאימא שלך קראו 

יהודית?" השבתי בחיוב.
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"דע לך," המשיכה האישה המבוגרת, "שגם אנחנו גרנו אז בשכונת שפירא ואני ואימא 

שלך, יהודית, הובלנו ביחד אותך ואת כרמלה שלי בעגלות ילדים ל'טיפת חלב' המקומית. 

הכרתי את אימא שלך ואני זוכרת אותה היטב."

הילד שנולד עם הטלפון ביד!
מספר האלוף שלמה ענבר )בורשטיין(:6

הוריי אמרו שנולדתי עם טלפון ביד, וזו לא הייתה הגזמה... הצעצוע הראשון שקיבלתי היה 

טלפון, והמילה השלישית שהוצאתי מפי, אחרי "אבא" ו"אימא" כמובן הייתה "הלו"... 

מגיל מאוד צעיר הראיתי עניין בעבודתו של אבא. כשהייתי בן ארבע, שלחו אותי משכונת 

שפירא לגור עם אבא במלון בנתניה. כמעט שנה שלמה היינו רק שנינו במלון עד שאימא 

הגיעה עם שני הילדים הקטנים שנוספו למשפחה, אחי ואחותי. אבי הכניס אותי לגן ילדים 

שהיה לא רחוק מהמלון, וזו הייתה הפעם הראשונה שבה נכנסתי למסגרת חינוכית. בבוקר 

אבא לקח אותי לגן, ואחר הצוהריים, לאחר 

שהגן הסתיים, הלכתי לבדי, ילד בן חמש, 

מהגן לחדר במלון. כבישים לא היו, רק חול 

וחול... אבא קיבל מהדואר, סוס וכרכרה 

לצורך עבודתו כמובן, וכך הוא התנהל 

בחולות, משגיח על התקנת עמודי הטלפון 

והקווים שלהם היה אחראי.

לעגלה ולסוס היה שימוש משולש: 

השוטפת,  העבודה  לצורכי  הראשון – 

בעיקר העברת עמודי הטלפון והקווים 

למקומות שנקבעו; השני – כלי תחבורה 

של המשפחה; והשלישי, לא פחות חשוב: 

לאבי היה היתר כניסה למחנות הצבא 

הבריטי באזור השרון, והוא ניצל זאת כדי 

להבריח נשק מהמחנות ל"סליקים" של 

"ההגנה" באזור. אחד ה"סליקים" היה 

בביתנו. באחד הימים, במהלך עוצר בנתניה 

עבודת מורשת מספר 115.  6

יששכר בורשטיין על עמוד טלפון 

בנתניה, 1933; יששכר התקין את 

עמוד הטלפון הראשון בנתניה.
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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ובמבצע גדול שערכו הבריטים לאיתור "סליקים" ונשק מוסתר, הגיעו חיילים גם אלינו. 

כלי הנשק הוחבאו מתחת למזרנים שעליהם שכבנו, מתחזים לחולים וכשהגיעו החיילים 

הבריטים אימא סיפרה להם שהילדים חולים מאוד. הבריטים הסתלקו מייד, ואני ראיתי 

שכל גופה של אימא רעד מרוב פחד.

בחדר הקטן במלון גרינשטיין, ובהמשך בבית בשכונת גבע, גיליתי לראשונה את עולם 

הקשר, דרך החפצים שאבי הביא מהעבודה. הרגשתי חשמל עוד בטרם ידעתי להגיד 

את המילה... בפינת החדר היה מכשיר, מחולל זרם, וידעתי שאם אני שם שתי אצבעות 

ומסובב גנרטור – משהו מקפיץ אותי מכאב. קיבלתי זרם. לימים הצעתי לחברים להחזיק 

רגע את שני החוטים כשאני מסובב את הגנרטור. כולם קפצו. הם מבהלה, אני מצחוק...

מכשיר הטלפון ריתק אותי. כילד קטן ניסיתי להבין איך הדבר הזה שמחובר בחוט 

לקיר יכול להשמיע קולות וצלילים. דמיינתי שאבי הוא סוג של קוסם, וכל המכשיר 

המוזר הזה הוא חלק מאביזרי הקסם שלו. בגיל מאוד צעיר ניסיתי לפענח את סוד הקסם 

שמאחורי הקופסה. פירקתי, בדקתי, בחנתי את החוטים שיוצאים מתוך הקיר.

בהיותי בן חמש התאחדה המשפחה בנתניה ועברנו תחילה לצריף קטן שאבי שכר בחצר 

של אחת המשפחות הוותיקות. לאחר שנתיים, בעזרת הלוואה של עשר לירות אנגליות 

שקיבלו ההורים ממתווך קרקעות יהודי )תושב אביחיל השכנה(, הם קנו דונם אדמה 

באזור שנקרא אז שכונת גבע, לא רחוק מהמקום שבו נמצאת היום התחנה המרכזית של 

נתניה, ובנו עליה במו ידיהם את בית המשפחה, שבו הם גרו עד אמצע שנות החמישים. 

המילה "שכונה" קצת גדולה על המקום כפי שהיה באותם ימים כי המקום היה אוסף של 

בתים מרוחקים זה מזה ומופרדים משאר חלקי המושבה בפרדס גדול, "פרדס סמית". 

הפרדס היה בבעלותה של אלמנה מבוגרת, וגדרות, שערים ושומר ערבי סגרו עליו מסביב. 

שם עברו שנות ילדותי. שם גדלתי לצידה של המושבה הקטנה, נתניה, שכמוני, התפתחה, 

התחזקה ועיצבה את דמותה לעתיד.

הבית היה קטן. חדר האוכל, מטבח שבו בישלו במכשיר בישול וחימום עם בית קיבול 

לנפט "פרימוסים", חדר להורים, חדר לבנים, לי וליחיאל, וחדר קטן לבת מלכה. בית 

צנוע, אבל סביבו עולם ומלואו. לאימא הייתה מכונת תפירה, "זינגר", ונוסף על עבודתה 

כתופרת טיפחה גינת ירק. היו לנו עיזים ופרה שמחלבה אפשר היה לעשות גבינות וחמאה. 

יום אחד גילינו שכמה תרנגולות הפכו את החצר שלנו לביתן החדש, ובזכותן נהנינו גם 

מאספקה סדירה של ביצים, שלמדתי לחפש במקומות מסתור למיניהם. אימא, שבה 

התקיים הפסוק "אשת חיל מי ימצא" תמיד חיפשה אפיקים חדשים להרוויח כסף: מורה 

למלאכה, תופרת, עובדת בבית חרושת לשימורי "פרימן". סמוך לבית היא גם פתחה 

קיוסק קטן לשירות עוברים ושבים, וזה התפתח בהמשך לבית קפה וחנות מכולת. מאוחר 

יותר הייתה לה גם חנות דגים קטנה. היא קנתה דגים גדולים מהדייגים הערבים, חתכה 
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אותם לחתיכות קטנות ומכרה לשכנים. ראשי הדג נשארו תמיד אצלנו ומולאו בכל טוב 

לקראת ערב ראש השנה.

אימא לא בחלה בשום עיסוק. בשנות מלחמת העולם השנייה הקימו הבריטים בחוף 

בית הבראה והחלמה לפצועי מלחמה מחזית המזרח התיכון. החיילים האיטלקים, שִנשּבו 

בקרבות במדבר המערבי בצפון אפריקה, הם שִתחזקו את המחנה. התיידדתי עם אחד 

מהם, שהיה גם מבריח מיומן, בין שאר עיסוקיו. הוא גנב מוטות ברזל מהמחנה הבריטי, 

הביא אותם לאימא, והיא מכרה אותם לסוחרים מקומיים. הידיד האיטלקי נהג לגנוב 

בשר וגושי גבינה צהובה ממקררי צבא בריטניה, וגם אותם מכרה אימא בכסף מלא. כפי 

שלמדה לסחור בחיטה שקנתה בזול מהערבים ומכרה ברווח גדול, כילדה בעיר צפת – כך 

הצליחה להתפרנס בדרכים רבות גם בנתניה.

חִיינו בצניעות, ואפשר לומר אפילו צניעות יתר, אבל לא הרגשנו מסכנים. כולם הרי 

חיו כך, למעט כמה יוצאים מהכלל, ובראשם עובד בן עמי, ראש המועצה, ועליו ארחיב 

בהמשך. כסף לא היה בבית, שני ההורים עבדו קשה לפרנסתם, ובכל זאת, מהמעט שהיה 

לה, אימא קנתה לי כינור, ושנים דאגה שאתאמן לנגן בו כמה שעות ביום. אחת התמונות 

ששמורות אצלי היא שאני מנגן בכינור, ואילו אחי ואחותי יושבים על הרצפה לידי, עושים 

שיעורי בית או קוראים משהו מספר או ממחברת. בכל פעם שהיו טועים, דפקתי לאחד 

מהם על הראש בקשת הכינור... בהמשך קנתה אימא גם פסנתר, אקורדיון, ובגיל מבוגר 

יותר, עדיין בהיותי נער, למדתי לתופף בתופים. כשנתניה חגגה ברוב עם את יום הולדתו 

של ג'ורג' השישי, מלך אנגלייה, כאילו היה מלך ישראל )כן, היו ימים שבהם הבריטים 

עוד לא נחשבו לאויב המר( ותלמידי בית הספר צעדו לכבודו ברחוב הראשי, אני, שלמה 

הקטן, נשאתי עליי תוף גדול ותופפתי עליו על פי הקצב...

גדלנו בבית דל אמצעים, אבל הייתה בו נגישות רבה לעושר תרבותי, לא רק בבית אלא 

גם מסביב, אבל לא כל אחד ידע איך לקטוף את פירותיו. למזלי, שני הוריי היו אנשים 

משכילים, ולמרות שבשלּבים האלה של חיינו הם היו עסוקים בהישרדות, ספגתי מהם 

את ה"אני מאמין" שמלווה אותי מאז ועד עצם היום הזה: כדי לצאת מנחיתותך, אתה 

חייב ללמוד ולהצטיין. מגיל מאוד צעיר הייתי קטן, ילד רזה וחלש. לא יכולתי להצטיין 

בזכות כוחי הפיזי, גם לא הייתי ספורטאי דגול, אבל היה לי חוש שישי שהורה לי את 

הדרך: ללמוד ולהצטיין. והצטיינתי. כילד וכנער הפכתי לאחד המובילים בכיתה. לא רק 

בלימודים – התעודה שלי הייתה די משעממת, רק טוב מאוד – אלא מנהיג חיובי. מנהיג 

שמוביל אחרים בעקבותיו. לזה הגעתי קודם כול בזכות הערכים שקיבלתי בבית. אבי ואימי, 

כל אחד מהם בדרכו, עיצבו את דמותי: אבי בזכות התמדתו, כישרונו והעלייה בדרגות 

ובמסלול התפקידים הניהוליים בדואר הבריטי; ואימי, אשת החיל, ִאפשרה לארבעת 

ילדיה ללמוד ולהתקדם כשהם סופגים לתוכם את המטען התרבותי שהיה בה תמיד.
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עוד בטרם מלאו לי שש התחלתי ללמוד בכיתה א'. היינו ילדים בני מזל כי ילדי כל 

שועי העיר למדו איתי בכיתה. הבת של עובד בן עמי ראש המועצה, האיש החזק בנתניה, 

הבת של גוטהילף, סגן ראש המועצה, הילדים של גד מכנס, ממייסדי העיר, ולא רק הם. 

ההורים המשפיעים דאגו שנקבל חינוך בסטנדרטים הכי גבוהים שאפשר: המורים הכי 

טובים; גם מנתניה וגם מיישובים סמוכים. המורים השקיעו בנו מעל ומעבר. למדנו 

תרבות יהודית, היסטוריה עתיקה של המזרח התיכון וציונות – דרך הרגליים. הקפדנו 

על עברית נכונה: "עברי, דבר עברית" לא הייתה רק סיסמה, אלא דרך להטמיע בנו את 

השפה העברית, שפת התנ"ך.

את תוכנית הלימודים בבתי הספר היהודיים, עממי ותיכון, אומנם קבעה מחלקת 

החינוך בוועד הלאומי, אבל ליישובים עצמם הייתה אפשרות לבחור את צוותי ההוראה. 

וכך הכרתי את עובד אמיתי, מנהל בית הספר היסודי, אדם ומחנך מיוחד במינו. כששמע 

שתלמיד חלה ונעדר מלימודים, רכב עוד באותו יום על אופניו כדי לבקרו ולברר מה מצבו. 

וכשהגיע ילד אחר לבית הספר במכנסיים קרועים, והיו לא מעט כאלה, הוריו קיבלו עוד 

באותו יום מכתב ובו בקשה שהדבר לא יישנה...

המחנך והמורה לתנ"ך ולהיסטוריה, יצחק מוסקוביץ', שהגיע אלינו מאחד מיישובי 

הגליל עם אשתו הגיורת חנה, ריתק אותנו בסיפורי התנ"ך וההיסטוריה היהודית וידע 

להובילנו בשבילי ארץ ישראל לאותם מקומות, שעליהם סיפר לנו בשיעורי התנ"ך 

וההיסטוריה. למדנו להכיר את ארץ ישראל התנ"כית דרך הרגליים והעיניים. למדתי על 

פה פרקים שלמים בתנ"ך, יותר מ־200, ואת מקצתם אני זוכר עד היום.

סיפורי התנ"ך וגיבוריו מילאו את כולי, את רוחי ואת דמיוני. הנביא ירמיהו, נביא 

הזעם והאמת, גדעון שמכה במדיינים, שמשון הגיבור, דוד המלך שהרחיב את הממלכה 

הקטנה, שלמה החכם מכל אדם, בר כוכבא, גיבור שרק טרומפלדור השתווה לו ועוד רבים. 

כולם גיבורי ילדותי. כשטיילנו לתל חי ופסענו בדרך המובילה משם לכפר גלעדי, באותו 

מסלול שבו נשאו את טרומפלדור לאחר קרב תל חי, ראיתי בדמיוני איך מובילים את 

גיבור המערכה, יוסף טרומפלדור, ואת חבריו למאבק הגבורה, כל הדרך מתל חי הפגועה 

לכפר גלעדי. ניצבתי ליד אנדרטת האריה השואג וחייתי לרגע אחד את סיפור קרב הגבורה.

תמיד אמרתי שכל מה שנוטעים בך בגיל צעיר, גירסא דינקותא, משתרש בך ונובט 

בהמשך. שם, בתל חי, במערת המכפלה בחברון ובירושלים ניטעו בי הלאומיות והציונות. 

שני ערכים שמלווים אותי מאז ועד היום. גדלנו על סיפורי הגבורה בתנ"ך ועל ההיסטוריה 

היהודית הקדומה, ואלה נטעו בנו את אהבת הארץ וחיברו אותנו לאירועי התקופה שבה 

חיינו.

חֶברתי הטובה באותם הימים, גם בבית הספר העממי וגם בתיכון, הייתה חנה בן 

עמי, בתו של עובד בן עמי, ראש המועצה. התואר של בן עמי היה ראש מועצה, אבל הוא 
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היה הרבה מעבר לכך. בן עמי היה כול יכול בנתניה. כל דבר נעשה בדברו וברצונו. גם על 

שם המקום – נתניה – הוא אחראי, לאחר ששכנע יהודי עשיר מהעיר דטרויט בארצות 

הברית, נתן שטראוס שמו, לרכוש חלק מאדמות אּום ַח'אלד, הכפר הערבי שניצב על 

גבעה גדולה במזרח המושבה. היישוב הקטן שהוקם על אדמות הכפר והפך מאז לאחת 

הערים הגדולות והחשובות במדינת ישראל, נקרא על שמו של אותו נדבן יהודי – נתן-יה...

משפחת בן עמי גרה בבית מפואר על גבעה במרכז היישוב. בכל פעם כשהגעתי לשם, 

והגעתי הרבה כי חנה ואני למדנו ביחד בשעות הערב, לא הפסקתי להתפעל מעושרה של 

המשפחה. גם עושר כלכלי וגם נכסים תרבותיים. בארון הספרים הגדול בספריית הבית 

היו ספרים נדירים: מהם ספר רב ערך של דובנוב, ספרי תנ"ך עתיקים עם פירוש וספרי 

היסטוריה יהודית וכללית. בימים שאבי התנהל בעגלה ובסוס, או באופני דואר אדומים 

שקיבל בהמשך, ישב בן עמי בניחותא במושב האחורי של מכונית ה"שברולט" הגדולה 

שלו, כשנהגו המסור, אברהם בונדי )וייס(, לימים אחד מעשירי המדינה – מסיע אותו 

ברחובות המעטים של המושבה. בן עמי השכיל להתיידד עם בכירי המנדט, אומנם עשה 

לא מעט לביתו בעזרת הקשרים הענפים שיצר, אבל גם עשה רבות למושבה שהתפתחה 

במהירות, והצליח לקדם תוכניות בנייה ורכישת קרקעות במקומות שאחרים כשלו. הוא 

היה איש של חזון וידע להפוך את חזונו למציאות. לימים, כראש העיר ולאחר מלחמת 

העצמאות, השכיל להפוך את נתניה לבירת היהלומים של מדינת ישראל. לאחר שנים שכנע 

אנשי מקצוע מומחים ליהלומים לעזוב את העיר ַאנטוֶורֶּפן ולעלות מבלגייה לנתניה כדי 

להקים בה מרכז גדול לליטוש ולעיבוד של יהלומים.

בהיותי בן 13, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, חגגתי בר מצווה. את ההפטרה 

למדתי אצל המורה למוזיקה שלי בבית הספר, שהיה גם חזן בבית כנסת. ואז החל 

דיון גדול: מה ילבש הילד ביום המיוחד הזה? תפירת החליפה לחתן בר המצווה הפכה 

לשיחת היום. לא רחוק מביתנו, בכוך קטן, ישב חייט מבוגר, דואק שמו, ואימא הביאה 

לו חליפה משומשת של אבא. דואק פרם אותה והצד הפנימי שלה, שלא היה דהוי, הפך 

לצד החיצוני של החליפה שלי... לחליפה צריך היה להתאים חולצה לבנה, ואימא לקחה 

ציפית לבנה ומהבד תפרה חולצה. את המכנסיים תפר דואק משיירי החליפה של אבא, 

ואת גרבי הצמר סרגה אימא.

לכבוד האירוע המרגש זכיתי לשני דברים חדשים: נעליים חדשות, שברור היה שמאוחר 

יותר יעברו לאחי הצעיר ושעון שנקנה בחנות "שור" בנתניה, ולו רצועת מתכת מוזהבת. 

כמובן, נאמר לי שאוכל לענוד את השעון רק לאחר שאעלה לתורה ואחרי טקס בר המצווה.

לחגיגת בר המצווה שהייתה בחורף, שהרי נולדתי ביום האחרון של חודש דצמבר, 

הגיעו בני משפחה וחברים של אבי מהדואר הבריטי. היו שם גם כמה מנהלים ערביים שאבי 

הזמין, ביניהם גם מנהל הדואר של טּול ַּכרם. המתנות שקיבלתי היו בעיקר ספרים. שניים 
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מהם ריגשו אותי במיוחד: כתבי ביאליק וטשרניחובסקי. שני ספרים, שיחד עם סיפורי 

התנ"ך שכה אהבתי, עיצבו את אישיותי כבר בגיל צעיר ועזרו לי להתחבר ליצירה יהודית 

מיוחדת שמתארת את המולדת היהודית שהיא המהות והעיקר של עשייתנו הציונית.

סיימתי שמונה שנות לימוד בבית הספר היסודי, והוריי התלבטו בשאלה: מה הלאה. 

סיימתי בהצטיינות, אחד משלושת המצטיינים בכיתה, לצידה של חנה בן עמי, "הבת 

של", אבל אז התעוררה בעיה. התברר שבנתניה לא היו די תלמידים כדי לפתוח בית ספר 

תיכון. הוריי בדקו אפשרות לשלוח אותי ליישוב אחר, ואז נמצא פתרון: בית ספר תיכון 

שילמדו בו לא רק תלמידים מנתניה אלא גם מיישובים סמוכים. הוקם בית ספר "תיכון 

טשרניחובסקי", והייתי בין עשרת התלמידים הראשונים שלמדו בו בכיתה החמישית. 

בית הספר היה במבנה של שתי קומות. למדנו בקומה העליונה ומעל הכיתה שלנו היה 

פתח קטן, שדרכו אפשר היה להשתחל לקומה שהייתה סגורה תמיד. לימים התברר לנו 

שבקומה השלישית היה סליק גדול של "ההגנה". אחד מחבריי לכיתה השתחל יום אחד 

דרך הפתח הצר וירד משם לאחר כמה דקות כולו נרעש ממה שראה. עוד באותו לילה, 

לאחר שנחשף, פונה הסליק מבית הספר.

נתניה הייתה עיר לאומית מאוד, ובה גרעין גדול של אנשי בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית, 

שהיו באגודת "בני בנימין", ארגון שקרוי על שמם של בנימין זאב הרצל ובנימין רוטשילד. 

עובד בן עמי היה מזכיר הארגון, ולימים יושב ראש המועצה. כמובן גם היו ציונים כלליים 

ואנשי תנועת העבודה. עם השנים קם בנתניה גרעין חזק של ארגון האצ"ל, ובהמשך גם 

הלח"י, לצד "ההגנה" כמובן, הארגון הגדול והחזק מן השלושה. החלוקה הייתה בדרך 

כלל על פי אזורי המגורים: "רמת טיומקין" הייתה ידועה כשכונה בית"רית, ובשכונה שלנו 

"גבע" היה ריכוז גדול של חברי "ההגנה". במהלך שנות הארבעים, ככל שרבו התקריות 

עם הבריטים, הוקמו חומות גבוהות בין שלושת הארגונים, והשיא היה כמובן בתקופת 

ה"סזון" )בין דצמבר 1944 לפברואר 1945(, שבה הוסגרו לבריטים חברי אצ"ל ולח"י. 

האיבה בין הארגונים הגיעה גם אליי, ובאחד הימים, כשכבר הייתי ב"ההגנה", חברי 

הטוב, איש אצ"ל כמובן, הפליא בי את מכותיו, כאילו אני הוא שאחראי להסגרת אנשי 

המחתרת... באותם הימים הייתה לי ידידה טובה, דבורה שפיצר שמה, שכמוני, הייתה 

גם היא קשורה ל"ההגנה". היינו חברים טובים. דיברנו לא אחת על נטיותינו הפוליטיות, 

שנינו באנו מבתי סוציאליסטים, והינה, יום אחד דבורה שפיצר נעלמה מחיי. לא הבנתי 

מה קרה, וכשהתחלתי לבדוק גיליתי שבהשפעת אחיה הגדול היא עשתה תפנית של 180 

מעלות ועברה ללח"י, ומאז הפכתי לאויב... לא ראיתי אותה עוד. גם לא בתנועת הנוער 

"מכבי" שאליה השתייכתי.



מקור: דורית שיף, "60 פלוס", עיתון גמלאי נתניה, ספטמבר 2011.
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התנדבות ל"ההגנה" בגיל 16
מספר האלוף שלמה ענבר )בורשטיין(:

הייתי כמעט בן 16 כשהתנדבתי ל"ההגנה", ובעצם גויסתי. הטקס היה ידוע: השבעה 

סודית כשמחזיקים ספר תנ"ך ואקדח. נלקחנו לחדר חשוך בבית הספר שבו למדנו לאחר 

שכיסו את החלונות שלא יהיה אפשר לראות מבחוץ את הפעילות בפנים. הפעילות שלי 

ב"ההגנה" הצטמצמה בעיקר באימונים במקלות – ַקַּפ"ּפ, קרב פנים אל פנים – בהעברת 

מסרים ובהודעות ובהברחת חלקי אקדחים מנתניה למושב בית יצחק, כמה קילומטרים 

ממזרח. את חלקי הנשק החבאנו בבגדים, צעדנו ברגל לבית יצחק, ושם מסרנו את האוצר 

לאחד מראשי "ההגנה" ביישוב. בכל התקופה שבה הייתי ב"ההגנה" ראיתי רק אקדחים 

מפורקים... מעולם לא יריתי באקדח או בכלי נשק אחר. לא התעַמתי עם החיילים הבריטים, 

למעט באירוע אחד, "השבת השחורה" ביוני 1946. לאחר "ליל הגשרים" של הפלמ"ח – 

מבצע גדול שבמהלכו פוצץ הפלמ"ח 11 גשרים שחיברו בין ארץ ישראל למדינות השכנות 

במחאה על מדיניות "הספר הלבן" ועל מעצר פליטים ניצולי שואה שביקשו להגיע לארץ 

ישראל. הבריטים הטילו עוצר בכל הארץ, ועשרות אלפי חיילים החלו לחפש "סליקים" 

בערים, ובעיקר בקיבוצים. הייתי כבר בן 16, חבר "ההגנה", ונשלחתי עם צעירים לקיבוץ 

גבעת חיים כדי להתערבב בין המקומיים ולנסות להקשות על החיפושים. הזיכרון שחרות 

בליבי מאותו יום שצנחן בריטי רודף אחריי ובידו אלה וחובט בישבני...

ידעתי שאבי ב"ההגנה" אבל רק בהמשך הבנתי איזה תפקיד חשוב היה לו. כשמינו 

אותו על הקמת רשת הטלפונים באזור השרון, הוא הפך לדמות מפתח ב"ההגנה", קצין 

הקשר של הארגון בכל אזור השרון. שליטתו ברשת הטלפונים ִאפשרה להעביר מידע 

חשוב לשירות הידיעות של "ההגנה", גם בשל הקשרים הטובים שהיו לו בצמרת הדואר 

הבריטי וגם הודות להאזנה חשאית לקווי הטלפון של הצבא והמשטרה שהיו חלק מהרשת 

שהוא היה אחראי לה. לא זו אף זו, הוא הצליח להעלים ציוד קשר וטלפונים מהמחסנים 

הבריטיים, ואלה שימשו לתקשורת הארגון. לימים נודע לי שמלבד הִמרכזת הגדולה 

בנתניה, ששימשה את הבריטים, היה עוד חדר קטן, נסתר, באחריותו של אבי, ובו הוא 

ריכז את כל פעילות הקשר של "ההגנה" באזור השרון שהיה אחראי לו.

נתניה הייתה לא אחת תחנה סופית של אוניות המעפילים שהצליחו לפרוץ את המצור 

הבריטי ולהגיע לחופי הארץ: גם לחופי נתניה וגם לחוף כפר ויתקין הסמוך. השיטה הייתה 

להתקרב בלילה במהירות לעבר החוף, להתחמק מספינות המשמר הבריטיות שחששו 

להתקרב לסלעים שבקרבת החוף, ואז לעלות על שרטון ולעצור. האנשים שבחוף הוזעקו 

מבעוד מועד מבתיהם כדי לסייע ויצרו מייד שרשרת אנושית במים שנשאה את המעפילים 

אל החוף. בדיוק כפי שכתב נתן אלתרמן באחד משיריו הידועים: "הם נושאים את עמם 
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עלי שכם". אבי, בתוקף תפקידו כקצין הקשר של "ההגנה", ידע תמיד מראש על הגעת 

ספינת מעפילים, והיה תמיד על החוף איש קשר בין הספינה המתקרבת לבין תחנת החוף. 

אף על פי שכבר הייתי ב"ההגנה", לא שיתפו אותי בסודות ההעפלה, אבל כמעט תמיד 

ידעתי מראש שמשהו קורה. איך? בכל פעם שאבא ואימא החלו להתלחש ביניהם ביידיש, 

כדי שאנחנו, הילדים, לא נבין מה הם אומרים זה לזה, ידעתי שהם מסתירים ממני את 

ה"זקס" – סוד בלשון "ההגנה" והפלמ"ח, שהפך גם למילה נרדפת למבצע חשאי.

גם לאימי היה תפקיד חשוב: היא נמנתה עם מי שקלטו את המעפילים בהגיעם לחוף. 

מהם הוסתרו בפרדס הגדול, פרדס סמית, לא רחוק מביתנו, ורבים שוכנו בבתי התושבים 

וגם בביתנו לכמה ימים עד שסיימו הבריטים את החיפושים אחריהם, ואז היה אפשר 

לשבצם במקומות יישוב אחרים – הכול ברוח הכרוזים שהופצו ביישוב: "לא לצריפין 

תהא דרכם של המעפילים כי אם לבית העולים."

בשנים אלו השתנה היחס לבריטים מקצה לקצה. גזירות "הספר הלבן", האיסורים 

על הקמת יישובים חדשים וההגבלות על רכישת קרקעות – הפכו את הבריטים לאויב 

הגדול. כל דבר שהיה קשור לבריטים – הפך מוקצה. אומנם בבית הספר למדנו אנגלית, 

אבל השתמשנו בשפה החדשה כדי לקלל את אנגלייה ואת החיילים הבריטים שהסתובבו 

ברחובות. האצ"ל היה חזק מאוד בנתניה, ואחת מפעולותיו הנועזות הייתה חטיפת שני 

סמלים )סרג'נטים( בריטים ותלייתם בחורשה בנתניה ביולי 1947. המעשה נעשה בתגובה 

על תליית שלושה לוחמי אצ"ל שתלו הבריטים בעיר. באותם הימים חוויתי חוויה שללא 

ספק הושפעה מהאיבה הגוברת בין היישוב היהודי ובין צבא בריטניה. כנער הצטרפתי 

לאגודת יורדי ים "זבולון", אגודה ימית שהכשירה צעירים בני גילי להשיט סירות ולצאת 

להפלגות כדי שיכשירו האימונים אותנו לסייע בהמשך להביא מעפילים לחופי ארץ ישראל.

באחד הימים יצאנו מעתלית להפלגה ארוכה בשתי סירות מפרש, ובכל אחת מהן 

שישה צעירים. בלב ים, כשאנחנו מול חופי עזה, עצרו אותנו שתי ספינות משמר בריטיות. 

החיילים עלו לסירות והפכו כל מה שהיה שם בחיפוש אחר נשק או אמצעי לחימה אחרים. 

לאחר שלא נמצא דבר, הם רתמו את שתי הסירות לספינתם וגררו אותנו מעזה לנמל 

חיפה. רק לאחר יותר מ־24 שעות, כשגילו שלא חזרנו מלב ים, ובהתערבותו של ַאָּבא 

חּוִשי )לימים ראש העירייה הראשון של ֵחיפה(, הורשינו לעזוב את הסירות ואת הנֵמל.
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עבודות מורשת של צוערי 
חיל הקשר והתקשוב

עבודת מורשת בהשלמה מבצעית 2

אנו, צוערי חיל הקשר והתקשוב, השלמה מבצעית 3, נבחרנו לכתוב עבודת מורשת 

בנושא ״מורשתו של אלוף שלמה ענבר". נפלה בחלקנו הזכות לחקור, לנתח וללמוד 

את קורות חייו ואת מורשתו. כחלק מתהליך של השלמת הכשרתנו כקצינים בצבא 

ההגנה לישראל בכלל וקציני קשר ותקשוב בפרט, אנו מאמינים כי אפשר ללמוד רבות 

ממורשת בעלי התפקידים שעל כתפיהם מושתת החיל.

מטבע הדברים, אנו מחפשים אנשים שיובילו וילוו אותנו לאורך הדרך בצורה מחשבתית 

לאור ניסיונם – אדם שנוכל לשאת עינינו אליו. התמזל מזלנו לפגוש את האלוף שלמה ענבר 

לראשונה במהלך ביקור במרכז המורשת לחללי חיל הקשר והתקשוב, בשיחה קצרה לפני 

"מסע אודי".7 במהלך השיחה נפתח בפנינו צוהר לחייו ולמורשתו, ואחרי כן גם הייתה לנו 

הזכות לחקור את עברו, על השינויים שיצר בחיל הקשר ועל המורשת שהשאיר אחריו.

במהלך ההשלמה החילית התמקדנו בפיתוח שלושה צירים: פיקוד ומנהיגות 

טכנולוגית, מודל קצין התקשוב ו"רוח צה"ל" ובשלושה ערכים עיקריים מכל ציר פיתוח:

הראשון – שליחות. שלמה ענבר פעל מראשית דרכו כשבליבו תחושת שליחות. גם   •
לאחר שסיים את תפקידיו בחיל הקשר והתקשוב החל לפעול למען הקמת בית 

שירכז את מורשת החיל וינציח את חלליו לאורך השנים. 

השני – חניכה. נוכחנו כי ְּפקודיו של אלוף שלמה ענבר היו במקום הראשון בסדר   •
עדיפויותיו.

השלישי – יוזמה וחידוש. שלמה ענבר הוא אבן יסוד בפיתוח חיל הקשר והתקשוב,   •
וניכר במעשיו כי לאורך כל תפקידיו עמדו לנגד עיניו טובת החיל וקידומו.

"מסע אודי" – מטרתו גיבוש הצוערים בתחילת ההשלמה החילית וחיבורם למורשתו של אודי   7

אלגרבי ז''ל, שנפל בדרכו למוצב ''ריחן'' בלבנון בשנת 1994, וזאת תוך קיום שיח מורשתי וערכי.
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נחקור, נשקף ונלמד בדבר עשייתו ותרומתו של אלוף שלמה ענבר בהקשר לערכים 

אלו, ונסכם בהתייחסות למורשת שהשאיר והנחיל אחריו לכל חיל הקשר והתקשוב. 

אנו גאים ומודים על היכולת לחקור, לכתוב ולהעמיק בקורותיו, וכמובן על הזכות 

לראיינו ולשמוע את סיפורו, את קורותיו ואת השקפותיו. אנו מאמינים כי הממשק 

הישיר ויוצא הדופן שנוצר כאן בזכות, ולא בחסד, יוביל כל אחד ואחת מאיתנו ויהי 

אבן הראשה בהחלטות שנקבל בפיתולי הדרך. צורת השיח היא היוצרת תגובת שרשרת 

של הנחלת ערכים, ויחד נבסס פלטפורמה ערכית כהשראה ממורשת האלוף. ברצוננו 

להודות לאל״ם ניר שריג, לאל״ם אלי גזית, לאל״ם אריה עמית, לסא״ל גיל אנגל, לרס״ן 

אבי גולן, שעברו עימנו את תהליך כתיבת העבודה, הנחו והכווינו אותנו לאורך הדרך. 

וכמובן, תודה אחרונה וחשובה לאלוף שלמה ענבר, על הזכות ללמוד ולקבל השראה.

המשכה של עבודת מורשת בהשלמה מבצעית 3

המשכה של עבודת מורשת שנכתבה בהשלמה מבצעית 2 התמקדה בפועלו של אלוף 

שלמה ענבר בתפקידיו הלכה למעשה לאורך שירותו ובחייו הפרטיים. עבודתנו נכתבה 

כדי להרחיב ולמלא את החסר ודנה בנושאי המורשת בכלל ובפועלו של שלמה ענבר 

בחיל הקשר והתקשוב בפרט. זהו תוצר של עבודת שטח, שבוצעה באמצעות חקירה 

מעמיקה, ראיונות והנגשת חומרים ממרכז מורשת הקשר והתקשוב )הַמרָמ"ק(. הגישה 

שהובילה הייתה המורשת מאחורי העשייה הרבה והמרשימה של אלוף שלמה ענבר, 

קצין הקשר הראשי השביעי של חיל הקשר והתקשוב. במהלך העבודה נלמד, נחקור 

ונתעל את מורשתו. לאורך העבודה גילינו אדם משכמו ומעלה, שמכריו מתארים אותו 

כאור הנכנס לחדר, ועמיתיו נושאים עיניהם לדמותו המחנכת והקשובה. עבודת המחקר 

שנעשתה היא חשובה עבור מפקדים בכל הרמות במצבים משתנים שבהם פעל שלמה 

ענבר, הסתגלות, קבלת החלטות ופיקוד על חיל הקשר.

מהלך העבודה חשוב ולכן אם נתחקר את פעילותו ואת תפקידיו של אלוף שלמה 

ענבר, נמצה ונלמד בצורה המתומצתת והיעילה ביותר את מורשתו. חשוב לנו להסביר 

מהי מורשת עבורנו ולפרט את סוגי המורשות שבחרנו להתמקד בהן ולחקור אותן. 

הגדרת הערך "מורשת" במילון אבן שושן היא: ״אוסף ערכים, כללים, מנהגים וכד' 

המועברים מדור לדור״. הגדרת המורשת חשובה לנו ורבת ערך למען הבנה עמוקה של 

השפעתו, מפעל חייו ושליחותו של אלוף שלמה ענבר.
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בחרנו להתמקד במעטפת המורשת האישית, הכוללת תתי־מורשת אחדים:

מורשת ערכית – נמדוד ונבחן אותה על ידי צירי החניכה שלפיהם אנו עובדים   •
בהשלמה המבצעית. קצין התקשוב, "רוח צה״ל" או ערכים, פיקוד ומנהיגות 

טכנולוגית. מתוך כל ציר בחרנו ערך אחד שבו נתרכז. הערכים הם אלה: חניכה, 

יוזמה וחידוש, שליחות.

מורשת טכנולוגית – נפרט בה את תרומותיו הטכנולוגיות, וכן – פיתוחים, חדשנות,   •
קידום ואלקטרוניקה שבהם התעסק אלוף שלמה ענבר.

מורשת מבצעית – במורשת זו נפרט את תרומותיו של אלוף שלמה ענבר בהקשר   •
המבצעי. נבחן את המלחמות שבהן השתתף ונתמקד בנושאים, כגון ַנדָּב"ר )נוהלי 

דיבור ברדיו(, קיצורים ור״ת.

תרומה להתפתחות עתידית – נפרט בה את תרומותיו של אלוף שלמה ענבר   •
שהשפיעו ונועדו להשפיע בהווה ובעתיד. לדוגמה: ַמרָמ"ק, רתימת אנשים לגיוס, 

הנחלת שינויים בבה"ד 7, הכשרת מפקדים ומדריכים, ייזום תוכנית אימונים.

ברצוננו להדגיש כי כתיבת העבודה נותנת פתח להעמקה בנושא "השיח מדור לדור". 

תפקידנו לחקור ולהעלות שאילתות להעברת הידע כחלק מקבוצה רחבה יותר.
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רקע כללי
שלמה ענבר )בורשטיין(, מפקדו השביעי של חיל הקשר והאלקטרוניקה וקשר"ר 

מלחמת יום הכיפורים, נולד בשנת התר"ץ-1929 בתל אביב. למד בבית הספר התיכון 

"טשרניחובסקי" בנתניה, והוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב 

ובוגר הטכניון בהנדסת חשמל. ב־30 בנובמבר 1947 פנה אל שלמה ענבר אדם ששמו 

יהושע בדיחי, שהציג עצמו כמפקד פלוגה בִחי"ש )חיל שדה( בארגון "ההגנה", ואמר כי 

הורו לו שימסור פתק לשלמה. בפתק נכתב כך: "עליך להתייצב בבניין הדואר ברחוב 

יהודה הלוי בתל אביב. שם, בקומה השנייה, תקבל הוראות". כאשר הגיע ליעדו, בישרו 

לו כי הוא מיועד לקורס קציני קשר של "ההגנה", וסיים את הקורס בפברואר 1948. 

מאותו הרגע השתנה מסלול חייו של שלמה ונפתח בפניו דף חדש, דף המסמל שירות 

אמיץ וממשי בתרומתו לביטחון המדינה. את שירותו סיים לאחר 34 שנים בדרגת 

אלוף בצבא ההגנה לישראל.

שלמה שירת בתפקידי קצין קשר מגּוונים – קצין קשר גדודי במלחמת העצמאות, 

בגדוד 133 בנפת אשר )אזור עמק חפר ודרום השרון, בקרבות קשים מול צבא עיראק(, 

סגן קצין הטלפונים הארצי במקשר"ר, קצין הקשר בחטיבה 10, מפקד בסיס ההחסנה 

של חיל הקשר, קצין תכנון האפסניה במקשר"ר, קצין הקשר בפועל באוגדה 38 במלחמת 

סיני, קצין הקשר בֵגיסות השריון, רע"ן הציוד במקשר"ר, סגן הקשר"ר במלחמת ששת 

הימים, מפקד יחידה 848 )יחידה 8200 כיום(. באוגוסט 1972 הועלה לדרגת תא"ל 

ומונה לקצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי )הקשר"ר(, תפקיד שמילא במלחמת 

יום הכיפורים. בשנת 1975 הועלה לדרגת אלוף ושירת בתפקיד ראש יחידת המחקר 

והפיתוח של משרד הביטחון וצה"ל ובהמשך בתפקיד נספח צה"ל בארה"ב ובקנדה.

שלמה פרש מצה"ל באפריל 1981. לאחר פרישתו יזם את הקמת אתר ההנצחה 

והמורשת לחללי חיל הקשר והתקשוב, וכיום הוא מכהן כנשיא העמותה להנצחת חללי 

חיל הקשר והתקשוב משנת הקמתה, שנת 1982. שלמה הוא הרוח החיה הנושאת על 

כתפיה את חזון העמותה ואת פועלה, והוא פועל לזיכרון הנופלים ולהנחלת מורשתם.
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שלמה ענבר )בורשטיין( הצטרף לִחי"ש )חיל השדה( בנתניה בשנת 1946, בשנה 

שהתגבש החי"ש בגדודים מבצעיים. בחורף 1947 חל שינוי מהותי בחייו של שלמה: 

מפקד בחי"ש בנתניה, יהושע בדיחי )נהרג ביוני 1948 בקרב בַקאקּון, כשפיקד על פלוגה 

של חטיבת "אלכסנדרוני"; בן 26 היה בנופלו( הורה לו לצאת לקורס קציני קשר. קורס 

קציני הקשר הראשון של שירות הקשר ב"ההגנה", נערך בשפיים מדצמבר 1947 עד 

מרץ 1948.

