
  
  

  
  2008�1942עוזי ברלינסקי  

  
  .בכור להוריו וכנכד בכור במשפחת אימו�עוזי נולד בירושלי� כב�

� בבית החולי� הדסה שעל הר הצופי� ביו� הכיפורי� שחל ב עוזי נולד
21.9.42.  

  
בת עקיבא ורבקה  �ילידת ירושלי�� רבינובי�לבית  הדסה� עוזי שלאמו 

  .ההשניי � של העלייהשעלו ארצה בראשיתה " פועלי ציו�"אנשי 
  

 ההעליילבית בקר היתה אחות� של נשות רבינובי�  רבקה � הסבתא
אשת ישראל גלעדי ואסתר  � קיילה,אשת אלכסנדר זייד � צפורה �ההשניי

  .אשת מאיר קוזלובסקי
אבי החקלאות  וולקני�אלעזרייצחק ' היה אחיינ� של פרופ� עקיבא�הסבא

ושל סופר � וולקני בבית דג� שעל שמו נקרא מכו�המודרנית באר� ישראל 
  .וילקנסקיהשניה מאיר  ההעליי

  
עקיבא ורבקה עברו להתגורר בתחילת שנות החמישי� בקיבו� כפר גלעדי 

רוי על שמו של גיס� לצד ילדיה� נכדיה� ובני משפחה אחרי� בקיבו� הק
  .ישראל גלעדי� 

לאחר קו� המדינה החלה  ."הגנה"הדסה הייתה חברה ומפקדת בארגו� ה
  .בוד במשרד ראש הממשלה ש� עבדה עד לפרישתהלע
  

בראשית שנות  מפולי� עלה ארצה–נפתלי ברלינסקי � אביו של עוזי
שרת ו,"הגנה"היה חבר , "החלו�"השלושי� כחבר הכשרה של תנועת 

במשטרת הישובי� העבריי� בדרגה הבכירה ביותר שני�  �10 מש$ כ
עד לפטירתו  �ני�לאחר מכ� עבד מש$ ש. היהודי� למגויסי�שהוענקה 
  .הנוער � בעליית � בגיל צעיר

  
לבית החולי� בהר  הדסה� הגיעה אימומאחר ועוזי נולד ביו� הכיפורי� 

בטנדר ששימש את משטרת הישובי� העבריי� ש� שרת אביו של  הצופי�
  .עוזי

העברית ולאחר �  ההגימנסיעוזי למד בירושלי� בבית הספר היסודי שליד 
  .ההגימנסי מכ� בבית הספר התיכו� של

  .מגמת הלימודי� אותה בחר הייתה המגמה המזרחנית
  

  .מקור גאווה למשפחתו� עוזי היה תלמיד טוב וילד טוב 
  

הדרו� ש� עמד � כאשר התגייס לצבא נשלח באופ� טבעי לשרת בפיקוד
  .באיזור המתגוררתהבדואית  ההאוכלוסייבקשר ע� 

  



זכה להערכה רבה מאד ממפקדיו ומהאנשי� בה�  למרות גילו הצעיר
  .טיפל

  
לימודי מזרח תיכו� ומדעי  העברית � לאחר שחרורו למד באוניברסיטה

  .המדינה במקביל החל לעבוד בלשכת היוע� לענייני ערבי�
  

  .ברשות השידור וכ� בנציבות שירות המדינה ,עבד ברשות לתכנו� כלכלי
  

אתיקה ואבטחת מידע ,ורתעסק עוזי בתחומי ביק 1985החל משנת 
  .במסגרת משרד ראש הממשלה� בארגוני� 

  
והמועצה לאבטחת  ר המועצה לאתיקה של הממשלה"הוא שימש כיו

  .מידע
  
   .ממשלההביומטריי� ל �היישומיר צוות "כיה� כיו �2003מ
  

כראש האג* הבכיר לביקורת המדינה והביקורת הפנימית היה עוזי 
ת "שפורס� במקביל לדוחו" ממשלההערות ראש ה"אחראי להכנת ספר 

  .השנתיי� של מבקר המדינה
  

עוזי  � התחו� שהיה קרוב ביותר לליבו של עוזי היה תחו� הביומטריה
דח* לקידו� הביומטריה לתחומי� שוני� דאג להפצת הנושא בכל פורו� 

  .אפשרי
  .הוא זכה ג� להכרה בינלאומית בנושא זה" מר ביומטריה"רבי� כינוהו 

  
ר ועדת "יושימש כ בי� היתר  ,בתפקידי� ציבוריי� רבי� עוזי נשא

, לאומית ישראל גרמניה� מבקר הקר� הדו ,הביקורת של מחשב לכל ילד
  .ר ועדת התקינה הביומטרית של מכו� התקני� הישראלי ועוד"יו
  

  .הוא יז� וארג� באר� מספר ועדות בינלאומיות בנושאי אתיקה
  

סומי� בנושאי� בה� עסק  עוזי כתב מאות מאמרי�  וכ� עשרות פר
  .יסוד בתחומי� אודות� נכתבו � חלק� משמשי� פרסומי

  
נשא עוזי לאישה את יוכי אידלמ� לבני הזוג נולדו שלוש בנות  1968בשנת 

  .שזיכו את עוזי ויוכי עד כה בשלושה נכדי� ושתי נכדות
  

  .נולד אחרי פטירתו של עוזי ,זוהר ,הנכד הקט�
  

 הקשישה כ$ היה ג� ב� מסור לאימו ,אמ� ואוהבסב נעוזי היה אב מסור ו
כאשר ג� בשנות מחלתו הקשה הקפיד לבקרה ולדאוג לה ולא לספר לה 

  .ולו ברמז את דבר מחלתו
 


