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בזמן מלחמת העולם השנייה  אביו היה רופא ו.  פולין,  בפשמישל  1932נולד בשנת  

לטג'יקיסטן. בתום המלחמה חזרה  טיפל בפצועי הצבא האדום והמשפחה עברה  

בוגר בי"ס תיכון ריאלי ברחובות. התגייס    .1950עלה ארצה בשנת    המשפחה לפולין.

במלחמת ששת הימים (חטיבה שנלחמה    80קצין קשר בחטיבה  .  1952לצה"ל בשנת  

, במלחמת ההתשה,  1969בשנת  רמת הגולן).  בתאופיק בסיני וקרבות אום־כתף ב ב

גדוד הקשר ש והיה קצין קשר    שהחזיקה את הקו בסיני  252אוגדה    להקים את 

,  'זהבית 'ראש פרויקט   .מקשא"פ דרום במלחמת יום הכיפורים .האוגדתי הראשון

הניסיון הראשון של צה"ל להקים מערך פיקוד ושליטה ממוחשב. סגן ראש אג"ת  

אלקטרוניקה   קשר  קצין  תא"ל.  הגליל.ומחשבים  בדרגת  שלום  במלחמת   ראשי 

הקים את חברת בזק,  ו  , השתחרר מצה"ל1982ידו כקשר"ר, בספטמבר  בתום תפק

עד שנת   ועמד בראשה  יועץ עצמאי    .1990היה המנכ"ל הראשון של החברה  היה 

 פרישתו לגמלאות.   דאזרחית עו בנושא תקשורת צבאית 

 בוגר הטכניון בתכנית למהנדסים צבאיים ובוגר מב"ל.

 

  הוסב , ובתקופתו  1979מונה כקצין קשר ואלקטרוניקה ראשי באוגוסט    תא"ל צבי אמיד (ארנרייך)

 , וממר"ם עבר לחיל.  'חיל הקשר, האלקטרוניקה והמחשבים'שם החיל ל

ומגוון   , ובצה"ל  בתפקידים מרכזיים בחיל  צבי אמיד מונה לתפקיד קשר"ר לאחר שירות ממושך 

  , פיקד על1954רס קצינים בשנת  , סיים קו7בבה"ד  מדריך מורס    היהאותו החל כאלחוטן מורס.  

לאחר סיום לימודיו הוצב לגדוד    1ולאחר מכן נשלח ללימודי הנדסה בטכניון.  7מורס בבה"ד  המדור  

נשלח לקורס קציני מיקרוגל בצבא   1960בשנת   2והתקדם לתפקיד סמג"ד. אלחוטקשר ארצי כמ"פ  

ר וכקצין תאום מערכות  ר"במקשארה"ב ועם סיום הקורס המשיך כקצין הדרכה במדור הדרכה  

בשנת   ו  1961במדור תקשורת במקשר"ר.  רס"ן  לדרגת  לתפקיד  עלה  של חטיבת  מונה  קצין קשר 

עבר לפקד על ענף אימון מפקדים    1996בשנת  סגן מקש"פ דרום ו  מונה לתפקיד  1963. בשנת  הצנחנים

חתה בעורף המתחם  הונ , ש 80קצין הקשר של חטיבת הצנחנים  במלחמת ששת הימים היה  .  7בבה"ד  

בצומת   הונחתה  המלחמה  ובהמשך  המצרי,  הארטילריה  מערך  את  ושיתקה  באום־כתף  המצרי 

 בוטמיה בדרום רמת הגולן ובלמה שם כוחות סוריים.

