




רכזל לושיב שגפמ

 )קילומש( לאומש

ןופלח



תודלי

ופי ריעב דלונ

13.12.1964ה"כשת תבטב 'ח םויב דלונ-הדיל ךיראת

.ןורהאו החמשהרגלא ןב-החפשמה לע

.)קילורש( לארשיל רגוב חא .םלוכ ידי לע הבהאב קנופש ,ןושאר דכנו וירוהל רוכב ןב

םייניבה תביטחב ,"ןמציו" ידוסיה רפסה תיבב דמל .ופיב ךנחתהו לדג אוה-רפס יתב
.בכרה תוחחפ עוצקמ תא שכר םש ,"אריפש טרוא" יעוצקמה ןוכיתה רפסה תיבבו " 'ז ינוריע"

.עוצקמב לבוקמכ ,הרשע עבש ליגמ רבכ םוחתב דבעו הלעמו ומכשמ חחפל היה קילומש



היהש דליה לע

 "ופי יבכמ" תצובקב לגרודכ קחיש וירוענבו ,ופיב "םיה יפוצ"ב רבח היה ותודליב
.שרפו עצפנ ךא םירגובמה תגילל תולעל היה דיתעו םירענה תגילב
.הרזעל קוקזה לכל עייסל בהאש ןובנ םדא היה קילומש



ל"הצל סויגה

 ךשמהבו שומיחה ליחב תריש הליחת ,ל"הצל קילומש סייגתה1983 ראורבפב

.ןטרסמ ,ןורהא ,ויבא רטפנ יאבצה ותוריש ךלהמב .םינחנצב תרשל רבע



ל"הצל סויגה ינפל

 .יצחו הרשע הנומש תב זאהתיהש ,סיריא וביל תריחבל אשינ םינש שולשו םירשע ול ואלמשכ
.קילומש לש ויבא םש לע ארקנש ,)ןור( ןורהא ,םרוכב םנב דלונ יצחו הנש רחאל

.קניפ דימתו ןתינש המב רזע ,תפומל בא היה אוה ,דואמ שגרנ היה קילומש
 ןב דלונש שגרתהו חמש דואמ ,ותדילב םג חכנש קילומש .ליג םנב דלונ ,םינש עברא רחאל
 רקיעה" ישוק יבצמב דימת רמול גהנ קילומש .רשואו החמשב ליגו ןור תא ולדיג גוזה ינב .ףסונ
.ולבקי םה םיצור םהש המ לכ ,םידליל ןתא ילש םייחה תא ."תואירבה
 םנב דלונ2005 תנשב ןכאו ,ףסונ דלי םלועל איבהל םיישק תורמל ושקעתה סיריאו קילומש
 .דעל רוא וירוהל איביש ומש רחבנ תוטבלתה רחאל .השק דואמ ןויריה רחאל ,רוא דעיל ישילשה
 םתשולש תא קביח אוהו רשואמ ונרק ויניע ,ויתועורזב חנ רוא דעילשכ רשואמ היה קילומש
.דימת

ותחפשמ לע



יאבצה תורישה

 התייה ותייערשכ םג ,הנשב םימעפ3-4 םיאולימ השע .ומדב אבצ שיא היה קילומש
."ירשקתת יתוא יכרטצת םא" :הל רמאו םיאולימל אצי הנוירהל יעישתה שדוחב
 .תואנספא ןיצקכ שמיש וייחל תונורחאה םינשה שמחב .הנמאנ ותוריש תא השע אוה
 ררחתשהל ונממ ושקיבש םעפ לכב .בשחתמ דקפמל היהו וילייחל גאד דימת קילומש
.םמוקמב ראשנו תוירחאה תא וילע חקול היה
 רזע דימת ,הלעמו ומכשמ היה קילומש יכ םירפסמ ותחפשמ ינבו וירכמ ,וירבח לכ
.ותוא םיכירצ ויהשכ םש היה דימתו םלוכל





הליפנה דעומ

 באב ב"י םויב היינשה ןונבל תמחלמב ןופצה לובגב ברקב לפנ קילומש
 לא ןונבל חטשמ התרונש השויטק .םייתשו םיעברא ןב אוהו)6.8.2006(ו"סשת
 ףרטצהל וניתמהש תעב ,הדיחיל וירבח תאו ותוא הגרה ידעלג רפכ ץוביק רבע
 .ןונבלב המיחלל

 השולש ,השיא וירחא ריתוה .ןולוחב יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה קילומש
.ןגס תגרדל הלעוה ותומ רחאל .חאו םא ,םינב
 ,בהוא קרו קחוצ דימת ,בל בוטו בידנ ,עונצו וינע ,אבא" :םילימה וקקחנ ותבצמ לע
."...חצנל ריעצראשת