בסיום הקורס הוצב שלמה בתפקיד קצין קשר בנפת השרון )אשר(, והיה גם 

קצין הקשר של גדוד ִחי"ם )חיל המשמר( 133. עם הקמת החזיתות באוגוסט 1948, 

כדרג ביניים בין המטכ"ל לחטיבות, הוצב שלמה בתפקיד קצין קשר קווי בחזית ב' 

)חזית התיכון(, החזית מול צבא עיראק, בפיקודו של אלוף דן אבן. לפני תום מלחמת 

העצמאות הוצב שלמה במפקדת חיל הקשר בשרונה בתפקיד סגנו של רס"ן )לימים 

אל"ם( אברהם זינגר, קצין הטלפונים הארצי )ַקָט"א(.

 

מימין, תג חטיבה 10 – חטיבת "הראל"; משמאל, פנקס השירות של שלמה ענבר 

)בורשטיין(.
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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בשנים 1952-1951 שימש שלמה ראש ענף הקשר הקווי בבה"ד 7, ובשנת 1953 שירת 

בתפקיד קצין הקשר החטיבתי בחטיבה 10 )חטיבת "הראל"(, חטיבת שריון מילואים. 

בִשלהי שנת 1953 הוצב בתפקיד מפקד בסיס האחסנה של חיל הקשר, תפקיד שמילא 

כשנתיים, ואחרי כן הוצב בתפקיד קצין תכנון האפסניה במפקדת הקשר"ר. בשנת 1956 

מונה לסגן קצין הקשר באוגדה 38, ובמלחמת סיני, כשפעלה האוגדה בציר המרכזי 

בסיני, מילא בפועל את תפקיד קצין הקשר האוגדתי. בשנת 1957 הוצב בתפקיד ראש 

מדור האפסניה במפקדת הקשר"ר, ואחרי כן נשלח לקורס קציני קשר מתקדם בצבא 

ארה"ב. בתקופת שירותו זו למד שלמה לתואר ראשון במשפטים בבית הספר למשפט 

וכלכלה, לימים אוניברסיטת תל אביב.

בשלהי שנת 1958, לאחר ששלמה עבר קורסים של כל מקצועות השריון )נהג טנק, 

ָטָען־ַקָשר, תותחן, מפקד טנק( ובהמשך קורס מפקדי מחלקות שריון וקורס מפקדי 

פלוגות שריון – מּונה לתפקיד קצין קשר בֵגיסות השריון, תפקיד שמילא עד שנת 1962. 

השנים שלאחר מלחמת סיני היו שנות התפתחות השריון בצה"ל, שהפך לאחר מלחמת 

סיני מצבא רגלים לצבא ממונע, ממוּכן ומשוריין, תוך כדי הגדלת סדר הכוחות מ־12 

ל־21 חטיבות, מהן 11 משוריינות וממוּכנות, והגדלת מספר הטנקים מ־350 טנקים 

במלחמת סיני ל־1,300 טנקים. משמעת נוקשה ואימונים קפדניים היו המפתח להישג. 

ִמפקדת ֵגיסות השריון של אותה עת הובילה שינוי מהותי בעוצמתו הקרבית של צבא 

היבשה. לשלמה היה תפקיד מהותי בעיצוב מערכות הקשר בשריון ובתורת התפעול 

של מערכות אלה.

חזרה לשעות הערב של 29 באוקטובר 1956: 

הכוח של גדוד הקשר האוגדתי של אוגדה 38 בפיקוד רס"ן שלמה ענבר הגיע בתוך זמן 

קצר למשמר הנגב. אספתי את מפקדי הכוחות לקבוצת פקודות קצרה, ועל פי הנחיית 

קצין המבצעים של האוגדה שלחתי את כוח החלוץ לאזור עּוַג'ה ַאל־ַחִפיר במערב הנגב, 

סמוך לקו הגבול הבין־לאומי בין ישראל למצרים. שם נקבע מקומה של מפקדת האוגדה. 

כוח החלוץ החל לארגן את הכלים ואת המכשירים. אני הגעתי עם הכוח העיקרי בשעות 

הערב. אנשי הקשר היו מאוד יעילים, ובתוך כמה שעות השלמנו את מערך הקשר במפקדת 

האוגדה: ִמרכזות, קווי טלפון ומכשירי קשר.

בלילה נפגשתי לראשונה עם יהודה ואלך, מפקד האוגדה, ומפיו התבשרתי רשמית 

שאני עכשיו קצין הקשר האוגדתי לאחר שאת קודמי הדיח משה דיין. באוגדה היו שלוש 

חטיבות: חטיבה 7, חטיבת שריון סדירה בפיקודו של אורי בן ארי; חטיבה 27, חטיבת 

שריון מילואים בפיקודו של חיים בר־לב; וחטיבה 37, חטיבת שריון מילואים בפיקודו של 
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שמואל גלינקא. בשעת לילה מאוחרת, לאחר שסיימנו להתקין את כל המערכות, ביקש 

מפקד האוגדה לדבר עם שלושת מפקדי החטיבות. לא הצלחנו ליצור קשר עם אורי בן 

ארי, מפקד חטיבה 7. התברר שעל פי פקודה של אלוף פיקוד הדרום, אסף שמחוני, חצתה 

החטיבה את הגבול ונכנסה לסיני מבלי שמפקד האוגדה עודכן על כך. כשניסינו ליצור קשר 

אלחוטי, הם כבר היו כמה עשרות קילומטרים בתוך סיני, מעבר לטווח הקשר הקיים. 

בהמשך נוצר קשר באמצעות קצין סיוע אוויר )ַקָס"א(, דרך המטכ"ל ומטוסים קלים 

ונפתרה הבעיה. מלחמת סיני שלנו הסתיימה לאחר חמישה ימים. כל היעדים הצבאיים 

הושגו, וצה"ל שלט בכל חצי האי סיני והגיע למרחק של כעשרה קילומטרים מתעלת סואץ.

נשארתי במפקדת האוגדה כחודש ימים. הקשר עבד מצוין. יישמנו את כל מה שלמדנו 

והתאַמנו עליו. קשר קווי עילי, תעלות שבהן הנחנו קווי טלפון חדשים ליחידות השונות, 

ַּכבָלרות )טכניקות הנחה וחיבור של כבלי רבי־זוגות(, תוך כדי שימוש בתעלות שחפרו 

המצרים, וכמובן קשר אלחוטי שכיסה חלקים גדולים משטח סיני. לאחר כחודש חזרתי 

לִמפקדת הקשר"ר בצריפין. עדיין לא היה לי מינוי חדש, וקיוויתי שהנסיעה לארצות 

הברית לקורס אפסנאות קשר, שנדחתה בהחלטת הרמטכ"ל משה דיין, תתממש לאחר 

שנחזור לשגרה.

כמה וכמה חודשים תפקדתי כמעין "פקק" במפקדת קצין הקשר הראשי: מעביר 

הדרכות, כותב חוברות הדרכה חדשות, ומחכה... לנסיעתי. הגעתי ל"פורט מנמוט" 

בניו ג'רסי, ארה"ב והתארגנתי במהירות. חניכי הקורס, כמוני, היו קציני צבא ממדינות 

שונות: לא אמריקאים, מאירופה, מדרום אמריקה ואפילו שני קולונלים מצבא אתיופיה... 

ספר ההדרכה )TM 48, Technical Manuel(, ספר עבה ללימוד תורת אפְסנאות הקשר, 

הכרתי אותו היטב. "חרשתי" אותו אחד־עשר חודשים בקורס המתקדם לקציני קשר 

בבה"ד 7. מה כבר יש לאמריקאים לחדש לי? ביקשתי להיפגש עם מפקד הקורס, והסברתי 

לו שנראה לי שאני לא מתאים לקורס הזה. הוא קל מדיי... אני שולט בחומר טוב יותר 

מהמדריכים שלנו. גם הם מודים שאין להם מה ללמד אותי. "אולי יש לכם קורס מתקדם 

יותר?" שאלתי בעדינות. קיבלתי תשובה שלילית. חד־משמעית. זה הקורס. אין קורס אחר.

לא הרמתי ידיים. נסעתי לנספחות הצבאית בניו יורק, ומשם התקשרתי לקשר"ר, 

ישעיהו )"אישי"( לביא בישראל והסברתי לו בקצרה שאני פשוט מבזבז את זמני. "אישי", 

שמונה לקשר"ר לאחר מלחמת סיני, דיבר עם אהרל'ה יריב, שהיה אז הנספח הצבאי 

בוושינגטון. התברר שיש קורס נוסף, מתקדם יותר, רק לקצינים אמריקאים, שנמשך 

שלושה חודשים וחצי, ואת הקורס הזה רציתי. הבעיה הייתה שהקורס הזה התחיל לפני 

יותר משבוע, במקביל לקורס שלי, והאמריקאים חששו שאתקשה להדביק את הפיגור. 

הרגעתי אותם. אני אשתלב בקורס. לא תהיה כל בעיה. הייתי הקצין הישראלי הראשון 

שעבר את הקורס המתקדם הזה. היינו 28 חניכים ורק זר אחד. אנוכי. לאמריקאים היה 
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נוהל שבסוף השבוע הם מפרסמים על לוח המודעות את רשימת ההישגים של כל החניכים. 

מי במקום הראשון, השני וכו'. לאחר זמן התברר שההישגים שלי ממקמים אותי בראש 

הרשימה. מקום ראשון או שני... לא נעים.

רשימת משתתפי הקורס בארה"ב, ניתן לראות כי שלמה הוא הזר היחיד 

שהשתתף בקורס זה, ושמו מופיע בשורה האחרונה ברשימה לעיל

המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.

בשנת 1962 יצא שלמה ללימודי הנדסת חשמל בטכניון, ובשנת 1965 הוענק לו תואר 

ראשון בהנדסת חשמל. בנובמבר 1965 מונה לראש ענף הציוד במפקדת הקשר"ר, 

ובאוגוסט 1966 מונה לסגנו של קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי, סא"ל משה 

)"מוסיק"( גדרון, תפקיד שמילא במלחמת ששת הימים. במאי 1969 הועלה שלמה 

לדרגת אל"ם ומונה לראש מחלקת הארגון והבקרה באגף האפְסנאות במטה הכללי. 

בסוף 1969, במלחמת ההתשה מול הרוסים והאויבים הערבים, עקב צורך דחוף, מונה 

למפקד יחידה 848 )לימים יחידה 8200(.
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באוגוסט 1972 הועלה לדרגת תא"ל ומונה לתפקיד קצין הקשר והאלקטרוניקה 

הראשי. שירותו בתפקיד הקשר"ר במלחמת יום הכיפורים הוא גולת הכותרת של שירותו 

בצה"ל ושל תרומתו לביטחון המדינה. חיל הקשר והאלקטרוניקה לא השתכר מאווירת 

הניצחון שאפפה את הציבור ואת צה"ל לאחר מלחמת ששת הימים ולא נח על זרי הדפנה.

תעודת גמר הקורס המתקדם לקציני קשר בארה"ב, 1958
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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מלחמת ההתשה )יולי 1967 עד אוגוסט 1970( הייתה תקופת פעילות קדחתנית 

בחיל הקשר והאלקטרוניקה. בצד התעצמותו של צה"ל )שהוכפלה באותה העת לפחות( 

חודשו מערכי הקשר העיקריים של יחידות השדה: תג"ם, ת"ג, תא"ג ורד"ט, שהוחלפו 

בציוד המודרני והמתקדם שהיה זמין באותה עת. היו השקעות מהותיות בפריסת 

תשתיות תקשורת תת־קרקעיות ובהקמת מתקני תקשורת ואתרי שליטה בגולן, ביהודה 

ובשומרון, ברצועת עזה ובסיני, וכן הייתה פריסת קשר קווי תת־קרקעי למוצבים 

בקווי הגבול. מערך רכבי הקשר ותיבות הקשר הוחלף והורחב. מערך קס"א עבר 

שינוי מהותי – באוגדות נבנה אלמנט קישור אווירי נייד, עם קשר ישיר למשל"ט ח"א 

ולמטוסים, ובפיקודים המרחביים הוקם משל"ק )מוצב שליטה קדמי( של חיל האוויר. 

נעשו צעדים ראשונים למעבר ממערכות קשר תקביליות )אנלוגיות( למערכות ִספרתיות 

)דיגיטליות(, וכן הוחל השימוש במחשבים לצרכים טקטיים, בעיקר בחיל התותחנים.

יחידות הקשר אורגנו מחדש. מערך התחזוקה הותאם למשימות החדשות. נערכו 

אימונים בהיקף נרחב, והיקף הפעילות המבצעית היה מובהק. יחידות חיל הקשר 

והאלקטרוניקה היו ברמת כשירות ומוכנות גבוהה.

חיל הקשר והאלקטרוניקה בפיקודו של שלמה היה בכוננות גבוהה בעקבות הקרב 

האווירי עם הסורים ב־13 בספטמבר 1973, ולפני ראש השנה נערך במוכנות מלאה, 

ִתגֵּבר את יחידות הקשר בעוצבות, קידם אמצעי תקשוב לרמת הגולן ולסיני וביצע 

"תרגילי מודל" לאנשי מילואים, להבטחת כשירותם.

החיל היה מוכן ליום פקודה, והניסיון שנרכש במלחמת ההתשה תרם לבניית יכולות 

החיל. חיילי חיל הקשר והאלקטרוניקה ומפקדיו היו מסורים ונחושים. כאשר פרצה 

מלחמת יום הכיפורים בשישה באוקטובר 1973, לא אכזב חיל הקשר והאלקטרוניקה 

ונתן חופש פעולה מבצעי לשרשרת הפיקוד. מערכות הקשר היו גמישות והתאימו עצמן 

במהירות לשינויי הסד"כ, לציוות הכוחות ולמצבי הקרב המשתנים.

ללוחמה אלקטרונית )ל"א( היה תפקיד חשוב בלחימה, ולתחזוקת קשר שתפקדה 

היטב היה משקל חשוב בשמירה על יכולת הלחימה. ההפתעה הצבאית של הסורים 

והמצרים במלחמת יום הכיפורים הפכה בתוך ימים אחדים של קרבות קשים לניצחון 

ישראלי מוחץ. צה"ל התגבר בתוך ימים אחדים על ההפתעה, הדף את כוחות סוריה 

ומצרים, איים באש תותחים על פרוורי דמשק, כיתר ארמייה מצרית והגיע עד טווח 

של 101 ק"מ מבירת מצרים. לחיל הקשר והאלקטרוניקה בפיקודו של שלמה היה חלק 

חשוב ביכולתו של צה"ל להגיע להישגים אלו.
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הקשר"ר, תא"ל שלמה ענבר, בביקור בָמָש"א 7300, בשנת 1974.
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

תא"ל שלמה ענבר, לאחר שסיים את תפקיד הקשר"ר בספטמבר 1975, הועלה לדרגת 

אלוף. הוא מּונה לתפקיד ראש יחידת המחקר והפיתוח במשרד הביטחון וצה"ל, תפקיד 

שבו היה, בין היתר, נציג מערכת הביטחון בכל הקשור לקידום צבא איראן. )זו הייתה 

תקופת שלטון השאה, טרם המהפכה שבה חומייני תפס את השלטון.(

באוגוסט 1977 לאחר שסיים את תפקידו כראש מֹו''ּפ, מּונה שלמה לתפקיד נספח 

צה"ל בארה"ב ובקנדה, תפקיד שמילא שלוש שנים. זו הייתה תקופה מיוחדת, שבה 

נחתם הסכם השלום עם מצרים. לארה"ב היה תפקיד מהותי בהיערכות צה"ל בקו 

הגבול החדש, ולשלמה )כנספח צה"ל בוושינגטון( היה תפקיד עיקרי בעיצוב פרטי 

הסיוע האמריקאי לישראל. בתפקיד זה בלטו לא רק הבנתו הצבאית וחזונו, אלא 

יכולתו ליצור קשר ואמון יוצאים מן הכלל עם אנשי הממשל והתעשייה. בתום תפקידו 

זה עוטר באות לגיון ההצטיינות )Legion of Merit( האמריקאי עבור "מנהיגות יוצאת 

דופן, ניהול, שליטה והובלה בביצוע שירותים ופעולות מיוחדות יוצאות מגדר הרגיל 

הראויים לשבח". האות הוענק לשלמה בידי מזכיר המדינה לענייני צבא ומזכיר המדינה 
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לביטחון, ב־28 בדצמבר 1980, על ידי השגריר בתל אביב, ובנוכחות הרמטכ"ל רפאל 

)"רפול"( איתן.

אות לגיון ההצטיינות, 1980
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.

בשירות הקשר הארצי של "ההגנה", 1947‑1948

במהלך קורס קציני הקשר למדו נוהל דיבור, הצפנה, איתותים ומורס. לשלמה היה 

חשוב מאוד להתמקצע בתחום, והזיקה לעולם הקשר שאפיינה אותו הייתה מרשימה. 

גם בזמן הפנוי של חברי הקורס, דאגו שיַתרגלו את הנלמד. דוגמה לכך היא זיכרון 

ישן, שבו בזמן ארוחת החברים ביקש מחבר שיעביר לו מלח בשולחן באמצעות הקשה 

לפי קוד מורס. ערך המקצועיות חשוב לו מאוד והוא האמין שבזכות למידה לא רק 
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בפן הפורמלי ניתן להתמקצע ולהכניס את העולם המקצועי לשגרת היום־יום. שלמה 

למד תחומים רבים בכוחות עצמו, הוא החליט שיש להנחיל את הדברים שלמד לדורות 

הבאים וכתב עם ישעיהו לביא )"אישי"(, לימים הקשר"ר הרביעי, את חוברות ההדרכה 

הראשונות ששימשו את הבאים אחריהם.

בתפקידו הראשון מּונה שלמה ענבר לקצין קשר של נפת אשר מכפר ֵהס שבשרון 

ועד לפאתי פתח תקווה. האתגר הראשון שעמד בפניו היה הקמת מחלקת קשר של 

הנפה, אך לא היו לו חיילים. מדובר בתקופה ללא צבא, ללא בקו"ם וללא גיוסים. 

עובדה זו גרמה לו לצאת ולגייס אנשים בעצמו.

שלמה יצא עם עמנואל מילר )לימים מאור(, מש"ק קשר, לרחובות המושבות 

בשרון ויחד נכנסו לבתים ושכנעו צעירים שיבואו איתם למחלקת הקשר באמצעות 

שימת הדגש לצעירים לפני גיוסם בערכי הציונות ובשליחות למען המדינה. תחושת 

השליחות למדינה יהודית וההקרבה שצריך לתת למדינה הנחו את שלמה בדרכו. 

מכאן ניתן לראות את היוזמה של שלמה, הוא יצא בכוחות עצמו וגייס אנשים אף 

שאין זה תפקידו העיקרי. היה חשוב לו להקים את מחלקת הקשר אשר לפי ראות 

ִמרשם קשר למבצע שחרור כפר סבא הערבית )בכתב ידו של שלמה ענבר(, 

15 באוקטובר 1948
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.

תעודת הקצין של שלמה ענבר עת שחרורו בשנת 1981
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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15 באוקטובר 1948
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.

תעודת הקצין של שלמה ענבר עת שחרורו בשנת 1981
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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עיניו היא חשובה בהגנת המדינה. לאחר גיוס האנשים החל איתם בתהליך הלמידה 

וההתמקצעות. תחילה אף לא היה להם מקום מסודר לאימונים, הם התאמנו בבית 

נטוש, ישנו על ערמות חציר שהיו בחצר הבית והשתמשו בברז שהיה בחצר לשם שתייה. 

עקב התנאים הקשים דאג שלמה לטפח את הציונות ולהדגיש את חשיבות תרומתם 

כדי להחדיר בהם מוטיבציית אין קץ – איש מהם לא התלונן. הצעירים שעד לפני אותו 

רגע היו שקועים בחייהם, כעת הם עובדים ומשקיעים בתנאים מועטים למען מטרה 

עליונה, הקמת בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל.

השליחות שבלטה והייתה מנוע הבערה הפנימי של שלמה באה לידי ביטוי באחד הקרבות 

הקשים בגזרתו, סביב קיבוץ רמת הכובש. באחת ההפוגות שבין הקרבות נפסק לפתע 

הקשר עם הנפה. התברר שקרה כך מפני שאזלו הסוללות במכשיר הקשר מק-300. 

שלמה יצא מייד באוַפנועו להביא סוללות חדשות. בדרך, מישהו סימן לו לעצור, הוא 

עצר ולקח אותו איתו. שלמה אמר: ״לא רציתי להשאיר יהודי לבדו באזור שעדיין היה 

מסוכן לתנועה״. האנושיות בערה בליבו כערך עליון. בהמשך הנסיעה סטה האוַפנוע 

ונפל לתעלה, והטרמפיסט נפצע. הדבר הראשון שאמר שלמה שידאגו לטרמפיסט, 

ולאחר מכן ביקש שיעזרו לו לעלות לכביש שימשיך בדרכו. מכאן ניתן לראות שגם בזמן 

מלחמה חשובים לו חיי כל אדם בפרט, אך בלי לוותר על המשימה. שלמה יכול היה 

לשלוח חייל אחר שיביא סוללות, אך התנדב לעשות זאת בעצמו ומייד רץ למשימה. 

גם כאשר היה לו עיכוב בשטח, חשב איך הוא יכול לעזור ולהציל כל יהודי.

שלמה עבר תאונה, החליק, קם והמשיך לעבר משימתו והביא את הסוללות לקשר 

בחזרה. ערך חיי האדם והמילה שנתן לאנשים היו הדברים החשובים בעיניו. באחד 

הימים הייתה הפגזה ונותק הֶּכֶבל הקווי. יואב ָטַטרָקה, אחד הקוונים במחלקת הקשר 

יצא לחבר את הכבל שנותק, אך שלמה עצר בעדו כי הבטיח לאימו של יואב שיחזירו 

הביתה בשלום. שלמה לא רצה שיואב יסתכן, תיקן במקומו את הכבל וניצל בנס מפגז 

שפגע במקום רגעים אחדים לאחר התיקון.

יתר על כן, שלמה בהיותו קצין הקשר של נפת אשר יצר קשר דרך קו עילי לאורך 

פסי הרכבת שעוברים לרגלי הגבעות בשומרון. על פסים אלו עברה רכבת שחיברה בין 

ֵחיפה לעזה. לימים הבין כי ברצונו להשתמש בקווים הללו. הערבים שברחו מיישוביהם 

עקב המלחמה לא חיבלו בכבלים, לכן עלה והתחבר לזוג חוטים. חייג בטלפון וענה 

לו מישהו מהצד השני. שלמה התחיל לדבר איתו בערבית, וכאשר התגלגלה השיחה, 

התברר כי הערבי הזה הוא הקוון המקביל של אביו של שלמה בטּול ַּכרם בשומרון. 
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הוא השתתף בבר המצווה של שלמה בביתו בנתניה. דרך אדם זה גילה שלמה כי אביו 

נפצע ומאושפז בבית חולים בילינסון שלושה חודשים. לשלמה לא סיפרו על כך כי רצו 

שיישאר ממוקד בתפקידו ובמהלכים שהיה צריך להוביל.

במאי 1948, לאחר שהוקם צה"ל ושלמה קיבל את דרגות הסגן, התמנה לקצין 

הקשר הקווי והטלפונים של חזית ב׳. שלמה הקים את התפקיד והיה הראשון לבצעו. 

הוא היה צריך להקים את כל המערכות ואת דרישות התפקיד ולהנחילן לבאים אחריו. 

שלמה העיד שפיתח יכולת לראות את הנולד עוד מקטנותו ולחשוב כמה צעדים קדימה; 

תכונה זו ִאפשרה לו להיות קצין קשר טוב שרואה תמיד שתי פעולות קדימה. כשקיבל 

עליו את התפקיד השני והקים אותו בעצמו, הוא יזם, תכנן והיה בעל ראייה מערכתית 

לעבר העתיד לבוא. שלמה הביע יכולות מרשימות, הקרין ערכים טובים, שהושרשו בו 

עוד מינקות, והנחילם לדורות הבאים.



מפת נפת אשר, 1948
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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סגן קצין הטלפונים הארצי, 1949‑1950
לאחר מלחמת העצמאות, שבה שימש שלמה קצין הקשר של נפת אשר וקצין הקשר 

הקווי של חזית ב', עבר לתפקידו של סגן קצין הטלפונים הארצי. מינוי זה קיבל עליו 

לאחר ריאיון עם אברהם זינגר, קצין הטלפונים הארצי, שהציע לשלמה לשמש סגנו.

שלמה אהב את ההצעה ואת הרעיון של התפקיד וׂשׂש לבצע את העבודה. אכן, 

המלאכה הייתה רבה. שלמה, סגן צעיר בצבא הנמצא בראשית צעדיו, הוא בקושי 

בן 20 וכבר מוטל עליו תפקיד המשפיע על החיל ומעצב אותו. אברהם זינגר בחר 

בשלמה להיות סגנו משתי סיבות: האחת – אברהם לא היה רהוט דיו ולא שלט בשפה 

האנגלית, ולכן היה זקוק לעוזר שישכתב עבורו את מכתביו. הסיבה האחרת – רצה 

ששלמה יתכנן תוכנית ארצית של קשרי הטלפונים באותו הזמן, קווים מהצפון לדרום 

ובכל הארץ. קודם שנכנס שלמה לנעליו החדשות מבחינה מקצועית, נשלח לִמפקדת 

החיל שהייתה ממוקמת ביפו. הוא נשלח ליפו לא בענייני טלפונים, אלא לצורך עיסוק 

וריאיון של עולים חדשים שזה מקרוב באו, התייצבו וטענו כי היו אנשי קשר ברוסיה, 

בפולניה וכדומה במלחמת העולם השנייה. הם לא ידעו לדבר את השפה, ואילו שלמה 

היטיב לדבר יידיש, ולכן יכול היה לתקשר איתם. בהיותו בקושי בן 19 שנים, ראיין 

אנשים בני 25 ומעלה.

לאחר שסיים עיסוק זה עם העולים החדשים, נכנס לתפקידו ומימש את ייעודו. 

שלמה תכנן את תוכנית הקשר הארצית. הכול התפעלו מתוכניתו; גם הקשר"ר דאז 

ראה אותה והתלהב ממנה. שלמה נעשה למבין הראשי בטלפונים מבחינה טכנית.

כסגן קצין הטלפונים הארצי, שלמה היה אמון על שלושה תחומים: קשר עם 

הדואר, תכנון תוכניות שניתנו לדואר לביצוע, קיום בקרה על ביצוע התוכניות. מאחר 

ששלמה היה ממונה על הזמנת הקווים, הוא היה מעורה ומקובל בדואר. וכך ֵהסב 

גאווה גדולה לאביו, שראה כי בנו ממשיך את מורשתו ואת מגמת הקשר בתעסוקתו.

עם הזמן התהפכו היוצרות. במלחמת העצמאות נשען שלמה על אביו ועל בלוך, 

מהנדס מרעננה, שהיו קציני הקשר של "ההגנה" באזור השרון. כעת, שלמה, מטעם 

הצבא, מספק את התקציב לדואר לצורך יצירת התקשורת.

בהגיע שלמה לִמפקדת הקשר"ר, נמנתה עם כישוריו טכניקה שלמד בתפקידו 

הקודם, וכך ידע איך להזמין קווים וכיצד לעבוד עם הדואר, איך מוודאים חיבור של 

כל הכבלים, ואילו פרטים צריך לתת כדי להתחבר וכדומה. בִמפקדת הקשר"ר ביסס 
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את מקומו בתור אדם המבין בקשר קווי, הנושא בסל ערכיו וכליו יכולות ארגון וכישורי 

פיקוד של קצינים בכירים.

כשכיהן בתפקיד סגן קצין הטלפונים הארצי לא הייתה מלחמה, אך הייתה פעילות 

ביטחונית נגד מסתננים ונגד כנופיות ערביות בגבולות. התבצעו כל הפעולות של בין 

המלחמות ובשוליהן. יש להביא בחשבון כי לא היו באותם הימים גבולות מבוצרים, 

ולא היו דברים קבועים. הכול היה בתנועה ובהתהוות ולפי מיטב השיפוט והיכולת 

של האנשים שניהלו ופיקדו באותו הזמן.

באותו הזמן היו בִמפקדת הקשר"ר עסוקים בארגון מוסדות הצבא לפי שלא היו 

לנו לפני כן. ארך זמן רב עד שעלה בידי הצבא להתארגן ולהתמסד, לשלב בין שני 

הזרמים בו שיצרו אותו – זרם "ההגנה" והפלמ"ח, וזרם בוגרי צבא בריטניה. למעלה 

מזה, בתחום תפקידו דאג שלמה לבסס את תהליכי העבודה בין צה"ל ודואר ישראל 

ובין חידוש המנגנונים ההנדסיים שהיו. היה צריך לחדש את המנגנונים כי חלק גדול 

מאוד מכוח האדם שהיה בדואר המנדטורי היו ערבים, ואלה נעלמו כשברחו מיפו. 

יתר על כן, את מרכזי הכובד והתקשורת מיקמו הבריטים בכוונה ביישובי הערבים 

כי חששו מהיהודים. כל הריכוזים מוקמו בֵחיפה, בעזה, ביפו, בטּול ַּכרם, בשכם ועוד. 

היה צורך לבצע דרישות לקשר ולהעביר את המרכזים לאזורי היהודים. שלמה השתתף 

במחשבה ובדרישות לקשר.

באותה עת השתלם שלמה בשני קורסים: האחד – קורס שנקרא "כתיבה צבאית". 

את הקורס לימדו בבה"ד 3, שלושה שבועות של קורס חשוב מאוד. הקורס היה חשוב 

מאוד מפני שהיו בצה"ל שתי אסכולות שהתאחדו בעת הקמתו. היה אפוא צורך ליצור 

שפה משותפת שבה ישתמש צבא ההגנה לישראל. שפה זו היא שפת הכתיבה הצבאית. 

שלמה כסגן קצין הטלפונים הארצי עסק בתוקף תפקידו בכתיבת דּוחות, מסמכים 

בפורמטים אחדים; הקורס היה יעיל ורלוונטי עבורו. הקורס האחר שלמד היה קורס 

שיפוט צבאי.

לאחר תפקיד מובהק זה, שבו פעל שלמה וקידם תהליכם רבים, התקדם לתפקידו 

הבא – מפקד ענף הקשר הקווי בבה"ד 7.
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שירות בבה"ד 7, 1951‑1953
לאחר שסיים שלמה את תפקידו במפקדת קצין הקשר הראשי לימינו של אברהם 

זינגר, התבשר שלמה שעליו לעבור לבה״ד 7. לטענתו, תפקיד ההדרכה חשוב, אך 

הוא רצה להישאר במקום שבו נקבעים הדברים, סמוך למקבלי ההחלטות. שלמה 

הסיק מהעניין: ״לפעמים לוקחים אותך לתפקידים ולמקומות לא מלהיבים. הם לא 

במסלול שבו רצית להמשיך ולהתקדם. אבל במבט לאחור, דווקא אותם תפקידים 

שלא הרשימו, התבררו כמאוד חשובים להמשך הדרך בחיל ובצבא״. שלמה הבין 

שתמיד צריך לבוא בפתיחות לבאות, וגם אם אין הדברים מסתדרים בראשית הדרך, 

לבסוף יהיה הכול ברור.

שלמה מּונה להדריך את הקשר הקווי, מקצוע הנחשב ליּוקרתי פחות, לעומת שאר 

מקצועות חי"ק, שאליהם הגיעו המתגייסים בעלי הנתונים הגבוהים יותר. שלמה היה 

נחוש לשנות את המצב. הוא החל לפתח את מקצוע קוונות השדה המכשיר חיילים 

למתוח קווים חדשים לנקודות שונות. על פני הדברים מדובר במשימות אפורות, 

אבל במלחמה הן יכולות לשנות את מהלכי הקרבות. שלמה רצה להחדיר לחיילים 

תפיסה זו. הוא הקים שדה הדגמה לקוונות שדה במרכז הבסיס, וזה נועד לתרגל את 

החיילים לתרחישי אמת. תורת ההפעלה הייתה פשוטה, אבל לא תורגלה קודם שהגיע 

לבסיס וגם לא נכתבה ִספרות הדרכה בנושא. שלמה בנה והקים שדה הדגמה, לימד 

את השיטה וכתב אותה בספר הדרכה ביעילות ובחריצות שאפיינה אותו. הוא ירד עם 

החיילים שהדריך לפרטים הקטנים ולימד אותם את הדקויות כדי שהקשר יעבוד. הוא 

הבין את חשיבות תפקידו ורצה להכניס בו שינויים שיישארו לבאים אחריו ויכינו את 

החיילים שזה עתה התגייסו לשירותם הצבאי, שירות שחשיבותו רבה במלחמה על 

הבית, על מדינת ישראל.

שלמה הפך את קוונות השדה במדור למקצוע מושך, מרתק ומלהיב. נערכו תחרויות 

בין כל מיני קבוצות בשדה הגדול. מקצת הקטגוריות שהתחרו בהם היו – מי מצליח 

להעביר מהר יותר את הכבלים מתחת לפסי הרכבת, ומי משחיל יותר מהר את הכבלים 

בצינור בתעלה. מדור הקשר הקווי הפך לאטרקטיבי, וגם בכירי המטכ״ל הגיעו לבקר בו.

בשיחה עם מונטי הררי )לימים אלוף־משנה(, אז ראש מדור קוונות שדה, קצין בעל 

רקע קרבי, הוחלט כי החיילים צריכים לדעת איך לעבוד בתנאי קרב. מונטי בחר שטח 

בראשון לציון, ושם אימנו את החיילים באש חיה. כיום, לו היה מישהו עושה דבר 



אבני הדרך בחיי האלוף שלמה ענבר

57

כזה, בתוך כמה שעות כבר היה מועמד למשפט… אז היה מותר. הם הדמו לחיילים 

מצב אמת והוציאו אותם לבסיסים מוכנים ככל הניתן.

״הרגשתי שאני יוצק תוכן חדש למדור ולענף הקשר הקווי. התגובות שקיבלתי 

מִמפקדת קצין הקשר הראשי ומאברהם זינגר, קצין הטלפונים הארצי, היו מצוינות. 

כולם הרגישו את השינוי הגדול גם בביצועים, ולא פחות מזה – במוטיבציה של החיילים. 

מדור קוונות השדה הפך למבוקש מאוד״. החיילים שהגיעו למדור היו ברובם עולים 

חדשים שלרוב לא דיברו עברית. למדריכים הייתה משימה כפולה: גם להפוך אותם 

לחיילים וגם לישראלים. המדריכים עשו זאת בהצלחה, ולחיילים הייתה גאוות מקצוע 

וגאווה אישית. שלמה הצליח להעלות את רוחם של אנשי המדור בכוחות עצמו, יזם 

תוכנית אימונים וספר הדרכה והכשיר חיילים שלא ידעו דבר לחיילים הטובים ביותר 

שיש. כוח הרצון שהיה לו עורר השראה. גם כאשר לא מּונה לתפקיד שרצה, הוא השקיע 

בו את כל יכולותיו ועשה זאת בצורה הטובה ביותר, והיא הרשימה את כולם.

בקיץ 1953 מּונה שלמה למד״ר הבסיס בבה״ד 7. עם קבלת התפקיד הועלה לדרגת 

רב־סרן. כעת היה ממּונה על כל מערך ההדרכה של הבסיס: ״מד״ר בה״ד 7 היה עבורי 

תפקיד מאוד אינטנסיבי עם ראייה רחבה. רכשתי ניסיון לא רק ברמה הטקטית אלא גם 

ברמה האופרטיבית״. במהלך תפקידו הכשיר את המפקדים הטובים ביותר כדי שאלה 

יכשירו את החיילים בצורה הטובה ביותר. החיילים שיצאו מבה״ד 7 היו מקצועיים 

ביותר; הם סייעו רבות ליחידות הקשר בבסיסי צה"ל ותפקדו לאחר שחרורם בתפקידים 

בכירים בחברות תקשורת אזרחיות, כגון "בזק".

באותן השנים )1959-1949( היה צנע בארץ, לא היה אוכל בבתים ולא היה כסף 

לפנאי. המצב הגיע לידי כך שלא זרקו אוכל מהמטבח, אפילו קליפות. כל קליפה 

שנשארה היו לוקחים ואוכלים. היו שלא היה להם למי ללכת בחופשה, ולכן נשארו 

בבסיס בשבתות כדי שיהיה להם אוכל. במוצאי שבת היו צריכים כל החיילים לחזור 

לבסיס, ובלילה נערך מסדר. במסדר עבר שלמה מחייל לחייל ווידא מעבר לנוכחות 

החייל אם יש תנאי שירות אלמנטריים, כגון היש לכולם שמיכה, כרית, מיטה; האם 

החייל ישן דיו, והאם יש לו בגדים ללבוש.

שלמה מספר כי אחת ההצלחות הגדולות ביותר שחווה כמד״ר היה בהכשרת בנות 

באיכות גבוהה, במיוחד למקצועות העילית בחיל הקשר – צופן ומורס. השתלבותן 

בקורסים מעורבים עם חיילים הייתה מוצלחת ביותר. באותה עת לא כל הנשים שירתו 

בצה"ל, וזו הייתה הצלחה גדולה לזכותו.
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נוסף על תפקיד המד״ר, היה לשלמה חשוב לשלב בתפקידו גם ענייני חינוך: חינוך 

לציונות, לאהבת הארץ ולאהבת האדם. הוא יזם הקמת בית ספר תיכון לילדי הסביבה. 

לימדו בו מורים ששימשו בו גם מדריכי הבסיס. הביקוש היה רב, והכול רצו ללמוד 

אצל המורה שלמה עד שקרתה בעיה שהתלמידים הסכימו ללמוד רק כאשר הגיע שלמה 

בעצמו ללמד אותם. הוא בחר לפעול תוך "הגדלת ראש" ושילב רובד נוסף מעצמו אל 

תוך התפקיד. הוא שילב בין חובות התפקיד בחדשנות רבה לבין יוזמת הקמת בית 

הספר. בית הספר הושתת על ערכים שבהם האמין, והוא חש תחושת סיפוק. התלמידים 

באו לבית הספר היות ששלמה סיפק להם שלוש סיבות: הראשונה – בית הספר סיפק 

להם שתי ארוחות ביום, דבר שנחשב נדיר באותם הזמנים; שנית – בית הספר דאג 

שלכל ילד יהיו בגדים ללבוש. אם לא התאים הבגד לילד, היה מקבל בגד חדש. הסיבה 

השלישית הייתה לצורך השכלתם, שבה שלמה האמין יותר מכול.

לאחר שנתיים מאתגרות ועמוסות שבהן שלמה תפקד כמד״ר בה״ד 7, הוא סיים 

את תפקידיו בבה״ד 7, מקום נוסף שבו הטביע את חותמו. שלמה הנחיל שינויים רבים 

בבה״ד שהשפיעו על מחליפיו. הוא עשה זאת ברצון רב ובתחושת שליחות.

מספר שלמה:

לאחר שנתיים בתפקיד ראש ענף קשר קווי בבה"ד 7, מוניתי לקצין קשר בחטיבה 10, 

היא חטיבת "הראל" המפורסמת, חטיבת הפלמ"ח שעליה פיקד יצחק רבין במלחמת 

העצמאות בקרבות הקשים באזור ירושלים. כקצין הקשר החטיבתי הייתי ממונה גם על 

פלוגת הקשר החטיבתית וגם על מחלקות הקשר בכל אחת מגדודי החטיבה. "הראל" לא 

הייתה שונה מיחידות אחרות באותם ימים, ונאלצתי להקים את הפלוגה שלי מן היקב 

ומן הגורן. לא קל לקחת חיילים חסרי מוטיבציה וידע מקצועי, ללמדם את יסודות הקשר 

ולהאמין שבתוך זמן קצר הם יהיו מסוגלים להיות כוח החלוץ שמקים את הקשר הקווי 

והאלחוטי לכל כוחות החטיבה. לא נתתי לאירועים החיצוניים להשפיע על הדרך שבה 

בחרתי לארגן ולאמן את פלוגת הקשר. קל זה לא היה. אבל כהרגלי, אני אוהב לשנות 

דברים, לאתגר, לפתח. בסיום שנה ורבע בתפקיד יכולתי לדווח למפקד החטיבה שיש לו 

פלוגת קשר מילואים שמוכנה לצאת למלחמה.
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קצין הקשר של אוגדה 38 ושל ֵגיסות השריון, 1956‑1962
שלמה היה חניך בקורס חדש וחשוב: השתלמות קציני קשר חטיבתיים, וסיים אותו 

בהצטיינות. הוא היה סבור כי ישתבץ באחת משתי החטיבות הסדירות באותה עת: 

חטיבה 1 – "גולני", וחטיבה 7 – שריון. הדבר לא קרה כי מינו אותו לתפקיד מפקד 

בסיס האחסנה של חיל הקשר. בתחילה התפלא מאוד, ועם הזמן הבין שאין ממאנים 

לגדול, ויש לקבל החלטה שמגיעה ממפקד החיל. במבט לאחור הבין כי ההחלטה הייתה 

נכונה עבור החיל ועבורו כאחד:

״למדתי את חשיבות הלוגיסטיקה, התכנון, הציוד וההנדסה. נפתח אליי עולם שלם שלא 

הייתי מודע לו קודם לכן."

לאחר תפקיד זה התמנה שלמה לתפקיד שהוקם במיוחד עבורו: קצין תכנון האפסניה 

בענף אפסניית הקשר. חלק מהתפקיד היה ממונה על תכנון המערך הלוגיסטי של 

החיל. הוא היה אחראי גם להכנת קיצורים וכינויים מקוצרים לכל שמות המכשירים 

והאביזרים של חיל הקשר: שם של כל חוט, מכשיר ואביזר קוצר. הוא המציא שפה 

חדשה, מילון מושגים של חיל הקשר כשקבע קיצורים לשמות הציוד. למשל, במקום 

להשתמש במילה "אנטנה", הופיע הקיצור אנ' והמספר הקטלוגי שלו; במקום "מכשיר 

קשר" – מ"ק ]קראו: ֵמם־קּוף[, וכן – "רכב קשר" – ָרָק״ש, "תיבת קשר" – ָתָק״ש, 

ִמרכזת – מרכ', וכולה. כל הצבא דיבר בשפה זו. קיצורים אלו נקבעו באמצע שנות 

החמישים של המאה העשרים, והם בשימוש עד עצם היום הזה.