הקים את  עלה לדרגת סא"ל,    1968. בשלהי  7לאחר המלחמה מונה כמדריך ראשי וסגן מפקד בה"ד   

  מונה   1970בשנת    3מלחמת ההתשה.מהלך  של האוגדה ב והיה קצין קשר    252 הגדוד הקשר של אוגד

ארצי.  ל קשר  גדוד  לתפקיד    1972בשנת  מג"ד  דרוםמונה  מילאמקשא"פ  אותו  יום    ,  במלחמת 

 
 ניסיון ייחודי של הטכניון וצה"ל להכשיר מהנדסים בתהליך מקוצר, במשך שלוש שנים.  1
פלא  'שהותקן על ג'יפ, וזה היה    RCAבגדוד קשר ארצי הופעל אז מכשיר ת"ג חד־פס ראשון, מכשיר אזרחי תוצרת    2

 שהופעל במספר רב של מבצעים.  'טכנולוגי
, ושלטה על קו התעלה במהלך מלחמת  אוגדת השריון הקבועה הראשונה בצה"ל. מפקדת האוגדה הייתה ברפידים  3

 ההתשה.
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במטכ"ל/אג"ם, הניסיון    'זהבית'עלה לדרגת אל"ם ומונה לראש פרויקט    1974בשנת    4הכיפורים.

אחרי סיום לימודים במכללה לביטחון    5הראשון של צה"ל להקים מערך פיקוד ושליטה ממוחשב.

 .  הוקם  ך, שזה אלדרגת תא"ל ומונה לסגן ראש אג"ת 1978בדצמבר לאומי עלה 

 

 אל"מ דני מט, לימים אלוף), בקרב בדרום רמת הגולן –(המח"ט  80חפ"ק חטיבת הצנחנים 
 קצין הקשר החטיבתי היה רס"ן (לימים תא"ל) צבי אמיד. 

 20996/0, 1צלם: בניה בן־נון. באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, אוסף במחנה 

 

 
איש, ביצע תרגיל מקיף כחודשיים לפני המלחמה, והיה מוכן היטב. חפ"ק    2,000הפיקודי, שמנה מעל  גדוד הקשר    4

והלחימה  ץ, ערב המלחמה,  פיקודי באום־חשיבה בסיני נפרס ביום ה' בלילה וכל המערכות פעלו כבר ביום ו' אחה"
 נוהלה משם ממוצאי שבת. 

אך לא מומש עקב העדר בשלות טכנולוגית של אמצעי  ותכנון מוצב פיקוד חדש לצה"ל,    המיזם הגדיר את צרכי צה"ל   5
 המחשוב באותה עת, העדר תמיכה של הפיקוד העליון ואילוצי תקציב.
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ישראל  מקבל את דגל החיל מהקשר"ר היוצא, תא"ל , הקשר"ר הנכנס, תא"ל צבי אמיד (מימין)
 1979זמיר (משמאל), אוגוסט 

 

 
 1979, אוגוסט בכירי החיל בזמן העברת הפיקוד על החיל מתא"ל ישראל זמיר לתא"ל צבי אמיד

מוטי בר־דגן,    (לימים תא"ל) שורה תחתונה: אל"ם בצלאל לוין, אל"ם ישראל שחם, אל"םיושבים,  ,לשמאל ןמימי
 ; (ליבל)תא"ל צבי אמיד, תא"ל ישראל זמיר, אל"ם יואל הראל, אל"ם אברהם לביא 

בני מידן,  (לימים תא"ל) , אל"ם בנו בלום, אל"ם (קורנפלד)  , אל"ם אברהם קורן)שוורץשי (שורה אמצעית: אל"ם חנן 
 ; שלמה וקס(לימים תא"ל) אל"ם אברהם קיים, אל"ם 

 נווה נדב  אל"ם  שורה עליונה: אל"ם אברהם גרנית, אל"ם יצחק זך (זכי), אל"ם שמעון רביב, אל"ם מיכאל נגל, 
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בקווי   מחדש  ההערכות  היה השלמת  כקשר"ר  צבי אמיד  של  כהונתו  בתקופת  מרכזי    1967נושא 

מוצבי שליטה ופריסה מהותית של קשר קווי ותשתיות  ,  , כולל הקמת אתרי שליטה(מבצע רמון)

מפקדת אוגדה, בהתאמה לקצב התנועה והאש המתוכנן    לתפעולומאמץ לגבש תפישה חדשה    נייחות,

 ופותחו תק"שים חדשים, כמו רב־תג"ם ורב־רד"ט, ומגוון אמצעים לפריסת חמ"לים.  6,לקרב

בצה"להוביל  כקשר"ר,   המחשוב  בנושא  עבודת מטה מקיפה  חדירת מחשוב  צבי אמיד  לתחומי  . 

