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, התגוררו בירושלים ולאחר מכן  1920טבריה הוריו עלו מאוקראינה בשנת נולד ב

הצטרף לקבוץ אלונים והיה חבר בו עד  1939ברמת גן. כאשר סיים לימודיו בשנת 

בתיכון הצטרף ל"הגנה" סיים קורס מ"כים ולאחר מכן קורס  . עוד בלימודיו 1952שנת 

של חטיבת גולני. במלחמת העצמאות לחם   14מ"מים ושירת כמפקד פלוגה בגדוד 

בקרבות משמר העמק ועמק יזרעאל, השתתף בשחרור הגליל התחתון ונפצע בקרב 

 19של גולני ואח"כ מונה למפקד גדוד  15ע חירם היה סגן מפקד גדוד צבג'נין. במב

ואיתם השתתף במבצע חורב, ומבצע עובד לשחרור אילת. המשיך לשרת בצה"ל גם 

  1952-אחרי המלחמה היה סגן מפקד חטיבת גולני ולאחר מכן מפקד החטיבה. מונה למפקד פיקוד הדרכה וב

בתפקיד זה תכנן וניהל באותה שנה את מבצע   נה לראש אג"ם מו 1955-לראש מחלקת מבצעים במטכ"ל. ב

נפצע קשה בעת צניחה והיה מאושפז במשך שנה שאחריה   1959-1958"קדש". היה מפקד פיקוד מרכז בשנים 

מונה לראש ה"מוסד".   1963-מונה לראש אמ"ן. ב 1962נסע ללימודים באוניברסיטת קולומביה בארה"ב ובשנת 

ל "כור תעשיות" של ההסתדרות שהייתה הקונצרן התעשייתי הגדול ביותר בישראל. כאשר פרש שימש כמנכ"

פרש ממפלגת ה"עבודה" וחבר למפלגת ד"ש ונבחר מטעמה לכנסת התשיעית, היה שר התחבורה  1977בשנת 

-פילוג בד"ש ואז חבר למפלגת שינוי אשר ממנה פרש ב 1978ושר התקשורת בממשלת בגין עד  שבה היה 

כאשר פרש מהכנסת פנה לעסקים פרטיים, יחד עם חזי כרמל הקים את החברה    למפלגת העבודה.ושב  9801

לשרותי לווין שיזמה את פרויקט הלווין עמוס. שימש יו"ר חברת התעופה הישראלית "מעוף" ואחר מכן 

כמו  וריים כדירקטור ב"חברה לישראל"  ובהמשך ב"טבע" ובחברת הביטוח "ציון". עמית כיהן גם בתפקידים ציב

חבר הנהלת "מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים", חבר "המועצה לתכנון כלכלי", היה יו"ר המי"ל ונשיא ה"מרכז 

זכה בפרס ישראל על עשייה  2003קיבל פרס יקיר העיר רמת גן ובשנת   1967למורשת המודיעין". בשנת 

 הרחבה למתענייניםחלוצית וציונית מגוונת. שמו מונצח במקומות ואתרים רבים בארץ. 
 

    סובוטניקים  – מושג

התייהדה,    20-בתחילת המאה הנוצרית אשר -סּוּבֹוטניקים הם בני קהילה רוסית

חלקם  ם אף התגיירו רשמיתרובלקיים מנהגים ומצוות יהודיים שונים, וושחבריה החלו 

והם גרים ברובם בבית שמש.  אילינקה וויסוקירובם מקורת בכפרים . הפכו לקראים

עקב היותם במקור  - שבת, מקור השם "סובוטניק" הוא ככל הנראה במילה הרוסית

כל רחבי ברית המועצות  איש ב 10,000חלק משומרי השבת הנוצרים. קהילתם מונה כ־

 למתעניינים הרחבה . לשעבר. חלקם עלו לישראל

 

   קירח מכאן ומכאן – יתבעבר  ביטוי/מילה

ביטוי זה בא לתאר אדם אשר יש לו מספר אלטרנטיבות אבל לא משנה במה יבחר יפסיד. המקור לביטוי הוא  

הצעירה רצתה שייראה צעיר  . בתלמוד מובא משל על אדם שהיו לו שתי נשים, האחת צעירה והשנייה מבוגרת

שערותיו השחורות. בסופו  ולכן תלשה את שערותיו הלבנות. המבוגרת רצתה שייראה מבוגר ולכן תלשה את  

 .של דבר, האיש נותר קירח

 

   קוד פתוח   –ונח טכנולוגי מ
קרא קוד, קוד זה אינו גלוי והוא רכושה של החברה המפתחת. קוד  במה שנכל תוכנה כתובה 

נגיש וכן חופשי לשימוש, לעריכת שינויים ולהפצה  של התוכנה שקוד המקור פתוח בא לציין 

מחודשת לכל. שיטת פיתוח כזו מאפשרת לכל מי שחפץ בכך לקחת חלק בפיתוח התוכנה  

ולתרום לשיפורה. מושג קרוב במשמעותו הוא "תוכנה חופשית". לעיתים שניהם נכללים 

 למתעניינים  הרחבה ת.ל תוכנת קוד פתוח היא תוכנה חופשי ביחד כ"תוכנה חופשית וקוד פתוח". לא כ
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