בהיותו ראש מדור ציוד הקשר למד שלמה באופן יסודי את צורכי חיל הקשר. הוא 

למד לעבוד עם ספקים בארץ ומחו״ל והדגיש תמיד שיש לעבוד עם כמה ספקים כדי 

שלא להיות תלוי בספק אחד. הדבר נכון גם בחיל. תמיד יש לדאוג שתגובה התקשורת, 

ואסור שיקרה מצב שבו תקשורת תנותק במהלך המלחמה. הדבר מתקיים גם היום, 

תמיד יוצרים גיבויים. אין להסתמך על גורם אחד בלבד.

לפני מבצע "קדש" הגיע שליח ובידו פתק שכתוב בו ששלמה יתייצב בבה״ד 7 

לאמן את גדוד הקשר של אוגדה 38 שהוקמה שנה קודם. האימון נמשך כחודש במהלך 

אוקטובר 1956. יום לפני סיום האימון זומן הגדוד עם שלמה לאזור קיבוץ משמר 

הנגב. בלילה הבין שכעת הוא קצין הקשר של אוגדה 38 לאחר שהודח הקצין לשעבר. 

התאריך היה 29 באוקטובר 1956, תחילת מלחמת סיני. שלמה קיבל עליו אחריות 

גדולה בשעה מכרעת, שמר על קור רוח ודאג לעשות את התפקיד בצורה הטובה ביותר. 
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ההגעה לגבול מצרים וההתמקמות בו היו מהירות ויעילות. המלחמה הסתיימה לאחר 

חמישה ימים, ושלמה יצא כעבור שנה לקורס ציוד ואפסנאות ולקורס מתקדם לקציני 

חיל הקשר האמריקאי בארצות הברית.

בתום שנת 1957 חזר לארץ והוצע לו התפקיד של קצין הקשר של ֵגיסות השריון. 

שלמה תהה כיצד יוכל להיות קצין קשר של ֵגיסות השריון מבלי להכיר את הטנקים, 

היכן למקם את מכשירי הקשר ומה בפועל עושה הטען־קשר. שלמה הסביר למפקד 

הַגיס שלפני כניסתו לתפקיד הוא מוכרח לעשות הסבה לחיל השריון ולהצטרף לקורס 

קצינים שהם בתחילת דרכם בחיל.

התחלתו של שלמה בחיל שריון הייתה לא פשוטה. ההתנהגות והשפה שונות ממה 

שהיה רגיל, אך במהלך התפקיד הצליח להשתלב וצבר עוד ידע על עולם תוכן נוסף 

בצה״ל. ַאחד הדברים הראשונים שקידם שלמה בחיל השריון הוא קביעת אותות 

קריאה קבועים: 10-מג״ד, 20-מח״ט, 40-מפקד אוגדה ועוד. לכל קצין או לכל מסגרת 

היה אות קריאה קבוע. בחיל קיבלו את הרעיון, וצה״ל כולו אימץ בחום את אותות 

הקריאה. שלמה קיבל ברכות גדולות על היוזמה, אך כאשר היה מפקד 848 )בעתיד 

יחידה 8200( הבין שזו הייתה טעות כי גם האויב הכיר וזיהה את אותות הקריאה 

הקבועים. בדיעבד היה צריך לשנות כל פרק זמן את אותות הקריאה כדי להקשות על 

האויב וליצור מעין הצפנה או הסוואה של המושגים.

שלמה הוביל שינויים רבים בֵגיסות השריון. ציוד 

הקשר שודרג, שונו שינוי של ממש כל נוהלי הדיבור 

בקשר ומהירות המעבר בין תדרים בקשר הפנים. שלמה 

סיים את תקופתו בשריון לאחר שלוש שנים וחצי. הוא 

השתלב בחיל טוב מאוד והיה קצין שריון לכל דבר. 

כהרגלו השאיר חותם גם בחיל זה. בשנת 1961 התווספה 

לשם חיל הקשר המילה "אלקטרוניקה", והחיל נקרא 

בשמו החדש: "חיל הקשר והאלקטרוניקה". שלמה 

החליט לנסות ולשלב באחד התרגילים הגדולים את 

נושא הלוחמה האלקטרונית שהיה עדיין בראשיתו. 

התרגיל הוכיח לכל הצבא והעולם שבלעדי קשר אי־

אפשר לנהל מערכה. התרגיל הוביל למחשבה על ָנָל״א: 

נגד לוחמה אלקטרונית.

סמל הענידה על דש הבגד 

מציין את שילוב הקשר 

והאלקטרוניקה. הגה ועיצב 

שלמה בסיוע חזי מור.
המקור: העמותה להנצחת חללי 

חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז 

מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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מלחמת ששת הימים
בשנת 1967 חגגנו את יום העצמאות. כוחות היבשה המצריים חצו את תעלת סואץ ונכנסו 

למרחב סיני. פתאום, בין כל החגיגות והשמחה, מצאה מדינת ישראל את עצמה נכנסת 

למצב חירום בשלושה שבועות שבהם גויסו כוחות מילואים רבים. את ימי הכניסה 

למצב חירום, שבהם גויסו כוחות מילואים רבים, ניצל עד תום חיל הקשר להתכוננות 

ולאימונים למלחמה. שלושה שבועות היה עיבוי של תשתיות הדואר הישראלי כדי 

לפרוס את היחידות ואת המפקדות בשטחי הכינוס. לצורך כך הושתלו ַּכבלי תקשורת 

בגזרה, נעשה שימוש ברשתות רדיו מרחביות והתקיימו אימונים ותרגולים.

במאי 1967 נכנס החיל לתקופת המתנה מורטת עצבים, וזו הסתיימה ב־5 ביוני 

עם יציאתנו למלחמה על מצרים ובניצחוננו הגדול במלחמת ששת הימים. אמר סגן 

קצין הקשר הראשי, שלמה ענבר:

שלושה שבועות של מצב חירום ִאפשרו לנו התארגנות יוצאת מן הכלל מבחינת ארגון 

הכוחות והשליטה בהן", "יצאנו למבצע כשהכול היה מוכן.

אותה עת התאפיינה בהתקדמות טכנולוגית בארץ ובעולם, וזו השפיעה ישירות על 

מערכות הקשר של אותן השנים. חיל הקשר הגיע מוכן למלחמת ששת הימים, רוב 

הציוד המיושן ששימש את החיל במלחמת סיני הוחלף, ובמקומו נרכש מיטב ציוד 

הקשר שהיה בשימוש ִצבאות המערב. בד בבד לרכישות גדולות, שונתה שינוי מובהק 

תורת ההפעלה של החיל: מוסדו ַחָּפ"קים בַדרגי השדה, שודרגו הִמפקדות העיקריות 

ומוצבי הפיקוד הנייחים, והחיל הצטייד במספר לא מבוטל של רכבי קשר שיועדו 

ליחידות הלוחמות.

המפקדות הניידות היו מבוססות על מערכות קשר ייעודיות שהותקנו על נושאי נשק 

]נּון־נּונים[, על משאיות ועל זחל"מים, ועיקר רכב הקשר הייעודי היה ָרָק"שים: מתקנים 

ייעודיים עם כלי רכב ולא תיבות שניתן להפרידן מהרכב בקלות. מתקנים נייחים באתרים 

שולטים קישרו בין הכוחות הלוחמים הניידים לתשתיות הנייחות. מתקנים כאלה היו בין 
השאר בהר כנען בצפת, בבנייני האומה בירושלים ובמצפה רמון בדרום.8

באותם הימים עברו על חיל הקשר שינויים רבים. נרכשו מכשירים חדישים שהותאמו 

להתניידות יבשתית, התמסדה ההכשרה הטרום־צבאית בבתי הספר לקשר ולאלקטרוניקה, 

רוזן ונגל, שבעים שנות קשר ותקשוב.  8
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וננקטו כמה וכמה פעולות למען חידוד ושיפור של הקשר. צעד זה הוא שהביא את 

חיל הקשר למלחמה כשהוא מוכן, מאומן, מתורגל ומצויד נכון באמצעים מודרניים 

המתאימים לאותה מלחמה.

בארבעה ביוני 1967 התכנסה ישיבת ממשלה, ובה הוחלט לנקוט פעולה צבאית 

לשחרור ישראל מטבעת החנק הצבאית ההולכת ומתהדקת סביבה. למוחרת, בשעה 

רבע לשמונה בבוקר, נפתחה המלחמה במהלומה אווירית מקיפה.

מבחינת הקשר נפתחה תחילת המלחמה בדממה מופתית: רצינו להשיג הפתעה 

במלחמת ששת הימים, ולכן הייתה ִדממת קשר מוחלטת. הקרינה האלקטרומגנטית 

ממכשירי הקשר הייתה עלולה לגלות לאויב היכן פרוסים כוחותינו. כאשר נשמע שם 

הקוד ״סדין אדום״ ונפתחו כל המכשירים, הופתע האויב הפתעה מוחלטת.

מספר שלמה ענבר:

אני משוכנע שבנוסף להפתעת ההפצצה נוספה גם הפתעת האלקטרוניקה. חיל הקשר 

היה לכל אורך המלחמה מערכת העצבים של הצבא מבחינת שיתופי הפעולה בין האוויר, 

הים והיבשה.

נוסף על הציוד החדיש שרכש חיל הקשר, שלושת השבועות של תקופת ההמתנה נוצלו 

היטב לאימונים ולסגירת פערים עם היחידות הלוחמות. וידאו שכל חיילי הקשר 

באוגדות, בחטיבות ובגדודים, כולל יחידות המילואים – יקבלו הדרכה מסודרת 

בהפעלת הציוד הדרוש והוראות קשר מעודכנות.

בימים ההם היה לשלמה תפקיד חשוב בבניית אחד המהלכים החשובים שקדמו 

למלחמה: הקמת אוגדה חדשה, אוגדת דמה. היוזמה הייתה של אלוף פיקוד הדרום, 

שייקה גביש. הקמת האוגדה נועדה לשכנע את המצרים שמלבד שלוש האוגדות הקיימות, 

קמה אוגדה נוספת שיושבת באזור ּכּונִתיֶלה, סמוך לניצנה, וייעודה לתקוף מדרום. 

בהשגחתו של אל"ם דוד לסקוב )בזמנו סגן הקהנ"ר(, נבנו טנקי קרטון, הוקמו מחנות 

אוהלים, טרקטורים השאירו עקבות בחולות הנגב כדי להדמות תנועות של שרשרות 

טנקים. עיקר ההונאה הייתה ברשת הקשר. כל "המפקדים" קיבלו את אותות הקריאה 

המקובלים, אנשי הקשר עם אנשי המודיעין דיברו זה עם זה, הורידו פקודות, "הזיזו" 

כוחות ווידאו וסיפקו תעסוקה מלאה לאנשי המודיעין המצרים שמעבר לגבול.

לאורך מלחמת ששת הימים, לאחר שנקלענו להפגזות כבדות, הייתה השמירה על 

הקשר הקווי קריטית בימי הלחימה בחזית. נוסף על היות הקשר הקווי פחות חשוף 

להאזנות האויב לעומת הקשר האלחוטי, הייתה לו חשיבותו מורלית שלא תסולא 
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בפז: בזכותו יכלו החיילים, שישבו במעוזים ובפלוגות הטנקים בקו האש, להתקשר 

לעורף, למשפחה, לחֵברה, לחברים. לקשר הרצוף עם העורף הייתה השפעה גדולה על 

מורל החיילים ועל המוטיבציה שלהם להילחם בתנאים הקשים של מלחמת ההתשה. 

במלחמת ששת הימים הושלמה המשימה. ירושלים כולה אוחדה לה, ושטחים סביבה 

נוספו לתחומה. ירושלים רבתי חזרה לייעודה!

עם שחרור ירושלים העתיקה קיבל שלמה שיחה:

שוחחתי את שיחת הטלפון החשובה והיחידה במינה של חיי.

דמעות אושר זלגו מעיניו של שלמה וסובביו במטה חיל הקשר כאשר שוחח איתו קצין 

הטלפונים הארצי )אל"ם אברהם זינגר( את שיחת הטלפון ההיסטורית הראשונה 

מהעיר העתיקה, ממלון "ַאמָּבָסדֹור": "שלמה כאן אברהם, מזל טוב, אני מדבר מהעיר 

העתיקה."

ד"ר אל"ם )בדימוס( יעקב בעל־שם מספר:

ביום שכבשו את העיר העתיקה הייתה התרגשות אדירה. בשבילנו השתנה העולם. אנחנו 

יושבים בצריפין ומתים לראות את הכותל המערבי אף שאסור לנו לעזוב. בלילה אנחנו 

יושבים בחושך ישיבת מטה. בלילה קראנו לאתי, מזכירת הקשר"ר שהיה לה קול יפה, 

והיא שרה לנו "ירושלים של זהב", ואנחנו ישבנו ובכינו. למוחרת שואל אותי שלמה: "אתה 

יכול לעמוד בזה?" ואני עונה בתשובה "לא." עלינו על ג'יפ לירושלים. הראשון שפגש אותנו 

היה הקשר"ר, הוא כעס על שעזבנו אך הבין אותנו. עלינו לכותל, נגענו בו וחזרנו למחנה.
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מינוי לסגן הקשר"ר והקמת מערך המעוזים במלחמת ההתשה

רקע
שלמה ענבר התמנה לתפקיד ראש ענף ציוד הקשר וכיהן בו כשנה ורבע. בתפקיד זה 

הרגיש המשך ישיר לתפקידיו הקודמים:

״למדתי להכיר את תחום האחסנה והציוד כשמוניתי למפקד בסיס האחסנה, ושם הבנתי 

היטב את חשיבות הנושא. ידעתי שגם כראש ענף הציוד אוכל להוביל יוזמות ושינויים.״

בתחילת שנת 1966, טרם החלה מלחמת ששת הימים, התמנה לסגן הקשר"ר, ומפקדו 

היה משה )"מוסיק"( גדרון. בימים האחרונים שלפני המלחמה הקפידו על דממת 

אלחוט ועל שקט בקשר, למעט פעולות שגרתיות, והודות להם העריכו המצרים שלא 

קורה כלום, וכך הצלחנו להערים 

של  חשוב  מהלך  עוד  עליהם. 

חיל הקשר והתקשוב.

בבוקר 5 ביוני 1967 לאחר 

האוויר  חיל  מטוסי  שחזרו 

התעופה  שדות  מתקיפת 

המצריים, שמענו ברשת הקשר 

אדום״  ״סדין  הפקודה  את 

)אות לשבירת ִדממת האלחוט 

ולתחילת המתקפה של כוחות 

היבשה במלחמת ששת הימים( 

ובבת אחת נפתחו כל ִרשתות 

הקשר. המלחמה החלה!

הלחימה  ימי  בשלושת 

הראשונים נשאר שלמה במפקדה 

לוודא  כדי  העיקרית בצריפין 

שהקשר עובד, ואכן הקשר לא 

הימים  ששת  מלחמת  אכזב. 

למדינת  רבה  הצלחה  הייתה 

ישראל, ומייד לאחר סיומה פרצה 
שלמה ענבר במסוק בסיני, במלחמת ההתשה.

המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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מלחמת ההתשה וארכה כשלוש שנים. שלמה התמנה לחבר בצוות בראשות האלוף 

אברהם אדן )"ּבֵרן"( לתכנון ולקביעה של מוצבי התצפית לאורך קו תעלת סואץ. 

המשימה הייתה לקבוע מקומות שבהם אפשר להקים עמדות תצפות על קו המים 

ולהגן על עצמם. תפקידו של שלמה היה לקבוע את מקום המוצבים מבחינת הקשר 

האלחוטי בין המוצבים ואחורה לפיקוד ולתכנן קשר קווי בין המתחמים לבין יחידות 

העורף. תפקיד זה היה חשוב ביותר כי אם יבחר שלמה במקום שהוא רע לתקשר בו – 

 בכירי חיל הקשר בעת חילופי הקשר"ר: 

סא"ל משה גדרון מחליף את אל"ם זלמן שלו.

בשורה התחתונה, מימין לשמאל: סא"ל אלכס רוזן, סא"ל אורי מנהיים, 

סא"ל שלמה ענבר, הקשר"ר היוצא – אל"ם זלמן שלו, הקשר"ר הנכנס –

 סא"ל משה )״מוסיק״( גדרון, סא"ל הלל כרמלי; 

בשורה העליונה: סא"ל אליעזר הררי )״מונטי״(, רס"ן צבי דורון, סא"ל דני מירון, 

סא"ל זאב מילוא, סא"ל דוד דגני, סא"ל עקיבא לנדן, סא"ל אבהם זינגר, 

סא"ל מייק שניר, סא"ל אפרים יהוד, סא"ל יעק בארי, סא"ל מיכאל בן-יוסף, 

סא"ל רמי עברון, סא"ל משה ירושלמי, סא"ל משה )פפי( פארן, סא"ל צבי נגאל.
מקור: מאגר התצלומים של העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והתקשוב, מאוסף הַמרָמ"ק )מרכז מורשת הקשר(.



אלוף שלמה ענבר

66

לא תהא תקשורת בין המעּוזים, והמלחמה עלולה להסתיים אחרת. בסופו של דבר, 

הקשר הוא מן האמצעים החשובים להצלחת בניין המעוזים ועמדות התצפות. נקבעו 

כעשרים מקומות שבהם יהיה ניתן למקם את עמדות התצפות. בכל לילה, לאחר שחזר 

שלמה מהשטח, העביר לָמָש״א )מרכז השיקום והאחזקה( את דרישות הקשר, ושם 

החלו לבנות את המערכות על פי ההנחיות שהעביר להם שלמה. בשלב הזה תכנון הקשר 

של המתחם עם המפקדות העורפיות היה אלחוטי בלבד, עדיין לא היה אפשר לחברם 

בקשר קווי. שלמה תכנן גם איך זה ייעשה וכיצד יתבצע החיבור למפקדות, וכך קרה 

בהמשך. הקשר עם המעוזים לאורך התעלה בוצע באמצעות קשר קווי ורדיו בתדר 

גבוה ובתדר גבוה מאוד. כדי לקיים את הקשר האלחוטי, הוקמו אנטנות מיוחדות 

בפתחי הבונקרים )ִמבצֹורים(, והן היו מוגנות מפני הפגזות. נוסף על כך, בכל מעוז היה 

ַמקֵשר־פנים )אינטרקום(, ובתקן כוח האדם במעוז נקבע לשבץ באופן קבוע אלחוטאי 

שיהיה אחראי לאחזקת המערכת כולה ולהתקשרות עצמה. הסטנדרט באותם הימים 

להטמנת ְּכָבלים תת־קרקעיים היה לדעת שלמה קרוב מדיי לפני הקרקע. לכן הוא חקר 

עם אנשי ההנדסה, והיה לו ברור שצריך להיערך לקראת הפגזות כבדות שיגיעו בעתיד. 

לבסוף החליט להעמיק את הטמנת הכבלים בקרקע בעומק רב יותר של 1.8 מטר כדי 

שלא ייקרעו בהפגזות. הטמנת הכבלים בעומק זה הייתה כרוכה בסכום כסף נכבד.

בוקר אחד נקרא שלמה ללשכתו של אלוף ישראל טל, סגן הרמטכ"ל, וזה אמר לו 

לחדול מרעיון ההטמנה העמוקה משום שזה יקר מדיי. הוא ביקש משלמה שינתק את 

 הצבא מהרשת האזרחית, אך שלמה הסביר לו שהדבר בלתי אפשרי. טל המשיך והוסיף 

שיעצור מייד את ההוראה להטמין את הכבלים לעומק האדמה.  שלמה ענה לטל שגם 

בנושא זה התשובה היא שלילית, וכפי שהוא לא מתערב בענייני רפואת הקרפ"ר,  כך 

שלא יגיד לו מה לעשות בעניין הקשר. ישראל טל כעס מאוד על המצב וצעק על שלמה. 

לבסוף יצא אלוף טל מהמשרד זועף.

 ניתן ללמוד מכאן שהקשר היה חשוב מאוד לשלמה עד שהיה מוכן לבוא, להעז 

ולהסתכן אפילו מול סגן הרמטכ"ל. שלמה האמין במה שעשה והיה מוכן להילחם 

על מה שנדרש.  ככל הנראה,  לאחר שעזב ישראל טל כועס את החדר, התקשר לחברו 

הטוב "מוסיק" גדרון, וזה אמר לו שהדבר הכרחי ושיעשה כדברי שלמה. אחרי כן מּונה 

שלמה לתפקיד ראש מחלקת התכנון בָאָג"א, ובהמשך – למפקד יחידה 848 )לימים 

יחידה 8200(, ומשם התקדם ומונה לתפקיד קצין הקשר הראשי בדרגת תא"ל. בהיותו 

בתפקיד הקשר"ר התרחשה מלחמת יום הכיפורים.
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הְרָאָיה ששלמה אכן צדק היא שלא נותק הקשר הקווי במלחמת יום הכיפורים 

על אף מאות הפגזים שנורו על כל אחד ממעוזי צה"ל לאורך קו התעלה. אש המצרים 

כמעט שלא פגעה בתשתית הקשר הנייח. גם הֶּכֶבל התת־קרקעי שנפגע בימי המלחמה 

הראשונים תוקן והמשיך לפעול עד תום המלחמה. אכן הטמנת הכבלים בקרקע עלתה 

כסף רב, אך לא היה אפשר לעשות זאת אחרת על אף הנטייה לחיסכון שהראה סגן 

הרמטכ"ל. שלמה הראה נחישות, דעתנות וכוח רצון ובעזרתם עלה בידו להשיג את 

מבוקשו.

ב־1967 מּונה שלמה לסגן קצין הקשר הראשי, לימינו של אל"ם משה )"מוסיק"( 

גדרון )לימים אלוף בתפקיד ראש אכ"א(. זו הפעם השנייה ששירת שלמה עם משה 

גדרון לאחר הפעם הראשונה כשמּונה למד"ר בה"ד 7 וגדרון היה מפקד הבסיס. שלמה 

היה מפקד המפקדה העיקרית, מילא את תפקיד הקשר"ר בצריפין, ואילו הקשר"ר 

היה יורד אל השטח. חלוקת התפקידים ביניהם התקבעה במהרה, "מוסיק" היה כעין 

"שר החוץ" של החיל ושלמה כעין "שר הפנים".
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 ממלחמת ההתשה 
ועד מלחמת יום הכיפורים

מפקד יחידה 848 )יחידת האיסוף המרכזית של ָאָמ"ן(

מ־515 )חמש ורבע( דרך 848 ועד 8200
היחידה הוקמה עוד בזמן המנדט הבריטי, כחלק ממערך המודיעין של "ההגנה" כדי 

לקבל מידע על הבריטים וגם על הערבים. היחידה מיועדת לאסוף מודיעין אותות )סיגינט( 
ולפענח צפנים, והיא שייכת לאגף המודיעין של צה"ל – יחידת האיסוף המרכזית.9

במלחמת העצמאות היו ליחידה הישגים מובהקים לאחר שהצליחה לפענח את 

הצופן של צבא מצרים ולהאזין לשיחות של בכירי מצרים.

מלחמת ההתשה הייתה נקודת זינוק ליחידה בכל התחומים שהוביל שלמה ענבר. הוא 

הגיע לפקד על היחידה הודות לבחירתו האישית של ראש אגף המודיעין, האלוף אהרון 

)"אהרל'ה"( יריב. לפני הגעתו של שלמה ליחידה, הגיעו המצרים להבנה כי עליהם לפתח 

את נושא מודיעין האותות )הסיגינט( והקימו ִמנהלת ללוחמה אלקטרונית, וזו שילבה 

יכולות מודיעיניות עם יכולת חסימה ושיבוש של מערכות תקשורת של האויב – הכול 

בסיוע האויב הסובייטי. כן עסקה היחידה באותם הימים בעיקר בהאזנה ובפיענוח 

של אותות רדיו. היו בה הרבה חברים צעירים ששולטים בשפה הערבית, ובעקבות 

האיום הסובייטי התחילו להגיע ליחידה גם דוברי רוסית. הוקמה יחידה חדשה של 

מאזינים רוסים שכונתה "מסרגה", הם היו חשובים מאוד בהתמודדות עם הרוסים 

במלחמת ההתשה.

באותם ימים עברה התקשורת של האויב שינויים של ממש – בתחילת הדרך ולאורך 

זמן בתחום הת"ג, ורוב ההתקשרויות היו במורס או בתקשורת בנוהלי דיבור ברדיו 

)ַנדָּב"ר(. מאחר שדיברו בנדב"ר היו המשפטים קצרים, ומספר המילים שהשתמשו בו 

יחידה שנודעה בתקשורת ובפרסומים צבאיים בשם יחידת האיסוף המרכזית. כונתה בעבר שירות   9

מודיעין 2 )ש"מ 2( מ־22 ביולי 1948, בהמשך כונתה יחידה 515 )חמש ורבע(, ואחרי כן – 848 )שמונה 

ארבע שמונה(. לאחר מלחמת יום הכיפורים שונה שוב שמה ליחידה 8200.
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היה קטן. גם האויב נהג באורח דומה. אחרי ששת הימים נרתמה בריה"מ לבנות מחדש 

את הכוח המצרי והסורי )הערבי( מאחר ששני הצבאות האלה חוו כישלון דרמטי בנשק 

הסובייטי, בטנקים ובמטוסים הסובייטיים. בתוך זמן קצר הייתה זרימה עצומה של 

נשק ואמל"ח מהסובייטים לאויב.

כדי להבין כיצד הגיע שלמה לפקד על יחידה 848, נחזור שנתיים לאחור, לאוקטובר 

1967. שלמה הוזמן לנופש משפחתי של ראשי האגפים ובכירי צה"ל במתקן הבראה 

בצפון. באחד הימים, ב־18 באוקטובר 1967 מייד לאחר ארוחת הבוקר, יצא שלמה 

לצעידה לאורך שפת הים, ומולו הגיע צועד נוסף, ראש אמ"ן דאז, האלוף אהרון 

)אהרל'ה( יריב. זו לא הייתה פגישתם הראשונה. כששירת אהרל'ה בתפקיד נספח צה"ל 

בוושינגטון, סייע לשלמה להתקבל לקורס המתקדם בארה"ב, ובדיעבד שמר את שמו 

של ענבר היטב בראשו. כמו כן, כשהיה שלמה בקורס בארה"ב, הוא היה בקשר עם 

נספח צה"ל )שהיה ארהל'ה יריב( שהיה מקבל את המכתבים ואת הציונים של שלמה 

בקורס והתרשם מאוד. הקצין הראשון מחיל הקשר הישראלי שלמד בקורס קציני קשר 

של צבא ארה"ב. אהרל'ה תפס את שלמה לשלוש שעות של שיחה וחקירה על הקשר, 

הוא ביקש משלמה להבין כיצד ניתן לנצל במודיעין את כל מה שהוא שומע משלמה. 

אהרל'ה התעניין בעיקר כיצד מתמודדים מודיעינית עם הרוסים, גורם מכריע שנכנס 

למזרח התיכון. באותה העת החלו הרוסים להיכנס ליחידות רבות בצבא מצרים. ראש 

אמ"ן הוטרד מאוד מהמצב ומיכולותינו להתמודד עם האויב החדש בגזרה, ולכן חקר 

את שלמה בצורה כה מעמיקה. שלמה חזר לאחר החופשה לתפקידו במטכ"ל - אג"א, 

ורק לאחר זמן, בעקבות פקודתו של הרמטכ''ל רא''ל חיים בר־לב, הוא נקרא ללשכתו 

של ראש אמ"ן, ושלמה הסביר לו כיצד ניתן לשפר את המודיעין בצה"ל.

לימים תוארה כך הפגישה בספר "מר מודיעין" בהוצאת ידיעות ספרים, הביוגרפיה 

של אהרון יריב:

"שלמה," אומר לו אהרל'ה בשיחה לפני קבלת התפקיד, "אתה עומד לקבל את התפקיד 

הכי חשוב במודיעין של עם ישראל. אינך מכיר עדיין את המודיעין, אבל תלמד אותו, 

אני משוכנע. יש לך ראייה ארגונית רחבה, אתה היית עד עכשיו האחראי לכל התכנון של 

התשתית הלוגיסטית של צה"ל. אתה מקבל מעכשיו יחידה עם כ־20 בסיסים המפוזרים 

בכל קצווי מדינת ישראל בקווים החדשים שלה ועם כ־2000 אנשים בשירות הסדיר. 

התקציב שלך לא מספיק לצרכים, כוח האדם שאנחנו מקבלים הוא פחות טוב משמקבל 
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חיל האוויר, הציוד שלנו מיושן... ובו־בזמן הייעוד של היחידה שלך הוא לתת למדינת 

ישראל, למדינה של העם היהודי, את המודיעין הטוב ביותר לצורך מאבקה לקיום...

אבל עכשיו אנחנו צריכים להתמקד גם בצבא רוסיה, בַמעֶצֶמת־על, ובמקביל גם 

בארגונים קטנים. זה התפקיד של היחידה שלך לטפל גם בהם, אנחנו צריכים עכשיו הרבה 

יותר דוברי רוסית והרבה יותר אנשים שיודעים היטב ערבית פלסטינית.

שלמה הגיע ליחידה מכיוון שהיו הרבה ממשקים בין חיל הקשר ובין 848, בעיקר בתחום 

הל"א והצופן. היו קשרים והייתה מּודעות, והטכנולוגיה בהרבה מקרים הייתה זהה. 

הוא הגיע מכיוון שהייתה שאיפה היסטורית של חיל הקשר להכניס את 8200 תחת 

חיל הקשר. שלמה למד קורס של קציני קשר מתקדם בארצות הברית, שהיה קורס 

קשר מתקדם לאמריקאים. בקורס זה הרמה והמערכות היו ברמה גבוהה מאוד, ואתה 

מקבל ראייה ותמונה אחרות.

אף על פי כן קיימת היריבות הבריאה והמתמדת בין חיל הקשר ובין חיל המודיעין 

שקצין הקשר רוצה לבצע חסימות תמידיות, וקצין המודיעין רוצה להאזין ולקבל 

ביקור הרמטכ''ל, רא''ל דוד אלעזר, וקציני המטכ"ל ביחידה 848. מסביר 

לרמטכ"ל ראש הענף ההנדסי, סא"ל אריה בנטוב.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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ידיעות, ובמיוחד היום סביב נושאי הֶסֶב"ר )סביבת רשת; סייבר(. שלמה התקבל 

בסבר פנים יפות ליחידה.

שלמה הגיע ליחידה 848 ב־1 בספטמבר 1969, וחודש וחצי לפני כן פרצה מלחמת 

ההתשה. העברת הפיקוד עם מפקד היחידה היוצא הייתה קצרה מאוד. היחידה אינה 

יחידה רגילה, היא יחידה שמתפקדת כמו חיל: היא אחראית להדרכה, להכשרה 

ולהפעלת הכוח. מספר אנשיה רב מאוד והיא פרסה מהחרמון עד התעלה פריסה 

לוגיסטית רבה. הוא שמע על כל אמצעי היחידה והופתע לגלות שאין מחשב ביחידה. 

הוא לא קיבל זאת שאם היחידה צריכה מחשב, היא נוסעת לרמת גן. וכמובן, שלמה דאג 

ישירות למחשב ליחידה, הותקן מחשב ביחידה שנועד לעיבודי צופן, זה היה המחשב 

הראשון בצבא שהותקן מחוץ לממר"ם )רמת גן(. מה שעוד היה בעייתי זה כוח אדם 

טכנולוגי, הטכנולוגיה השתנתה תוך כדי הסתגלות לטכנולוגיה הסובייטית. היה פער 

רב גם בידע וגם באמצעים.

מעבר לפערי הטכנולוגיה וכוח האדם הייתה גם בעיית מורל ותודעה חזקה של 

רוח היחידה, והיא הייתה שפופה. אף על פי שלא הגיע שלמה מעולמות המודיעין כלל, 

הוא הגיע עתיר ידע ורב ניסיון בתחום פעילות היחידה. הוא עסק במכ"מים ובלוחמה 

אלקטרונית, וכדבריו: "עוד לפני שהגעתי ליחידה ידעתי איך רותמים את כל נושא 

הקשר לצרכים שלה. לא רק אלה שהיא עוסקת בהם כיום, אלא במבט קדימה לעתיד. 

ידעתי מה אני רוצה ואיזה ציוד מתאים לי."

האתגר העיקרי וההתחלתי היה התקציב. שלמה קיבל תקציב, והייתה לו יד חופשית 

לעשות כל מה שהוא רוצה כדי להביא את המודיעין הטוב ביותר ואת ההתרעות המדויקות 

ביותר. הוא היה יצירתי למען הבאת משאבים ולמען ייצור הדבר המרכזי – דבקות במשימה. 

כששאל שלמה בדבר התקציב, גילה כי ליחידה יש חובות עוד שלוש שנים קודם לכן, משנת 

1966, כדי לבנות מערכת התרעה יחידתית. לאחר ששמע שאין כסף, כתב מכתב – שלא 

ניתן לעשות עם התקציב שום דבר – שלמה בא לבנות מערך מודיעין אלקטרוני, ולא היה 

די תקציב! כמו כן קבע כי הוא צריך 500 אנשים, שליש תקנים של קצינים ואנשי קבע, שני 

שלישים – חיילי חובה. הוא חילק אותם כמיטב שיקולו, סמכו עליו שהוא יחלק נכון את 

כוח האדם. שלמה רצה תקציב מייד כדי לרכוש את הציוד למימוש המשימות המיידיות. 

התוכנית של שלמה הסתכמה ב־10 מיליון דולר – התקציב בפועל היה רק מיליון ארבע 

מאות דולר. סכום זה גרם לכולם לפרוץ בצחוק. שלמה הגיע לראש אמ"ן, אהרל'ה נהיה 

אדום, לא ראה תקציבים כאלה בחייו, אך אמר: "אם זה מה שצריך נלך לרמטכ"ל". 
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ישעיהו )"אישי"( לביא היה מנכ"ל משרד הביטחון, והוא היה התחנה האחרונה באישור 

התקציבי – מערכת הרכישה הייתה דרכו.

בתוך שעתיים משיצא מהיחידה, השיגו את התקציב והכפילו אותו פי שבעה! 

שלמה חשף בפני הצוות הפיקודי את חזונו: אנטנות חדישות, ציוד מכ"ם מתקדם, 

מחשבים שיעמדו רק לרשות היחידה. הוא חיפש בכל עת דרכים לשפר את יכולותינו 

לאסוף מודיעין. שלמה, כשהגיע ליחידה, שם לו מטרה לבנות מערך מודיעין אלקטרוני 

איכותי שיעמוד במודיעין ההתרעתי. הוא אמר שהוא חייב לעשות את זה בשלוש 

שנים, וכך הכניס את מוסר העבודה לכל האנשים. למשל, בבריטניה היה מפעל גדול 

שייצר בלונים לצבא בריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה, ששימשו להגנה מפני 

המטוסים הגרמניים שהפציצו את לונדון. שלמה נסע לאותו מפעל וקנה מהם כמה 

עשרות בלונים. על כל בלון היה ציוד מודיעיני שקלט אותות ומידע אלקטרוני מעבר 

לגבול המצרי. כמו כן, שלמה דחף את נושא המחשוב ביחידה שהתנסה בו הרבה, בגלל 

הסודיות והמידור השתמשו במחשבי ממר"ם במסווה, וזה עיכב את העבודה. כדי 

לקדם את נושא המחשוב ביחידה, הביא שתי חָברות שעבד איתן כדי לנתח את צורכי 

היחידה ולתכנן מערכת מחשוב שתספק את שלל צורכי היחידה.

ביולי 1972, באיחור של שלושה חודשים, סיים שלמה את תפקידו. האיחור התרחש 

בעקבות מיזם שנדחה, "בניין שאול".

שלמה לא רצה לעזוב את התפקיד עד שיגיע המבנה למצב שכבר לא יהיה אפשר 

לחזור ממנו כדי שלא יתבטל המיזם חלילה. כשסיים שלמה את תפקידו אמר:

השלמתי היום שלוש שנות מעש, שבהן בנינו מערך אלקטרוני מודרני באמצעות מוחות 

ויחידה גדולה איתנה כפי שלא הייתה מעולם... 848 לא דמתה כלל ליחידה שקיבלתי 

שלוש שנים קודם לכן לא במשימות, לא בתקציב, לא בכוח האדם – גם כמותית וגם 

איכותית – ולא בהכרה ביכולותיה. השינוי ניכר בכל תחום: ברמת האנשים, באמצעים 

שעומדים לרשותה, בהכשרות השונות, במחשוב, בשיפור התנאים בבסיסים, בראייה 

המערכתית, במהפך התודעתי, ובעיקר במעמד שהיחידה רכשה לעצמה במודיעין ובצבא 

כולו. מיחידה שהתנהלה במחתרת, שרבים בצבא לא הכירו אותה, היא פרצה קדימה 

והפכה לגוף מוביל במודיעין ובצבא כולו. כך זה מאז ועד היום ואני שמח שהיה לי חלק 

מכריע במהפך הגדול בתולדות היחידה.

מי שקיבל את היחידה אחריו, אל"ם יואל בן־פורת, והוא אמר:

קיבלתי יחידה גדולה ואיתנה כפי שלא הייתה מעולם.
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אריה בנטוב, ראש הענף ההנדסי של היחידה דאז )לימים קצין המודיעין הראשי 

בדרגת תא"ל( אמר:

התפקיד הזה ביחידה 8200 היה התפקיד החשוב ביותר שהוא ביצע אי פעם. הוא מגיע 

עם ידיעה ברורה שזו יחידת מודיעין, ותפקידה להתריע על מלחמה, ותפקידו לבנות יחידת 

מודיעין אלקטרוני שיעמוד במשימות ובאתגרים. שלמה היה עצמאי ומקורי בחשיבתו. 

הסתכלותו הייתה תמיד בתמונה הרחבה של היחידה כמערכת אחת.

לשלמה היו כישורים רבים: תפיסה מהירה ורגישות רבה לבני אדם; הוא היה איש 

עבודה, ולא היו אצלו ניירות על השולחן. יעילות מרבית, התמקד כל הזמן בתכלית. 

הוא היה ממונה על התפתחות היחידה לדורות. שלמה קבע סטנדרטים שמהם התפתחה 

מאוד היחידה, לקח חבר'ה צעירים והאציל עליהם סמכויות. הייתה לו הנכונות להטיל 

על האנשים אחריות ולתת להם לעבוד על דברים שהם יודעים מה הם עושים ולאפשר 

להם להיכשל. אנשים ידעו שאם ייכשלו לא יכרתו להם את הראש במיוחד כשמדובר 

 ליל הווי בבסיס "בבל" באּום ַחִשיַּבה, לאחר יום קרב קשה; 

מימין לשמאל: אל"ם שלמה ענבר מפקד יחידה 848 )שר במיקרופון שבידו(; 

יהורם גאון )בפיו סיגריה(; ראש מחלקת האיסוף אל"ם אברהם ארנן, שהיה בין 

מקימי סיירת המטכ"ל.
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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בשלמה. הוא היה איש יצירה מחדש ויוזם, ועד אליו כל המפקדים היו אנשים שצמחו 

ביחידה עפ"י תפיסות התרבות וההתקדמות של היחידה וההפך מכל המגרעות בהבאת 

אדם מבחוץ. הוא היה אנושי והתייחס לאדם כפרט, ולא לכוח האדם, והוא היה חדור 

ביטחון בדרכו. הרבה דברים לא היו קורים לולא עשה זאת שלמה. הוא פרץ את מסך 

הסודיות שאפף את היחידה והכניס את הצבא לתוך היחידה. ראש אג"א ידע על מה 

הוא מביא את התקציב לאמ"ן. הוא הוציא את האנשים כדי שיראו את הצבא הגדול.

סודי
-189-

הדרגה: תת אלוף - נכתב במסמך: 
תאת אלוף

השם: שלמה ענבר - נכתב במסמך: 
שלומוא אנבאר )עניבר(

התפקיד: מפקד חיל הקשר

מידע אישי:
1929 נולד בפלסטין.

גדל בנתניה וקיבל את השכלתו 
התיכונית בה.

נשוי לשרה ויש לו שלושה ילדים, 
אחד מהם קצין בצבא.

אביו ממשפחת בורשטיין )נכתב 
במסמך: בורשתאיק(, ועבד כמפקח 

על רשת הטלפונים בנתניה.

שירותו הצבאי:
1945 עסק באימון צעירים. עבר 

קורס מפקדי קבוצות בגדנ"ע וקורס 
מדריכים ימיים.

1946 התגייס לצבא הבריטי 
במסגרת יחידות החטיבה היהודית 

במלחמת העולם השנייה.
1947 הצטרף לההגנה ועבר קורס 

קציני קשר.
דף ממסמך מודיעין מצרי שנתפס במלחמה, 1948 השתתף במלחמה הפלסטינית.

והוא מציין אישים ישראלים שיש לתפוס חיים 

או מתים.
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.