ה מערך  של  מהירה  להתרחבות  הביאה  בצה"ל  רבים  השו"ב  מפעילות  בחשיבות  ולהכרה  חשבים 

ניהוליים ומקצועיים. במרץ  בשדה הקרב, אך יצרה קשיים ארגו  לפני  1982ניים,  , מספר חודשים 

כלל   בין־זרועית  ואחריות  חיל הקשר והאלקטרוניקה סמכות חיילית  קיבל  מלחמת שלום הגליל, 

ה בתחום  לחיל,  מ צה"לית  מקצועית  הוכפפו  המחשב  יחידות  הקשר  שונה    ושמוחשבים.  לחיל 

 . האלקטרוניקה והמחשבים

  900סיפק כ־  VRCקשה של תדרי תג"ם, שכן ציוד התג"ם ממשפחת ה־ עם מצוקה אז  חיל התמודד ה

הדבר הוביל לפיתוח מערכת    7ערוצים.  5,000ערוצי תג"ם, בעוד תורת הלחימה של צה"ל חייבה כ־

היוצר' מודרנית  'בית  מערכת  ישראלי,  מקורי  פיתוח  על  המבוססת  הראשונה  התג"ם  מערכת   ,

הצפנה   פתרונות  ששילבה  צה"ל  ומתקדמת  הצטייד  הפיתוח  הצלחת  לאור  מתקדמים.  ונל"א 

צבי    .1987בכמויות גדולות של ציוד זה לאחר מלחמת שלום הגליל, ואספקות סדירות החלו בשנת  

גורם מרכזי בתביעה בלתי מתפשרת לבקרה הדוקה על התאמת המוצרים   אמיד, כקשר"ר, היה 

המערכת ביצועי  לאימות  מקיפים  שדה  וניסויי  ולייעודם  של  ,  הראשונה  הייצור  סדרת  בהזמנת 

 . המערכת

הקמת    1979בשנת   יקרה'מערכת  הותנעה  מערכת 'אבן  נייחת,    מבצעית קשר    ,  ספרתית  מוצפנת 

בידי שר הביטחון    1981בשנת  המהווה את תשתית התקשורת של צה"ל. הקמת המערכת נעצרה  

וחודשה לאחר מלחמת שלום הגליל, כחלק מיישום    , 'עיון מחדש'עקב  דאז, אריאל (אריק) שרון,  

שדרוג מהותי מספר  מאז , ועברה 1987לקחי המלחמה. המערכת נכנסה לשימוש מבצעי מלא בשנת 

וש  ידצבי אמיד, כקשר"ר, נטל תפקיד מרכזי במאבק של החיל, שהוכתר בהצלחה, על ח   פעמים.

מערכת   המערכת.  יקרה'הקמת  השליטה    'אבן  אתרי  בכל  שנפרסה  היקף,  רחבת  מערכת  הייתה 

מערכת   הקמת  צה"ל.  יקרה'ובבסיסי  בצה"ל,    ' אבן  המבצעי  הקשר  של  מהותי  שדרוג  הייתה 

תקשורת   בצד  בצה"ל,  גורם  לכל  החטיבה  מרמת  אוטומטי  בחיוג  מוצפן  טלפוני  קשר  ואיפשרה 

 י תמסורת רחבי סרט. נתונים איכותית ושירות

הפעיל   צה"ל  והמחשבים.  האלקטרוניקה  הקשר  לחיל  קשה  אתגר  הייתה  הגליל  שלום  מלחמת 

לראשונה בקרב גיס משוריין, שבע אוגדות וכוחות נוספים בגזרה הררית קשה ומבותרת, בקרבות  

ובלחימה מול הצבא  שריון בשריון, בקרבות בשטח הררי ובלחימה בשטח בנוי, בלחימה מול מחבלים  

אך מיד לאחר    לפי התכנית   ה, במגוון חלופות, התחיל הלחימה תוכננה לפרטיה זמן רב מראש  הסורי. 

