




רכזל לושיב שגפמ

קילאווק רוגיא



תודלי

 .סורלבבש קסנימ ריעב ,04.05.1980-ב דלונ רוגיא

 .הילוי הנטקה ותוחאו וירוה םע דחי לארשיל הלע ,1990 תנשב ,םינש רשע ול ואלמשכ

.ץראל ולעש זאמ לילגה ףונב תררוגתמ החפשמה

 רפסה תיבב לחה םיינוכיתה וידומיל תא ."ןומצע" ידוסיה רפסה תיבב דמל רוגיא םש

 וידומיל תא ךישמהל רחב ,המיחלבו אבצב בר ןיינע הליגש רחאמ .ןולוחבש "לארשי-הווקמ"

.הפיחב ריוואה ליח לש ינכטה רפסה תיבב



היהש דליה לע

 חמש דואמ םדא היה רוגיא רפסמ ויבאש יפכ .בוהא חאו וירוהל רוסמו בוהא ןב היה רוגיא

.הבהאב ותוא ופיקהש וירבחל ןמאנ ,ימיטפואו



ל"הצל סויגה

 .26.05.1999-ב ל"הצב הבוח תורישל סייגתה רוגיא

 ידכ םילגרה ליחל רובעל שקיב םישדוח העבש רובעכו ריוואה ליחב לחה יאבצה ותוריש תא

 .ןחנצ תויהלו ומולח תא םישגהל

 םעפ רחאלו הלילשב הנענ הלחתהב ,םינחנצל רובעל השקבב ל"כטמרל בתכמ םשר רוגיא

.ותשקבל םיכסה אוה ל"כטמרל בתכמ חלשש תפסונ

.םינחנצה לש202 הביטחב תרשל לחהו םינחנצ שוביג רבע רוגיא



יאבצה תורישה

 "בגנ" סרוק ,החינצ סרוק ,)הנושאר הרזע ישיגמ(םיר"עמ סרוק רבע רוגיא יאבצה תורישב

.םינחנצה תביטחבש "עפצ" דודגב ןייטצמ םחול היהו ,0.5 טראב יפלצ סרוקו

."ןגמ תמוח " עבצמב ףתתשה רוגיא יאבצה ותוריש ךלהמב





רורחשה רחאל

 םדקתהו םינוש החטבא יסרוק רבע ,ל"הצמ רוגיא ררחתשה28.08.2002-ב

.םיטפשמה רש לש ישיא חטבאמכ דבע וייחל הנורחאה הפוקתבש דע ,םדיקפתב

 םייסל קיפסהו ונוא תימדקאה הירקב םיטפשמ ידומילב רוגיא לחה2005 רבוטקואב

.הנושארה םידומילה תנש תא

 ךירדה ,ןולוחב ורבח םע הריד רכשו "!ירחא" ןוגראב בדנתה רוגיא םידומילה ךלהמב

.ל"הצב יתועמשמו יתוכיא יאבצ תורישל ןנוכתהל םהל עייסו רעונ ינב





הליפנה דעומ

-בר םיאולימה ילייח ינש לש םתפיטח םעו ,טילש דעלג יארוט-בר לש ותפיטח רחאל

 רוגיא הפיצ ,היינשה ןונבל תמחלמ ץורפו בגר דדלא ןושאר-למסו רסוודלוג דוהא למס

.ןונבלב םימחולה וירבחל ףרטצהלו "8 וצ" לבקל חור רצוקב

.בש אל אוה ונממש םיאולימ תורישל רוגיא ארקנ02.08.2006-ב



הליפנה דעומ

 קילאווק רוגיא למס-בר לפנ09.08.2006-ב ןונבל-םורדב תוברק לש עובש רחאל

.ולפונב היה26 ןב .הבייט-אל ךומסב ללוחתהש ברקב

 ,םירוה וירחא ריתוה .לילגה ףונבש ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב תוחונמל אבוה אוה

.םיבר םירבחו תוחא





החצנה

 םייאבצ םיליגרתב םיפתתשמה וסנתה הבש "!ירחא" ןוגרא ךרעש תוגיהנמ תרדס

 לש ורכזל שדקוהש למרכה הלעמב תוקנולא עסמב המתחנ ,יברק רשוכ ינומיאבו םיבכרומ

.רוגיא