שלמה והמשפחה בסיום תפקידו כמפקד יחידה 848
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר. 
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קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי, 
הַקשָר"ר השביעי, 1975-1972

מינוי לקצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי
באוגוסט 1972 חזר שלמה לחיל הקשר משסיים את תפקיד מפקד יחידה 848 )כיום 

8200(. התמנה לתפקיד הקשר״ר, קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי. הוא ציין שכל 

שנותיו בצבא ובלימודים הכשירוהו לרגע זה. התפקידים שעשה מחוץ לחיל סייעו לו 

בראייה מערכתית רחבה ובביצוע התפקיד הנחשק. שלמה הכיר את החיל כמו את 

כף ידו, וכניסתו לתפקיד הייתה חלקה. ״חזרתי לביתי הטבעי לאחר ארבע שנים: 

חיל הקשר… אפשר לסכם את המינוי בארבע מילים: סוף מעשה במחשבה תחילה.״

הרמטכ"ל, רא"ל דוד אלעזר )"דדו"(, מעניק דרגת תא"ל לשלמה עת מינויו 

לקשר"ר, 1972.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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במהלך תפקידו הגדול שם דגש בשילוב בין שני מרכיבים עיקריים – הפעלת מערכות 

שליטה ובקרה בצה״ל והצפנה ולוחמה אלקטרונית. תפיסתו הייתה שעל החיל להיות 

בכל עת בפעולה. הדבר נובע מהצורך המתמיד בקשר. הוא הבין שכעת יש להיעזר 

בטכנולוגיה כדי לשדרג את יכולות החיל. האתגר הגדול הוא שגם אויבינו מנצלים את 

יכולות התפתחות הטכנולוגיה, ותמיד צריך לראות את הנולד, תכונה שאפיינה אותו 

עוד מתחילת שירותו הצבאי.

פרסום בעיתון "ידיעות אחרונות" על מינויו של שלמה ענבר לקשר"ר
מקור: עיתון "ידיעות אחרונות" 24 שעות, 21 באוגוסט 1972.



ביקור שר הביטחון, שמעון פרס, ומטהו בִמפקדת הקשר"ר 

ובחיל הקשר והאלקטרוניקה
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

ביקור שר הביטחון, שמעון פרס, בחיל הקשר והאלקטרוניקה, בליווי הקשר"ר, 

תא"ל שלמה ענבר
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.



שלמה ענבר הקשר"ר נפרד משר הביטחון, שמעון פרס, בעת ביקורו 

בחיל הקשר והאלקטרוניקה.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

הדגל הראשון של חיל הקשר
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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המשימה הראשונה והעיקרית שהגדיר לעצמו שלמה בעת כניסתו לתפקיד: בדיקת 

מוכנות החיל למלחמה. הוא ירד לשטח ועבר בין בסיסים כדי לבדוק את הרמה הטכנית 

ואת הרמה המקצועית של האנשים הבכירים בחיל. הוא מינה שני סגנים: אל״ם העוסק 

בתחום המבצעי, ישראל זמיר, ואל״ם הממונה על התחום הטכני בחיל, יעקב בעל שם 

)"יב"ש"(. עד אז היה לקצין הקשר הראשי סגן אחד. חיל הקשר עבר פיתוחים ושינויים 

רבים ממלחמת ששת הימים: ציוד ישן הוחלף בציוד חדש; הוכנסו לשימוש מכשירי 

קשר חדשים – מק 25 שהחליף את מק 9 ו־10. בחטיבות הטנקים עברו משימוש 

מבנה מקשר"ר בשנות כהונתו של תא"ל שלמה ענבר כקשר"ר
המקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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במכשירי GRC למכשירי VRC, ששיפר שיפור מובהק את התקשורת ביחידות: היה 

אפשר לעבור מהר מערוץ לערוץ בעזרת לחצנים שהיה אפשר לייצב מראש לעשרה 

ערוצים. לא זו אף זו, אנטנות ישנות הוחלפו בחדשות, ופותחו אנטנות קצרות שלא 

יסייעו לאויב לזהות רק״ם העולה לעמדות ירי. לנו, בתור חיילים שהתגייסנו בשנים 

האחרונות, הדבר נראה מובן מאליו, אך באותה עת, לדבר הייתה חשיבות גדולה.

השינויים הרבים הללו חייבו הכשרות רבות שנעשו באמצעות חדרי לימוד מיוחדים 

שבהם הדריכו מדריכים שהוכשרו לכך. לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים, ובשל גידול 

הסד"כ של צה"ל – נבחן גם מבנה מקשר"ר והוחלט לשנותו. הוקמו מחלקות חדשות 

בראשות אל"מים והוקם מרכז הל"א בשנת 1974, על בסיס גדוד הל"א הסדיר.

באמצע, ביקור הקשר"ר שלמה בכיתת לימוד קש''פ, בביה"ס לשריון, ג'וליס; 

שלישי מימין, סא"ל אברהם לביא )"ליבל"(; מסביר לשלמה אל"ם גרשון גולן, 

ומאחוריו – אל"ם טוביה רביב.
מקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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ממאי ועד אוקטובר 1973
במאי 1973 הוכרזה בצה״ל כוננות ״כחול־לבן״ )שם קוד להיערכות צה"ל לקראת מלחמה 

ממאי עד אוגוסט, 1973(, שנמשכה כמעט חודשיים. במהלכה עלתה רמת הכוננות, 

ושופרה ההיערכות לקראת מלחמה אפשרית. שלמה מספר: ״בתקופת הכוננות ריעַננו 

את כל ציוד הקשר ואת ההנחיות לפעילות, הקמנו מתקנים חדשים בסיני וִשדרגנו את 

תחנות הִממסר שהוקמו במהלך מלחמת ההתשה.״ בחודשיים אלו נערך חיל הקשר 

היערכות של ממש, ובסיומם הוחלט לסיים את הכוננות. שלמה החליט ש"לא יוריד 

חיל הקשר את הרגל מהדוושה". להפך, הוא היה נחוש וטען כי אנו עומדים בפתחה 

של מלחמה, והקשר חייב להיות מוכן לכל עת. באותו זמן שררה בארץ תחושת זחיחות 

)ֵאיפוריה( לאחר מלחמת ששת הימים. שלמה היה סבור כי תפרוץ מלחמה, ותחושה 

זו לא טשטשה אותו והמשיך לפעול במרץ רב. היות שפיקד על יחידת האיסוף של 

המודיעין, ונחשף לשיטות המודיעין של הצד הנגדי, ידע שהאסטרטגיה של אויבינו 

מבוססת על הונאה. לפיכך המשיך חיל הקשר להיערך למלחמה.

שלושה שבועות לפני מלחמת יום הכיפורים הוקמה מפקדה עיקרית במפקדת 

הקשר״ר, וזו קיבלה עליה את כל נושאי הלוגיסטיקה של החיל. בד בבד הוקמו שמונה 

צוותים, ואלה עברו בימ״חים ובדקו את נושא הקשר בכל הטנקים שהיו בהחסנה יבשה 

ותיקנו את התקלות. הם גם וידאו שלכל מפקד יש כל ציוד הקשר הנדרש, כולל הוראות 

קשר וקוד גזית – ֶהתקן מיוחד בתוך שרוול, שבו מוחלפים בכל יום מילים וצירופי 

מילים בצמדי אותיות ובספרות. בעיצומן של הכנות החיל למלחמה, ב-24 ביוני 1973 

נסע שלמה לבסיס 848 לתאם עבודה משותפת של חיל הקשר ויחידת האיסוף. לאחר 

כמה שעות בנו מירון מסר לשלמה בטלפון כי אישתו, שרה, חשה ברע. מיהר ולקח 

אותה לבית החולים. לאחר שלושה ימים שבהם ישב עימה וכמעט שלא עזב את בית 

החולים, הבין שגם הוא צריך עזרה. שלמה אמר: ״אני גם בעל, אבל גם אבא לשלושה 

ילדים וגם מפקד שצריך לדאוג לחיל שבראשו אני עומד.״

לשלמה הייתה אחריות עצומה, הוא בעל משפחה אך גם מפקדו של חיל שלם. הוא 

דאג להתקשר לאחותה של שרה, לאה, שתעזור בבית החולים ותטפל בילדים הקטנים 

בזמן שבלילות הוא חוזר לביתו ולצבא. שלמה ניהל את הזמן באופן שיאפשר לו להיות 

בשליטה גם על הבית וגם על החיל, דבר המעורר השראה. למרות כל המאמצים והטיפול 

המסור נפטרה רעייתו, שרה. כשישב שבעה ימי אבל ובאו אלפים לנחמו, הבין כי על אף 

הכאב הנורא, הוא מוכרח לשנס מותניים ולאסוף כוחות לקראת המלחמה על הבית. 
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המלחמה על מדינה ישראל. ״במלחמה על חייה של שרהל׳ה הפסדתי… אבל ידעתי 

שמלחמה נוספת מתקרבת במהירות… ונערכתי לקראתה.״

לא קל להמשיך לתפקד כרגיל כאשר המצב בבית לא פשוט. שלמה איבד את אשתו.

וכעת נשארו ילדיו: מירון בן חמש־עשרה וחצי, מעוז בן תשע וחצי ומוטי בן עשרים, ללא 

אימם. על אף מקרה נורא זה, חזר לתפקיד הקשר״ר במלוא כוחותיו לקראת המלחמה. 

בתחילת ספטמבר הורה ליעקב בעל־שם )ָיֵב"ש(, סגנו הטכני, שייסע לארצות הברית 

ואירופה כדי להכיר מקרוב את כל מפעלי התעשיות האלקטרוניות שמספקות ציוד 

לחיל הקשר. למוחרת יב״ש היה כבר במטוס. כחודש ביקר במפעלים לסוגיהם והכיר 

את כל המנהלים. הדבר סייע בתחילת המלחמה, כשהיה צריך להתקשר דחוף למפעלים 

ולהזמין ציוד קשר ולחדש מלאים שנפגעו; המלאכה הייתה הרבה יותר קלה ומהירה.

שבוע לפני המלחמה זימן אליו שלמה את סגן־אלוף יוסף )"יוסק׳ה"( ברנע מפקד 

גדוד הלוחמה האלקטרונית, שמשימתו היא לשבש את התקשורת האלקטרונית של 

האויב. שלמה ביקש ממנו לנסוע ל־848 ולפגוש את יואל בן־פורת, מפקד היחידה. 

בפגישתם שמע את הערכותיו שאנו מתקרבים למלחמה. ברנע חזר לשלמה ושיתף אותו 

במידע המסּווג וביקש אישור לגייס אנשי מילואים ולהכין את הרכבים המיוחדים של 

היחידה שנמצאים בימ״חים. לא היה אישור לגייס מילואים וגם לא אישור לבקש מהם 

שיישארו זמינים ביום הכיפורים. ברנע מצא דרך לעקוף את ההחלטה והתקשר אישית 

לכל קציני המילואים, איחל לכל אחד מהם צום קל ושאל אותם היכן יהיו בחג. ביום 

חמישי, יומיים לפני יום הכיפורים, החליט ברנע לפעול, באישור קשר"ר, וארגן את 

הכוח הסדיר ועלה איתו לצפון. הכוח התפרס בכמה מקומות, נכנס למחפורות, התחבר 

לרשתות הקשר והחשמל ותיאם את פעילותו עם אנשי המודיעין. כאשר נפתחה האש 

בצפון, הוא החל לעבוד ולשבש רשתות קשר סוריות על פי הצורך. אמר יוסק׳ה ברנע:

שלמה תמיד ידע להיערך קדימה. לחשוב מגמה אחת לפנים. לא הייתי צריך לשכנע אותו 

שהסורים מתכוננים למלחמה. הוא כבר היה שם. ירדתי לדרום… שלמה תדרך אותי שהוא 

רוצה שלאחר שנעבור לגדה המערבית, צריך להיערך ולתפוס ציוד לוחמה אלקטרונית של 

המצרים… צה״ל עוד לא צלח, אבל שלמה כבר חשב מה נעשה.

ראייתו המרחבית וחשיבתו כמה צעדים קדימה, שאפיינו את שלמה מתחילת חייו 

ושירותו הצבאי, בלטו בו גם במהלך מלחמת יום הכיפורים. במלחמה זו הופתעה 

כל המדינה, אך שלמה ידע להתכונן לכל מצב. מלחמה זו הוכיחה לנו את החשיבות 

בתכנון מקדים ובראיית הנולד. במהלך מלחמת יום הכיפורים ננקטו אלפי משימות 
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חסימה בחזיתות הלחימה. לאחר המלחמה הפך כל נושא הלוחמה האלקטרונית לאחד 

הרכיבים החשובים בפעילות המודיעין וחיל הקשר. גם היום אנו מודעים לחשיבות 

יחידת הל״א, למרות סיוּוגה של היחידה. יוסק׳ה ברנע, מג״ד ל״א, לא היה היחיד 

שהפעיל שלמה טרם המלחמה. לפני החג, ביום שישי בבוקר התקשר למנכ״ל הדואר 

וביקש ממנו שיוריד 30 עובדים אזרחים לסיני. המנכ״ל השתומם מבקשתו ביום כיפור, 

עם זאת, האנשים ירדו.

ביקור הקשר"ר, תא"ל שלמה ענבר, בצבא ארה"ב – 

ביה"ס לקצינים,29 במאי 1973.
מקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.

נוסף על כך, שלמה גם וידא שקציני הקשר האוגדתיים יישארו בבסיסם, ולא ייסעו 

לביתם ליום הכיפורים. ביקש גם מאברהם זינגר ״מר קשר קווי״ שיתקשר לפסח 

שחר, קצין הקשר של חיל האוויר, ויודיע לו שהפעלנו את כל מערכות הקשר, ושגם חיל 

האוויר צריך לעשות זאת. בערב יום הכיפורים הגיע שלמה לביתו לארוחה מפסקת, 

ומייד עם סיום הארוחה מיהר ל״בור״ בקריה, ושם היה שקט ורגוע. שלמה התפלא 

ותהה אם הוא היחיד שרואה את הרעה המתקרבת.
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לפנות בוקר הכול השתנה. הגיע מברק וזה תוכנו: ״מחר מלחמה!״ מייד כל אנשי 

ה״בור״ מיהרו להגיע, והמהומה הגדולה החלה. שלמה היה מרוכז במשימותיו, הפעיל 

את מערכות החירום ווידא שהכול פועל כנדרש.

מספר שלמה ענבר:

אני רוב הזמן הייתי צמוד לרמטכ״ל. זו תפיסת הפיקוד שלי במלחמה. כל הזמן ליד מפקד 

הכוח. גם הרמטכ״ל, דוד אלעזר, ביקש כמה פעמים במהלך המלחמה שיתלווה אליו שלמה 

כשהוא יוצא לשטח. כך היה וכך גם מתקיים היום. תפיסה זו מאפיינת אותנו עד היום, 

כל מפקד בכל דרג בחיל הקשר והתקשוב צמוד למפקד הכוח. הקשר״ג צמוד למג״ד, 

הקשר״ח למח״ט וכך הלאה. המפקד טרוד בעשרות דברים והלחץ עליו עצום. תפקידו של 

איש הקשר הוא להקל עליו, לסייע לו לראות את התמונה הכוללת ולקבל החלטות נכונות.

בשעה שתיים בצוהריים קיבל שלמה ידיעה שהמצרים תוקפים והצליחו לפגוע באנטנות 

בשני מקומות: ברפידים ובבסיס בַשארם ַא־ֵשייח'. אומנם נפגע הקשר עם דרום סיני, 

אך עוד במלחמת ההתשה הקימו שלמה ואנשיו עורק עתודי )רזרווי(. אנו למדים מכך 

שתמיד יש לדאוג לגיבויים; יש לדמיין את המקרה הגרוע מכול ולהחמיר בהתאם לכך. 

ברגע האמת נוכחנו כמה הדבר משתלם. את הפגיעה באנטנות תיקנו בתוך שעתיים, 

בעזרת צוות שהוריד לשם שלמה טרם יום כיפור. שלמה היה משימתי ודאג שכל תקלה 

שקרתה במהלך המלחמה תתוקן באותו הרגע. ״ֶהערכתי שאם תפרוץ מלחמה, ינסו 

המצרים לפגוע באנטנות ולשבש את הקשר, כפי שאכן קרה.״

אנחנו נחשפים כאן למקרה נוסף שבו הקדים שלמה מחשבה למעשה ותכנן זאת 

בהתאם לכך. ניתן לראות כי יכולתו התאפיינה בכמה צירים, ותחום אחריותו היה 

גדול, ועם כל זה השכיל לדאוג לכול.

שלמה ידע את החשיבות של סגניו, והחלטתו למנות שני סגנים התבררה נכונה 

בהחלט. כל סגן מילא את משימותיו בצורה הטובה ביותר, וכדברי שלמה: ״שני סגניי 

במלחמה, יעקב בעל־שם וישראל זמיר, מטפלים כל אחד בתחום אחריותו ועושים 

זאת בדרך המקצועית ביותר. לשניהם חלק חשוב מאוד בקרדיט שמקבל חיל הקשר 

על תפקודו במלחמה.״

שלמה ליווה את הרמטכ״ל לאורך כל ימי המלחמה והקרבות הקשים. הוא דאג 

לשמור על קור רוח והראה יציבות ושליטה בכול. היה עסוק רק בדבר אחד: שהקשר 

יפעל.
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נחיתה במסוק במחנה נפח ברמת הגולן במהלך מלחמת יום הכיפורים.

מימין לשמאל, הקשר"ר, תא"ל שלמה ענבר; הרמטכ''ל, רא"ל דוד אלעזר; רל''ש 

הרמטכ''ל, אל''ם אבנר שלו; רא"ל יצחק רבין )שגריר ישראל בארה"ב(.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק( – דו''ץ.

לאחר חציית התעלה תכנן אברהם זינגר, קצין הקשר הקווי, איזה ֶּכֶבל טלפון צריכים 

להעביר ומה רוחב הפס שיספיק לשתי אוגדות שחוצות את התעלה ונלחמות במרחק 

עשרות קילומטרים מקו המים. היה צורך להתחבר למערכת הקשר המצרית. שלמה 

הנחה את האנשים כיצד לעשות זאת, והקשר המשיך לספק את הצרכים גם ממערב 

התעלה.

אני מרוכז בדבר אחד בלבד: שהקשר יעבוד, ושמערכות לא יאכזבו ביום פקודה – והקשר 

לא אכזב. איני זוכר מקרה אחד שבו נותק הקשר הקווי במהלך המלחמה. הקשר לא 

עצר. הוא היה גורם ממשי בקרבות הבלימה הקשים, בקרבות ההכרעה שהובילו לחציית 

התעלה ובלחימה ממערב לתעלת סואץ.
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התקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפורים הסתיימה ב־24 באוקטובר 1973. חיל הקשר איבד 96 חיילים. 

חללים אלו הם העדות לכך שמדובר בלוחמים הנלחמים בחזית עם מפקדי הכוחות. 

אפיינה אותם רוח גבורה והקרבה, הם היו בקו האש עם הכוחות הלוחמים ומילאו 

את משימותיהם באומץ רב. על תפקוד חיל הקשר במלחמת יום הכיפורים מעידים 

שני קציני הקשר הפיקודיים: אברהם קיים, קצין הקשר )מקש''פ( של פיקוד הצפון:

הקשר בחזית הצפון פעל היטב לאורך כל המלחמה, למעט ביום הראשון… מאוד התרשמנו 

מהתפקוד של שלמה. שקט, קר רוח וכדרכו – יעילותו מרבית. יש לו חלק גדול בכך שלאחר 

הבעיות בשעות הלחימה הראשונות, החל הקשר לפעול בפיקוד הצפון בצורה מלאה.

סגן-אלוף צבי אמיד שהיה מקש''פ דרום אמר:

אף שצה״ל הופתע, היה הקשר בפיקוד הדרום ערוך למלחמה. היו לנו תוכניות חירום למלחמה 

והפעלנו אותן… לשלמה ענבר מגיע קרדיט גדול. את המבחן הגדול שלו כקשר״ר – הכנת 

הקשר למלחמה – עבר בהצלחה גדולה. הוא דאג לכל הפרטים הקטנים עוד לפני המלחמה.

ִמפקדת הקשר"ר בימי הקשר"ר השביעי, תא"ל שלמה ענבר
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

ניתן לראות ממובאות אלו את הצלחת חיל הקשר במלחמת יום הכיפורים ואת הצלחתו 

של אלוף )במילואים( שלמה ענבר. יתר על כן, אפשר לראות כי שלמה מוערך מאוד, 

ואנשיו התרשמו מתפקודו במהלך המלחמה ובהכנות אליה. עשייתו המרבית והיעילה 

אפיינה אותו וכך מעידים גם סובביו.
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מימין, משה גדרון )"מוסיק"(, צבי אמיד ושלמה ענבר
מקור: האוסף הפרטי של שלמה ענבר.

חיל הקשר לא הופתע במלחמת יום הכיפורים. אמר שלמה ענבר:

״הקשר לא הופתע כי אני לא הופתעתי. הייתי ער לסימנים המעידים… קראתי נכון את 

המפה.״

הקשר היה מוכן, ערוך, ולו חלק ממשי בניצחון במלחמת יום הכיפורים. הקשר ִאפשר 

שליטה בכל שלבי המלחמה ולא אכזב גם כשעשרות אלפי ְּפגזים נורו. לאחר סיום 

מלחמת יום הכיפורים קמה "ועדת אגרנט", ועדת חקירה ממלכתית לחקר נסיבות 

פריצתה של המלחמה. שלמה זומן להעיד בוועדה והתבקש לתאר את תפקוד מערכת 

המודיעין וביטחון הקשר במלחמה. שלמה לא נחקר כלל על תפקוד חיל הקשר. למעשה, 

כקשר"ר היה היחיד ממפקדי החילות שלא זומן להעיד בוועדת אגרנט. חיל הקשר פעל 

לדוגמה. שלמה תיאר כי ברמות הגבוהות )מרמת האוגדה ואילך( היה מצב הקשר טוב 

והסביר שבדרגים מתחת היה המצב לא מספק מבחינת ביטחון קשר. טען כי לא היו 

די אמצעי הסתרה. 



אלוף שלמה ענבר

90

שלמה מתאר כי רק על דבר אחד הצטער במהלך המלחמה:

ההחלטה שקיבלתי עוד בשנות החמישים כקצין קשר בֵגיסות השריון שיש לקּבוע אותות 

קריאה קבועים למפקדים ולבעלי התפקידים בחיל. נכון שהקלה מאוד קביעת האותות 

לנהל את המערכה, וזו אכן הייתה הכוונה, אבל זה הקל גם על האויב לזהות בוודאות מי 

משדר ומהיכן כדי לאכן אותו מהר, ואם מדובר במפקד בכיר – לנסות לפגוע בו.

התועלת שהפקנו הייתה קלות תפעול בתחילת הלחימה, לצד הצלחת ההונאה על ידי 

אוגדת ההונאה. לאחר המלחמה עבר חיל הקשר שינוי מובהק בתחומים רבים. שלמה 

נשאר בתפקיד הקשר״ר כשנה וחצי לאחר המלחמה. בזמן זה הוביל עם בכירי החיל 

את כל תהליך הפקת הלקחים והמסקנות בעקבות המלחמה. שלמה תפקד כקשר״ר 

במלחמת יום הכיפורים, מלחמה שהגיעה בהפתעה. לא היה פשוט לנהל מלחמה ללא 

תכנון מקדים, אך שלמה ראה את הנולד ותכנן תמיד כמה צעדים קדימה כדי להיות 

מוכן לכל תרחיש, בבחינת סוף מעשה בתכנון תחילה. ראיית הנולד והתכנון מראש 

הוכיחו את טיבם במלחמת יום הכיפורים. המלחמה הייתה מבחן לחיל הקשר והוא 

עמד בו בהצלחה רבה על אף הנסיבות הקשות.

מימין, ראובן גרינברג בפרידה משלמה ענבר )באמצע( עם סיום תפקידו כקשר"ר, 

ואל"ם ישראל זמיר מחליפו )משמאל(, 1975.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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בניין הכוח לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים

השינויים ובניין הכוח בחיל הקשר – שינוי עץ המבנה
יישום לקחי מלחמת יום הכיפורים מקבל ביטוי גם במבנה הארגוני של מפקדת 

הקשר"ר, כפי שניתן להבחין בין זו שלפני המלחמה )קשר"ר משה גדרון( לבין זו 
שלאחר המלחמה )קשר"ר שלמה ענבר(.10

בהשוואה בין מבנה מקשר"ר 1972-1966 )משה גדרון( למבנה מקשר"ר 1975-1972 

)שלמה ענבר( בולטים ההבדלים החשובים האלה:

הענפים שהיו במפקדת הקשר"ר – הפכו למחלקות.  •
גדוד ל"א 374 – על בסיסו מוקם מרכז אלקטרוני 513 )3 גדודים פיקודיים, ומפקדת   •

מרכז(.

נושא הצפנה החבוי בענף המחשבים הופך ליחידה עצמאית ברמת מחלקה.  •

מבנה מקשר"ר בשנים 1966‑1972; הקשר"ר – משה גדרון )"מוסיק״(.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

יוסי )''יוסקה''( ברנע, 100 שנות קשר – אנשים, פועלם ותרומתם, עמ' 472-471.  10
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מבנה מקשר"ר בשנים 1972‑1975; הקשר"ר – שלמה ענבר.

מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

האלוף שלמה ענבר, יליד שנת 1929, היה הקשר"ר השביעי ולמעשה, עם סיום תפקידו 

הסתיים גם הרצף של שבעה קציני קשר ראשיים – כולם בני הדור שהשתתף ולחם 

במלחמת העצמאות 1949-1948. עתה הגיע תורו של הדור הצעיר )אשר מפאת גילו 

לא השתתף באורח פעיל במלחמת העצמאות( לקבל עליו את הפיקוד על חיל הקשר 

והאלקטרוניקה.
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הדור הצעיר נדרש להמשיך לבנות ולקדם את החיל לאור אתגרים חדשים שהוצבו 

בכל תחומי הפעילות, בעיקר לאחר מלחמת יום הכפורים, תוך הבנת הצורך, הן להעצים 

את האנשים ואת מקצועיותם והן לפתח ציוד ומערכות תקשורת חדישות. הראשון 

בהם היה הקשר"ר השמיני, תא"ל ישראל זמיר, יליד שנת 1935.

באוקטובר 1975 התמנה ישראל זמיר לקשר"ר השמיני, ועיקר עיסוקו היה בבניין 

הכוח של חיל הקשר לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים.

רגע מרגש בחייו של שלמה ענבר – העברת הפיקוד על חיל הקשר והאלקטרוניקה 

לתא"ל ישראל זמיר )מימין(, שנתיים לאחר מלחמת יום הכיפורים.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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מינוי לתפקיד ראש מפא"ת 
והענקת דרגת אלוף

ביוני 1975 הייתי בשלבי סיום תפקידי, קצין הקשר הראשי בצה"ל.11 הזמן שחלף מאז 

סיום מלחמת יום הכיפורים הוקדש לשיקום החיל, להחלפת ציוד ישן בציוד מתקדם, 

לגיוס כוח אדם איכותי ולהתחלת מהלך אסטרטגי שציין מהפכה של ממש בחיל: מחשוב 

חיל הקשר ומעבר ממכשור תקבילי )אנלוגי( למכשור ִספרתי )דיגיטלי(, שינוי שהייתה 

חשיבותו גדולה בבניית מערכת השליטה והבקרה גם בחיל הקשר וגם בצה"ל כולו. 

סמוך למועד שבו עמדתי לסיים שלוש שנים בתפקיד קצין הקשר הראשי – זו בדרך כלל 

הייתה תקופת הזמן שקצבתי לתפקידים הרבים שמילאתי – פנה אליי ידיד קרוב ושאל 

לדעתי להתמנות למנכ"ל משרד הדואר )ששונה שמו למשרד התקשורת( אחרי שחרורי 

מצה"ל. השבתי שזה יכול להיות מעניין. מה רע בקריירה חדשה כאזרח בתחום די דומה 

למה שעשיתי בצבא. הרגשתי שהגעתי לראש הפירמידה בחיל הקשר ונראה שזה הזמן 

הנכון לפשוט את המדים. לאחר כמה ימים חזר "המתווך" ובישר לי ששר הדואר, אהרון 

אוזן, רוצה להיוועד איתי. כשנועדנו אמר הׂשר: "אני רוצה שתבוא ותתחיל לעבוד כמה 

שיותר מוקדם," סיים השר את השיעור בתקשורת שקיבל. מכיוון שנותרו לי עוד שלושה 

חודשים במדים, סיכמנו שאכנס לתפקיד החדש בתחילת ספטמבר, מייד לאחר שתאשר 

הממשלה את המינוי, אישור הנדרש לכל תפקיד של מנכ"ל משרד ממשלתי. חזרתי 

הביתה וסיפרתי ללאה על הקריירה החדשה שמחכה לי. היה לי כבר מחליף בתפקיד, 

סגני ישראל זמיר, והחלטתי להגיע לקריה ולהיפרד אישית מהרמטכ"ל מוטה גור, רגע 

לפני שאני פושט את המדים.

ביום רביעי, ארבעה ימים לפני אישור מינויי בממשלה, הגעתי לקריה בתל אביב ועליתי 

ללשכת הרמטכ"ל. באתי בהפתעה, מבלי לקבוע פגישה, והרל"שית הודיעה לרמטכ"ל 

שתת־אלוף שלמה ענבר רוצה להיכנס אליו. נכנסתי, הצדעתי, ואמרתי לרמטכ"ל שבאתי 

להיפרד ממנו ומצה"ל. "מה קרה?" שאל. "ביום ראשון הממשלה מאשרת את מינויי 

למנכ"ל משרד הדואר. אני משתחרר." ראיתי שהוא מופתע, או לפחות נראה מופתע. לקח 

לו כמה שניות לעכל את הבשורה, ואז הוא הושיט כף יד פתוחה קדימה: "פה יצמחו לי 

מספר אלוף שלמה ענבר.  11
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שערות לפני שאתה תתמנה 

הדואר"  משרד  למנכ"ל 

ההפתעה  במקום.  קפאתי 

הייתה גדולה. הרי הודעתי 

למוטה שרוצים אותי שם, 

והשר ביקש להיוועד איתי. 

הוא לא אמור להיות מופתע 

כל כך. "אז מה?" שאלתי. 

"מה, אתה לא יודע?" ענה 

"לא."  הרמטכ"ל בשאלה. 

"ראש מו"פ" סיכם הרמטכ"ל 

לחצן  על  יד  מי ולחץ 

האינטרקום לחדרו של שר 

הביטחון, שמעון פרס. "כבוד 

השר, זה נכון שביום ראשון 

הממשלה מאשרת את המינוי 

של שלמה ענבר למנכ"ל משרד 

עיין  פרס  התקשורת?" 

של  היום  בסדר  במהירות 

הקרובה  הממשלה  ישיבת 

בסדר  מופיע  שזה  ואישר 

היום. "תבטל. אני מתנגד. אל 

תאשרו אותו. שלמה נשאר 

בצבא. אנחנו צריכים אותו." 

"טוב, אם אתה מתנגד – אני 

מבטל את המינוי." לדעתי, 

השיחה הקצרה הזו הייתה 

סוג של הצגה עבורי. ברור 

הכבוד  כל  עם  שמוטה, 

יכול  היה  לא  וההערכה, 

מבלי  המינוי  על  להחליט 

שקיבל קודם לכן את הסכמת 

שר הביטחון. זהו. קלטתי 

פרסום בעיתון "מעריב" על מינויו של שלמה ענבר 

לראש מפא"ת ועל העלאתו לדרגת אלוף
מקור: עיתון "מעריב", 29 בספטמבר 1975.



מינוי לתפקיד ראש מפא"ת והענקת דרגת אלוף

97

שהנושא סגור. אין משרד התקשורת. אני נשאר בצבא, והערכתי שיעברו כמה חודשים 

עד שאכנס לתפקיד. "ומה אעשה בינתיים?" שאלתי. "אין בינתיים. ביום ראשון אתה 

נכנס לתפקיד." סיכם הרמטכ"ל את הפגישה. הצדעתי ופניתי לכיוון הדלת. "ענבר, ענבר," 

שמעתי את מוטה, "ומחר בערב תביא את המשפחה לכאן." "בשביל מה, המפקד?" "אתה 

מקבל דרגת אלוף!" עכשיו תורי להיות מופתע. פעם שנייה. לא חלמתי על זה. התקן של 

ראש מו"פ היה תמיד תת־אלוף. אני הראשון שאקבל דרגת אלוף. עזר ויצמן, כשנכנס 

למשרד הביטחון לאחר המהפך הפוליטי במאי 1977, החזיר את התקן לתת־אלוף. חזרתי 

הביתה וסיפרתי ללאה. חוץ ממנה, לא סיפרתי לאיש. לא לחברים, לא בחיל וגם לא 

לישראל זמיר שהחליף אותי בתפקיד הקשר"ר. למוחרת בערב הגעתי עם לאה ועם הבנים 

ללשכת הרמטכ"ל. לאה ומוטה ענדו לי את דרגת האלוף.

לא התרגשתי מהעובדה שלא עשו לי חפיפה. כזכור, גם ב־848 כמעט שלא הייתה העברת 

פיקוד כי ארכה פחות מחצי שעה, וזה לא הפריע לי לפקד על היחידה ולהזניקה קדימה. 

ביומי הראשון בתפקיד ביקשתי מניצה הרל"שית שתאסוף את כל אנשי המטה. "מהיום 

 מימין לשמאל, הרמטכ"ל רא"ל מוטה גור, הקשר"ר תא"ל ישראל זמיר, 

ראש מפא"ת אלוף שלמה ענבר
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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אני המפקד כאן," בישרתי להם, "אני מחליף את עוזי, לא בגלל שהוא לא היה טוב, אלא 

משום שזו החלטת הרמטכ"ל." ובזאת הסתיים מבחינתי תהליך הכניסה לתפקיד.

מו"פ )מחקר ופיתוח( כעבור שנים שונה שמו למפא"ת, הִמנהל למחקר פיתוח אמל"ח 

ותשתית טכנולוגית – הזרוע של צה"ל ומשרד הביטחון למחקר ופיתוח ולניהול מערכת 

הפיתוח הביטחוני של מדינת ישראל. נושא המחקר והפיתוח לא היה זר לי. הרי לאורך 

כל שירותי הצבאי עסקתי בדברים האלה, גם מבלי שייקראו כך, לכן הכניסה לתפקיד 

הייתה מהירה מאוד מבחינתי. מצאתי לצידי תשתית אנושית טובה ויעילה שצריכה הייתה 

לקבל התאמה לאפשרויות ולתקופה, ולהתאים לה משימות בהתאם למציאות החדשה 

שלאחר מלחמת יום הכיפורים. מו"פ לא מפתחת בעצמה את הדברים. הדרישות לפיתוח 

מגיעות תמיד מלמטה או ממשרד הביטחון או מצה"ל.

עם כניסתי לתפקיד הגדרתי לעצמי שתי חזיתות עיקריות שעימן אתמודד. קראתי 

להן סעיף הידע וסעיף הכסף. שניהם דרשו התייחסות מיידית. כיצד מוצאים פתרונות 

מימין לשמאל, ראש אכ"א, אלוף משה )"מוסיק"( גדרון; ראש מפא"ת, אלוף 

שלמה ענבר; ומפקד חיל האוויר, אלוף בני פלד, במפגש אקראי לאחר מלחמת יום 

הכיפורים.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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לבעיות שאיתן התמודדנו במלחמה הקשה שעברה עלינו, וכיצד עושים זאת כשהקופה 

ריקה לחלוטין. עוד אחת מתוצאות המלחמה והמשבר הכלכלי הקשה שמדינת ישראל 

נקלעה אליו. האתגר שעמד בפניי עם כניסתי לתפקיד היה עצום, אבל הקופה הייתה ריקה. 

צה"ל של אחרי מלחמת יום הכיפורים היה דל תקציבים. ודאי שלא היה ביכולתו לקבל 

עליו מיזמים יקרים וארוכי טווח. בתקופה הראשונה למדתי להכיר את הנפשות הפועלות. 

סיירתי ברפא״ל, בתעשייה האווירית והצבאית, בכורים הגרעיניים בדימונה ובנחל שורק.

זאב בונן, מנכ"ל רפא״ל, הגיע כדי להציג לפניי את רשימת המיזמים לפיתוח בשנים 

הבאות. הסתכלתי ברשימה. היו שם כ־300 מיזמים בתקציב של מאות מיליוני שקלים. 

בונן חיכה שאחתום על המסמך. כך היה גם בעבר. לא הפעם. היה ברור לי שאי־אפשר 

לאשר את כל הרשימה, וצריך לקבוע סדרי עדיפויות. "תשאיר לי את הרשימה. אני רוצה 

לבדוק אותה," ביקשתי. לקחתי את הרשימה והעברתי אותה לאנשי המחקר והפיתוח של 

מפא"ת. זו מחלקה בתוך מו"פ, מהנדסים ואנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר. חילקתי 

ביניהם את 300 המיזמים של רפא״ל, לפי תחומי עיסוק, וביקשתי שיעברו מיזם מיזם, 

יבדקו ויחזרו אליי עם חוות דעת.

כעבור זמן נועדתי שוב עם בונן, מנכ"ל רפא״ל, ובישרתי לו שהקופה ריקה, ואני לא 

מאשר את התוכנית. הסברתי שאפשר להתמקד ב־30 מיזמים בלבד, על פי סדר העדיפויות 

שקבעו אנשיי. נבצע את המיזמים החשובים שצה"ל יפיק מהם את מלוא התועלת – ובזמן 

סביר. "אי־אפשר לעשות את זה!" הסביר בונן. "תתאמץ ותראה שאפשר" התעקשתי. זאב 

בונן, איש יקר ומנהל מוכשר, הלך מייד לשר הביטחון, שמעון פרס, ששמע את הדברים 

ומיהר לקרוא לי כדי לשאול למה איני מאשר את המיזמים שבונן הגדירם כחשובים 

לביטחון ישראל. היו ביניהם מיזמים מאוד חשובים, כמו מיזם שכפ"ץ, פתרון טכנולוגי 

שנועד להגן על הטנקים מפני פגיעות טילי נ"ט ואחרים. אבל היו גם לא מעט שנראו לי 

לא חיוניים. אולי בזמנים אחרים. לא עכשיו כשחרב התקציב מונחת על צווארנו. הבעיה 

היא לא במיזמים, הסברתי לשר הביטחון, אלא שאנחנו מבזבזים זמן יקר וכסף יקר על 

דברים קטנים שבסופו של דבר נגלה שאינם תורמים דבר לצה"ל. קורים דברים בתחום 

הטכנולוגי, ואני צריך להתמקד במיזמים שאפשר יהיה להשתמש בהם עכשיו ולא בעוד 

עשור, כשהם כבר לא יהיו אקטואליים ויוחלפו בטכנולוגיות מתקדמות יותר. "אדוני השר," 

חזרתי על עמדתי, "כך אי־אפשר לנהל את המערכת. צריך לקבוע עדיפויות ולהתאים כל 

מיזם לתקציב." הייתי מתואם עם ידידי, אלוף אברשה טמיר, שהיה אז ראש אג"ת. שנינו 

רואים עין בעין את הדברים. התייעצתי איתו וחילקנו לשתי קבוצות את כל התוכניות 

של מנהלי המפעלים – רפא״ל לא הייתה לבדה במשחק הזה כמובן – דברים שהצבא 

צריך מייד ודברים שהם לא העדיפות ראשונה. הראשונים נטפל בהם ונאשר אותם. את 

האחרונים – נדחה לפי שעה בתקווה לימים טובים יותר.
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בסופו של דבר, לרפא״ל לא הייתה ברירה. אני הרי הממונה על התקציב, ובלי אישורי 

לא יזוז דבר. מ־300 מיזמים צמצמנו ל־48 שהם מאוד ממוקדים, בלו"ז הגיוני שיתאים 

לצורכי הביטחון. רפא״ל קיבלה את התקציב לאותם מיזמים והוספתי הטבה: תקציב 

שנועד לסעיף השכל: לא לייצור, אלא למחקר: חומרי הדף חדשים, לייזר רב־עוצמה, 

רקטת טוגאר )שילוב של טאו וסאגר( ועוד דברים. הקמתי שתי ועדות שליוו את מיזמי 

רפא״ל: ועדה אחת לפיתוח אופיון מבצעי וועדה שנייה מנהלית, בעיקר לפקח על הניהול 

ועל התקציב. הוועדות מדווחות לי. אני כל הזמן בתמונה, שולט בהתנהלות, מפקח על 

התקדמות המיזמים הגדולים ומקפיד על לוחות הזמנים שנקבעו לכל אחד מהם. ככל 

שהמיזם נגרר – התקציב מתנפח, ולא בטוח שהייצור יהיה אקטואלי ברגע שיסתיים.

ידעתי היטב שמנהל בכיר לא צריך לעבוד כל הזמן כי יש אחרים שיעבדו בשבילו. 

אבל הוא צריך להפעיל את סעיף השכל: ללמוד, להבין ולפקח. מחיל האוויר הגיעה דרישה 

לפתח חיישנים לטילי אוויר־אוויר שמתבייתים על חום המנוע של מטוסי האויב. האמריקאים, 

למרות כל התמיכה והעזרה שקיבלנו מהם, לא היו מוכנים שנפתח חיישנים, אמצעי ראיית 

אלוף שלמה ענבר, ראש מפא"ת, נואם בטקס קבלת פרס ביטחון ישראל 

למפא"ת, בנוכחות נשיא המדינה, שר הביטחון והרמטכ"ל, 1977.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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לילה וטילי טאו. הם סיפקו לנו את רוב הדברים שרצינו, אבל לא בעזרת הטכנולוגיות 

שלנו.

נזכרתי במורי ורבי, פרופסור קדרון מהפקולטה להנדסת חומרים בטכניון, שהחזיק 

מעבדה קטנה שבה לימד והדריך סטודנטים על טכנולוגיה של חיישנים. הכרתי אותו 

מהשנים שלמדתי בטכניון, אבל אז התמקדתי באלקטרוניקה ולא בחומרים. עכשיו 

החלטתי לפנות אליו. כשנועדנו הסברתי לו מה אני צריך, ושאלתי אם הוא יכול לפתח 

לנו חיישנים על פי דרישת חיל האוויר. התשובה הייתה "כן," אבל לא אוכל לעשות את 

זה בתקציב שיש לי כיום. "כמה אתה צריך?" שאלתי. "שלושה מיליון דולר." "קיבלת. 

תתחיל לעבוד."