מספר רב של כוחות בלתי מתוכננים וכוחות מאולתרים, והיו שינויים רבים במערך    םהוזרה  פתיחת 

לחימה. כדי  תוך  כוחות  ובציוות  של    הקשר  מהירה  התאמה  תוך  במשימה,  בהצלחה  עמד  החיל 

 מערכות הקשר למציאות החדשה.

 
מפקדת אוגדה כללה אז גוף עיקרי, גוף משני וחפ"קים, ונתפסה כמסורבלת ו"כבדה". הכיוון החדש היה התבססות    6

ובניעל צמתי קשר   יותר, כאשר הקשר לחטיבות לא תלוי בפריסת מפקדת האוגדה.    'קלה 'ת מפקדה  יאוגדתיים 
 רק לאחר מלחמת שלום הגליל.סוכמה אוגדה  ה מפקדת   תפישת תפעול

כמות    הדבר  7 ושינוי  רשתות  ביטול  כולל  תג"ם,  בתדרי  השימוש  של  מחדש  לארגון  היתר,  בין    ' המכפלות'הביא, 
 (רשתות שונות העושות שימוש באותו תדר). 
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ערכת  , מ 'זרוע הגליל'הוקמה מערכת  ,  לאחר שעיקר הלחימה הסתיים, ולפני ההשתלטות על ביירות

מס"ש) ומערך מרכזיות    34מאולתרת שהתבססה על תשתית עורקי מיקרוגל דיגיטליים רחבי סרט (

זה  מהלך    .הוחלף במרכזיות אוטומטיות  ן,הרכזות הידניות, שעבר זמנ   שהחליפו את  8  אוטומטיות,

הדגים את התרומה המבצעית של תמסורת  ,  ואיכותבו  הקשר  הביא לשיפור דרמטי ומהותי בזמינות

רחבת סרט ומיתוג אוטומטי, ושכנע את מפקדי הצבא ושר הביטחון בחשיבות ההשקעה בהקמת  

 מערכות הרדיו־טלפון בצה"ל. ב חשובה נקודת מפנה הית הי וז . 'אבן יקרה'מערכת 

הגליל שלום  במלחמת  אלקטרונית  לוחמה  של  המוצלחת  חשובה  ההפעלה  וההייתה  הב,  יא  דבר 

שהייתה שנים רבות  קפיצת מדרגה ביכולת הל"א,  ,  'דוד המלך'במערכת הל"א    הצטיידותאישור  ל

 עמוד השדרה של הל"א בצה"ל.

, שכנע קצינים  מסלול המבצעיצבי אמיד, כקשר"ר, עשה מאמץ רב להעלות את רמת קצונת החיל ב

 קצינים שסיימו לימודי הנדסה למסלול המבצעי. והחזיררבים לצאת ללימודי הנדסה  

בישראל,   לציבור  תקשורת  שירותי  לספק  בתפקידו  כשל  ממשלתי,  כמשרד  התקשורת,  משרד 

השירותים   לאספקת  האחריות  את  ולהעביר  ממשלתית  חברה  להקים  החליטה  ישראל  וממשלת 

ציפורי, וקיבל על  , מרדכי  שר התקשורת  ו לאתגר שהעמיד בפני   מהמשרד לחברה. צבי אמיד נענה

עצמו את משימת הפרדת שירותי הטלקומוניקציה ממשרד התקשורת והקמת חברת בזק, כחברה  

בישראל  ממשלתית לציבור  טלקומוניקציה  שירותי  למתן  היותר  האחראית  מהרפורמות  אחת   ,

בי צהרמטכ"ל דאז, רא"ל רפאל איתן, אישר, ומהותיות שאירעו אי פעם בשירות הציבורי בישראל.  