םידפסה
 ...?תבהא ךכ לכש ,ךלש םיחרפה תא לדגא ךיא ?רדתסא ךיא ?תכלה המל ילש קילומש :תבתוכ ,קילומש לש ותייער ,סיריא
 ןושארה םוקמב תגאד .ךמצע לע תרמש אל .החטבהה תא תמייק אל .ךמצע לע רומשתשו ןונבלל סנכנ אל התאש יל תחטבה
."המשנב ךלצא ויה דימת אבצהו 'ביבא לת לעופה'ו ינשה םוקמב יל ,םידליל
 עדוי ינא .המשנב ךלצא היה םודאש ללגב םודא טעב הז בתכמ בתוכ ינא ,םולש אבא" :ול בתוכ ,קילומש לש ורוכב ,)ןור( ןורהא
 ילש םולחה היה הז ,גהונ יתוא תוארל הכזתש יתיצר ,לבח .תולקב לוכה תחקל דימת התא יכ ליגרכ ךישמנש הצור התאש
 הנידמה לגד םע רבקית התא .רוביג ומכ ונל תכלהו אבצה לע לערומ תייהש עדוי ינא ...וטוא יל תונקל תחטבהו וב ךתוא יתפתישש
 תיכז אל וליפאש ,הנש ןב אל דועש ,רוא דעיל לע דחוימבואמאו ליג לע רומשאש ךל חיטבמ ינא אבא .תיצרש המ הזש חוטב ינא
."...םולש אבא .ולש ןושארה תדלומויה תא תוארל
 ינא .המ הנשמ אל המשנב ילצא ראשית התא .ךתוא בהוא דימתו ךתוא בהוא ינאש עדתש יתיצר ...םולש אבא" :ול בתוכ ליג ונב
 בהוא ינא .בוצע ינאםייתנב לבא ,םייחהמ הנהנש תחטבהו לגרודכ דעיל םעו יתיא תקחיש התא .ךידעלב רדתסא ינא םא עדוי אל
."םלועב יכה ךתוא



םידפסה

 הנושארה םעפב תעגהשכ '94 תנשב .שפנ תבהא ךתוא בהוא ינא ,ןופלח" :ול דפס ,ומוקמ תא אלימ קילומשש ןיצקה ,הפוי ינד
 לויח קתפ ךל יתשגה .םילייחל קשנ קלחמ הילע התאו תיאשמ הדמע ןומרחל תוילעבש חכשא אל .ןומרחה וקב ונייה םיאולימל
 התייה תאז .קשנ יל תתנוח"תק הז המ יתוא תלאש ,שדחהח"תקה ינאש יתינע ,דודגהמ ינא םא תלאשו ינא ימ תעדי אל התאו

 ונלחתהשכ ךכ רחא םינש המכ .םיאולימל רבעמ הברה קזח היהש קזח רשק וניניב רצונ דואמ רהמו ונלש הנושארה תורבחה
.ימל רזוע ימ רורב דימת אלשכ ,דמצכ דובעל
 יליבשב התא .ךתוא ץירעהל קר רשפא הז לעו ,ךומכ גאודו יתפכא דקפמ הצור היה לייח לכ ,חוכ הברה ךממ יתבאשש ךל עד"
 תויהל וצרו ךתוא םיבהוא הקלחמב םילייחה לכ .ךתוא דביא דודגה .הברקהו תובדנתה ,החפשמ תבהאל ,תורבחלו תוריסמל למס
.תויוולה ןיב םירבחה תא קלחל םיבייח ונחנא לרוגה רזגנ ךא הפ
 ןיצק לש דיקפת אלימ אבא .וישכע םג םכילע רמוש אוה .רוביג םכלש אבאש ועדתש הצור ינא ,ןיבמ אל ןיידעש דעילו ליג ,ןורהא"
.אבאל םג תוכייש יילעש תוגרדהש םכל עבשנ ינא לבא םייפתכה לע תוגרד ול ויה אלש תורמל דודגב םינש ךשמב
 םידליה תא לדגלו האלה ךישמהל חוכ ונממ ובאשת ,קילומשב םיאג ויהת החפשמה ראש לכו ,קילורש ,הדוהי ,החמש ,סיריא"
."דואמ ךתוא בהוא ינא .קנע רוב יב תראשהו תכלה ,המשנ ,ילש חא ,ילש רבח ,ןופלח .דואמ ךתוא בהא קילומש סיריא .תראפתל



החצנה

.קילומש לש ורכזל תרבוח ואיצוה החפשמה ינב