הקמנו בטכניון מעבדה חשאית לפיתוח המיזם עם רפא״ל. גויסו סטודנטים מצטיינים 

שהיו בסוד המיזם והטובים שבהם המשיכו לתעשיות הביטחוניות לאחר קבלת התואר. 

החיישנים פותחו, ובשילוב עם רפא״ל הם חוברו למערכת האלקטרונית של הטיל. הייתה 

עוד בעיה שגם אותה פתרנו: כיפת הטיל צריכה להיות מחומר שקוף מיוחד, ספיר מלאכותי 

המשמש במערכות אופטיות שבהן נדרשת שקיפות גבוהה וקשיות גבוהה. את זה ייצרנו 

בקריה למחקר גרעיני בדימונה. כמה מהמיזמים האלה שימשו לימים את מפתחי "כיפת 

ברזל" וִאפשרו להגיע לפיתוח ולייצור מהיר של מערכות יירוט הטילים. בתוך זמן לא רב 

הורגש שינוי גדול בהתנהלות התעשיות הביטחוניות. לא רק אני "אשם" בשינוי. גם רוח 

התקופה דרשה שינויי טכנולוגיה ופיתוחים שידענו להוביל, ויכולת השפעתי, כמי שעומד 

בראש הפירמידה, ִאפשרה לקדם את השינוי.
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מעולם לא אמרתי "לא" לתפקיד שהוצע לי בצבא. כל מה שהציעו – קיבלתי וידעתי להפיק 

את המיטב מכל תפקיד שעשיתי, גם אם לכאורה הוא הסיט אותי ממסלולי העיקרי – 

חיל הקשר. גם להצעה הבאה שקיבלתי – לא יכולתי לסרב. לאחר קרוב לשלוש שנים 

בתפקיד ראש מו"פ חשבתי שהגיע הזמן להשתחרר. לא דאגתי לעיסוק לאחר שאפשוט את 

המדים. ִמגוון התפקידים שמילאתי הכשירו אותי לקבל כל תפקיד בתחום הטכנולוגיה. 

כולם חיזרו אחריי, ולו רציתי – יכולתי להתמנות למנכ"ל רפא״ל. אבל למוטה גור, ראש 

המטה הכללי, היו תוכניות אחרות לגביי.

בסיום אחת מישיבות המטה הכללי ביקש מוטה שאכנס לחדרו. "אני רוצה שתיסע 

לוושינגטון ותתמנה לתפקיד הנספח הצבאי של ישראל. האלוף אדן, 'ּבֵרן', עומד לסיים 

את תפקידו, ואני רוצה שתחליף אותו."

מייד, מבלי לשקול יותר מדיי, אמרתי כן. שליחות בוושינגטון לאחר המסלול הצבאי 

הארוך ורב העשייה שלי, נראה לי סיום הולם לפרק הצבאי שהחל באותו אירוע בכיכר 

וֹוקּוּפ בנתניה ובפתק שקיבלתי והוביל אותי לקורס קציני הקשר בקיבוץ שפיים.

סיכמתי עם הרמטכ"ל שאצא לוושינגטון בתוך כחודש וחצי. בישרתי על המינוי ללאה, 

שכמוני, מאוד שמחה על התפקיד החדש. החלטנו שהבנים הגדולים – מוטי, מירון, מעוז 

ושחר, בנה של לאה מנישואיה הקודמים – יישארו בישראל ושרי, ילדנו המשותף, אז בן 

שנה, יצטרף אלינו כמובן.

הימים עברו ומעבר לאותה שיחה עם מוטה גור – לא התקדם דבר. חלף כבר המועד 

שנקבע ליציאתי לוושינגטון, ועדיין אני בישראל. בתחילת יוני 1977 ולאחר הבחירות 

והמהפך השלטוני מונה עזר ויצמן לשר הביטחון בממשלתו של מנחם בגין. לעזר היה 

מועמד שיחליף אותי במפא"ת: תת־אלוף יוסף מעיין, איש חיל האוויר, שבתפקידו האחרון 

היה ראש להק הציוד. אבל אז התעוררה בעיה: מעיין ציפה לקבל דרגת אלוף עם התפקיד 

החדש, כמוני, ועזר החליט שיש לו יותר מדיי אלופים בצבא, והתקן לראש מפא"ת יחזור 

להיות תת־אלוף. מעיין נפגע והחליט שאינו רוצה את התפקיד, והעדיף להשתחרר מצה"ל. 

נועדתי עם ויצמן: "אין לי בעיה עם זה שאתה רוצה פחות אלופים בצבא, אבל למה אתה 

מקצץ דווקא בסעיף השכל?" שאלתי אותו. עזר חייך, אבל דעתו לא השתנתה. זו הייתה 

הסיבה הראשונה לעיכוב בשליחותי, ולא רק היא.



אלוף שלמה ענבר

104

עם הזמן הגיע האישור המיוחל, ובתוך שבועיים מצאנו עצמנו בתחנה הראשונה שלנו 

בוושינגטון: דירת שני חדרים ומטבחון קטן. כה רחוק ממה שמדמיינים על תנאי החיים 

של הנספח הצבאי של ישראל בוושינגטון... נשארנו שם כמה שבועות. לאה טיפלה בתינוקנו 

ובישלה במטבחון, ואני התרוצצתי בין המשרדים בוושינגטון כדי להכיר את אנשי הפנטגון. 

רק לאחר זמן עברנו למגורי הקבע שלנו, דירת שרד גדולה בבית דירות במרכז העיר, 

שקיבל את אישור השב"כ. אותו בית דירות פגשתי בו בהמשך את הגנרל האיראני טֹוַפנָיאן, 

ידידי משכבר הימים...

"ּבֵרן", קודמי בתפקיד, כבר לא היה בוושינגטון כשהגעתי. העברת פיקוד מסודרת לא 

הייתה, אבל כזכור אני כבר רגיל להתמנות לתפקידים בלי חפיפה, ומשום כך גם במקרה 

הנוכחי לא נגרמו עיכובים ובעיות. עם 

תחילת תפקידי נקבעה לי פגישה עם ד"ר 

פרי, המשנה למזכיר "ההגנה" האמריקאי. 

מדובר באירוע פורמלי: אני מגיש את כתב 

האמנה שלי, מגיע צלם של הפנטגון, שנינו 

מצטלמים – ובכך מסתיים האירוע. כמה 

דקות וזהו.

למזכיר  והמשנה  הפגישה,  החלה 

"ההגנה" מזמין אותי לשבת לצידו ומתחיל 

לשאול שאלות. קצת עליי והרבה על מה 

שעשיתי. הוא שואל ואני מתחיל להרצות: 

טכנולוגיה, התבייתות פצצות על כתמי 

לייזר, תדרי תת־אדום ועוד. אירוע שאמור 

היה להימשך דקות, נמשך ונמשך. בתפקידו 

כמשנה למזכיר המדינה הוא היה ממונה על 

כל הפיתוח והרכש של צבא ארצות הברית 

ומכאן התעניינותו הרבה. ישבנו ביחד יותר 

משעתיים. מפעם לפעם נכנסה מזכירתו 

בחוץ  מחכים  לסיים.  שצריך  ורמזה 

לפגישות נוספות. "לא עכשיו" הוא אמר 

לה לאחר כל הפרעה כזו. לימים התברר 

לי שישיבתי איתו זמן כה רב ִשדרגה את 

מעמדי. גם בנספחות וגם בקרב בכירים 

בפנטגון התפשטה השמועה שאם ד"ר פרי 

אלוף שלמה ענבר בשנות כהונתו 

בתפקיד נספח צה"ל בארה"ב ובקנדה
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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כה מתעניין בי – סימן שיש דברים בגו... ראיתי חשיבות רבה בקשרים הרבים שיצרתי 

בוושינגטון. חלק ניכר מתפקידי היה לצבור ידע. לדעת מה חדש בשוק האמריקאי. מה 

יכול לסייע לנו. הניסיון שרכשתי בתפקידיי הקודמים היה מאוד חשוב בהשגת אותו ידע. 

לא רק בהשגתו אלא גם בהבנה מה חשוב לנו. מה חשוב לביטחון ישראל. אני משוכנע שזו 

הייתה הסיבה שנבחרתי לתפקיד: ההבנה הטכנולוגית־מודיעינית והראייה המערכתית 

יאפשרו לי להביא את התוצאות הטובות ביותר בעת מילוי תפקידי.

לד"ר פרי היה סגן, בחור נוצרי ממוצא לבנוני-אמריקני, רוברט ומאוד התיידדנו. 

אני הייתי היהודי היחיד, ובוודאי הישראלי היחיד, שהוזמנתי לחתונתו בוושינגטון, עם 

צעירה לבנונית שנמלטה מהמדינה בעקבות מלחמת האזרחים שם. אני מזכיר אותו כדי 

להראות עד כמה יחסים אישיים בין אנשים פעמים משפיעים על מדיניות: חיל הים שלנו 

מאוד רצה לרכוש רחפות מצבא ארצות הברית – כֵלי שיט מהירים שבעזרת טכנולוגיה 

מיוחדת מרחפים מעל המים ומפתחים מהירות עצומה. האמריקאים התעקשו ולא היו 

מוכנים למכור אותם לנו בנימוק שמדובר בפיתוח מאוד סודי, ועדיין אי־אפשר להעבירו 

למדינות אחרות.

באחד הימים התלוויתי לאותו לבנוני-אמריקני בביקורו בישראל. הוא ביקש מאוד 

לבקר ב"כנסיית מריה מגדלנה" בירושלים. הגענו לכנסייה והתברר שהיא נעולה. רק לאחר 

מאמצים רבים הצלחתי לשכנע את הנזירות לפתוח את השער הנעול. האורח נכנס והחל 

להתרגש... התברר שאת חלונות הַמׂשִּכית )ויטראז'ים( שבכנסייה, הציורים שעיטרו את 

החלונות הרבים, צייר סבו. זו הייתה הסיבה שהוא כה רצה להגיע לכנסייה. לאחר שהסתיים 

הביקור, ישבנו לשיחה. "בעניין הרחפות האלה שאתם כל הזמן מדברים עליהן, זה עוד 

מעניין אתכם?", הוא הפתיע אותי כששאל כבדרך אגב. "ודאי. לא ברור למה אתם כל כך 

מתעקשים." "שמע, אתה ידיד שלי? אז בתור ידיד אני נותן לך אותן." בישרתי על כך מייד 

לאנשי חיל הים והשמחה הייתה גדולה... ידידות וקשרים אישיים חשובים ומועילים כפי 

שלמדתי היטב ויישמתי בהצלחה כל השנים. במקרה הזה התברר שהאמריקאים החליטו 

לצאת מהמיזם, והיה להם חבל שכל ההשקעה הגדולה תרד לטמיון. לכן, הרעיון היה 

להעבירו לישראל. אנחנו נשלם על הפיתוח, נשלח צוותים שלנו למרכזי הפיתוח בארצות 

הברית ולאחר השלמת הפיתוח והייצור יגיעו הרחפות לישראל. וכך אכן היה.

כמו בכל תפקיד שעשיתי, התחלתי קודם כול להכניס סדר לעבודת הנספחות. מלבדי 

היו שם עוד כ־12 נספחים, נספח אחד לכל חיל וחיל: חיל האוויר, חיל הים, חילות היבשה, 

מודיעין ועוד. כולם קצינים בכירים. סגני אלופים ואלופי משנה, לכל אחד מהם ממלכה 

משלו. אנשים טובים כולם, שעשו עבודת קודש בוושינגטון, אבל מיעוטם אימצו לעצמם 

שיטות לא ראויות. הבעיה הייתה פיקוח ובקרה: מה המשימות של כל אחד מהם, מי עושה 

מה ומתי. הנספחים הצבאיים היו מאוד מבוקשים לאירועי הקהילה היהודית בארצות 
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הברית, להרצאות, לכינוסים. כל הזמנה כזו הפכה לחגיגה גדולה: נוסעים ביום חמישי, 

חוזרים ביום שני. שבוע העבודה נגמר לפני שהחל... על כל נסיעה לשליחות הנספחים 

קיבלו אש"ל, שעות נוספות והוצאות מיוחדות מהנספחות. כשראיתי שהתופעה נפוצה 

מדיי החלטתי לעשות סדר, ובחנתי כל נסיעה כזו לגופה. קיצצתי ממש בהוצאות הנספחות, 

מה שלא מצא חן אצל אחדים מהם. "הפנטגון הוא בוושינגטון וכאן עיקר עבודתנו," 

הסברתי לכל מי שמחה על הקיצוץ.

גיליתי בהמשך שיטות מתוחכמות שהתקבעו עם השנים, כיצד אפשר להגדיל את סעיפי 

האש"ל של הנספחים. למשל, היו משרדים של הפנטגון שמוקמו מעבר לנהר הּפֹוטֹוָמק, 

ועל פי הנהלים, כל נסיעה לשם נרשמה כאילו יצאת מוושינגטון שבמדינת מרילנד ועברת 

למדינה אחרת – וירג'יניה, גם אם מדובר היה בחציית גשר ונסיעה של כמה מאות מטרים. 

על זה אפשר היה לדרוש אש"ל. הרי עברת למדינה אחרת... הפסקתי מייד את הנוהל הזה. 

הנספחים לא אהבו כמובן, אבל נאלצו להתיישר על פי הקו שלי.

בתפקידי הייתי ממונה על כל הפיתוח ועל חלק מהרכש הביטחוני של ישראל בארצות 

הברית, למעט מה שטופל בידי משלחת משרד הביטחון שישבה בניו יורק. לא כל מה 

שביקשנו בארצות הברית – קיבלנו. נתקלנו לא אחת בקשיחות אמריקאית לא ברורה. 

למשל, כל הבקשות בנושא אמצעי ראיית לילה, תחום שבמלחמת יום הכיפורים היינו 

בנחיתות גדולה מול האויב, נענו בשלילה. היו גם מערכות אמריקאיות סודיות שבאותו 

שלב סירבו למכור לנו. חלק מהן פיתחנו בעצמנו.

הייתי גם הנספח הצבאי בקנדה, דבר שחייב אותי לנסוע לשם אחת לכמה חודשים. 

היה אירוע מיוחד, שבו ארגנו הקנדים סיור לנספחים צבאיים בצפון המדינה. קרוב לקוטב 

הצפוני. התעניינתי במיוחד במערך ההגנה הצפוני שהקימו האמריקאים במהלך המלחמה 

הקרה, ובעיקר נגד טילים בליסטיים. כאיש חיל הקשר, גיליתי עניין מיוחד באנטנות. לא 

מצאתי אנטנות גבוהות. האנטנות היו נמוכות, כמעט בגובה הקרקע, מוגנות מכל הצדדים 

על ידי מבני בטון גבוהים.

כנספח צבאי קיבלתי עליי משימה חשובה, לקח חשוב ממלחמת יום הכיפורים: ארגון 

אנשי המילואים ששהו בארצות הברית. כולנו זכרנו היטב את אי הסדר הגדול שהיה בשדות 

התעופה כשהתחננו מאות ישראלים לעלות על מטוסים ולהגיע לארץ ולהשתתף במלחמה. 

מטרתי הייתה להגיע למצב שנקבל רשימה מסודרת של אנשי המילואים ששוהים דרך 

קבע בארצות הברית: שליחים, סטודנטים, עובדים בחברות אמריקאיות. נקבל מכולם 

כתובות, מספרי טלפון. פילחנו את הרשימות לפי תפקידים צבאיים: טייסים, אנשי שריון, 

חיל הים, קצינים קרביים. כשתגיע שעת חירום, ההיערכות להטיסם לישראל תהיה עתה 

קלה ומהירה יותר.
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זמן לא רב לאחר שהגעתי לוושינגטון, סיים מוטה גור את תפקידו ומונה רמטכ"ל חדש: 

רא"ל רפאל )"רפול"( איתן. עבור האמריקאים שבפנטגון, "רפול" היה דמות מיתולוגית. 

איכר לוחם. מאוד מתאים להיסטוריה האמריקאית, שבה היו בכירי המפקדים בעבר 

קודם כול אנשי אדמה, ורק אחר כך אנשי צבא... האמריקאים הזמינו אותו לארצות 

הברית, והוא התחמק בכל פעם. "מה יש לי לחפש בארצות הברית?" הסביר לי. באחד 

מביקורי בארץ נועדתי איתו, והסברתי לו כמה חשוב שיבוא לבקר כאן. זה היה חשוב 

גם לישראל וגם לי. ביקור של רמטכ"ל ישראלי, כשאני מתלווה אליו, יכול לפתוח עבורי 

דלתות רבות. בעיקר בקרב בכירי הצבא, ובראשם ראש המטות המשותפים. בסופו של 

דבר, "רפול" נעתר לבקשתי והגיע לביקור עם רעייתו מרים, כאורח של הפנטגון. לשניהם 

נקבעו תוכניות ביקור נפרדות. לאה, רעייתי, הייתה המארחת של מרים, ולכבוד הביקור 

הועמדה לרשותה מכונית של הנספחות. מרים, רעיית הרמטכ"ל, התנגדה לנסוע במכונית 

הרשמית והתעקשה לנסוע לכל מקום בתחבורה ציבורית: במוניות וברכבת תחתית... בעוד 

מרים ולאה מתניידות ברחובות הבירה, התלוויתי ל"רפול" יחד עם לאה ומרים לארוחת 

ערב חגיגית שהתקיימה לכבודו בהשתתפות הרמטכ"ל האמריקאי ובכירי הצבא. "רפול" 

במדי שרד וגם אני כמובן. כשהגיע תורו להודות למארחיו, הוא פנה אלי ואמר שתי מילים: 

"ענבר, דבר!" קמתי והודיתי בשמו של מפקד צה"ל על האירוח הלבבי ועל קבלת הפנים 

החגיגית. "רפול", והוא לא התבייש בכך, פשוט התקשה לשאת נאום באנגלית... בהמשך 

אירחתי בדירתי את כל צמרת הפנטגון לִממָזג )קוקטייל( חגיגי לכבודו של הרמטכ"ל 

הישראלי. אירוע שסייע לי לפתח קשרים עם אותם בכירים.

יום אחד הודיעו לי ששר הביטחון עזר ויצמן מגיע לביקור. מי שהכירו מביקוריו 

הקודמים, יעץ לי לקנות עבורו ויסקי "בלאק לייבל". אני לא מבין באלכוהול, לא מבין 

ולא שותה. באירועים רשמיים, כשכולם מחזיקים כוסות ויסקי ביד, אני מסתפק בכוס 

מים עם קרח, וכולם בטוחים שמדובר בוויסקי... ויצמן, שהגיע עם רעייתו ראומה ועם 

בנו שאול, לא הסתיר את הנאתו מאיכות הוויסקי שרכשנו במיוחד לכבודו ומאז, לפחות 

בעיניו, יצא לי שם של מבין גדול בוויסקי... היו לי יחסים מצוינים איתו, אבל ויצמן, כמו 

ויצמן, ידע גם להפתיע. יום אחד התבשרתי שהוא העלה בדרגה את הנספח הצבאי של חיל 

האוויר, אהרון )"יאלו"( שביט, מאלוף משנה לתת־אלוף. בלעתי צפרדע. אני הרי הממונה 

עליו. הוא תחת פיקודי בנספחות, ואיש לא התייעץ איתי או הודיע לי. זה היה ויצמן לטוב 

ולרע. וושינגטון, בעיקר לקראת שיחות השלום בין ישראל לבין מצרים, הייתה מוצפת 

באורחים מישראל, בקציני המטה הכללי ובמכובדים. כל אחד מהם ציפה ממני לאירוח 

מלא, לביקור בפנטגון ופגישה אישית עם ראש המטות המשותפים. כמובן, לא תמיד זה 

הסתדר. רבים מהקצינים הבכירים הגיעו עם נשותיהם, ומשימת האירוח נפלה כמובן על 

לאה. הנשים, כך הבנו במהרה, ממש לא התעניינו בתרבות האמריקאית, במורשתה ובאתרי 
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העיר. הן רצו בעיקר מסעדות וחנויות ובתי הכלבו הגדולים כמובן... מי שסבל מכל זה 

היה שרי, בננו, שלא אחת נאלץ לחכות בגן ולהישאר אחרי כולם כי אימא שוב מאחרת.

ביקורו ההיסטורי של אנואר סאדאת, נשיא מצרים, בישראל שינה את כל הפעילות 

של הנספחות הצבאית. לפני שיחות "קמפ דייוויד" שימש משרדי את משלחת ישראל 

בהכנות לוועידת הפסגה, ואברשה טמיר, שטיפל בכל ההכנות לסרטוטי הגבולות החדשים 

בינינו לבין המצרים "התנחל" בחדרי ימים שלמים וסרטט שם את גבולותיה העתידיים 

של מדינת ישראל.

באחד הערבים אירחתי את ויצמן ואת הפמליה הישראלית למסיבת ִממָזג )קוקטייל( 

בדירת השרד שלי. בסלון ביתי ישבו והסתובבו זה לצד זה קצינים ישראלים, מצריים 

ואמריקאים. אווירה של ימות המשיח. וגר זאב עם כבש... יצרתי קשרים מצוינים עם 

הנספח הצבאי המצרי בוושינגטון. לקראת טקס החתימה על הסכם השלום עם המצרים 

שהיה על מדשאות הבית הלבן, תיאמנו בינינו קוד לבוש לאירוע: האם להגיע במדי שרד 

או בבגדים אזרחיים. סיכמנו גם על בגדי נשותינו... מי היה מאמין שרק לפני פחות מעשור 

לחמנו זה בזה מלחמה עקוּבה מדם.

באירוע אחר הוזמנתי ל"בלייר האוס", בית ההארחה הרשמי של נשיא ארצות הברית, 

שמשמש לאירוח אורחים חשובים. זה היה ערב שבו אירח ראש הממשלה, מנחם בגין, את 

אנשי השגרירות והנספחות. אירוע ללא כיבוד, ובגין, כמו סבא חביב, הקסים את כולם. 

בעיקר את המזכירות שאיתן התבדח והחמיא להן. מאוד התרשמתי מהצניעות ומהיחס 

האנושי שהראה. במחאה על עיכובי ישראל ביישום סעיפים בהסכם השלום עם מצרים 

התפטר עזר ויצמן במאי 1980. ראש הממשלה, מנחם בגין, קיבל עליו את תיק הביטחון, 

אף שבפועל החזיק בחלק מסמכויות המשרד מוטק'ה ציפורי, סגן השר. עם עזר ויצמן 

היה לי קשר טוב. את ציפורי כלל לא הכרתי, ויחסי איתו החלו ברגל שמאל.

באחד הימים הגיע ציפורי לביקור בארצות הברית כאורח משלחת משרד הביטחון 

בניו יורק שבראשה עמד יוסי צ'חנובר. בינינו לבין משלחת משרד הביטחון היו לא אחת 

מתחים וחיכוכי סמכויות. אנשי המשלחת טענו שהנספחות נכנסת לתחומה, ואני טענתי 

שדווקא הם שנכנסים לטריטוריה שלנו בעבודת הנספחות הצבאית והקשרים עם הפנטגון. 

מניו יורק המשיך ציפורי לוושינגטון, אבל איש מהמשלחת לא עדכן אותי שהוא מגיע. 

וכך לא אני ולא נציג אחר מהנספחות קיבלנו את פניו בנמל התעופה בוושינגטון, מה 

שהתפתח לעלבון אישי גדול ובעקבותיו שמועות שעומדים להדיחני כי זלזלתי בכבודו של 

סגן שר הביטחון. ציפורי, כך דּווח לי, דרש מהרמטכ"ל שידיח אותי. "רפול" לא התרשם 

ולא התרגש. לפתע, ללא הודעה מראש, נפתחה בדיקה על "אי־סדרים" כביכול בנספחות 

הצבאית בוושינגטון. משלחת של מבקר משרד הביטחון הגיעה לערוך ביקורת בעקבות 

תלונות אלמוניות שהגיעו לארץ על תפקוד הנספחות. לי היה ברור שמקור התלונות בניו 
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יורק הוא במשלחת משרד הביטחון ושלעומד בראשה, יוסף צ'חנובר, הייתה השפעה 

רבה על המשרד. נאבקתי על שמה הטוב ועל פעילותה המסודרת של המשלחת, הצלחתי 

למוטט את כל הטענות על אי־סדרים כביכול, וזכיתי לגיבוי מלא של הרמטכ"ל. הוכחנו 

שכל פעילות הרכש שלנו הייתה תקינה, וכל בקשה שלנו עברה את אישור הפנטגון, ורק 

לאחריה יכולנו לשאת ולתת עם הספקים. המהומה הגדולה גוועה לאחר שהתברר שאין 

כל שחר לתלונות, אבל הצליחה לפגום באווירה הטובה שהייתה לנו בנספחות.

באמצע שנת 1980 הייתי כבר אחרי שלוש שנים וחצי בתפקיד הנספח הצבאי בוושינגטון. 

גַברתי על דורשי רעתי שחיפשו ולא מצאו פגם בעבודת הנספחות, אבל הגיע הזמן לארוז 

שוב את הארגזים ולחזור הביתה. אלו היו שנים יעילות מאוד מבחינת עבודת הנספחות 

הצבאית. קשרים מצוינים עם בכירי הפנטגון ועם צמרת צבא ארה"ב, שהובילו לעסקאות 

רכש חשובות ולחוזים ולהסכמים מצוינים עם הספקים למיניהם. מלבד מסיבות הִממָזג 

)קוקטייל( והאירועים שבהם השתתפתי, הייתה עבודת שטח חשובה שהיו לה תוצאות 

רבות בשדרוג המערכת הביטחונית הישראלית.

שני משמאל, שלמה ענבר, נספח צה"ל בארה"ב, עם ראש הממשלה מנחם בגין 

)שלישי משמאל( ב"בלייר האוס" בוושינגטון, במהלך שיחות השלום עם מצרים, 

ספטמבר 1978
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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שלמה ענבר לאחר שירותו 
הסדיר בצה"ל

לאחר שלוש שנים בוושינגטון חזר שלמה לישראל בשנת 1981, והוצע לו תפקיד ראש 

אכ"א. לאחר התלבטות החליט לפרוש מצה"ל ולהתחיל את חייו האזרחיים.

על המעבר מעשרות שנות שירות בצה"ל לחיים האזרחיים סיפר שלמה:

קיבלתי שנת הסתגלות. שאיפתי הייתה לעסוק בשני תחומים: תעשיית האלקטרוניקה 

וחינוך, אולם זה לא קרה. לאור בקשתו של אחי הצעיר, אברהם, החלטתי לסייע לו בעסק 

המשפחתי – תכשיטי ענבר. הכרתי את שוק היהלומים כי כנער עבדתי בליטוש יהלומים 

כדי לממן את לימודיי.

כשעזרתי לאחי, בד בבד הקמתי חברה לשיווק ציוד אלקטרוני מתקדם, בעיקר ַמסננים 

)פילטרים( למפעלי טיהור מים ושפכים. ישבתי במשרדו של אחי בבורסת היהלומים ברמת 

גן, והתחלתי ליצור קשרים עם אנשים ועם חברות שהכרתי בארצות הברית כדי לייצגם 

בישראל. כל החברה הייתה אני, טלפון ומזכירה. התקשרתי עם ֶחברה אמריקאית ששמה 

"קופר", סיכמנו שאהיה הסוכן שלה בישראל ואייצגה בעסקה גדולה למכירת ַמסננים 

למפעל הטיהור של גוש דן. עסקה מאוד גדולה, מאות אלפי דולרים, וכמובן – העמלה 

שלי בהתאם. סיכמנו על כל הפרטים בעל פה, ניסחתי הסכם התקשרות עם החברה. סוף־

סוף הצלחתי להצדיק את התואר במשפטים שעשיתי לפני כמעט שלושים שנה, וביקשתי 

מהמזכירה שתשלח את המכתב לארצות הברית.

חיכיתי לתשובה מהאמריקאים. עברו כמה שבועות ואין תשובה. התקשרתי לשאול 

למה הם אינם מגיבים להסכם ששלחתי להם. נעניתי די בכעס שלא הגיע דבר ממני, 

והם די חוששים מעיכובים שיביאו לביטול העסקה כולה. שלחתי עוד מכתב ועוד מכתב 

ושוב – האמריקאים טוענים שלא קיבלו דבר, וגם אני לא קיבלתי דואר שלדבריהם נשלח 

אליי. כזכור מדובר בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים. אין מרשתת )אינטרנט(, 

אין דוא"ל )מיילים(. הכול בדואר. עבר זמן. אני מחכה ומחכה. לֶחברה אין הכנסות, 

והחלטתי להיפרד מהמזכירה שהעסקתי. לאחר שעזבה, מצאתי במגירה נעולה בשולחנה 

את כל המכתבים שאמורים היו להישלח לארצות הברית, ואת התשובות שהגיעו משם... 

היא פשוט לא שלחה את המכתבים שלי, ולא העבירה לי דבר שהגיע משם. אין לי מושג 
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מה הייתה הסיבה, אבל אם תרצו – זו דוגמה מצוינת למזכירה שעלולה להכשיל אותך 

ולסגור לך את העסק.

עבורי זו הייתה מכה קשה לתודעה. הרי בכל תפקידיי הקפדתי תמיד לרדת לפרטים 

הקטנים, לפקח, לוודא שדברים שסוכמו – אכן נעשים, ודווקא כאן, בחברה שלי, נפלתי 

בדיוק בדבר הזה. נגרם לי נזק רב. ספקים, שקיוויתי לסגור איתם הסכמים דומים, 

התייחסו אליי בחוסר אמון והעדיפו לעבוד עם מתחריי. החברה נסגרה כמובן. ניסיון 

ראשון ואחרון שלי להפוך לאיש עסקים ובעלים של חברה משגשגת...

שוק האלקטרוניקה החל להתעורר בתחילת שנות השמונים. תחילת עידן הטכנולוגיה 

העילית )הייטק(... החברות המובילות היו של משרד הביטחון, אבל בו־זמנית קמו גם חברות 

בשוק הפרטי, ואלה החלו לפתח מוצרים חדשים בתחום האלקטרוניקה. מהנדסים שעבדו 

בצבא או עבור התעשיות הביטחוניות החלו לעבור לשוק האזרחי, בעיקר ל"תדיראן" 

ול"אלביט", והתחושה הייתה שישראל עומדת לפני פריצת דרך גדולה בתחום האלקטרוניקה.

באחד הימים פנה אלי רב־אלוף במילואים צבי צור )"צ'רה"(, ששימש בתפקיד מנכ"ל 

"כלל תעשיות", חברה בת של תשלובת )קונצרן( "כלל", שהייתה אז חברת ההשקעות 

הגדולה במשק, וביקש להיוועד איתי. בפגישה סיפר לי שפונים אליו עם הרבה הצעות 

למיזמים בתחום האלקטרוניקה, והוא לא כל כך יודע מה לעשות. הוא העביר לי כמה 

מהמיזמים, בחנתי אותם והמלצתי לו מה כדאי לו לקחת ומה לא. עבר שבוע, והוא 

קורא לי שוב ומבקש עוד חוות דעת על מיזמים נוספים. בפגישה נוספת, שבה השתתף 

גם אברהם ביגר, מבכירי "כלל תעשיות" ואיש ניהול מאוד מוערך בתחום הטכנולוגיה, 

קיבלתי הצעה: "לא נעים לי המצב שכל פעם אתה 'מתנדב' לסייע לנו," פתח צ'רה, "בוא 

ותעבוד איתנו ב'כלל תעשיות'."

הרעיון מצא חן בעיניי, אבל רציתי להפנותו לכיוון אחר: להקים חברה חדשה בתוך 

"כלל תעשיות" שהמנדט שלה יהיה להתמקד בחברות טכנולוגיות שמפתחות מוצרים 

מתקדמים. וכך נולדה ֶנַט"ע )ניהול טכנולוגיות עתידיות(, ֶחברה שהיה ייעודה להשקיע 

בֶחברות ֶהזנק )סטרט־אפ( – אף שאז טרם קראו לזה כך – בתחום הטכנולוגיה. הקמתי 

את חממת ֶחברות הֶהזנק הראשונה במדינה. הרבה לפני שזה הפך לספורט הלאומי...

צ'רה שמח על היוזמה. אני מוניתי למנכ"ל החברה החדשה. לא היה לי שכל מסחרי 

כדי לדרוש להיות שותף ובעל מניות – והתחלתי לפרוח. זה הרי בדיוק מה שכה רציתי 

לעשות. קיבלתי תקציב והתחלתי לגייס אנשים. כולם מהרמה הגבוהה ביותר בתחום 

הטכנולוגיה. צירפתי לחברה אנשים מעולים שאני מכיר ביניהם בנימין בלומברג, איש 

שמאוד הערכתי בזכות עבודתו והישגיו המיוחדים בָלָק"ם )הלשכה לקשרי מדע(, שתרמה 

רבות לביטחון ישראל. מצטרף נוסף היה צבי שושן, שעלה מארצות הברית, התגייס לצה"ל 
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והגיע לדרגת אלוף־משנה, איש בעל ידע טכני רב, מוכשר מאוד ויצירתי. למדתי ממנו הרבה 

ונשארנו בקשר גם שנים רבות לאחר שנפרדו דרכנו בנט"ע.

בסך הכול גייסתי תשעה אנשים לֶחברה. הם היו הטובים שבחבורה. כל אחד מהם 

מומחה בתחומו. קיבלנו משרדים מרּוָוחים ורכב אישי צמוד. לא היו בעיות תקציב, ובתוך 

זמן קצר יצרתי רשימה של מיזמי ֶחברות ֶהזנק שביקשתי להיכנס אליהם. קיבצנו רשימה 

של 103 מיזמים, והתחלנו לבחון אותם. מהם הגיעו מיזמים שבאו עם רעיונות, ומהם – 

מהחָברות הביטחוניות שרצו שנשתתף איתם בפיתוח, ומהם – מהאקדמיה. מתוך 103 

המיזמים בחרנו חמישה בעלי פוטנציאל רווח, שנראו לנו בעלי הסיכוי הגדול ביותר להצליח 

והשקענו בהם. הרווח שלנו אמור היה להיות מדיווידנדים שיגיעו מהחברות שבהן השקענו.

נשאבתי במהירות לתחום שהיה חדש עבורי קודם כול בנושא הכספי. התחלתי 

להבין מה זה כסף... בנקים, אשראי, גיוסים. נכון שבעבר טיפלתי בתקציבים של עשרות 

מיליונים, אבל הכול הגיע מהדוד העשיר – משרד הביטחון. עכשיו הכול אחרת. אבל היו 

לי מורים מצוינים, ולמדתי מהר מאוד. אני רגיל להיות מאוד ַשלטני )דומיננטי( בישיבות 

שבהן אני משתתף, אבל בישיבות הנהלה של "כלל תעשיות", לפחות בתקופה הראשונה, 

בעיקר הקשבתי, ככתוב: "ַהַּמְשִּׂכיל ָּבֵעת ַהִהיא ִיֹּדם", ואני אכן דממתי והשכלתי. זה היה 

בית הספר הראשון שלי לחיים אחרי הצבא.

נחשפתי לסוג אחר של אנשים השונים ממי שפגשתי בצבא. אנשי עסקים שיש להם 

מטרה אחת בלבד: לעשות כסף. אצלי הנושא הכספי היה תמיד בעדיפות שלישית או רביעית. 

חשוב יותר להאמין ברעיון, לפתח מוצר חדש שיסייע למדינת ישראל; להאמין באנשים, 

להכשיר ולאמן. לראשונה נתקלתי גם בדברים שכרוכים בניגוד עניינים )אינטרסים(, 

בפרוטקציוניזם, במענקים, בחלוקת מניות וכיו"ב. עולם חדש שצריכים להכירו אבל לא 

לאמצו; ממש לא.

אחד התחומים המרתקים היה מיזם משותף עם מכון ויצמן להעשרת החלבון בחיטה: 

הכלאה בין חיטת בר לא מתורבתת, שפותחה במעבדות מכון ויצמן, לבין חיטה רגילה. למה 

זה טוב? קצב גידול האוכלוסייה בעולם הצריך פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו בעתיד לגדל 

חיטה מזינה יותר ועמידה יותר בפני מחלות ויובש. הדרך לעשות זאת הייתה בהכלאה בין 

חיטת בר מהונדסת שפותחה במעבדות מכון ויצמן לבין חיטה רגילה. למיזם היה יֹוכָלה 

)פוטנציאל( מסחרית אדירה. למדתי כל מה שאפשר על גנטיקה של צמחים. חכרנו שטח 

גדול במערב הנגב, ובו נגדל את החיטה המהונדסת. עמדנו לחתום על הסכם עם חברת 

זרעים בין־לאומית מארצות הברית, "מונסנטו" שמה, שרצתה לקנות מאיתנו את הזרעים. 

ִעסקה שאמורה הייתה להסתכם בעשרות מיליוני דולרים. טוב למכון ויצמן וטוב לנט"ע.

טסתי למשרדי החברה בסנט לואיס כדי לחתום על ההסכם, ורגע לפני החתימה 

התנצלו האמריקאים: אנחנו לא יכולים לחתום... התברר שכמה חודשים קודם לכן 
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הם קנו חברה גדולה לגומי לעיסה )מסטיק(, ובבדיקות שנערכו גילו שיש בו חומרים 

מלאכותיים שעלולים להיות סכנה בריאותית. הפרשה התפוצצה בקול רעש גדול ממש 

לפני שעמדנו לחתום על ההסכם. מוניטין החברה נפגע קשות, וההנהלה החליטה שלא 

תיכנס לעסקאות חדשות. חבל. זו הייתה יכולה להיות עסקה מעולה.

בד בבד למיזם החיטה, היינו פעילים מאוד בתחום הביטחוני, ועבדנו עם רפא"ל 

על מיזם גדול: לייזר לגילוי מוקשים. במיזם אחר, שהוביל בנימין בלומברג, עם קריית 

המחקר הגרעיני בנחל ׂשורק, השקענו במחקר ופיתוח של לייזר כמכשיר רפואי. שימוש 

בלייזר לצורכי רפואה היה אז בתחילתו, ובנחל שורק עבדו על כמה סוגי לייזר שאפשר 

להשתמש בהם בניתוחים מתקדמים. אחד הלייזרים שפיתחנו איתם נועד לעצור דימומים 

בנימים קטנים בגוף – פריצת דרך ממשית בתחום הרפואה.

המיזמים שבהם עסקנו מאוד ִאתגרו אותי. הרביתי לנסוע לארצות הברית ולאירופה 

כדי לרכוש ידע ולחתום על הסכמים. היה נושא אחד שפספסתי: תוכנה. לא הערכתי די 

את היֹוכָלה )פוטנציאל( התעשייתית הגדולת שבה. כשהגיעו אליי לבדיקה מיזמי תוכנה, 

לא השקעתי בהם את הזמן ואת המחשבה הנכונה. זו הייתה טעות גדולה שלי. לא היינו 

שם כשהחלה הפריצה הגדולה בנושא התוכנה.

והיו גם אכזבות מסוג אחר. באחד הימים פנו אליי שלושה מהנדסים יוצאי "רפאל" 

והציעו מיזם ביטחוני שנראה לי מאוד מעניין. השקעתי במיזם 300 אלף דולר כדי לאפשר 

להם לצאת לדרך. לאחר כמה חודשים הם חזרו, ביקשו עוד מיליון דולר והסבירו שיש 

חברה גדולה בארצות הברית שמאוד מעוניינת במוצר שהם מפתחים. החלטתי לבדוק אם 

יש שוק למוצר. אין טוב ממראה עיניים. נסעתי לאותה חברה בארצות הברית והתברר 

שלא רק שהם לא מעוניינים לרכוש את המוצר, הם רוצים למכור לנו מוצר דומה שהם 

עצמם מפתחים... חזרתי לישראל וקראתי ליזמים: "השקעתי בכם 300 אלף דולר. אני 

לא מבקש בחזרה את הכסף. קחו את כל הידע וחפשו משקיע אחר" ככל שאני יודע, דבר 

לא יצא מהמיזם הזה.

נט"ע הייתה מעֶּבדת ניסוי מדהימה, ואין ספק שהקדימה את זמנה. השקענו בדברים 

מיוחדים, אבל הייתה רק בעיה אחת: הֶחברה לא הרוויחה כסף. המיזמים היו נכונים, 

היזמים שבהם בחרנו היו פורצי דרך, אבל כסף לא הגיע לחברה, ולאחר שלוש שנים 

החלטתי לעזוב. גם החברה נסגרה בתוך זמן קצר. מכרנו כל מה שאפשר היה למכור, 

והצוות שגייסתי התפרק.

התחלתי לחפש עיסוקים חדשים, ועשיתי זאת בו־זמנית לתחילת פעילותי בעמותת 

חיל הקשר והאלקטרוניקה, כפי שאפרט בהמשך. באחד הימים פנה אליי יהודי חרדי 

ששמו הלפרין, קבלן גדול שעסק בעיקר ביהלומים, והציע לי להקים מפעל למערכות 

בקרה עם כרטיסים אלקטרוכימיים: כרטיס פלסטיק בעל הגנה מיוחדת על המשתמשים. 



שלמה ענבר לאחר שירותו הסדיר בצה"לש

115

את החומרים ייבאנו מארצות הברית, ושילמנו עליהם מכס גבוה. כל הניסיונות לקבל 

הקלות בתשלומי המכס לא צלחו. בשלב מסוים, כדי לחסוך בתשלומי המכס, החליט 

הלפרין להעתיק את המפעל לארצות הברית, והציע לי להמשיך לנהלו. כל הפיתוח נעשה 

בישראל, רק הייצור עבר לארצות הברית.

נסענו לארצות הברית, ולראשונה הכרתי את הקהילה החרדית שם ואת כללי ההתנהגות 

שלא הייתי מודע להם. למשל, אני בא עם רעיון לעשות משהו, ואותו הלפרין, היזם, 

המשקיע והבעלים של החברה, מבקש זמן לחשוב.