התהליך חייב הסכם להעברת נכסים מהמדינה לחברת בזק  דרך חדשה.  יצא להשתחרר מצה"ל ו

עובדה קיימת.  , וחברת בזק הפכה ל1984בפברואר    1ו ב־מ ההסכמים נחת  .והסכם עם איגוד העובדים

כוננה מערכת ניהולית וארגונית  כעשרת אלפים עובדים עברו ממשרד התקשורת לחברה החדשה, ש

לענות  להקים תשתית בהיקף רחב,  תוך שנים ספורות  והצליחה    חדשה מן היסוד, גייסה משאבים

 תקשורת נתונים ותמסורת ולשפר מהותית את טיב השירות.  9,לביקוש לשירות טלפון

  פעיל . מאז שחרורו  קמת האנדרטה לזכר חללי החיל ביער חרוביתהצבי אמיד עמד בראש  כקשר"ר,  

צבי אמיד בעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, הקים וניהל במשך שנים רבות את מועדון  

 וותיקי החיל.  וותיקי החיל, פעיל בוועדת המורשת והקים את מערכת התיעוד של

 
 .TX-1ו־ Tadex, חלקן מרכזיות אזרחיות 3614-דגם מרכמ חלקן  8
של מעל    'תקו' היו ב  ן בקשות להתקנת טלפון, וחלק לא מבוטל מה  258,000  היה 'תור' שלביום הקמת חברת בזק    9

 עשר שנים.
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 1982לזכר חללי החיל ביער חרובית, בחורשה  זיכרוןבטקס  מפקדי עבר והווה

ל') מיכאל נגל, סא"ל (מיל') דב תירוש, אל"ם (מיל') מיקי נפתלי  עקיבא לנדן, אל"ם (מימימין לשמאל: אל"ם (מיל') 
(מיל') אפרים יהוד, אל"ם אברהם קורן (מאחור), אל"ם זלמן שלו, אל"ם יעקב בעל שם, אל"ם אהוד   סא"ל(מאחור),  

אל עמית , אל"ם אברהם (ליבל)  בן־דור (יושב), הקשר"ר תא"ל צבי אמיד, אל"ם (מיל') יעקב זהבי, סא"ל (מיל') ישר
 דוד דגני, אל"ם פנחס כץ (מאחור), אל"ם שמעון רביב.  (מיל')  לביא (מאחור), סא"ל 

 

 

 מספרים עמיתיו

) (מונטי) הררי, מוותיקי חיל הקשר והתבדימוסאל"ם  "צבי אמיד הוא אחד מקציני  שוב:  ק) אליעזר 

הקשר הבודדים שעשה מגוון עצום של תפקידים כקצין קשר בכל הרמות, חלקם קשים מאוד לביצוע. אני חייב  

[ברפידים שבסיני, במלחמת ההתשה]    252האחת בהיותו קצין קשר אוג'    –לציין שתי תקופות קשות במיוחד  

פיקוד הדרום. את התפקידים האלה הוא עשה בהצטיינות יתירה ותוך  והשנייה במלחמת יום הכיפורים כקצין קשר  

 מאמץ נפשי קשה ביותר". 

ל בחברת בזק בעת הקמתה והחליף את צבי אמיד כמנכ"ל  " , שהיה סמנכיצחק קאול)  בדימוססא"ל (

בלתי רגיל, מקצוען ממדרגה ראשונה, רואה בראייה רחבה את טובת הארגון    גריטיטאיש עם אינ":  חברת בזק

בהכנסת   כבוד  מקום של  לו  יש  זרים.  ללא שיקולים  מקצועית  תחושה  לפי  אנשים  ממנה  בראשו,  עומד  שהוא 

סטנדרטים חדשים של עבודה, בהכנה יסודית של תכניות עבודה, בגיבוש עבודת מטה מסודרת וערוב הגורמים  

ים כשותפים לגיבוש התכניות. יש לו תרומה מרכזית בפיתוח התשתיות של חברת בזק. תמיד ראיתי בו  המקצועי

חבר, סמכתי עליו, האמנתי בו, התייעצתי עמו, קיבלתי ממנו גיבוי מלא. כקצין קשר חטיבתי בסיני במלחמת יום  

ר במלחמה. בעולם האזרחי  הכיפורים ידעתי להעריך את תרומתו לביטחון מדינת ישראל ולתפקוד מערכת הקש

הייתה לו תרומה דרמטית להקמת חברת בזק ופיתוחה, ולהפיכתה ממערכת ממשלתית כושלת לחברה מובילה  