"מה יש לחשוב?" אני שואל. "צריך להתייעץ." "עם מי?" "עם הרבי." וככה זה 

עבד. שום דבר לא התקדם אם אין בו ברכת הרב. הרב אישר והעסק עבד מצוין. מכרנו 

כרטיסים בלי הפסק: לבתי ספר, לסטודנטים, לחנויות שבהן היו מכונות כביסה שפעלו 

רק בכרטיסים שלנו. החברה הרוויחה יפה, אבל להצלחה היו גם הפתעות לא נעימות. 

אחד מלקוחותינו הגדולים היה אוניברסיטה בניו יורק, ושם חטפנו מכה גדולה: התברר 

שסטודנטים בפקולטה לכימיה הצליחו במעבדות האוניברסיטה לייצר חומר כימי שבעזרתו 

ניתן היה להשמיש את הכרטיסים גם לאחר שפג תוקפם. הפסיקו לקנות כרטיסים, אבל 

המכונות המשיכו לעבוד עם הכרטיסים שהושמשו. הפסדנו הרבה כסף עד שעלינו על 

הבעיה ומצאנו לזה פתרון טכנולוגי.

אחרי חמש שנים בניו יורק החלטנו לאה ואני לחזור לישראל. העסקים היו טובים, 

חיינו ברמה מאוד גבוהה, אבל יום אחד הסתכלתי בבננו, שרי, שהיה כבר בן 12 ואמרתי 

ללאה: ״זהו. חוזרים הביתה. אם נישאר כאן, בארצות הברית, שרי לא יחזור לישראל.״ 

חזרנו כעבור שלושה חודשים, אבל החיידק האמריקאי כבר היה נטוע חזק מאוד בליבו. 

אחרי הצבא וקורס קצינים, ולאחר שסיים משפטים ומנהל עסקים וטכנולוגיית מידע, 

הוסמך כעו"ד ועבד במקצוע, שרי חזר לארצות הברית. שם הוא עושה חיל, אבל מקפיד 

פעמיים בשנה להגיע לישראל על חשבונו ולעשות כאן שירות מילואים.

בישראל חזרתי לתפקידיי הטבעיים בתקשורת. שר התקשורת היה אמנון רובינשטיין, 

ועל הפרק עמדה הפרטת חברת "בזק". שימשתי יועצו של השר, והייתי מן המובילים 

של המעבר מִמרכזת ידנית לִמרכזת ִספרתית )דיגיטלית(. שתי חָברות גדולות "תדיראן" 

ו"טלרד" התמודדו במכרז הִמרכזות הִספרתיות. לשר יעצתי לחלק ביניהן את המיזם 

שעלותו הייתה מאות מיליונים. השר קיבל את המלצתי, וזו הוכיחה את טיבה. בזכות 

הפיצול היה קצב הכניסה לתקשורת הִספרתית מהיר מאוד, והקדמנו את לוחות הזמנים 

במידה ניכרת. בהמשך גם מוניתי לחבר מועצת מנהלים )דירקטוריון( ב"בזק". את שני 

התפקידים עשיתי בהתנדבות.

התחום השני שבו עסקתי במשרד התקשורת היה סיבים אופטיים. דרך הסיב האופטי 

אפשר להעביר כמות גדולה של מידע. איש לא העריך אילו שימושים אפשר יהיה לעשות 
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בעתיד דרך הסיב האופטי – המרשתת )אינטרנט( טרם נולדה, וגם לא היו ֶחברות הְּכָבלים. 

עם יצחק קאול, שהיה אז המנכ"ל, התחלנו את ההרצה )פיילוט( של השימוש בסיב האופטי 

בעיר מודיעין שנבנתה באותה עת. התוצאות יושמו בהמשך לסוגי הסיבים שבהם צריך 

להשתמש כדי שיעמדו בדרישות העתיד.

באותו זמן מילאתי כמה וכמה תפקידים: שימשתי יו"ר החברה הכלכלית של שלושה 

קיבוצים, כפר בלום, משמר דוד ואיל, שהיו בקשיים כלכליים גדולים; טיפלתי בהסדרי 

החובות שלהם מול הבנקים; והובלתי אסטרטגיה של פיתוח ושל שינוי דרמטי בתרבות 

הניהול שסייעה לקיבוצים לצאת מהמשבר הגדול.

שמונה שנים הייתי חבר בהנהלת הטכניון וחבר בוועדה לקידום אקדמי של פרופסורים 

ומרצים, וכן כיוּוני התפתחות אקדמיים. לטכניון היו קרנות כספיות שבהן הצטבר כסף 

רב ממענקים ומתרומות, וכל הזמן חיפשו במה להשקיע את הכסף. לאחר שנגמר המועד 

החוקי בתקנון הטכניון בו חבר מכהן תקופה של עד שמונה שנים, סיימתי את שירותי 

התנדבותי הפעיל, בהנהלת הטכניון.

שלמה ענבר )משמאל( מארח את גיבור ישראל, אביגדור קהלני )מימין(, 

בשנת 2008 בבית חיל הקשר. מאחור סא"ל חגי גרי, יו"ר ועדת המורשת.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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של מורשת חיל הקשר והתקשוב ביהוד, 

התשמ"ט-1989

לאחר 35 שנים בצה"ל החל שלמה את 

המיזם שהוביל מיומו הראשון: בית 

חיל הקשר והתקשוב והנחלת המורשת. 

שלמה אמר כי ״מורשת והנצחה תמיד היו 

חשובות מאוד בעיניי״. תת־אלוף מוטי בר 

דגן, הקשר״ר באותה עת, ביקש להחיות 

את מורשתם של מי שבמותם ציוו לנו את 

החיים, מה שהוביל להקמת העמותה, 

ושלמה ענבר מּונה להיות בראשה. לאחר 

שבר דגן השתחרר מצה"ל מּונה ליושב 

ראש העמותה, ושלמה – לנשיא עמותת 

חיל הקשר. באותם הימים אימצה העיר 

יהוד את חיל הקשר והתקשוב, והיא 

נבחרה להקים בה את אתר ההנצחה 

והמורשת.

שלמה הגדיר את מטרות אתר ההנצחה: 

״אחת המטרות המרכזיות בבניית אתר 

האנדרטה לאחר שיפוצה בשנת 2018
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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ההנצחה היא היותה צומת ומפגש בין דורות." המסורת והרוח הן אלמנט מרכזי ועמוד 

השדרה של כל חיל. הפעילות תתמקד בשלושה דגשים עיקריים: טקסי, חברתי־קהילתי 

וחינוכי. להקמת האתר היו גם מתנגדים שטענו: ״חיל הקשר זה לא הצנחנים או 

השריון… אין לנו המסורת וההילה… ייהפך לפיל לבן, שאף אחד לא צריך אותו״.

זו הייתה אכזבה גדולה עבור שלמה ענבר, הוא ציפה שכל אותם מפקדי העבר יראו 

כמוהו את החזון שמאחורי התוכנית, והוא חשש שחלומו הגדול עלול להתנפץ. ישעיהו 

)״אישי״( לביא, הקשר״ר הרביעי, דרבן אותו להמשיך ולא לעצור. למרות הביקורת 

וחרף הקשיים שבדרך המשיך שלמה במיזם של הקמת אתר ההנצחה והמורשת. לאחר 

פגישות עם אדריכלים, עם מתנדבים ועם תורמים נחנך האתר בשנת 1989.

הינה הדברים מפי שלמה:

במאי 1985 נורתה אבן הפינה במעמד שר התקשורת, אמנון רובינשטיין, ששימשתי יועצו 

באותו זמן, ובד בבד החלה העמותה לפעול לגיוס כספים, הרבה כסף. הנהלת העמותה 

התכנסה אחת לשבוע במשרדי קצין הקשר הראשי בצריפין, והתחלנו לגבש ִמפרט ראשוני 

איזה תוכן נרצה לתת למקום, ואיך הוא ייראה בבוא היום. לי הייתה תוכנית סדורה 

בראש: אתר הנצחה ומורשת, אבל לא רק. הבנתי שכדי לממש את חזוני, אין להסתפק 

רק בהקמת אתר הנצחה שישמש את המשפחות השכולות כמה פעמים בשנה בלבד.

בעיני רוחי ראיתי מקום שוקק חיים, מלא פעילות, צעירים ומבוגרים. מקום שמנציח 

את מורשת החיל לא רק בדרך של הנצחה אלא גם בעיסוק בטכנולוגיות שבהן עסקו אותם 

חיילי החיל שנפלו במערכות ישראל. לא הכול ראו כמוני את הדברים. ישעיהו )"אישי"( 

לביא, מפקדי וחברי הקרוב, שנרתם אף הוא לנושא החשוב, הציע שנאסוף קבוצה של 

מפקדי חיל הקשר בעבר ונרתום אותם למשימה. לקראת הפגישה הכנתי דגם מקרטון שהציג 

את המראה החיצוני והפנימי של האתר המתוכנן. קיוויתי שכולם יתפעלו ויירתמו כמוני 

לקידום המיזם, אבל מהר מאוד התברר שהרעיון לגייס למשימה את מפקדי חיל הקשר – 

לא היה מוצלח, בלשון המעטה. למעט ישעיהו לביא ומוטי בר דגן ואני, האחרים לא 

התלהבו מהרעיון וטענו שדי באנדרטה בחרובית. התנגדות גורפת כזו יש בה כדי לרפות 

ידיים אף על פי שרציתי מאוד לרוץ קדימה. זו הייתה אכזבה גדולה. יצאנו למסע גיוס 

כספים. פניתי לראשי תעשיות האלקטרוניקה, שרבים מהם היו יוצאי חיל הקשר. היעד 

הראשון הייתה חברת "תדיראן". הכרתי שם כמובן את כל בעלי התפקידים הבכירים, 

ויצאתי מהם עם צ'ק גדול: חצי מיליון דולר! וסיכום שהם יוכלו להשתמש ללא הגבלה 

באתר. הבנתי שהסעיף הזה נועד כדי לשכנע את מועצת המנהלים )דירקטוריון( של החברה 



הקמת העמותה להנצחה ולהנחלה של מורשת חיל הקשר והתקשוב ביהוד, התשמ"ט-1989

119

בכדאיות שיתוף הפעולה: נותנים ומקבלים. בפועל הם לא השתמשו כלל במתקנינו אפילו 

פעם אחת, אבל כשחצי מיליון דולר בקופה, ידעתי שאנחנו בדרך הנכונה.

המשכתי הלאה: "מוטורולה", "אלישרא" ואחרים. כל מי שייצר דברים שקשורים 

לקשר התבקש לפתוח את הלב ואת הכיס. נשאבתי כולי לתוך המיזם. הייתה שנה אחת, 

שנת גיוס הכספים, שבה נסעתי שלוש פעמים לקרובי משפחה בארצות הברית, על חשבוני 

כמובן, כדי לגייס כסף. באותה שנה כמעט שלא עשיתי דברים אחרים. רק המיזם. קיימנו 

שני אירועים גדולים בהיכל התרבות בתל אביב בהשתתפות בכירי התעשיות האלקטרוניות, 

וסיימנו כל אחד מהם עם סכומי כסף נכבדים. התחלנו לגייס כספים מחברי העמותה. כל 

אחד תרם כפי יכולתו. היו הרבה אנשים טובים שסייעו לנו בהתנדבות. בנושא המשפטי 

טיפל בהתנדבות עורך הדין לוץ רפאל, דוד של ריקי מורטוב, אלמנתו של קצין בחי"ק. 

בהמשך, כשגדלו הצרכים המשפטיים, נידבנו את משרד צדוק. חברת "אבן וסיד" סיפקה 

לנו, ללא תשלום, מרצפות ואבני שפה, ולא מעט אנשים ביהוד התגייסו לעזרה. גיסי, 

אליעזר אולניק, בעל חברת ציוד מכני, תרם את הכשרת השטח ופינוי פסולת בניין בעשרות 

משאיות, וכן את הכשרת מגרש החניה ואת בנייתו במצע של אבן וסיד. בני משפחה יקרה 

אחת, ברוך ומזל בורוכוב, בעלי ִמשתלה גדולה ביהוד, תרמו לנו את השתילים ששימשו 

להקמת גן ההנצחה. לא רק תרמו אלא גם שתלו אותם. בחנותם הציבה שרה ענבר )אשתו 

של שלמה ענבר( קופסאות שנועדו לאסוף תרומות לטובת המיזם. כל תרומה שהתקבלה 

מגופים גדולים – דאגתי שתקבל את אישור ההנהלה. כדי שלא יהיה פתחון פה לאיש 

בהמשך בדבר כספים שהועברו ללא כל אישור. כך נהגתי לכל אורך הדרך.

היה לי יתרון כפול: הייתי גם קשר"ר וגם אלוף בדימוס. שום דלת לא נסגרה בפניי. 

הצגתי את זה תמיד כתרומה לקהילה. ואנשים תרמו. לאחר שהצטברו בקופה כ־800 

אלף דולר, ידעתי שדבר לא יעצור אותנו. אומנם מדובר בסכום נכבד, אבל אין בו כדי 

להקים את כל מה שראיתי בחזוני. היה ברור לי במה צריך להתמקד: קודם כול לבנות 

את השלד – להציב עובדות בשטח – ואחריו לבנות את האגף הטכנולוגי, שכבר אז, לפני 

יותר משלושים שנה, ייעדתי לו תפקיד חשוב באתר שטרם הוקם.

בין העמותה לבין חברת "בזק" נחתם הסכם לשילוב אתר "בזק" עם אתר ההנצחה, 

ו"בזק" הקימה תורן אנטנה שהיה אמור לשמש לשידורים )אך מעולם לא שידר(. עם השנים 

הפכו את התורן לאנדרטה לחללי חיל הקשר והתקשוב. האנדרטה מסמלת עץ, ולו שני 

ענפים: אחד שנכרת ומסמל את השכול, וענף צר – המתנשא אל על ומסמל את החיים. על 

בסיס האנדרטה חרות פסוק מספר עזרא: ״ְוַהּקֹול ִנְשַׁמע ַעד ְלֵמָרחֹוק״. האנדרטה נמצאת 

בליבו של מגרש מסדרים גדול, המשמש אותנו ואת העיר יהוד־מונוסון בימי זיכרון ועצרות 

מיוחדות. את האנדרטה .עיצבה האדריכלית קלוד גרונדמן. בשנת 1979 הוקמה אנדרטה 
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ביער חרובית, אשר לאחר זמן הועברה לבית חיל הקשר והתקשוב, והיא מוצבת היום בגן 

הבנים, בכניסה המערבית לאתר.

 מימין, שלמה ענבר ומרדכי ליניק, ראש מועצת יהוד,

חותם על המסמך המשותף, 1987.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

לאחר שני ניסיונות כושלים במיוחד למצוא אדם מתאים למַנהל הבית, הגיע שלמה 

ענבר לאיש הנכון: סגן־אלוף יהודה מתתיהו, בתפקידו האחרון בצה״ל היה ראש אגף 

המנהלה בָמָש״א )ֶמרכז השיקום והאחסנה(. יהודה נכנס לתפקיד במרץ רב, והוא בתפקידו 

גם כיום, יותר משלושים שנה. הוא יוזם, מארגן ומנהל את האתר. שלמה תכנן לפרטי 

פרטים את סדר הקמת האגפים והאולמות, ועשה זאת בדיוק רב ובמחשבה כדי שיפעל 

האתר בצורה יעילה. תחילה הוקם האגף הטכנולוגי, שקבע שלמה שיוקם ראשון ודאג 

לכך שיחנכו בו מחשבים איכותיים והתחילו לקיים בו קורסים למיניהם לאנשי חיל הקשר 

והקהילה ביהוד־מונוסון.

בעמותת חיל הקשר והתקשוב יש כיום כ־300 חברים, ואחת לשלוש שנים אנחנו 

מכנסים אֵספה שנתית, ובה נבחרים חברי ועד העמותה ובעלי התפקידים למיניהם – 

כולם עושים זאת בהתנדבות כמובן. בספטמבר 1989, בנוכחות שר הביטחון יצחק רבין, 

חנכנו את בית חיל הקשר: את המבואה, האגף הטכנולוגי שהוקם ראשון, ואחריו – היכל 

הזיכרון והגבורה. ולא עצרנו כמובן. האגף הטכנולוגי, שלחצתי כל הזמן להקימו לפני שאר 
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האגפים, נפתח מייד, והחלה בו פעילות. רכשנו מחשבים, התעקשתי שבאגף יהיו מחשבים 

איכותיים כדי למשוך אלינו גופים רבים, והתחלנו לקיים קורסים לאנשי חיל הקשר. 

בהמשך, כפי שאפרט, הפך האגף לאחד ממרכיבי הרווח שלנו, מרכיב חשוב שִאפשר לנו 

להמשיך ליזום דברים.

הייתה התלבטות גדולה בשני נושאים חשובים: אולם הכינוסים וחדר האוכל. ֶעמדתי 

הייתה ברורה. רציתי שהמקום ישמש גופים גדולים לכינוסים ולאירועים. לצורך זה נזקקנו 

גם לאולם וגם לחדר אוכל: אם אנו רוצים להביא לכאן קבוצות גדולות, נצטרך לתת 

להן את כל צורכיהן שרגילים לקבל במקומות אחרים, וקודם כול אולם וחדר אוכל. אלו 

יאפשרו לנו להרחיב את הפעילות ולמשוך אלינו גופים אחרים שאינם רק מחיל הקשר. 

ועדיין המשכנו להתלבט. אני תמיד נצמד לעיקרון שאם אין כיסוי תקציבי, לא בהבטחות 

אלא בקופה, אין לעשות דבר. חישבנו כמה יעלה לנו להקים אולם כינוסים שיהיה אפשר 

להכניס בו כ־300 איש. התקציב היה גדול: שני מיליון דולר. פי ארבעה או חמישה מכל 

תקציבנו השנתי. התחלתי לשחק עם המספרים, והכנסתי לתמונה גם את האדריכלית 

שלנו, קלוד גרונדמן. התקציב לא ִאפשר הרבה. בבוא היום תכננתי אולם אירועים שיהיה 

המשך של המבואה הקיימת, וקירותיו הפנימיים יהיו הקירות החיצוניים של המבנה 

הקיים. כל מה שצריך זה קיר אחד וגג.

עם המספרים החדשים ישבתי עם שמואל חזון, יו"ר ועדת הכספים שלנו, איש יקר 

שעשה עבודת קודש, והסברתי לו איך נוכל להכניס את האולם לתוכנית העבודה שלנו. 

"אנחנו חייבים שיהיה לנו אולם אירועים," פתחתי. "איפה בדיוק?" שאל חזון. הסברתי 

לו שזה יהיה המשך של המבנה הקיים, על חלק מהמגרש שמול האנדרטה. לא צריך 

להשקיע יותר מדיי. רק קיר חיצוני וגג. נכניס את זה לתוכנית העבודה לשלוש שנים 

הבאות. לא נעשה טלאי על טלאי ונסיים את זה בזמן שקבענו. אני לא יודע איך הצלחתי 

לשכנעו, אבל עובדה. הוא אישר שהאולם ייכנס לתוכנית העבודה שלנו. עוד באותו ערב 

טלפן אליי חזון ונשמע מאוד מודאג: "למה הסכמתי? מאיפה ניקח את הכסף לאולם?" 

הרגעתי אותו שהכול יהיה בסדר. והכול באמת היה בסדר. סיימנו את הקמת האולם בתוך 

שנתיים, ותרומתו לפעילותנו הייתה מובהקת מאוד. התחלנו להשתמש באולם עוד לפני 

שהשלמנו את הגג ואת הריצוף, והתחלנו לארח במקום קבוצות גדולות שביקשו לעשות 

אירועים. את הריצוף קיבלנו בסופו של דבר כתרומה. כל מכשירי האלקטרוניקה הגיעו 

מחיל הקשר לאחר שהצענו להם שהמקום ישמש את מפקדת החיל בשעת חירום. אולם 

הכינוסים נחנך באוקטובר 2007.

כך היה גם ביוזמה להקים חדר אוכל. שוב מאותה סיבה: אם אנחנו רוצים שיחידות 

וגופים אזרחיים יגיעו לכאן, יש לתת להם תנאים, שאם לא כן – יחפשו מקומות אחרים. 

הקמנו חדר אוכל שיש בו 110 מקומות, ליד חדר אוכל קטן יותר שמשמש ביום־יום את 
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חיילי המקום. לכל אחד מהמקומות האלו יש עוד שימוש: חדר האוכל משמש גם להרצאות 

וגם כַמרָמ"ק – מרכז מורשת חיל הקשר, ויש בו את כל האביזרים הנחוצים לפעילות הזו. 

האולם וחדר האוכל שנחנך ב־2010 משמשים אותנו היטב, וכבר החזירו לנו את כל עלות 

ההשקעה בהם גם בחדר האוכל וגם באולם הכינוסים.

להלן דברי יהודה מתתיהו:12

חנכנו את האגף הטכנולוגי בספטמבר 1989, ואחרי שלוש שנים כבר קיימנו שם קורסים של 

כל תעשיית האלקטרוניקה. הכיוון ששלמה הוביל כל העת היה מאוד ממוקד: איך לנצל את 

האגף כדי לסייע לניהול הכספי של המקום. בתחילת שנות התשעים החלה העלייה הגדולה 

ממדינות ברית המועצות, ורשת "עמל" פתחה קורסים שונים: הסבות מקצועיות, הכשרת 

מבוגרים ועוד. כל זה נעשה אצלנו. לאחר כעשור, כשירד הצורך בהכשרות לעולים, זכינו 

במכרז גדול של משרד הביטחון, והמקום הזה משמש מרכז הערכה של צה"ל לקצינים 

בדרגת רב־סרן שמועמדים לעלות לדרגת סגן־אלוף. אפשר להגיד בוודאות שכמעט כל 

קצין כיום בדרגת סגן־אלוף ומעלה עבר אצלנו. כולם למדו להכיר אותנו, למדו להכיר את 

מורשת החיל, ידעו שאצלנו הם מקבלים את התנאים הטובים ביותר.

וכך כמה פעמים בשבוע מגיעים לכאן שמונה רבי־סרנים ליום הערכה מרוכז, שכולל 

פסיכולוגים, מעריכות, ושמונה בוחנים, אלופי־משנה במילואים, כל אחד אחראי לאחד 

המוערכים. בסך הכול במהלך השנה עוברים אצלנו כ־30 אלף איש, חיילים ואזרחים. כולם 

נחשפים למקום, לעשייה ולמורשת. שלמה הוא ראש החץ של כל הפעילות הזו. מושך כל 

הזמן קדימה. הוא עבר כבר את גיל 90, ואין דבר שהוא לא מעורב בו אם זה עניין חזותי 

או לוגיסטי, והכי חשוב: רוח החיל.

נושא הכספים מאוד מבוקר אצלנו. ועדת הכספים, ועדת הביקורת, ועדת הבינוי, ועד 

המנהל... שום מיזם לא מאושר אם אין לו כיסוי כספי. תקציבנו הוא כשני מיליון שקלים 

בשנה, אבל בפועל הוא כמעט כפול. איך זה מסתדר? שוב עולה סיסמת התחבולות. הגענו 

לסידור עם שירות בתי הסוהר, ואנחנו מעסיקים כאן אנשים שקיבלו עבודות שירות כחלק 

מהליך משפטי שבו הורשעו. הם מגיעים לכאן לבצע את העבודות שנפסקו להם: גננים, 

טבחים, אפילו אנשי מחשבים. מאוד מקפידים בכבודם. אצלנו הם נקראים מתנדבים, 

לא עבודות שירות. היחס שהם מקבלים כאן הוא כה טוב, שהיו ביניהם שנשארו איתנו 

גם לאחר שסיימו לשאת את העונש שקיבלו. לו היינו צריכים לשכור עובדים ולשלם להם, 

התקציב לא היה מספיק.

סא"ל יהודה מתתיהו, מנכ"ל עמותת חיל הקשר והתקשוב ביהוד.  12
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יש לנו כאן גם מתנדבים אחרים: ותיקי חיל הקשר. אנשי מורשת שמגיעים להנחיל 

לדור הצעיר את מורשת הימים ההם. מה יותר מרשים מאדם כזה שמספר איך עבד 

במלחמת ההתשה תחת אש כדי לחבר כבלים שנקרעו בהפגזה? זו המורשת שלו. אלה 

אנשינו, שנושאים את הלפיד לדור הבא. המקום הזה חי ונושם כל השבוע. עשרות ומאות 

רבות של חיילים מגיעים לכאן. ולא רק חיילים: אנחנו מעבירים כאן קורסים לקב"טי אל 

על; אנשי טכנולוגיה עילית )הייטק( מגיעים לכאן להכשרות; הבנקים שולחים אלינו אנשי 

מקצוע בתחום אבטחת המידע; חברות הגז הגדולות מעבירות כאן קורסים מתקדמים 

לאנשיהן. יש לנו כאן היום כ־170 מחשבים. כולם חדישים, מאובטחים, עם התוכנות הכי 

מתקדמות שיש כי אנחנו דואגים לשדרגן כל הזמן כדי שיתאימו לשינויים הטכנולוגיים. 

אנשי ֶסֶב"ר )סביבת רשת; סייבר( מגיעים אלינו ללמוד ולתרגל. רח"ל )רשות החירום 

הלאומית( מקיימת כאן את תרגיליה. איפה עוד יש מקום כזה? עושים כאן הכשרות 

וקורסים לעובדי משרד ראש הממשלה, לאנשי השב"כ, למשטרה ולמכבי האש. הכול 

מגיעים ויוצאים מכאן מלאי הערכה מהמקום, מהמורשת שנחשפו אליה ומעשייתנו הגדולה.

ממשיך לספר שלמה ענבר:

עדות לכך מצאנו בדבריו המרגשים של נשיא המדינה, עזר ויצמן, שהתארח אצלנו בטקס 

אזכרה שנתי ביוני 1995: "לדאבוני הרב אני מכיר אנדרטאות של חילות רבים במדינה, 

אבל המיוחד באנדרטה ביהוד הוא בכך שהינה אנדרטה חיה. כעת, כשאנחנו יושבים 

כאן, נמצאים בחדרים עולים חדשים ובני הארץ ולומדים את המלאכה. לא יכולה להיות 

אנדרטה טובה יותר לבניכם ולבנותיכם מלראות בני ישראל חיים ולומדים הלאה את 

אותו מקצוע בשביל להמשיך בדרך של הקשר והאלקטרוניקה."

לתקציב בית חיל הקשר והתקשוב כיום כמה רכיבים: תרומות חברי העמותה, 

תורמים שאינם חברי עמותה, הכנסות מכינוסים, מאירועים, מאירוח ומקורסים שאנו 

מקיימים כאן והמתנדבים כמובן גם הם שווי ערך כסף. יש לנו עסק עם נשמה, אבל 

עסק שמנוהל קודם כול כעסק לכל דבר. מעולם לא ָלווינו כספים לא מבנקים ולא משום 

גוף אחר. מוציאים רק ממה שיש. הגוף היחיד שאני מוכן ללוות ממנו כסף, הוא קרן 

מיוחדת שהקמנו, קרן אחזקה, שיש בה כמה מאות אלפי שקלים, כספים שהצלחנו לחסוך 

מהתקציבים השוטפים. אני מוכן ללוות מגוף זה כי אני יודע שיש לי האמצעים להחזיר 

את הכספים לקרן.

יש עוד קרן מאוד חשובה: קרן ביטחון, שגם אותה יזמתי והקמתי. נכון שבשגרה 

הכול עובד על פי התוכנית: ההכשרות, הכינוסים, חדר האוכל, הקורסים למיניהם, אבל 

מה יקרה בשעת חירום? כשנגלה שכל הפעילויות שהתבססנו עליהן – פשוט נעצרו? אין 

הכשרות, אין הערכות, אין אירועים, אבל אסור שהבית הזה יעמוד. חישבנו כמה יעלה לנו 
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להחזיק את המקום שנה שלמה אחת ללא מקורות ההכנסה הרגילים. התשובה הייתה 700 

אלף שקלים. זה הסכום שיש היום בקרן הביטחון. ואיש לא נוגע בו. הוא מיועד לאפשר 

לנו להמשיך לקיים את המקום בכל מצב. זה נותן לנו ביטחון שהפעילות החשובה שלנו 

לא תיפגע בשעת חירום.

אנחנו לא שוכחים מהיכן באנו: מחיל הקשר. כולנו גדלנו בחיל הקשר. בתפקידים 

שונים ובתקופות שונות, אבל כולנו מחוברים לחיל, וכשחיל הקשר צריך אותנו – אנחנו 

מייד מתייצבים. למשל, במבצע "צוק איתן" התקשר אלינו מג"ד וסיפר שלחייליו יש 

בעיה: הם כבר שבוע בשטח, לא מחוברים לחשמל, וכל סוללות ה"פלאפונים" ריקות 

לגמרי. התגייסנו מייד. בתוך יומיים הצלחנו לגייס 300 אלף שקלים, קנינו מאות ַמטענים, 

הטענו אותם ושלחנו לדרום. נוסף על כך, דאגנו גם לערכות קפה, לחבילת טואלטיקה 

לחיילות. הכול במהירות וביעילות.

ואסור לשכוח את נושא המורשת וההנצחה שהרי זה ייעודנו העיקרי: להנציח את 

הנופלים, לספר את מורשתם ואת מורשת החיל. זה היה חזוני מהרגע הראשון שקיבלתי 

עליי את התפקיד: מרכז רוחני על בסיס פרקטי של עשייה יום־יומית שעיקרה הדרכה 

והנחלת המורשת, והכול בתוך מקום שהוא גוף חי ונושם ומלא פעילות. המורשת היא 

מילת המפתח. ַעם שלא מכיר את עברו, לא יוכל לבנות ולקיים את עתידו. לא המצאתי 

את נושא המורשת, אבל דחפתי אותו בכל הכוח קדימה. עבורי הוא ערך עליון. מורשתנו 

היא של עם ישראל לדורותיו, של צה"ל ושל חיל הקשר. זה התפקיד של העמותה שלנו: 

לקיים גוף בעל משימה ערכית־רוחנית כדי לחזק את כוח הלוחמים דרך זהותם החילית. 

אין עוד דוגמה לגוף הנצחה כזה שעוסק בפעילות כזו.

היו שני אירועים מיוחדים, קרובים זה לזה, שהפכו עבורנו לאתגר הסברתי־תורשתי: 

50 שנה למלחמת ששת הימים – 2017, ו־70 שנה להקמת מדינת ישראל – 2018. החלטנו 

להקים בחצר העמותה אוהל גדול, ולרכז בו את כל אביזרי הקשר לדורותיהם: מיוני 

הדואר ופנסי האיתות ששימשו את הנוטרים ואת אנשי "ההגנה" והפלמ"ח ועד מערכות 

מתוחכמות שמשמשות כיום את חיל הקשר. היסטוריה במיטבה. מסיבות תקציב הוחלט 

בתחילה שיהיה אוהל הודי. התעקשתי שזה צריך להיות משהו קבוע. גדול, מרּוָוח, שאפשר 

להכניס בו עשרות חיילים ולציידו במכשור אלקטרוני מתאים. וכך היה. האוהל שהוקם 

בשנת 2017 הפך למבנה קבוע, ובו מערכות חשמל, מוגן מגשם ומהצפות. לאורך החודשים 

הגיעו אלפי חיילים וחיילות מחיל הקשר, כל פעם קבוצה של כמה עשרות ליום הדרכה 

מרוכז. הם עוברים בין המכשירים ההיסטוריים ומקבלים המחשה על הדרך הארוכה שעבר 

החיל מן הימים ההם ועד הזמן הזה. בסיום כל יום כזה קיימנו מסדר זיכרון לנופלים. 

התגובות שקיבלנו ממפקדים ומחיילים היו מצוינות. כולם יצאו מכאן לאחר שספגו מטען 

כבד של אהבת המולדת והכרת ערכו של חיל הקשר.
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באחד הימים הגיעה אלינו קבוצה של תלמידי תיכון מיהוד, נוער למופת ומלח הארץ. 

הושבנו אותם באוהל הגדול, וביקשתי לדבר איתם. "מי מכם רוצה להתגייס לצנחנים?" 

שאלתי. ידיים הורמו. "מי לשריון?" עוד ידיים הורמו. "מי למודיעין? ל־8200?" ים של 

ידיים. כולם הרי רוצים 8200. "מי רוצה להתגייס לחיל הקשר והתקשוב?" שאלתי. כמעט 

שלא ראיתי יד שהורמה. ממש מעט. התחלנו בהדרכה. הם שמעו על ההיסטוריה של החיל, 

על משימות העבר, על התפתחות החיל. שמעו בקשב רב על המשימות העומדות כיום בפני 

חיל הקשר והתקשוב, על החשיבות שמייחסים לו כיום בצה"ל ועל החדירה העמוקה של 

הקשר כמעט לכל היחידות. הם ישבו מרותקים כשהמדריכים, כולם ותיקי החיל, קצינים 

בכירים, הסבירו ופירטו. ההדרכה הסתיימה, ולקחתי את המיקרופון לידי: "עכשיו, מי 

היה רוצה להתגייס לחיל הקשר?" שאלתי. הרבה ידיים הורמו. איני יודע כמה מאותה 

קבוצת תלמידים הגיעו בסופו של דבר לחיל הקשר והתקשוב, אבל הנתונים שאנחנו 

מקבלים מאכ"א אינם משקרים: יותר ויותר צעירים בוחרים בחיל הקשר. לעיתים 

הביקוש גבוה פי ארבעה וחמישה מצורכי יחידות מסוימות בחיל. לבית הזה יש חלק לא 

מבוטל בשינוי התודעתי.

הקמנו בעמותה ועדת מורשת בראשותו של סגן־אלוף חגי גרי. לאחר מותו החליפו 

בתפקיד אלוף־משנה במילואים דניאל רוזן שאחראי לכל הנושא. אנו מפיקים ספרים על 

מורשת החיל, ספרים שמתארים את ההיסטוריה של התקשורת מימי המנדט ועד ימינו. 

ההיסטוריה מביאה את סיפורו של חיל הקשר מעידן יוני הדואר ופנסי האיתות ועד לוחמי 

הֶסֶב"ר )הסייבר( והטכנולוגיה הכי חדישה שלנו, לצד סופרים שמתארים את פעילות 

ה"גדעונים" – אנשי הקשר שפעלו על ספינות המעפילים או לוחמי הקשר בעת המצור 

על ירושלים במלחמת העצמאות או ספרנו: ''100 שנות קשר, אנשים פועלם ותרומתם", 

המתאר את התפתחות הקשר והעשייה הרבה של משרתיו מאז שנת 1920. כולם נכתבים 

בידי אנשינו שמקדישים מזמנם לתחקיר ולכתיבה.

אנחנו מכינים ערכות מורשת לשימוש מש"קיות חינוך בנושאים ספציפיים. עד היום 

הוכנו 16 ֲעָרכות כאלה והיד עוד נטויה. יזמתי לימוד נושאי מורשת בחומר שנלמד בקורסי 

מפקדים, וקידמנו הכנת עבודות מורשת על ידי צוערים בקורס קצינים. כל צוער שביקש 

להכין עבודה כזו – עד היום הוכנו 120 עבודות – הודרך בידי אנשי הקשר. הבית הזה, בית 

חיל הקשר והתקשוב, השיג את המטרות שראיתי לנגד עיניי בימים הראשונים: מטרה 

טקסית, חברתית־קהילתית וחינוכית. אין יחידה בחיל הקשר שלא מכירה את המקום 

הזה, שלא הגיעה לכאן. אין קצין בחיל הקשר שלא עבר כאן כמה פעמים במהלך מסלולו 

בחיל, ולא ספג כאן את הערכים שכל כך חשובים לנו ולחיל.

קיבלנו עלינו דבר שידעתי מראש שלא יוכל החיל לספק לחיילים. החיל הרי מכשיר 

אותם להיות חיילים יותר טובים ויותר מקצועיים. הוא מלמד ומתרגל אותם בהפעלת 
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מכשירים, טכנולוגיה ומערכות. אנחנו נותנים להם את הנשמה – את החיבור לעבר 

ולמורשת ומשלבים את אלה עם ההתקדמות הגדולה שידע החיל במהלך השנים. המוזיקה 

שאנו משדרים חייבת להגיע עמוק לנשמה. הם פוגשים כאן מפקדים מן העבר. שומעים 

את הסיפורים ומתחברים להיסטוריה של החיל ודרכה גם להיסטוריה של עם ישראל.

לאחרונה חנכנו אגף חדש במבואה שלנו: יודִאיקה, יהדות. זה לא קשור לחיל הקשר. 

זה חלק ממורשתנו היהודית: ספרי תורה וספרי קודש לצד שופר, חנוכיות ועוד חפצים 

שהם חלק כה חשוב בהיסטוריה שלנו. זאת התורה שלנו, ולא רק של חיל הקשר, אלא של 

העם היהודי, ומאוד היה לי חשוב שגם אגף כזה יהיה אצלנו. חיל הקשר איבד 577 לוחמים 

בכל מלחמות ישראל ופעולות האיבה. לזכרם הקמנו אגף התייחדות וזיכרון. שמותיהם 

חקוקים בהיכל השמות, ולכל אחד מהם אוגדן שהכנו, ובה מתואר הלוחם, סיפור חייו, 

שירותו הצבאי והקרב שבו מסר את חייו. יש לנו אולם שמות לחללי העיר יהוד, ואולם 

הגבורה, שבו מופיעים סיפורי לוחמי חיל הקשר שקיבלו עיטורים במלחמות ישראל. 

שנים־עשר לוחמים זכו בעיטורים. גם את זה חייבים לספר ולהנחיל. לוחם קשר הוא לא 

רק מי שיושב במפקדה ומתחבר לרשת הקשר. בקרב הוא תמיד קדימה. צמוד למפקד 

המחלקה, הפלוגה, הגדוד והחטיבה. בולט למרחוק עם האנטנה הגבוהה, וחשוף לאש 

האויב שיודע לא אחת שאם יצליח לפגוע באיש עם האנטנה, יצליח לשבש את כל פעילות 

היחידה. כולנו זוכרים ומוקירים את הַקשרים האמיצים שישבו במעּוזי התעלה במהלך 

מלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים, כשהמיקרופון או השפופרת שהחזיקו בידיהם 

היו אמצעי הקשר היחיד עם העורף. גם כשגברה האש הקשר לא חדל. נוסף על מקבלי 

העיטורים, יש לנו גם חתני פרס ישראל על תרומה ייחודית לביטחון המדינה, שהפעילות 

שבזכותה קיבלו את הפרס אסורה לפרסום גם היום. גם אלה אנשי חיל הקשר שלנו.

הבית הזה הוא קודם כול ביתן של המשפחות השכולות: אלמנות, ילדים, הורים, 

אחים ובני משפחה. אלה שהקריבו את היקר מכול. אנחנו מכבדים ומחבקים אותן. הן 

הסיבה העיקרית לבית הזה ולהנצחה הזו. אנו מקיימים כאן את טקס האזכרה החילי, 

את טקסי יום הזיכרון וגם אזכרות פרטניות. אחת לשנה אנחנו מקיימים נופש למשפחות 

השכולות, נוסף על הנופש לאלמנות החללים. במהלך השנה אנחנו מחלקים מָלגות לחיילים, 

שמַממנות המשפחות השכולות ונושאות את שמו של החלל. פורום מיוחד, שכולל את 

נציג המשפחה, ועדת המורשת, יחד איתי, מחליט מי יקבל את המלגה. חלוקת המלגות 

מתקיימת אצלנו באולם הכינוסים או במגרש הגדול מול האנדרטה. בכל אירוע כזה מגיעים 

מאות אנשים, ואני עם נציג המשפחה וקצין הקשר הראשי מעניקים את המלגות. אירוע 

שללא ספק מחזק את הקשר של החיל למקום הזה ולמורשתנו. ארבעים שנים אני כאן, 

חי ונושם את המקום הזה, יוזם, מפקח ומתווה דרך.
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פעמים אני מתרגש כילד קטן כשאני רואה את החיילים הצעירים שמגיעים לכאן. 

הם מיטב הנוער, חיילים וחיילות, עומדים ברחבה ומשוחחים, יוצאים ונכנסים מחדרי 

הלימוד וההדרכה. חיים את המקום. סופגים אותו לתוכם. אני לא נשאר אדיש, מדבר 

איתם ומתרשם מהם; שואל, מסביר. כל שיחה כזו יכולה להוביל ליוזמה חדשה ולרעיון 

חדש. אני מכיר כל מכשיר ואביזר שנמצאים כאן. מכיר אותם עוד מקורס הקשר הראשון 

בשפיים, דרך השירות הארוך. מהם נוצרו בעקבות יוזמות והחלטות שקיבלתי בתפקידיי 

השונים, ואני מרגיש מחובר אליהם. כל אחד מהם וכולם ביחד הם חלק בלתי נפרד 

מההיסטוריה האישית שלי, שהיא גם ההיסטוריה של המקום הזה ושל החיל הזה: 

חיל הקשר והתקשוב. זה החיל שאני מחובר אליו יותר מ־72 שנים. בהשקט, בבטחה, 

בהצנע לכת ובכל הכוח קדימה.

ערב לכבודו של אלוף שלמה ענבר, יום הולדת 65.
המקור: מקומון "גל גפן", נתניה, 12 בינואר 1994.
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בבית חיל הקשר מתנהלת פעילות מגּוֶונת בכל ימות השבוע: כינוסים וטקסים, ערבי 

מורשת והנצחה בהשתתפות חיילים, חניכים, ותיקי החיל ואחרים מגופים אזרחיים 

וממשלתיים. כולם מגיעים ויוצאים מלאי הערכה מהמקום, מהמורשת שהם נחשפים 

אליה ומהעשייה הגדולה של אנשי המרכז. עדות לכך ניתן לשמוע בדבריו המרגשים של 

נשיא המדינה עזר ויצמן, יוני 1995.

הייעוד המרכזי הוא להנציח את הנופלים, לספר את מורשתם ואת מורשת החיל. 

זה היה החזון שלי מהרגע הראשון כשקיבלתי עליי את התפקיד: מרכז רוחני על בסיס 

פרקטי של עשייה יום־יומית, שמורכבת מהדרכה ומהנחלת המורשת, והכול בתוך מקום 

שהוא גוף חי נושם ומלא פעילות. המורשת היא מילת המפתח. עם שלא מכיר את עברו 

לא יוכל לבנות ולקיים את עתידו.

נושא המורשת הוא ערך עליון עבור שלמה, שדאג לקדמו בדרכים אחדות באתר 

ההנצחה: אירועים מיוחדים, טקסי הנצחה וכתיבת עבודות מורשת. הדבר ניכר 

בהיבטים נוספים, כגון פעילויות היום־יום באתר. אלפי חיילים וחיילות מחיל הקשר 

מגיעים לאתר ליום הדרכה מרוכז, עוברים בין המכשירים ההיסטוריים ומקבלים 

שלמה ענבר בעת הקמת מבנה העמותה
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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המחשה על הדרך הארוכה שעבר החיל. החיילים מקבלים הזדמנות להיחשף לעבר 

ולמורשת הענפה בו. יום זה מתרכז בהנחלת מורשת החיל בשונה מהעיסוק המקצועי 

היום־יומי של החיילים. בסיום כל יום כזה יש מסדר זיכרון לנופלים. יום זה מסתיים 

בהערכה רבה של המשתתפים, החוזרים לתפקידיהם לאחר שספגו מטען חשוב של 

אהבת המולדת והכרת ערכו של חיל הקשר והתקשוב. שלמה דאג לשלב את התכנים 

ההיסטוריים, המקצועיים ואת הנחלת המורשת בכל יום כזה. השילוב יצר אהדה 

והערכה כלפי חיל הקשר והתקשוב.

המרמ"ק, ֶמרכז המורשת של אתר ההנצחה, הוקם בשנת 2010. הוקמה בעמותה 

ועדת מורשת ובה מפיקים ספרים על מורשת החיל וספרים המתארים את ההיסטוריה 

של התקשורת, החל בימי "שירות הקשר הארצי" של "ההגנה" המשך בעידן יוני הדואר 

מימין, שלמה ענבר ולידו יהודה שפיגל ליד האנדרטה לזכר חללי חיל הקשר 

והתקשוב ביער חרובית, יוני 1988.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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ופנסי האיתות וכלה בלוחמי הֶסֶב"ר )סייבר( והטכנולוגיה החדישה ביותר בחיל, לצד 

ספרים המתארים את פעילות ה״גדעונים״ – אנשי הקשר שפעלו על ספינות המעפילים. 

ספרים אלו כותבים אנשים מהוועדה המקדישים מזמנם הפרטי לתחקיר ולכתיבה.

במרכז מכינים ערכות מורשת לשימוש חיילי החיל בשטח, ובו נושאים שהוגדרו 

כמו הקשר במלחמות השונות, ערכות נושאיות של יחידות קשר מרכזיות ועוד. עד 

היום הוכנו 16 עָרכות כאלה. בעבר הן היו בשימוש בלתי פוסק, אך היום עם התפתחות 

הטכנולוגיה, המחשבים והמרשתת )אינטרנט( משתמשים פחות בערכות מוחשיות. 

גדולה מזו, קּודם נושא הכנת עבודות מורשת על ידי צוערים בקורס קצינים. עד לכתיבת 

דברים אלו הוכנו כ־120 עבודות, שליוו אותן בצורה מלאה קציני מילואים של חיל הקשר 

הפועלים בעמותה.

בשנים האחרונות נחנך אגף נוסף במבואה הראשית, אגף היודִאיקה – יהדות. 

אומנם האגף לא קשור לחיל הקשר אך הוא חלק מהמסורת היהודית ומההיסטוריה 

מימין, יו"ר העמותה, תא"ל מוטי בר דגן, ומשמאל, אלוף שלמה ענבר, נשיא 

העמותה, בכינוס קשר"רים באפריל 1995, בלשכת הקשר"ר.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.
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של העם. ״זו התורה שלנו, לא רק של חיל הקשר אלא של העם היהודי כולו״. שלמה 

רצה להכניס לאתר פן נוסף שאינו קשור לחיל. הוא שילב את מורשת עם ישראל בתוך 

האתר שהשקיע בו רבות. אגף נוסף שהוקם הינו אגף התייחדות וזיכרון, חיל הקשר 

איבד 577 לוחמים ששמותיהם חקוקים בהיכל השמות ולכל אחד מהם אוגדן ובו 

מסופר על החלל וסיפור חייו הכולל את שירותו הצבאי. למעלה מזה, יש אולם שמות 

לחללי העיר יהוד ואולם הגבורה שבו מופיעים סיפורי שנים־עשר חיילי חיל הקשר 

שקיבלו עיטורים במלחמות ישראל. נוסף על מקבלי העיטורים, יש חתני פרס ביטחון 

ישראל על תרומה ייחודית לביטחון המדינה. אתר ההנצחה ככלל והמרמ"ק בפרט הם 

ביתן המשפחות השכולות, מי שהקריבו את היקר להם מכול. המרכז מעניק למשפחות 

תחושת זיכרון והערכה באמצעות טקסים ואירועים מיוחדים במהלך השנה. יש אירוע 

שנתי הנערך בנוכחות הקשר״ר, נציגי משפחה של החללים, אלוף שלמה ענבר וחיילי 

שלמה ענבר עם שמואל חזון, יו"ר ועדת הכספים )מימין( ומרדכי אלגרבלי 

שהחליפו כיו"ר הוועדה, במבואת בית חיל הקשר.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.



אלוף שלמה ענבר

132

החיל. באירוע מעניקים מלגות לחיילים הממומנות מטעם המשפחות השכולות ונושאות 

את שמו של החלל.

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב מביאה עימה ערכים אלו: הזדהות, 

אהדה, הנצחה בשילוב עם מיצגים מרהיבים המביעים את ההיסטוריה ואת התפתחות 

החיל. שלמה הגשים את רצונו והקים את האתר שעליו חלם שנים רבות. ״אין יחידה 

בחיל הקשר שלא מכירה את המקום הזה, שלא הגיעה לכאן. אין קצין בחיל הקשר 

שלא עבר כאן כמה פעמים במהלך מסלולו בחיל ולא ספג את הערכים שכה חשובים 

לו ולחיל. קיבלנו עלינו דבר שידעתי מראש שהחיל לא יוכל לספק לחיילים״.

ביקור סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן )באמצע לוחץ ידו של שלמה ענבר מימין( 

עם הקשר"ר, תא"ל נתנאל כהן, בבית חיל הקשר
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

המורשת המרכזית באתר ההנצחה ככלל ובמרכז המורשת בפרט היא להנציח את זכר 

הנופלים ולשמר את מורשת העשייה, המערכות התהליכים והאנשים. הנצחה זו ניכרת 

בכמה מובנים, כגון הנצחת הנופלים ע"י הקמה ותחזוקה של היכל השמות, אולם 

הגבורה, אנדרטת הזיכרון בכניסה, גן ההנצחה ורחבת הטקסים. המורשת הנמצאת 
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באתר ניכרת בכל פסיעה בו, ניתן לראות את המורשת הטכנולוגית ואת ההתקדמות 

לאורך השנים מבחינת המכשירים, ולצד זה פירוט על אנשי הגבורה של החיל, שהובילו 

מהלכים ושינויים הודות לתחושת הנחישות, השליחות והאמונה. המורשת מתבטאת 

בזיכרון העבר תוך הליכה אל עבר העתיד ולמידה מן העבר. מרכז המורשת מאגד את 

כל ההיסטוריה של החיל ומציג אותה לראווה, למען נראה ונלמד ממי שעל כתפיהם 

עומד החיל, ונשאף לגדולתם.
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לאורכה של העבודה נחשפנו לדמות יוצאת דופן ומרשימה באור שהיא מקרינה בחדר, 

אלוף שלמה ענבר. עמיתיו מתארים אותו לא אחת כדמות לייעוץ, להכוונה ולמנהיגות, 

ולפרקים הוא מכונה איש החזון שנוכחותו מורגשת בחדר גם בלא הוצאת הגה מפיו. 

ראינו לרכז להלן את מורשתו בפרק זה כפי שהסקנו לאחר שחקרנו את תפקידיו ואת 

פועלו בחיל הקשר והתקשוב. שלמה היה עבור החיל מצפן מוסרי שלפיו אנו נמדדים 

ומתחנכים כקציני תקשוב. כאשר התחלנו במלאכת ניתוח מורשתו, החלטנו לסווגה 

לארבעה סוגים במעטפת ענפה של מורשתו האישית: מורשת ערכית, מורשת טכנולוגית, 

מורשת מבצעית ותרומה להתפתחות עתידית. כעת נפרוס במסודר את המורשת כפי 

שאנו רואים אותה ולפי הדרך, שבה תחקרנו והסברנו לעיל.

חיי האדם נחשבים לרבי ערך עבור שלמה, והדבר ניכר בכל פועלו לאורך כל שנות 

תפקידיו. האירועים הבולטים שבהם אפשר לראות זאת הם מעורבותו בתאונת האוַפנוע 

ובמקרה של יואב ָטַטרָקה. בתאונה נסע שלמה במהירות להביא סוללות חדשות ובדרך 

אסף טרמפיסט. במהלך הנסיעה החליק האוַפנוע ועבר תאונה קלה: שלמה נפצע קל 

והטרמפיסט מעט יותר קשה ממנו. למרות הדוחק וקוצר הזמן דאג שלמה שיקבל 

הטרמפיסט טיפול רפואי הולם, ורק אחרי כן נסע למשימתו החשובה.

יואב טטרקה היה חייל של שלמה ותפקד כאחד הקוונים במחלקת הקשר. באחד 

מימי ההפגזות בגזרת נפת אשר בכפר סבא הערבית נותק ֶּכֶבל קווי. אהוד רצה לחבר 

את הכבל שנותק, אך שלמה עצר בעדו מכיוון שהבטיח לאימו של אהוד שיחזירו 

הביתה בשלום. בסופו של דבר, הלך שלמה בעצמו לתקן את הכבל, וניצל בנס מפגז 

שפגע במקום כמה רגעים לאחר שתיקן את הכבל.

שלמה הדגיש את חשיבות החינוך ואת ערכי אהבת המולדת לאורך חייו. ניתן 

לראות זאת כשהקים בית ספר תיכון לילדי הסביבה, ושם לימדו מורים ששימשו גם 

מדריכים בבה"ד 7 וגם שלמה. הוא הרגיש מחובר לבית הספר ושילב בין הקמתו לבין 

חובות התפקיד. בית הספר הושתת על הערכים שהאמין בהם והרגיש סיפוק רב מכך.
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פן נוסף ליוזמתו הוא הקמת בית ספר תיכון בבה"ד 7. שלמה לימד תנ"ך והיסטוריה 

ודאג לחדש בעצמו ובתלמידיו ידיעות היסטוריות וציוניות. יש לציין כי להקמת בית 

הספר השיג אישור ממשרד החינוך.

מורשתו הערכית ניכרת בשלושה ערכים: שליחות, חניכה, יוזמה וחידוש. מבחינת 

ערך השליחות, ערך זה הוביל את שלמה לכל אורך תפקידיו והיה המניע עבורו. לפי 

תיאורי הסובבים אותו, הוא איש של חזון שרואה את הנולד. אדם שבוערת בו אש 

המובילה אותו להשגת מטרותיו. לפיד האש שמאירה את דרכו בתפקידיו בחיל הוא 

השליחות והנאמנות למולדת.

ערך השליחות בלט במעשיו כאשר התבשר שעליו לעבור לתפקיד הדרכה בבה"ד 7. 

שלמה רצה להישאר בשטח, היכן שהדברים המבצעיים מתרחשים ולהיות חלק 

ממשימות ביטחון המדינה. עם כל זה הוא אמר כי פעמים החיים מובילים אותך 

לתפקידים או למקומות שלכאורה הם נראים לא מרשימים ולא מעניינים, אך דווקא 

אותם תפקידים יתבררו לך כחשובים ומועילים מאוד להמשך הדרך. הלכך, אף על 

פי שהעדיף להישאר בשטח, עבר לבה"ד 7, ושם השקיע מכישוריו והראה לפקודיו כי 

בכל מקום אפשר למצוא בו שליחות: בין שמדובר בשטח או במקום הרחוק מהעולם 

המבצעי, אך הוא עוסק בהכשרת הכוח.

עוד אירוע שבלטה בו שליחותו באופן מיוחד הוא כשהיה קצין הקשר של נפת 

אשר. התחולל קרב קשה בגזרתו, ובמהלך אחת ההפוגות התגלה כי חסרות סוללות 

במכשיר הקשר. שלמה רכב מייד על אוַפנועו להביא סוללות חדשות אף על פי שהוא 

קצין ויכול היה לשלוח חייל במקומו. מכאן רואים עד כמה ערך השליחות וערך חיי 

האדם חשובים בעיניו. מצד אחד, שלמה לא היה מוכן לוותר על המשימה ולהשאיר 

את המערכה ללא קשר כלל, ומצד אחר לא היה מוכן לסכן את אחד מאנשיו.

את ערך היוזמה והחידוש ניתן לראות בצורה הבהירה ביותר כששילב שלמה נשים 

בקורס צופן ומורס. באותן השנים נשים מעטות התגייסו לשירות הצבאי, ומטרתו 

הייתה לשלב שילוב חילי בין חיילים ובין החיילות ולהכשירם בקורסים מעורבים, 

ואכן כך היה. שלמה העיד שכאשר שירת בתפקיד מד"ר הצליח להביא לידי הכשרת 

בנות באיכות גבוהה במיוחד ובצורה מכובדת.



מכתב הערכה מהרמטכ"ל מאת רא"ל גדי איזנקוט על פועלו של שלמה ענבר 

לשימור מורשת חיל הקשר, מאי 2016
מקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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אלוף שלמה ענבר בעת קבלת תעודת הוקרה על מפעל חיים )במדים ירוקים(, 

ומשמאלו הקשר"ר, ארנון זו־ארץ.

המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.

נוסף על סגנון החניכה הפורמלי שיזם ועל כהונתו כדמות המקצועית וההדרכתית 

בבה"ד 7, אפשר לראות בשלמה דמות מפקדת החונכת את כל פקודיה. דוגמה טובה 

לכך היא הימים לפני מלחמת יום הכיפורים. בהיותו קשר"ר דאג למצות את יכולות 

ְּפקודיו ולשקוד על כך שיתמקצעו ברמה הגבוהה ביותר. למשל, שלח את סגנו הטכני, 

יעקב בעל־שם, לארצות הברית להכרת כל תעשיית האלקטרוניקה מקרוב, המספקת 

ציוד לחיל הקשר. כשהייתה תקלה באחד המכשירים והיה צורך דחוף בציוד קשר 

חדש, הייתה המלאכה קלה ומהירה יותר לאחר ביקורו של בעל־שם – והכול בזכות 

חניכתו של שלמה.

לא זו אף זו, שלמה הנחה את סגן־אלוף )לימים אל"ם יוסף ]"יוסק'ה"[( ברנע 

לברר בדבר הערכות היערכות להתקרבותה של של מלחמה. ברנע התקשר לכל אנשי 

המילואים, איחל להם צום קל ושאל היכן הם בחג. ברנע עשה זאת מפני שלא אושר 

גיוס מילואים ולאחר שדיבר עם הקשר"ר תת־אלוף שלמה ענבר. ברנע סיפר כי שלמה 

תדרך אותו מקרוב לפני כל משימה וידע תמיד כיצד להיערך מבחינה מקצועית ולענות 

על שאלות.
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החניכה התבטאה גם בטיפול בקצין ששמו אגסי שרצה ללמוד בטכניון, ושני 

הקשר"רים לא ִאפשרו לו זאת. שלמה היה חסיד גדול של למידה והאמין בפסוק: 

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", כלומר הטורח ועמל בזמן השתילה, יקצור פרי 

בשמחה. לכן, שלמה שוחח עם אגסי, וכאשר רצה אגסי להשתחרר – שלח אותו ללמוד 

בטכניון. לקשר"ר באותה עת היו סמכויות בלעדיות ושלט על הכול. כיום, אגסי אדם 

מצליח מאוד. שלמה האמין בחינוך ובחניכה ללמידה וסבר שתמיד צריך לעודד אחרים 

ללמוד כדי שיוכלו לתפקד תפקוד ראוי ועצמאי. ניתן לראות כי החניכה חשובה לשלמה 

לפי שחלק מתפיסת פיקודו היא שיש להיות צמוד תמיד למפקד הכוח ולהתלוות אליו 

כדי לסייע לו ולהקל עליו את טרדותיו. ואכן זו תפיסת חניכה המתארת מצב שבו 

הנחנך הולך בצמוד לחונך ולומד ממנו ישירות את העבודה המקצועית והפיקודית.

תרומתו של שלמה ענבר להתפתחות הטכנולוגית
אחת מתרומותיו המובהקות והגדולות ביותר של שלמה לחיל הקשר והתקשוב היא 

הפן הטכנולוגי כמורשת. שלמה בהיותו סגן הקשר"ר פנה לממר"ם )מרכז המחשבים 

ומערכות המידע( בבקשה לפתח ולייצר מחשב חדשני לשם ניהול רכישת המזון בצה"ל 

ונענה בשלילה. עד כה קנה צה"ל את המזון קנייה בררנית, וללא תיאום בין הצורך 

בשטח לבין הקנייה שנעשתה למעשה. בזכות הפיתוח הטכנולוגי שהוביל היה המידע 

מרוכז במחשב שפותח והותקן בחי"ק, והמזון הוזמן בצורה חסכנית ויעילה לפי צורכי 

האוכלוסייה. בד בבד ִאפשר המחשב להרחיב את התפריט הצה"לי. פיתוח זה היה 

הראשון והווה פריצת דרך בכניסת המחשבים לצה"ל. אומנם פיתוח טכנולוגי זה אינו 

קשור ישירות לצורך המבצעי או התקשובי, אך היה צוהר לעולם המחשבים העובד 

בצורה של רציפות שליטה וקישוריות מידע. לזכותו של שלמה נזקפת העובדה שהיה 

מיוזמי כניסת המחשבים לחיל הקשר והתקשוב והפיכת היוזמה ליצירתיות מופלאה.

הלוחמה האלקטרונית בצה"ל
בשנת 1961 התווספה לשם החיל המילה "אלקטרוניקה" כך: "חיל הקשר והאלקטרוניקה". 

באחד התרגילים הגדולים, בעודו קצין הקשר של גי"ש, החליט שלמה לשלב ממד חדש 

בתורת הלחימה של החיל: לוחמה אלקטרונית. באותם הימים התנהל דיון נוקב במטכ"ל: 

אם כל נושא הלוחמה האלקטרונית, שהוא בתחילת דרכו בצבא ובעולם, צריך להיות 

באחריות חיל הקשר או חיל האוויר. שלמה, כקצין הקשר של ֵגיסות השריון, התבקש 
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לפנות אל חברי המטכ"ל ולשכנעם לבחור בחיל הקשר. שלמה שירת בחיל השריון 

והיה פקודו של רב־אלוף חיים בר־לב והחליט לפנות אליו ולנסות לדבר על ליבו ב"שפת 

שריונאים". לאחר ששוחחו שלמה ובר־לב, בדיון הבא שהתכנס במטכ"ל כל האלופים 

תמכו ברעיון ש"הלוחמה האלקטרונית תהיה בחיל הקשר". עצם העיסוק בלוחמה 

האלקטרונית והחתירה לענף מקצועי נוסף הם פריצה טכנולוגית בחיל. השימוש בלוחמה 

אלקטרונית כיום ניכר בפן המבצעי, ואי־אפשר לוותר עליו. כך התמיד שלמה ופעל למען 

קידום ומודעות לתחום הלוחמה האלקטרונית, וצה"ל הבין שבלי חיל הקשר – אין יכולת 

לקיים מלחמה או מבצע. כל פתרון ותשתית היו מבורכים והועילו רבות.

תרומה מבצעית
אחת מגדולותיו של שלמה היא היותו מפקד אלקטרונאי מבין וחכם. ניתן להבין זאת 

מכך שהוא הקשר"ר היחיד שנשלח מחוץ לחיל למלא תפקידים בחילות אחרים ואחרי 

כן חזר לחיל. גדולה מזו, הוא הקשר"ר היחיד שהקים יחידה שלמה בחיל אחר – יחידה 

848 בחיל המודיעין. שלמה הראה דוגמה לכל פקודיו ולדור העתיד מהי מצוינות מבצעית 

וִספרתית, וכיצד היא משפיעה בתחומים נרחבים. הישגו זה הוא הישג מרשים, שקידם 

את יחידה 848 מבחינה טכנולוגית והעלה אותה לרמה מקצועית גבוהה. מורשת שחשוב 

לציין במיוחד כדי להדגיש את חשיבותו של חיל הקשר והתקשוב ביחס למערכה ולפן 

המבצעי היא המורשת המבצעית. החיבור בין חיל הקשר והתקשוב למערכה ניכר 

באופנים רבים כיום, ובלי חיל הקשר – אין יכולת לקיים מלחמה או מבצע בצורה 

הפשוטה ביותר. לפנים, כאשר היו האמצעים מפותחים פחות, כל פתרון ותשתית היו 

מבורכים והועילו רבות.

אותות הקריאה
שלמה קידם גם את התחום. הוא הוביל מהלך מבצעי המדגיש את חשיבות הדיבור לפי 

נהלים בקשר. אומנם לאחר כמה זמן הבין כי גם האויב מכיר את הכינויים הקבועים, 

ולכן יש לשנות את הכינויים, אך גם כיום משתמשים באותות קריאה, וזוהי הדרך 

המבצעית לתקשר ברשת.

הפן הלוגיסטי־תקשובי
בתחילת המסלול הצבאי שלו, כאשר התמנה שלמה לתפקיד קצין תכנון האפסניה בענף 

אפסניית הקשר, עמל רבות על פיתוח מערך הלוגיסטיקה של החיל. אחת מהתרומות 
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המבצעיות הניכרות ביותר היא קיצור שמותיהם של מכשירי הקשר ואביזרי חיל הקשר. 

תרומה זו ממשית ביותר בפן המבצעי כי היא יצרה סדר וארגון בפן הלוגיסטי־תכנוני 

מבחינת השפה הלקונית שבה דיבר צה"ל.

מיקום המוצבים במלחמת ההתשה
תפקידו של שלמה, סגן הקשר"ר במלחמת ההתשה, היה לבחור את מקומות המוצבים 

מבחינת הקשר האלחוטי וקשר התצפית ביניהם. מוצבים אלו מוקמו כדי ליצור קשר 

בין היחידות המבצעיות ובין יחידות העורף. לולא מוקמו מוצבים אלו במקום שבו טיב 

הקשר הוא הטוב ביותר, היה נפגע הפן המבצעי במלחמה, והכוחות היו נותרים ללא 

אפשרות לתקשר עם סביבתם. שלמה חישב בעצמו את כל החישובים, כל לילה לאחר 

שחזר מהשטח העביר למרכז השיקום והאחזקה את דרישות הקשר בעצמו ובצורה 

מדויקת. שם החלו לבנות את ההיערכות על פי ההנחיות ששלמה הוריד. למיקום 

המוצבים הייתה חשיבות עצומה מבחינת הקשר שניתן לכוחות. לו כשל בתפקיד זה 

מבחינה מבצעית, הייתה המלחמה עלולה להסתיים בתוצאות אחרות.

האתגר היה לגייס חיילים
בתפקידו הראשון מונה לקצין קשר של נפת אשר. תפקיד מלהיב אך הייתה בעיה גדולה 

בו – לא היו חיילים למחלקת הקשר שלו. ֶאתגרו הראשון בתור קצין היה לפתור את 

בעיית כוח האדם. מדובר בתקופה ללא צבא מסודר וללא גיוס בבקו"ם. שלמה החליט 

לקחת את המושכות לידיו ולגייס אנשים בעצמו. הוא עבר מדלת לדלת ביישובי השרון 

ושכנע צעירים להתגייס לחיל הקשר. הוא דיבר איתם על ערכי הציונות, על השליחות 

ועל אהבת המולדת, וכך ִשכנע אותם להתגייס ויצר לעצמו מחלקת קשר. מלבד הקמת 

מחלקת הקשר, תרומתו ניכרת בשיטת גיוס שונה, שעיקרה ערכית ומוסרית, ויש בה 

שליחות. מכאן שגזרתו תהיה מאוישת גם במחלקת קשר מאומנת היטב וגם בחיילים 

הרואים בשירות הצבאי שליחות.

הפן ההדרכתי של הקשר
כפי שדובר, שלמה התמנה לתפקידי הדרכה בבה"ד 7, בסיס ההכשרות של חיל הקשר. 

שלמה מּונה להדרכת הקשר הקווי, תפקיד לא נחשק במיוחד וגם לא נכתבה ִספרות 

הדרכה בנושא. משהגיע לבה"ד 7, עסק בחריצות בהקמת ענף הדרכה מפותח ביותר 

ובהכשרת המדריכים המקצועיים ביותר כדי להכשיר חיילים מוסמכים. מטרתו – 
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שיגיעו חיילים אלו ליחידות ויבצעו את תפקידיהם בצורה הטובה והמקצועית ביותר. 

שלמה הבין את חשיבות תפקידו והכניס בו שינויים. חידושיו נשארו לבאים אחריו 

והביאו לידי כך שהחיילים שהתגייסו זה עתה, יצאו מבסיס ההדרכה של חיל הקשר 

מוכנים ובעלי מוטיבציה לשירותם הצבאי ולתרומה למדינה.

הטמנת ְּכָבלים עמוק באדמה

במהלך מלחמת ההתשה נלחם שלמה, אז סגן הקשר"ר, ובהמשך כקשר"ר, על הטמנת 

כבלים תת־קרקעיים בעומק של 1.8 מ' באדמה. לעניות דעתו המקצועית, הכבלים הונחו 

קרוב מדיי לפני הקרקע, דבר העלול לפגוע ברציפות הקשר אם יהיו הפגזות כבדות 

בעתיד. על מימוש הרעיון נאלץ להיגרר לוויכוח סוער עם סגן הרמטכ"ל, אלוף ישראל 

טל. טל התנגד בתוקף לבצע מהלך זה בשל העלות הכספית הגבוהה, אך בסופו של דבר 

לאחר ששוחח עם אנשים, התרצה ושלמה המשיך בתוכניתו. תקיפותו של שלמה עד כדי 

סיכון המשך הקריירה הוכיחה את טיבה. ניתן לראות כי פעולה זו תרמה להתפתחות 

עתידית לאחר כמה שנים. במלחמת יום הכיפורים, על אף מאות הפגזים שנורו על כל 

אחד ממעוזי הצבא, הקשר הקווי לא נותק כלל, וחיל הקשר והתקשוב תפקד תפקוד 

יוצא מן הכלל במלחמה זו. אכן, שינוי עומק הכבלים הקוויים דרש תקציב גדול, אך 

הודות לשלמה שלא ויתר והתעקש על עקרונותיו ועל דעתו המקצועית, דעתנותו תרמה 

להתפתחות העתידית במלחמת יום הכיפורים, שבה תפקד הקשר לעילא ולעילא.

להלן נתרכז במכלול, במקום שמרכז את כל פועלו ומורשתו של שלמה – אתר 

ההנצחה לזכר חללי חיל הקשר והתקשוב. באתר נמצא הַמרָמ"ק )מרכז המורשת של 

כלל חיל הקשר והתקשוב( המַרכז מלחמות, מכשירים, פעולות, אנשים, היסטוריה 

ועוד. אתר ההנצחה הוקם לאחר מאמצים עצומים ומלחמות רבות של שלמה, בין 

שהכוונה למלחמה תקציבית כדי לגייס כמה שיותר כסף ולהשתמש בו בחוכמה, ובין 

שמדובר בחזון, ביכולת להסתכל בחלקת אדמה ולראות בה משהו שונה.

לפני הקמת מרכז המורשת שוחחו ביניהם שלמה ענבר ואבי גולן, כאשר עמדו 

והביטו מהחלון בקומה הראשונה )של חדר 214(: "מה אתה רואה מולך?" גולן ענה לו 

שהוא רואה דשא, עצים, שמיים. שלמה ענה לו בחזרה שהוא רואה מולו מרכז מורשת 

ואולם כינוסים גדול ומפואר. משיחה זו רואים את חזונו של שלמה – אדם הרואה 

מולו אדמה ומדמיין את האולם המפואר שיבנה עליה.
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בבית חיל הקשר מתקיימים מרכזי הערכה של צה"ל לקידום רבי־סרנים לדרגת 

סגן־אלוף. במכרז לניהול הוועדות זכה המכרז מטעם משרד הביטחון, וכך מגיעים כמה 

פעמים בשבוע שמונה רבי־סרנים ליום הערכה מרוכז. במצטבר בשנה עוברים כ־30 אלף 

איש, המגיעים לאתר ההנצחה, נחשפים למקום, לעשייתו ולמורשתו. העמותה מעסיקה 

אנשים שקיבלו עבודות שירות כחלק מהליך משפטי שבו הורשעו. הם מגיעים למרכז 

לביצוע עבודות, והמרכז מקפיד בכבודם. הם נקראים מתנדבים ובלא מעט מהפעמים 

היחס היה כה טוב שהיו ביניהם שנשארו לעבוד במרכז לאחר שסיימו את שירותם. 

תרומה גדולה זו מדגישה את מורשתו של שלמה ענבר ואת שימת הדגש בערך כבוד 

האדם והחניכה. לקחת אדם הנמצא במקום נמוך ולאפשר לו לשמור על כבודו ולבחור 

במסלול חיים חדש. המרכז הוא תשתית נהדרת לשיקום מתנדבים אלו.

חזונו של שלמה מהרגע שבו קיבל עליו את תפקיד הקמת העמותה היה ליצור מרכז 

רוחני על בסיס פרקטי של עשייה יום־יומית המורכבת מהדרכה ומהנחלת מורשת, 

הכול בתוך מקום שהוא גוף חי, נושם ומלא פעילות. המרכז הוא גוף עם משימה ערכית 

רוחנית, באמצעותה מחזק את כוח הלוחמים על ידי הזהות הֵחילית.

עבורנו כתיבת המורשת לאור ערכי האגף וסקירת תפקידיו של שלמה חיזקו בנו 

את חשיבותם של ערכים אלו ועיצבו את תפיסת הפיקוד שלנו

מורשת היא כלי חזק מאוד להשפעה וליצור תחושת קרבה והזדהות בקרב אנשים, 

היא מלכדת ומפיחה תקווה בליבנו. תודה על הזכות ועל המשמעות.

התובנות העיקריות של צוערי חי"ק ממחקריהם
העבודה הייתה מעשירה ורבת ערך עבורנו. ניתנה לנו ההזדמנות להכיר בן אדם מרשים 

בעל עומק רב, לעבוד עם אנשים בעלי ניסיון, לשמוע חוויות ולהרחיב את הידע שלנו 

בעולם התקשוב. שלמה התגלה כמודל לעשייה, ומכריו מעידים עליו כי יצאו נשכרים 

מכל שיח עימו.

הערכים שהובילו אותנו במהלך כתיבת העבודה וניתוח המורשת הם בעיקר ערבות 

הדדית, מקצועיות וחתירה לידע. אנו מאמינים ונוכחנו כי הן באו לידי ביטוי בעבודה 

השוטפת בינינו ובלמידת התכנים העוסקים בעבודה.

העבודה גרמה לנו להכיר את העבר ולהבין את חשיבותו ואת השפעתו על ההווה 

והעתיד של החיל. למידת העבר תורמת לתחושת גאווה והזדהות עם החיל. הדבר 

הורגש רבות עבורנו כאשר קראנו על מלחמת יום הכיפורים שהיה בה קושי רב למדינת 
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ישראל בתחילתה. חיל הקשר התעלם מתחושת הזחיחות )ֵאיפוריה( ששררה טרם 

המלחמה והיה מוכן כשהחלה.

את כל הערכים שבאו לידי ביטוי במפעל חייו של שלמה אנו לוקחים לדרך שאליה 

אנו יוצאים כקציני תקשוב, ולאורם נלך בעבודה מול פקודינו ועמיתינו. אנו מניחים 

שקצין ככלל וקצין תקשוב בפרט צריך לעבוד ממקום ערכי ולדעת לשלב את האנשים 

ואת העבודה בכל משימה.

מוקדש בהוקרה לאלוף שלמה ענבר, עבור אוגדן עבודות מורשת:
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הריאיון עם אלוף שלמה ענבר

צוערי חיל הקשר והתקשוב – השלמה מבצעית 2 )אוגוסט 2021(
בפתח דבריו לפני תחילת הריאיון, אומר אלוף שלמה ענבר:

בתור קצין מחק מהלקסיקון את המילה "סמוך", ו"אני מאמין". אל תאמינו אפילו 

לעצמכם ואל תסמכו. דבר ראשון, לפני שאתם נותנים פקודה, תוודאו ביצועּה. מה זאת 

אומרת "תוודאו ביצועה"? תוודאו אם אפשר לבצע את הפקודה כי לא נותנים פקודה 

על משהו שאי־אפשר לבצעו. זכרו את זה ככלל. אל תיתן פקודה שאתה חושב שהאיש 

שנתת לו את הפקודה לא יכול לבצעה, גם אם אתה יכול לבצעה בקלות. לדוגמה, אם 

אתה האיש שנמצא בכושר, תוכל להסתער על הגבעה. אבל אם מי שאתה רוצה לתת לו 

את הפקודה לא יכול לנשום טוב או אינו בכושר, אל תיתן לו את הפקודה הזאת: ָמה 

ֶשָּׁשׂנּוא ָעֶליָך ַאל ַּתֲעֶשׂה ַלֲחֵבְרָך.

ספר לנו על ילדותך בבקשה

הרקע שלי כמו שכתוב בספר ירמיהו: "ְּבֶטֶרם ֶאָּצְרָך ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתיָך ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא ֵמֶרֶחם 

ִהְקַּדְשִּׁתיָך ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתיָך" )ירמיהו א, ה(. אני, כשעוד הייתי בבטן אימי, כבר הייתי 

קשור לכל הנושא של קשר, כי אבא שלי עבד בדואר המנדטורי. אבל הוא לא עבד כדי 

לעבוד אלא מבחינת כיבוש עבודה. בתחילת המאה ובתקופת המנדט הבריטי הגיעו יותר 

ויותר ערבים לארץ ישראל: הבריטים הגבילו את עליית היהודים, אבל לערבים היו כל 

הגבולות פתוחים כי הבריטים בנו את הצומת של האימפריה הבריטית במזרח התיכון 

במדינת פלשתינה. בכוונה קראו לה "פלשתינה" היא ארץ ישראל. הם לא רצו לכתוב ארץ 

ישראל למרות שב־1917 ניתנה הצהרת בלפור, הצהרה שדיברה על כל ארץ ישראל וכללה 

בתחילה גם את עבר הירדן.

הבריטים הבטיחו לַסעּוד, מלך ערב הסעודית, ולערבים, שאם יעזרו להם במלחמת 

העולם הראשונה, הם הבריטים ימנו את שלושת בניו למלכים. הייתה להם בעיה כי היו 

דמשק ובגדאד, וחסרה בירה שלישית. מה עשו? בשנת 1922 הייתה ועידה בקהיר, וצ'רצ'יל 

)שר המושבות( החליט לנתק את מדינת ירדן וקרא לה "טרנס ג'ורדן". השם "ירדן" ניתן על 

שם נהר הירדן. איך הגיע לג'ורדן? ליהודים לא הייתה השפעה. הודינו לאלוקים שקיבלנו 

הבטחה בכלל. טרנס ג'ורדן = מעבר הירדן. עם השנים השמיטו את המילה "מעבר" וקראו 
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למדינה "ג'ורדן" היא ירדן. לכן זאב ז'בוטינסקי בהמנון בית"ר כתב "שתי גדות לירדן, 

זו שלנו זו גם כן", ובעצם זה מה שמתגשם היום מבחינה מנהלית כי 70% מתושבי ירדן 

הם פלסטינים. מבחינתם הנאום של ז'בוטינסקי נכון.

נולדתי בשנת 1929, בשנה שאירעו מאורעות תרפ"ט. אבי עבד בדואר הבריטי והמנדטורי 

שהיה בעזה. אימי ואני גרנו בפרדס, ואני נולדתי לתוך מקצוע התקשורת. הצעצוע הראשון 

שהיה לי היה טלפון מחולל בשם "מגנטו". הייתי לוקח את הילדים ואומר להם להחזיק 

ברגים. הייתי מסובב את הארכובה והם קיבלו זרם. כך הם ואני גילינו מהו זרם חשמלי, 

זרם חילופין.

גדלתי לתוך המקצוע שנקרא טלפונים כי ב־1933 נעשה אבי מהנדס תקשורת באזור 

השרון, בנתניה. חיינו את כל חיי הטלפוניה. שנאנו את האנגלים נורא, הם היו שולחים 

ללונדון נבחרים מתוך האימפריה הבריטית כדי שילמדו בבית ספר בלונדון ויחזרו לעסוק 

בנושא הטלפונים. קיבלתי מלגה כי הייתי תלמיד לא רע בתיכון. כמובן, לא מימשתי אותה 

משתי סיבות: א. שנאנו את האנגלים. ב. הנסיבות לא היו מתאימות.

כשהייתי בתיכון ולא היה לנו "גרוש על הנשמה", אבא סידר לי נסיעה לדואר בתל 

אביב, ושם למדתי גם ִמרכזות סטָראּוֶג'ר, כמו שהיו מלמדים פעם: קודם כול תתחיל 

לנקות, ואחר כך נדבר ותכיר איפה הברגים מחוברים. למדתי חשמל והרבה דברים שם, 

והייתי משלם עבור זה למהנדס בשם ויינרמן.

לאן התקדמת לאחר מכן?

כאשר סיימתי את קורס הקצינים במרץ 1948, התמניתי לקצין הקשר בנפת אשר – נפה 

של "ההגנה" שהשתרעה מצפון לתל מונד דרומה עד פתח תקווה. היה לי קשר עם שני 

אזורים בדואר: נתניה ורעננה. לאזור רעננה היה מנהל ששמו בלוך, ובאזור נתניה היה 

אבי, יששכר בורשטיין. לא היה ציוד קשר והתמניתי לקצין קשר. אחרי כן התברר לי 

שאקבל ציוד מאבי ומבלוך בצורה חופשית. אז לא היו טלפונים. היינו מקבלים רכיבים 

וַמרכיבים לבד הכול, לא היה ציוד. בעזרת קופסה מעץ היינו מרכיבים הכול. לימים התברר 

לי שאבא היה בכלל קצין הקשר של "ההגנה" באזור. זה היה סודי עד כדי כך שלא ידעתי 

מילה. בלוך כנראה היה קצין הקשר של האזור שלו. לכן קיבלתי מהם ציוד בלי סוף, 

כקצין צעיר, אפילו לא סג"ם )אז לא היו דרגות( וככה עבדתי ויצרתי קשר. רוב הקשר 

היה קשר קווי. עוד אני נמצא במלחמת השחרור נגד העיראקים ונגד המקומיים – הוקמו 

4 חזיתות – חזית הצפון )א'(, חזית המרכז )ב'(, חזית השרון )ג'( וחזית פיקוד הדרום )ד'(. 

קצין הקשר של חזית ב' היה צבי וולטוך, ולא היה ציוד קשר. הרוב היה מבוסס על קשר 
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קווי, ואני כביכול עשיתי ניסים ונפלאות בליצור קשר. האמת שללא תמיכת אבי ובלוך 

שהיו קציני קשר, לא הייתי מצליח לעשות זאת.

העבירו אותי להיות קצין טלפונים של חזית ב', ועשיתי ניסים ונפלאות, כל הקשר היה 

מסודר. כשהייתי בחזית ב' לאחר הנפה, הודיעו לי שאני עובר להיות סגן קצין הטלפונים 

הארצי. בשבילי זו הייתה הפתעה גדולה. מה לי ולהיות ארצי? כשהגעתי הייתה ִמפקדת 

הקשר"ר בשרונה, אבל אני ביקרתי את ִמפקדת החיל עוד כשהייתה בבניין ביפו. מה 

היה לי לעשות ביפו בחיל? לא עסקתי בענייני טלפונים, אלא בקליטת הרבה עולים שזה 

מקרוב באו. הם התייצבו וטענו כי היו אנשי קשר ברוסיה, בפולניה וכדומה במלחמת 

העולם השנייה. הם לא ידעו לדבר עברית, ואילו אני היטבתי לדבר יידיש. היו קוראים לי 

"הפספוס הקטן" כי הייתי בקושי בן 19, ומולי עמדו אנשים בני 25 ומעלה.

כשהייתי קצין הקשר של נפת אשר, נכבשה כפר סבא הערבית לאחר קרבות קשים. 

הקוון הערבי המקביל לאבי, מטּול ַּכרם, היה מבקר בביתנו ולן אצלנו עם משפחתו לפני 

המלחמה. הוא בא לים והיינו חברים.

היינו צריכים לעשות קשר לאורך פסי הרכבת שעוברים לרגלי הגבעות בשומרון, בהם 

עוברת רכבת שמחברת בין חיפה לעזה. היה קו עילי שנקרא )IR )Iron Rail מחיפה עד קהיר. 

לימים הבנתי שאני רוצה להשתמש בקווים הללו, הערבים שברחו לא חיבלו בכבלים. 

עליתי והתחברתי לזוג חוטים, ואני מחייג בטלפון ועונה לי מישהו מהצד השני. דיברתי 

איתו בערבית והקול מוּכר לי. אמרתי את שמו, והוא שאל מי אני. אמרתי לו שאני הבן 

של בורשטיין. שאל אותי מה שלומו של אבי. שאלתי אותו למה הוא שואל, והוא אמר לי 

שהוא יודע שאבי בבית חולים. לא אמרו לי שאבא נפצע והיה שלושה חודשים בבילינסון, 

כדי שלא אסיח את דעתי מהעבודה. הערבי בטּול ַּכרם ידע שאבי פצוע בבילינסון, ואני 

בכפר סבא, ממש על ידו – לא ידעתי.