הממשלתיות   החברות  לכל  וביחס  בין־לאומי  קריטריון  לכל  בהשוואה  לאזרח,  ושירותים  תשתיות  בתחום 

 " האחרות.
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רמ"ח תא"ט    בדימוס(  אל"ם שהיה  רוזן,  שלום  במקשר"ר  דניאל  במלחמת  צבי  של  פיקודו  תחת 

  הישגי"  הגליל, סמנכ"ל הנדסה ותכנון בחברת בזק תחנת הנהלתו של צבי ומנכ"ל משרד התקשורת:

בצה"ל רבים ומהותיים: מלחמת ההתשה בתעלה הייתה מלחמה ייחודית ויוצאת דופן, והציבה בפני   צבי אמיד

היה חלק מכריע בהישגי חיל הקשר וצה"ל באותה תקופה, ובניצחון צה"ל    ולצביצה"ל וחיל הקשר אתגרים רבים,  

נקודת מפנה   הייתה  יום הכיפורים. מלחמת שלום הגליל  בתקשורת הצבאית, בקרבות בחזית הדרום במלחמת 

, בוצע שינוי של ממש במערכות הקשר ונוצרו תפישות בסיסיות ששינו את פני הקשר בצבא  וובעקבותיה, בהנהגת

הישג דור...  הצבאית תקופת  הבסיס לתקשורת  הישג    ווהיו  הוא  מודרנית  לחברה  והפיכתה  בזק  בהקמת חברת 

ודרני, להתגבר על פיגור של דורות בהקמת תשתיות. מופלא, בלתי נתפס. להפוך גוף ממשלתי ארכאי לגוף עיסקי מ

נרתמו כל המנהלים והעובדים למאמץ ממוקד ומוצלח של הדבקת פער הממתינים ושיפור    וובמנהיגות   ובהנהגת

טיב השירות, תוך גיוס הון מהותי לצורך השקעה, מהפך ניהולי, ארגוני ולוגיסטי, ויישום טכנולוגיה מתקדמת.  

: כמפקד וכמנהל, כבעל מקצוע, כאדם.  את צבי  משמעותיים ביותר... למדתי להכיר ולהוקיר   הישגי חברת בזק היו

ועיקר,   טפל  בין  להבחין  יכולת  עם  רחבה,  ראייה  בעל  לכל:  ומעל  ישר,  בודק,  חושב,  מקצועי,  מסור,  מנהיג, 

להעביר   כל הארגון, מלמעלה עד למטה,  לרתום למשימה את  והעיקר:  רוח  'את  להתמקד במטרות החשובות, 

לעבוד עמ  'המפקד לי  היה  רב  כבוד  בארגון.  אדם  מפקד/מנהל  ולכל  לא פשוטה,  פעילות  קלות,  לא  תקופות   ,

 ". תובעני, אך ההישגים והתרוממות הרוח המלווה אותם מכפרים על הכל

 
 

 
 , מלחמת שלום הגליל בכפר משכי, בקעת הלבנוןצומת קשר 

, מפקד צומת קשר ג'בל ברוך סא"ל (לימים אל"ם) חזי לפיד,  מזוהה, בלתי מזוההבלתי מזוהה, בלתי מימין לשמאל:  
סגן קשר"ר אל"ם אברהם (ליבל)  קשר"ר תא"ל צבי אמיד,  במקשר"ר אל"ם (לימים תא"ל) בני מידן,  רמ"ח מבצעים

 לביא,  קצין טכני בגדוד הקשר הגייסי סרן עופר חרפ"ק, רמ"ח תא"ט אל"ם דניאל רוזן 
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 1982פקודת יום של הקשר"ר היוצא, תא"ל צבי אמיד, ספטמבר 
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 1988שמיר בחברת בזק, יוני   יצחקביקור ראש הממשלה 

את פעילות חידוש רשת הגישה ומראה לו כיצד מחברים    לראש הממשלה, מסביר (מימין) צבי אמיד  מנכ"ל חברת בזק 
 ארון סעף 
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