ספר לנו על תפקידך כסגן קצין הטלפונים הארצי

עברתי לשרונה, כשכבר היה החיל בשרונה. פגשתי שם אדם, לימים נהיינו ידידי נפשי, 

אברהם זינגר שהיה קצין הטלפונים הארצי. הוא הגיע מחיפה ושימש קוון בדואר חיפה, 

בין היתר, הוא היה מאלה שהתחברו לקווי הטלפונים וִאפשר להאזין לתעבורת המפקדים 

של הכנופיות הערביות. בין היתר התגלה כך שעומדת להגיע שיירת נשק מלבנון בראשות 

מפקד מסוים. דבר זה ִאפשר לשים מארב באזור המפרץ לאותה שיירה. היא לא הגיעה 

לחיפה והם נתפסו, ונהרגו שם הרבה ערבים.

מאז ומעולם הייתי איש מערכת. אני מאמין שכשאתה רוצה להשיג משהו, אתה 

צריך לעבוד עם מערכת, עם כלים. זינגר לקח אותי משתי סיבות: א. לא היה רהוט ולא 
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שלט בשפה האנגלית; ב. כדי שאתכנן תוכנית ארצית לפי הבנתי את הטלפוניה באותו 

הזמן – קווים מהצפון לדרום ובכל הארץ. לא היה ציוד ריבוב, היו "שנאי פנטום". על גבי 

הקווים הפיזיים, תכננתי ״פנטום רגיל״ ו״פנטום אדמה״. זה משהו שלא קיים, לא קו 

ממשי אלא מדומה )וירטואלי(. תכננתי תוכנית קווים ארצית. כולם התפעלו מתוכניתי; 

הקשר"ר ראה וגם אהב. נהייתי מבין בטלפונים מבחינה טכנית. אני לא מהנדס, אבל בן 

של מהנדס, והשמועה יצאה שאני מבין. הייתי אמון על שלושה דברים: א. על הקשר עם 

הדואר באותו הזמן; ב. על תכנון תוכניות שניתנו לדואר ולביצוע; ג. ועל וידוא ביצוע.

איך יכולנו לעבוד עם הדואר? הגענו להסכם שכל מה שמתוכנן ונעשה בצבא, יוקדש 

בחלקו לדואר. דבר זה התרחש בתחילת המדינה, בתקופה שבה אין כסף לעשות שום 

דבר. היחידים שהיה להם כסף הם הצבא, לכן היה לנו יתרון עצום בשלושה תחומים: 

א. הצלחנו להפעיל את קבוצות העבודה בדואר; ב. הוספנו תכולה ליכולת הקווית; ג. 

יצרנו מצב של דינמיקת עבודה בין מחוזות. מאחר שהייתי ממונה על הזמנת הקווים, 

הייתי מעורה ומקובל בדואר. לימים התברר לי שזה הביא המון שמחה וסיפוק לאבי, 

שבנו ה"פספוס" עוסק בדברים שהוא בעצמו יודע לעשות אותם, אבל אין לו אמצעים 

לעסוק בהם. תבינו איך התהפכו היוצרות – אני במלחמה נשענתי על מה שאבא ובלוך 

נתנו לי מכל האזור, ושם למדתי איך להזמין קווים ולעבוד עם הדואר. כשהגעתי לִמפקדת 

הקשר"ר, לא הגעתי בלי לדעת את הטכניקה ועם מי מדברים. ידעתי איך להזמין קו, איך 

מוודאים שחיברו הכול, ואילו פרטים צריך לתת בשביל להתחבר.

אחד הדברים היפים בהיסטוריה שלי הוא הראשוניות בביצוע דברים ברמה מדינתית. 

ראשוניות זו זכיתי בה כי לא הייתה מדינה, וכל תפקיד שקיבלתי עליי היה התפקיד 

הראשון. דבר זה ליווה אותי די הרבה לאורך הקריירה שלי בין התפקידים, ולכן הייתי 

בגל הראשון לכל ידע חדש.

באותה עת הייתי סגנו של זינגר בִמפקדת הקשר"ר. דבר אחד למדתי מההתחלה – אל 

תנסה לעבוד או לזלזל במי שעובד איתך או מפקד עליך. כי לכולם יש שכל ואגו וזמנך יגיע.

הסיסמה שכתובה כאן היא "המברק עבור יעבור". הסיסמה הבאה תהיה: "המברק 

עבור עבר, והמידע עבור יעבור". אתם יכולים לרשום את זה בבה"ד 7 כסיסמה החדשה.

אל תחשבו שזה קל לחולל שינויים. פעמים אנשים לא מוכנים לסטות משום דבר. 

אנשים כדי להגן על בורותם, נכנסים למוד של יהירות ועקשנות. בדיוק כמו שצריך היום 

להיות ֶסֶב"ר ועדיין כולם קוראים לזה "סייבר".

בִמפקדת הקשר"ר ביצרתי את מקומי בתור איש שמבין בקשר קווי, בעל כושר ארגון 

וגם מפקד. הינה הוקם בה"ד 7, והיה בו מדור שנקרא "קשר קווי". המדור היה מוזנח, 

ולא עמד בשורה אחת עם קשר אלחוט או עם הצפנה.
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תוך כדי התקופה למדתי שני קורסים. הקורס הכי חשוב שעברתי היה קורס כתיבה 

צבאית. בתחילת הצבא נשלח קצין סרן לאנגלייה ולמד אצל הבריטים כתיבה צבאית. 

את הקורס ביצעו בבה"ד 3, שלושה שבועות של קורס חשוב מאד. בהתחלה מאוד הקפידו 

בצה"ל על כתיבה צבאית.

קורס כתיבה צבאית היה מאוד חשוב כי היו שתי אסכולות שהתאחדו בעת הקמת 

הצבא שנקרא צה"ל: האחת הייתה של "ההגנה" והפלמ"ח והאחרת – של קצונה וידע 

שהגיעו מצבא בריטניה, בעיקר מהבריגדה. מתגייסי האסכולה הבריטית הגיעו ממקום 

שבו מקפידים על טפסים, על פורמטים, על פקודת מבצע, על הוראות קשר וכד'. עם 

הזמן התאחדו האסכולות, ותחום הדעת )הדיסציפלינה( היה של צבא מערבי עם זריזות 

ואלתור של הצבא היהודי – "ההגנה". כך נוצרה השפה הצבאית יש מאין שצבא ההגנה 

לישראל משתמש בה.

הקורס השני שלמדתי היה קורס שיפוט צבאי. מאחר שעברתי קורס כתיבה צבאית 

אצל זינגר, כתבתי את כל המכתבים בדיוק לפי כללי כתיבה צבאית.

בימים ההם הייתי בדרגת סגן. הביאו בחשבון שבדירוג שלכם זאת דרגה ראשונית, אך 

באותה עת סולם הדרגות היה מצומצם: מפקד החיל היה סגן־אלוף! קצין קשר פיקודי – 

רב־סרן. סגן־אלוף היה אחד – הקשר"ר.

אלו חוויות עברת בתפקידיך בבה"ד 7?

בה"ד 7 הוקם והגיע אליו מפקד, דוד חבקין. יום אחד אמרו לי: "אתה עובר לבה"ד 7 כדי 

להקים ענף קשר קווי". לא עבר הרבה זמן, ובאמת עברתי לבה"ד 7. נפגשתי עם מפקד 

הבסיס והתחלתי במלאכה.

דרך אגב, אני יצרתי את סיכת החיל, קראו לה אז "ענברון", והיה כתוב עליה השם 

"חיל הקשר". כיום לא כתוב עליה כלום אבל הרעיון שלי נשאר.

בבה"ד 7 מצאתי מדור תוסס. התמניתי לדרגת סרן, והחלטתי להקים ענף בעל שני 

מקצועות – קוונות שדה וקשר תת־קרקעי. באותם הימים הוצאנו סרט הדרכה ראשון 

בצה"ל, סרט על חיבור ְּכָבלים וכד'. הקמנו שם שדה שלם להדגמת קוונות שדה. היינו 

צריכים פסי רכבת, סחבנו אותם מתחנת הרכבת בלוד ועשינו שדה גדול, בעל דונמים, 

של מעבר כביש ומעבר רכבת, חפירות ועמודי טלפון והבאנו מטפסים מהדואר. הייתה 

לנו פלוגת קוונות שדה לקווים נמוכים. לימים, אותם האנשים עברו לדואר ישראל, ומי 

שהיה אצלי ראש מדור נהיה מַנהל נפה. כל האנשים הללו מבית הספר הראשון לקוונות 

שדה בבה"ד 7, היו אחרי כן המשפיעים ביותר בארגונים גדולים כגון "בזק".
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לימים נלקחתי מתפקיד מפקד הענף, והתמניתי לסגן מפקד הבסיס ולממונה על 

ההדרכה. אחד הדברים היפים שהיו כשהייתי מד"ר היה גיוס העולים. כוח האדם שהגיע 

לצה"ל היה עולים חדשים, עם עבר מצער ורחמים ורצון לחיות ולהתקדם. אני דברתי 

יידיש, ומכיוון שלא דיברו העולים החדשים עברית, היידיש סייעה לי מאוד.

נשמח לשמוע על בית הספר שהקמת

היינו צריכים ללמד ילדים בבית ספר תיכון כי לא היו מורים, והקמנו כיתות של בית ספר 

תיכון. אני ששלטתי בשפות ובמקצועות, הייתי ממונה על הקמת בית הספר והכיתות. 

אני הייתי מורה מחליף למורים שלא הגיעו בכל מקצוע שנוצרה בעיה. אחרי פעם פעמיים 

שהייתי בא ללמד היו אומרים לי התלמידים שהם לא מוכנים ללמוד: "רק אם אתה תגיע 

אנחנו נלמד."

עד כדי כך היה פולקלור של יידיש ושפות, שבערבים היינו מלמדים ביידיש תרגילי 

סדר. וכך בכל תרגילי הסדר הייתי מדבר אליהם ביידיש כדי שיבינו אותי.

הקושי היה שהעולים באמת לא היו בבית ספר שנים רבות עקב המלחמות והמנוסה. 

הם למדו את החיים אך לא מקצוע. ההווי שהיה באותה עת היה הווי של קליטה והתנדבות, 

של רצון לדאוג לאחר.

באותו זמן היה צנע, לא היה אוכל בבתים ולא היה כסף לפנאי. לא היו זורקים אוכל 

מהמטבח. כל קליפה שנשארה היו לוקחים ואוכלים. היו חיילים שלא היה להם לאן ללכת 

ונשארו בבסיס בשבתות כדי שיהיה להם אוכל.

זה לא כמו היום. יום אחד בשבוע היה חופש, בין שישי לשבת. עד השעה אחת עשרה 

בלילה במוצאי שבת כל החיילים היו צריכים להיות במיטות. אני הייתי צריך לבוא ולוודא 

שכולם ישנים. המסדר בלילה היה מעבר לבדיקת נוכחות. הוא היה מתוך דאגה לראות 

שלכולם יש שמיכה, מיטה, כרית, שהחייל ישן ויש לו בגדים ללבוש.

היינו מוודאים שלכל אחד יש מה ללבוש כי גם המדים לא היו מדים חדשים. הם היו 

עודפים של צבאות מחוץ לארץ, מהם היו מוכתמים וכד'. לבנות הייתה בעיה. לא היו די 

חצאיות במידות תקניות. למזלנו הרב, הגיע משלוח עצום של כובעים מאמריקה, מהאגודה 

האמריקאית לעיצוב בגדים. דבר זה היה מצוין כי לא הלכו עוד בלי כובע.

 .)battle dress( בקיץ ובחום הנורא היה הלבוש מעיל קצר של צבא בריטניה, מותנית

לאנגלים זה התאים מפאת הקור, אך בחום של ארץ ישראל הלבוש לא התאים. עם זה, 

לא הייתה לנו חלופה, והתמודדנו עם מה שהיה. אחרי כן הגיע משלוח של מדים מצבא 

צרפת, והייתה תחרות גדולה מי מקבל את המדים החדשים.
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בה"ד 7 לא היה רק בסיס אימונים, אלא גם בית יצירה לנשמתו של חיל הקשר. 

בבה"ד 7 נוצרו החיים הראשונים של החיל. הדורות הראשונים של בה"ד 7 נכנסו בודדים 

ויצאו זוגות. ככל הנראה, מפאת המצב החברתי־כלכלי הקשה באותו זמן, נישאו זוגות 

צעירים רבים.

בסופו של דבר התמניתי להיות המדריך הראשי )ַמָד"ר(. בתוקף תפקידי כמד"ר 

הייתי צריך לפקח על כל מערכת ההדרכה, והייתי ממונה ישירות על הקורסים של שיטות 

ההדרכה. נוסף על כך, הייתי ממונה על בית הספר ועל הרכבת החומר הנלמד. הילדים 

הגיעו מהסביבה לבית הספר כי היו להם שלושה יתרונות גדולים בהגעה לבית הספר: 

הראשון – היה להם אוכל בבית הספר, זה שימש תמריץ להגיע ללמוד; השני – הקפדנו 

שיהיו להם בגדים נקיים, מי שלא היה לו בגדים תקינים, הבאנו לו משלנו; השלישי – 

הם קיבלו השכלה. בימים ההם לא היה להורים פנאי לילדים עקב כל העליות והבעיות 

הכלכליות. הרגשנו בבסיס שאנו חלק מקליטת העלייה, חלק מהקמת החזון היהודי 

הלאומי, חזון אחרית הימים )ישעיהו מ'(.

האם היה מבצע שקרה בזמן תפקידך כסגן קצין הטלפונים הארצי?

באותה עת לא הייתה מלחמה, אך הייתה פעילות ביטחונית נגד מסתננים ונגד כנופיות 

ערביות בגבולות. כל הפעולות של בין מלחמות ובשולי מלחמה התבצעו. הביאו בחשבון 

שלא היו אז גבולות מבוצרים, ולא היו מסגרות צבאיות מאורגנות. הכול היה בתנועה, 

בהתהוות ולפי מיטב השיפוט והיכולת של האנשים שניהלו ופיקדו באותו הזמן. לאט 

לאט התהוו החוקים, עוד לא היו חוקים ישראליים מלבד הכרזת המדינה וחוק הקמת 

צבא ההגנה לישראל. באותו הזמן היינו עסוקים באתגרי התארגנות והתגוננות כי לא 

היו לנו מוסדות לפני כן. ארך הרבה זמן עד שהצליח צה"ל להתארגן ולהתמסד ולשלב 

בין שתי האסכולות.

בהיותי בתפקיד סגן קצין הטלפונים הארצי לא עשינו חידוש טכנולוגי, אלא ביססנו 

את תהליכי העבודה בין צה"ל לדואר ישראל ובין חידוש המנגנונים ההנדסיים שהיו. 

היה צריך לחדש כי חלק גדול מאוד של כוח האדם שהיה בדואר המנדטורי היו ערבים, 

והם נעלמו בעת בריחתם מיפו. את מרכזי הכובד והתקשורת מיקמו הבריטים בכוונה 

ביישובי הערבים לפי שחששו מהיהודים. כל הריכוזים מוקמו בחיפה, בעזה, ביפו, בטּול 

ַּכרם, בשכם וכו'. אני השתתפתי במחשבה ובדרישות לקשר, והיינו הגוף היחיד שהיה לו 

די תקציב במושגים של הזמנים ההם.

שום תפקיד מכל הקריירה שלי לא ביקשתי אותו, לא שאפתי אליו מראש ולא 

התכוונתי אליו. אבל כשנכנסתי אליו בנסיבות החיים, עשיתי אותו כאילו שזו משאת 
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חיי, הדבר החשוב בעולם. החוכמה בפיקוד, בהיותך מפקד, היא לבצע תפקיד שהוטל או 

נקבע כאילו הוא משאת נפש שיש להילחם עליה כל החיים.

שני התפקידים שקיבלתי והופתעתי מהם מאוד, אבל עשיתי אותם כאילו זה הדבר 

הכי חשוב בחיי: הראשון – מפקד בסיס האחסנה, והשני – מפקד 515 /848 )לימים יחידה 

8200(. לשום תפקיד לא כיוונתי. את דרגת האלוף קיבלתי כמו שאיש לא קיבל. אמרו לי 

להביא מחר את המשפחה שלי, ושאני מקבל דרגת אלוף. אני בכלל תכננתי להשתחרר 

ולעבוד בתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת.

מול מה נערכת בתקופת מלחמת יום הכיפורים?

מעשה שהיה כך היה, בהיותי הקשר"ר, בזמן ההכנות למלחמת יום הכיפורים, כחודש 

לפני המלחמה, הגעתי לכלל דעה )בניגוד להערכה בצה"ל ולהנחיות בו שלא תהא מלחמה 

עם המצרים ועם הסורים( שתהיה מלחמה. ההכנות לכך היו ארבעה או חמישה צירים 

מרכזיים שהייתי צריך להיערך בהם, הכוונה היא שחיל הקשר והאלקטרוניקה היה צריך 

להיערך בציר כוח האדם, בציר המוכנות ביחידות, בציר הציוד ואמצעי הלחימה, בציר 

הלחימה והבקרה בקשר הקווי והרדיו ובציר החשוב ביותר – הציר הארגוני.

לפני מלחמת יום הכיפורים היו לי שני סגנים, בניגוד למה שהיה קודם, כשהיה סגן 

אחד. תפקיד הסגנים התפצל לשניים בגלל מוטת השליטה הרחבה שהייתה לחיל. הקושי 

הגדול היה שנהייתי קשר"ר לאחר מלחמת ההתשה ולאחר תפקידי כמפקד 848, ובזמן 

הזה הייתה התפתחות טכנולוגית גדולה מאוד בציוד של צבא רוסיה. כשהתמניתי להיות 

הקשר"ר, בעצם הייתי צריך להתמנות שלוש שנים לפני כן, אבל שיבצו אותי בתפקיד אחר 

שלא רציתי ללכת אליו, מפקד 848 )לימים 8200(. הייתי סגן הקשר"ר ונשלחתי להיות 

ראש מחלקת התכנון והפיתוח של אגף האפְסנאות. משם עברתי להיות ראש או מפקד 848, 

אבל בעצם כשעברתי להיות במטכ"ל באג"א כבר תמו שלוש שנים שבהן כיהן הקשר"ר, 

משה גדרון, והייתי צריך לחזור. הרמטכ"ל קבע שלא ימנו מישהו אחר עד שאחזור. לא 

ידעו שתהיה מלחמת יום הכיפורים. כהונתו של משה גדרון הוארכה מעבר למקובל, שבע 

שנים )!( – היחיד ששירת כך. החליטו להשאירו עוד פרק־זמן עד שאגיע. אני הייתי האחרון 

שלחם במלחמת העצמאות.

בהיותי הקשר"ר, בעת ההכנות לפני מלחמת יום הכיפורים, היו לי שני סגנים: אחד 

למבצעים – ישראל זמיר; והסגן הטכני, אל"ם יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש(, מּונה על ציוד ָאָג"א 

)אגף האפסנאות(, בפיקודים ובָּבַצ"ּפים )בסיס ציוד פיקודי( הוא ניהל את העסק. בעת 

ההכנות למלחמת הבנתי שאם תקרה מלחמה, נזדקק לציוד במהרה! לפני המלחמה 

נערכנו שלושה שבועות בכל תחום. אבל בעצם התחלנו להתכונן למלחמה "מבלי שידענו" 
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כבר במאי 1973, שבו הייתה כוננות "כחול לבן", והתכוננו כאילו המצרים פולשים לסיני. 

בסיום הכוננות קיבלנו הוראה לפרק את המערכת, ואני לא פירקתי אפילו מערכת אחת 

אלא עיביתי אותן, ואלה שירתו אותנו במלחמת יום הכיפורים שירות יוצא מן הכלל. 

לכן גם כשיצאנו למלחמה על המצרים לא היינו צריכים לבנות אותן מערכות, ואלה גיבו 

מערכות שהפציצו המצרים. בזכות ההבנה שנצטרך ציוד, שלחתי את יעקב בעל־שם )ָיֵב"ש( 

למפעלים בחו"ל, והוא עבר באירופה ובארה"ב דיבר עם המנכ"לים והכיר אותם ובדק 

אפשרויות רכש. ערב פרוץ המלחמה, כאשר יצא עם ישראל לחופשה, ומטוסים העלו 

חיילים מסיני וממקומות נוספים לחופשה בביתם, אני "הקשר"ר המשוגע" לוקח אל"ם 

ויחד עושים רשימת נסיעות להקמת קשר והיה כי תקראנה מלחמה "תודיע שאנחנו נרצה 

לקנות ציוד" ומה שקרה קרה בדיוק כפי שתיארתי.

מה היו תחושותיך בתפקיד באותו זמן?

להיות קשר"ר בעת ההיא הוא בעייתי כי אתה מרגיש ויודע שאם תיכשל כל הצבא הולך, 

וכל בסיס העבודה היה נתון לתחום הקשר בהתחלה. בתוך המהומה הנוראה הזו של 

המלחמה היה לנו קשר יוצא מן הכלל – עילאי עד שבוועדת אגרנט הייתי קצין החיל 

היחיד שלא התבקש לבוא ולהעיד על חיל הקשר במלחמה. כמובן, היו מצבים שבו נפגעו 

אנטנות. הפעולה הראשונה שעשו המצרים בסיני הייתה להגיע מהדרום לַשארם ַא־ֵשייח' 

היכן שממוקמות אנטנות טרופוסקטר. הם באו ומה שחזיתי קרה: הפציצו את האנטנות 

ברקטות. היו לנו עורקים עוקפים עוד מ"כחול לבן", מאי 1973 ושלושה ימים לפני המלחמה, 

ערב יום הכיפורים, הורדתי תגבור לַשארם ַא־ֵשייח' – מרחב שלמה )ַמרָש"ל( וכן צוותים 

וציוד כדי לתקן אנטנות אם יפגעו בהן המצרים. אמרתי למנכ"ל הדואר דאז: "תוריד 

צוותים לַשארם ַא־ֵשייח' ולמרכז סיני ולרפידים". הוא אמר לי: "שלמי, איסטה גוי?" 

שלמה, אתה גוי? יום כיפור." עניתי: "אני יהודי כמוך, ואם אני אומר שצריך להוריד 

אז צריך להוריד, ולמזלי הרב הורדנו גם צוותים מָמָש"א לתיקון אנטנות" בתוך כמה 

שעות. המצרים היו בטוחים שהשביתו לנו את הקשר – הם הציבו זאת כמשימה ראשונה 

לפתיחת המלחמה. הם ירו בשני מקומות: בַשארם ַא־ֵשייח' וברפידים – בבסיס חיל האוויר. 

המצרים לא העלו על דעתם שבתוך כמה שעות הכול יתוקן. היה צוות שהתכונן לאירוע 

הזה בזכות "קשר"ר משוגע" שחזה את העניין.

לא זו אף זו, בזכות ָיֵב"ש שנסע למפעלים בחו"ל והכיר את המנהלים ואת אנשי הרכש, 

הוא לא קנה כלום כשנסע אבל הכיר את כולם. כשאמר להם שהוא רוצה שישלחו לו את 

ההזמנה, היינו הראשונים שקיבלנו את הציוד בזכות ההיכרות. "אני לא יודע אם נבואה 

ניתנה לשוטים אבל זה חזון שהוא לא של עיוורים." וזה היה יעקב בעל־שם.
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איך חזית בניגוד למטכ"ל ולהערכות המודיעין שתפרוץ מלחמה?

חזיתי על בסיס ניסיון עוקב בשלושה תפקידים: סגן הקשר"ר, ראש מחלקת התכנון 

באג"א ומפקד 848. לימדו אותי את שטח האויב ואת הפרקטיקות שבהן האויב חושב 

ועושה. הכרתי את התרגילים מצוין כי עקבתי אחר המצרים והרוסים בלוויינים, ברדיו 

ובמכ"ם, וידעתי כל דרך פעולה שלהם. אם אתה רוצה לנצח את האויב, היכנס לדרכי 

המחשבה שלו. כסגן הקשר"ר הייתי היחיד שברגליים עברתי מצפון לתעלת סואץ עד 

לדרומה, והכרתי כל גבעה, את הגדה המזרחית של התעלה ואת השטחים ממערב לה.

מה אתה יכול לספר על המעוזים באותה עת?

תכננתי כל מעוז ומעוז ואת הדרכים לקשר, לאלקטרוניקה ולאופטיקה, בכל "קו בר־לב" 

מצפון לדרום. הייתי שם אישית שלושה חודשים. לא ראיתי בית ולא ראיתי כלום. בלילה 

כינסנו דיונים ובבוקר חזרנו לשטח. הכרתי כל גבעה כל שביל כל דבר. המצרים כשעשו 

הכנות עם כל המהלכים שלהם, אמרתי רבותיי זו מלחמה. אבל התפיסה )"קונספציה"( 

במטכ"ל הייתה שאין מלחמה. פחדתי מסגן הרמטכ"ל ומקצין הדת הראשי. מסגן הרמטכ"ל 

שייתן לי פקודה שלא לעשות כלום אף שעבדנו כמו חמורים בשישי ובשבת יומם ולילה, 

וארַגנו הכול כאילו זו מלחמה. עד היום אין איש דת אחד שהתלונן על כך.

בתקופות מורכבות כאלה באיזו גישה אתה מנהיג את אנשיך?

קודם כול דוגמה אישית; דבר שני דבר אמת; ודבר שלישי – ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו: דּבר עם 

כל אחד לפי מה שהוא יכול וצריך להבין. עם כל אחד צריך לדבר בשפתו ובגובה העיניים. 

כך יצרתי סמכות, אמינות, נאמנות ונכונות למילוי כל משימה. כקשר"ר, כשראיתי 

שהולכת להיות מלחמה, וידאתי באמצעות מודיעין מהשטח. אמרו שיש תרגיל. הרמתי 

טלפון למפקד 848, שהיה סגני, והוא סיפר לי על האירועים בצפון ובדרום. עניתי לו: "אם 

זו לא מלחמה אני לא שלמה ענבר". הקמתי מפקדה בִמפקדת הקשר"ר – מיניתי לראש 

המפקדה את יעקב בעל־שם. ישראל זמיר שהיה רמ"ח המבצעים ואני הקמנו בבור במצפ"ע 

)מוצב הפיקוד העליון( 'חפ"ק חיל הקשר' והיינו החיל היחיד שהיה מוכן למלחמה בשתי 

מפקדות משלימות )מפקדת הקשר"ר והחפ"ק במצפ"ע(. בערב יום הכיפורים איש לא 

יצא, וכל אחד אייש את המקום שהיה צריך לאייש.

כמובן, הייתי נתון כל כולי לעניין מדינת היהודים במלחמה – היה לי נהג באותה עת. 

עד לפני הארוחה המפסקת לא הייתי בבית. הגעתי ברכב ועם הנהג וכבר יום כיפור, ארוחה 

מפסקת. איך שנגמרת הארוחה נכנסנו לרכב ונסענו למטה הכללי. השכנים השתגעו. שום 
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קצין מעל דרגת רס"ן לא היה במטכ"ל, אנו היינו היחידים, והפעלנו את כל הקשר בלילה 

קודם שהגיעה הידיעה שפרצה מלחמה. אברהם זינגר שהיה רמ"ח שלי הודיע לחיל האוויר 

להפעיל את כל הקווים. כשיצאנו למלחמה היינו במצב הכי טוב שרק אפשר: כל המערכות 

עבדו, כל הימ"חים היו בדוקים. קודם לכן לקחתי את כל צוותי הבחינה והביקורת, והם 

בדקו יחידה־יחידה את כל הציוד, את כל הצופן, את מצב כוח אדם, הוראות הקשר. 

גייסתי אנשי מילואים לשלושה ימים, והשארתי אותם לכמה שבועות. העברתי אנשים 

וציוד מבה"ד 7 ליחידות, והורדתי אנשים מהמפקדה.

אם אנחנו חוזרים לנושא החניכה, תוכל לתת לנו דוגמה שבה היית חונך בדרג גבוה?

אתה צריך להיות מסוגל להבחין בין אנשים ולתת להם הזדמנות. לדוגמה, היה בחור 

ששמו אל"ם אגסי, שרצה ללכת ללמוד בטכניון, ופנה לשני קשר"רים באותה עת ולא 

אישרו לו. אני הייתי חסיד גדול של ללכת וללמוד כי מה שאתה משקיע היום תקצור מחר. 

שוחחתי איתו והוא רצה להשתחרר. אמר לי: "תשמע אני רוצה ללכת ללמוד בטכניון". 

טלּפנתי למי שצריך, והודעתי להם שבשבוע הבא אגסי יוצא ללימודים ממומנים לטכניון. 

בן האדם עמד להשתחרר ואחרי שסיפר את הסיפור והבנתי שמדובר באדם דל אמצעים 

מהמעברות, אמרתי לו אתה לא הולך לשום מקום אלא לטכניון בלבד. שלחתי הרבה 

לטכניון וכל אחד מהם נהיה תורם בַמרָמ"ק. מה חזק יותר השרירים או המוח? המוח. 

אז יש כוח המוח וכוח היד, אני מאמין בשניהם, אבל אם אין לך מוח לא תעבוד היד. לכן 

אני מאמין בלוודא ביצוע שאנשים הולכים ללמוד ולומדים. לוודא שאתה מסייע להם 

בלימודים ולפני שאתה מורה פקודה לוודא את ביצועה. אל תתנו פקודה שאי־אפשר 

לממשה. אני מאמין שהחוכמה היא למזג בין הדרוש לאפשרי. הסוד הגדול של החיים 

ושל הפיקוד – אף פעם לא ללכת לקיצון אלא למאוזן פלוס. להשאיר מקום ליתר מרץ 

יתר שיפורים ומאמץ ולמטה תשאיר מרווח שאם מישהו נופל שלא יתרסק. מאמץ כלפי 

מעלה להישגים.

מה לדעתך השתנה בין סגנונות הפיקוד בתקופתך לבין הפיקוד היום?

אין חייל גרוע יש מפקדים לא טובים. ביני לבינכם השוני היחיד הוא הטכנולוגיה, אבל 

נשמתו של כל איש נשארה כפי שהיא. זכרו דבר אחד, אדם הוא ים שאין לו סוף. לכן כל 

חייל וכל חיילת יכולים לעשות גדולות ונפלאות. במרוצים אמיתיים לוקחים סוסי פרא 

כי יש להם כל היכולת. תן לחיילים את ההדרכה הראויה, והם ישיגו לך את הניצחון. 

האם מישהו חושב שמינויו להיות מפקד הופך אותו למפקד? זו רק ההזדמנות להשתמש 
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בתכונות הנכונות כדי לפקד וליצור שמשמעו לגרום לאחר לעשות את מה שאתה רוצה 

שיעשה. זו הגישה שלי מאז ומתמיד.

האם הייתה נקודת מפנה לתפיסת הפיקוד שלך?

תפיסת הפיקוד רק התחזקה במרוצת השנים. ככל שאתה עולה מעלה־מעלה מוטת הראייה 

שלך רחבה יותר, ואתה רואה דברים בכמה רבדים: על בסיס החינוך האישי שלך בבית, 

בסביבה, בתנועות נוער, בתנ"ך בהיסטוריה. אם אין לך פן מוסרי־רוחני שמניע אותך, אתה 

בסך הכול בשר ודם. אם יש לך המוכנות המוסרית שמניעה אותך, אתה בן־אדם, ואם 

אתה בן־אדם אתה מתחיל לחשוב ואתה מבין שהכוח הרוחני שלך מאפשר לך להחליט 

ולהתמיד. מול ההתמדה יש הרבה כוחות שבאים להפריע וצריך ללמוד לעקוף, להדוף, 

להתקדם ולממש את מטרתך. אין מטרה שאתה מממשה במלואה, אבל את רוב המטרות 

הנכונות אתה מממש בעת ראייתן והן נעשות בשלבים.

מה בנוגע לעמידה מול רמה ממונה? האירוע עם סגן הרמטכ"ל, התוכל להרחיב?

יש אירועים בחיים הנקראים ייהרג ובל יעבור, כלומר לא ייעשו בשום פנים ואופן. אם 

יש לך ביטחון שאתה צודק, משתמע שאתה צריך לעמוד על דעתך. בתור קצין מקצועי 

אתה נועדת לשרת ולהקים מערכת. אם העניין הנידון יועיל למערכת להתקיים ולמלא 

את ייעודך, תעמוד על דעתך. אם אתה מאמין בעצמך, אל תחשוש שיפטרו אותך, אתה 

צריך לדעת לעמוד על מימוש המטרה שלך שלא תיפגע. כשהייתי משוכנע ששני הדברים 

שנתבקשו ממני יוכלו לפגוע במערכת הקשר – אחת כשהוא רצה שנסגור את כל הטלפונים 

האזרחיים, ואחת – שלא לטמון את הְּכָבלים ומי כמוני ידע מה משמעות הדברים, שהרי 

אני הוא שעסקתי בתכנון מערכות ובכבלים, ולא הוא. אמרתי לו: "כמו שאתה לא אומר 

לקרפ"ר איזו זריקה לתת ככה אל תגיד לי באיזה עומק לשים את הכבלים." לא רק שזה 

מקצועי אלא אני בדקתי את זה. הלכתי לחיל ההנדסה וביקשתי חוות דעת. המידע נתן 

לי את הכוח לעמוד מאחורי זה. הייתי משוכנע שאם לא אעשה את זה, אני פוגע בייעודי. 

אני יכול להיות ילד טוב ירושלים, וביום הפקודה לא יפעל דבר. לכן לא צריך להיות חצוף, 

ולא צריך להיות ָארֹוַגנִטי אלא צריך לעמוד על דעתנו כשהדבר הכרחי שאם לא נעמוד על 

דעתנו כל מה שאנו עושים הוא לשווא.
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איך היית מתאר את מרכז המורשת?

ֶמרכז המורשת הוא חלק מייעוד העמותה מבחינת קיום העם. העם מאז ומעולם נדרש 

למרכז רוחני – מדינת היהודים, ירושלים. יכול להיות שלא יהיה לך מרכז פיזי. המרכז 

הרוחני יהיה יותר חזק מהמרכז הפיזי. כבר במאה העשירית כתב הפייטן הסופר, רבי 

יהודה הלוי: "ִצּיֹון, ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיְך... ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב". כלומר 

הוא קשור לארץ ישראל ולירושלים ואילו דמותו הגשמית במקום אחר. היהודים כל שנה 

מסיימים את הסדר במילים אלו: "ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ִּבירּוָשַׁלִים ַהְּבנּוָיה." היום היא הרוסה 

אבל בשנה הבאה נהיה גם בירושלים הבנויה.

כל גוף צריך שתהיה לו דעה ומרכז רוחני שבו מייצרים את רוח הארגון את רוח 

העשייה והמהות של הגוף הזה. העמותה שלנו, שנוצרה כדרך יתר עמותות ההנצחה, היא 

ערך, מתן כבוד לנופלים. "ּוְבמֹוָתם ִצּוּו ָלנּו ֶאת־ַהַחִּיים" – מה אתה נותן, מה אתה מאפשר, 

להמשיך לחיות ולהקים את המפעל הגדול. כשהקימו את העמותה הגעתי למסקנה שצריך 

שני דברים: אנחנו צריכים גם לקיים את הדבר הממשי שלנו ושיהיו לנו אמצעים משהו 

לקדם את הפעילות הקהילתית החברתית. מרגע ראשון בנינו את העמותה משני חלקים. 

חלק אחד – ההנצחה וחלק אחר – הנחלה ומתוכה נובע המורשת הרוחנית. העמותה 

להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – היא המרכז הרוחני של חיל הקשר העוסק במקצוע 

הזה. יש ויכוחים ומשיכות ימינה ושמאלה.

לקהילה הגדולה של אנשי האלקטרוניקה בתעשייה יש צורך במרכז רוחני במקום 

ששם אנחנו יכולים להמשיך להנחיל את המורשת – כי בלי מורשת, את הארץ לא ניתן 

לרשת: שירה, ספרות, מדע, עשייה. ולכן בהתחלה נקראה הנצחת חללי חיל הקשר. 

כשביססנו את עצמנו, הבנו שזה דבר חשוב מאוד ולמשך הדורות כל מה שנשאר זה 

השמות של המונצחים על הקירות.

ידענו מהרגע הראשון שאין ייעודנו רק להנציח, רק במותם אנו משתמשים בהם לציווי 

החיים. ואז הגענו כשרווח לנו ומבחינת מתקנים וכלים. עוד בהיותי קשר"ר מיניתי סא"ל 

לתפקיד היסטוריון. סא"ל גבי שריג החל במלאכתו – ההיסטוריון הראשון של חיל הקשר.

זכר הנופלים יישמר רק במעטפת המורשת של החיל שכן מדובר במושג מהותי, ולא 

רק ארגוני. חיל הקשר אינו ארגון או הנהלה אלא מושג עם נשמה.

הַמרָמ"ק – מרכז מורשת הקשר שהתרחב עם הזמן בזכות אנשים כמו מיכה ואבי. 

התחלנו לארגן את מרכז מורשת הקשר. המושג "קשר" כיום אינו אותו קשר של מלחמת 

העצמאות אלא קשר לווייני, רשתי – תקשוב. לכן המרמ"ק הוא קודש הקודשים שבו 

נוצרת ההוויה שבה אנו משמרים את ההיסטוריה את הרוח ואת אופן עשיית הדברים 

מקדמת דנה ולהמשך.
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העמותה היא המערך הארגוני הפיזי, המנהלי והמבצעי, כדי להנציח את חללי חיל הקשר, 

התקשוב והֶסֶב"ר. כמו כן, להנציח את חללי העיר יהוד, לתעד, לשמור, לפתח לנצור 

ולהנחיל לבני ישראל את מורשת חיל הקשר לדורותיו.

אם אנו חפצי חיים, אנו צריכים לשמור על המורשת – היא הרוח במפרשים, היא 

הכוח. כי בלי מורשת אי-אפשר את הארץ לרשת. אנחנו כאן כרגע בבית המקדש של 

המורשת – מרכז מורשת הקשר – מהות העשייה של הדורות שעברו.

אנחנו נמצאים בתוך הגילוי של הממד החמישי – ֶסֶב"ר )מלשון סבוראים( וגם )סביבת 

רשת( אנחנו צריכים להבין שהמרכז הזה ילך ויתפתח, אבל לא ישנה את רוח הקשר 

והסב"ר – הרוח זה הדבר הלא נתפס ותופס הכי הרבה כי דברים רוחניים נשמרים ושומרים.

אנחנו חייבים לקיים פיזית יום־יום שעה־שעה ללא אשליות את ביטחון ישראל, 

לשמור את ההווה, לראות ולפתח את העתיד ולעסוק ברוח – כי כולנו אם נעבוד יחד 

נזכה לביאת הגואל.

אתם חוליה במורשת, ודרככם אני מספר את המורשת כדי שנלמד אותה, נשפיע על 

רוחה ועד עולם נוכל את הארץ הזאת לרשת. אתם חלק מתוך תהליך של הנחלת הרוח 

של חיל הקשר. חיל הקשר הוא לא רק חיל של אלקטרונים ותהליכים ושיטות. זהו חיל 

שברוחו ובנפשו מאפשר את פעולת צה"ל. זה חיל לוחם ומאפשר כי קצין הקשר נמצא 

על יד המפקד כל הזמן, בהסתערות, בהגנה בתכנון. מפקד בלי קשר הוא לא מפקד. אתם 

בחיל קובע, המכיל הכול.

לסיום, נשמח לשמוע ממך טיפ שמרכז את כל שנותיך, שנוכל לנצור ולהעביר הלאה

מסכם אלוף שלמה ענבר:

המילה "ניצחון" פירושה השגת היעד שרצית. ניצחון גזור משורש נצ"ח, ומשמעו לתמיד, 

כלומר יש להשיג את מה שקבעת לעצמך, יעדים ומטרות. דרך הפעולה היא: ְּבַהְׁשֵקט, 

ְּבִבְטָחה, ְּבֶהְצֵנַע ֶלֶכת ּוְבָכל ַהּכֹוַח ָקִדיָמה.



הענקת מהדורה מיוחדת של הספר "100 שנות קשר — אנשים, פוֳעלם ותרומתם" 

המוקדשת לנשיא העמותה, אלוף שלמה ענבר, אוקטובר 2021.

 בתמונה האמצעית מימין לשמאל, ניר שריג, אבי גולן, שלמה ענבר ומשה שמיר

בתמונה התחתונה מימין לשמאל, ניר שריג, שלמה ענבר, יהודה מתתיהו ואבי גולן
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.



רא"ל בוגי יעלון, רמטכ"ל ושר ביטחון לשעבר, ומשמאלו שלמה ענבר בערב 

השקת ספר "100 שנות קשר – אנשים, פוֳעלם ותרומתם", אפריל 2022.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.

 שלמה ענבר נושא דברים בערב השקת הספר 

"100 שנות קשר – אנשים, פוֳעלם ותרומתם", אפריל 2022.
מקור: העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב – ֶמרכז מורשת הקשר )ַמרָמ"ק(.



שרה ענבר ז"ל, אשת שלמה ענבר, אחות ללאה ענבר
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.





לאה ושלמה ענבר
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.



תעודת עמית כבוד של הטכניון שהוענקה לשלמה ענבר
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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אותות ועיטורים של אלוף שלמה ענבר

אות מלחמת הקוממיות

אות מלחמת סיני

אות מלחמת ששת הימים

אות מלחמת ההתשה

אות מלחמת יום הכיפורים



אות לגיון ההצטיינות האמריקאי )Legion of Merit( שהוענק בסיום תפקידו 

כנספח צה"ל בארה"ב בשנת 1982
המקור: מהאוסף הפרטי של שלמה ענבר.
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