
קחצי החילס
 קחצי ומכ לארשי ץרא יבחרב תידוהיה תובשייתהל ןמאנ הלשממ שאר היה אל
ותוא ליפהל ינוציקה ןימיל עירפה אל הז לבא ,רימש

 .קחצי םולש

 שארכ תנהיכ םהבש םימיל ,תינרוחא הנש םירשע תחא תבב יתוא וריזחה ךתריטפ לע תושדחה
שח ינא ,ידמ רחואמ הז םא םג .ךדגנ תונגפה רופסניאב יתפתתשה םהבש םימילו ,לארשי תלשממ
 .החילס ךממ שקבל ךרוצ

 םהמ שיא םלוא ,תוערגמו תולעמ םהמ דחא לכל ,לארשי תנידמל הל ויה הלשממ ישאר רשע םינש
 .הבוטל תטלב ,דוכילה יגיהנמ ןיב םג .ךממ רתוי לארשי ץראל ןמאנ היה אל

 קירא ומכ םהלתהל תגהנ אל .תימי לבח תא בירחה ןיגב לבא ,ןיגב ומכ םואנלו ביהלהל תעדי אל
 .ףיטק לבח תא בירחה ןורש לבא ,ןימימ ךתוא קשחל דימת הסינ רשא ,ןורש

 .ןיוע םיתעלו ,ףיקת יאקירמא לשממ לש םיצחל ינפב תדמע .תינב קר ,תברחה אל ,קחצי ,התא
 תא תגפס בורל .םולש ןברסכ ךתוא הגייתו ךל הגעלש תילארשי םגו תימלוע תרושקת ינפב תדמע
 הדוהיב תידוהיה תובשייתהה תא םיצעהל שי היפל ,ךתדמעמ תזז אל ךא ,הקיתשב תונובלעה
 .קדוצ הז יכ הנושארבו שארב לבא ,הנידמה דיתעל בושח הזש ללגב םג ,ןורמושו

 ןפואב םא םג ,תייה הזכ ."ינשקע ,עוקיבל ןתינ אלו השק והשמ" איה 'רימש' הלימל תורדגהה תחא
 .תוכילה םיענו עונצ תייה ישיא

רימש תא ליפה ןימיה

 בשייתהל ונתוכזב ובל לכב ןימאמה ,טסילאידיא יתייה .ןוכית ליגב יתייה ,הלשממ שארכ תנהיכשכ
שיא ןיאש ברעהו םכשה וריבסהש םיינמי םיגיהנמל יתנמאה יתומימתבו ,לארשי ץראב םוקמ לכב
 .רימש קחצי רשאמ תובשייתהה דיתעל רתוי ןכוסמ

 ץרא ןעמל ,ךתלשממ תא ליפהל הבוחשו ,שלח התאשו לפקתמ התאש ורמאש הלאל יתנמאה
 אוהשו לפקתמ אוהש ורמאי דימת םה ,ןוטלשב היהי ימ הנשמ אלש יתעדי אל ןיידע זא .לארשי
 .לארשי ץרא ןעמל ,ותלשממ תא ליפהל הבוחשו ,שלח

 ןימימש תוגלפמה רבד לש ופוסבו ,ורבגתה ךדגנ תונגפהה ,דירדמ תדיעוול תכלהשכ היה אישה
 .ע"שיב תובשייתהה יגיהנמ בור לש בהלנה םדודיעב ,ךתלשמממ ושרפ דוכילל

 ,בצמה תא רפשל היושע רימש תלשממ תלפה דציכ ןימימ םינואגה לכ תא ולאששכ
 תומולח .לובג ילב לדגת תובשייתההו ןוטלשל הלעי ןורש קיראש בר ןוחטיבב ריבסהל ועדי םה
תא םינפב ונפטחו ,ןיבר תושארב הדובעה ידיל רבע ןוטלשה רבד לש ופוסב ,דוחל תואיצמו דוחל
 .םויה דע ונששואתה אל םהמ ,ולסוא ימכסה

 בושח הנידמה דיתעש בושחל ךחוגמ הז המכ בל יתמש אלו,הבוטל יתנווכתה ,קחצי ,החילס זא
 .וימי לכ ךשמב הנידמה ןעמל ושפנ תא רסמש םדאל בושח אוהש רשאמ16 ןב רענל רתוי

 ,י"חלה דקפממ רתוי ןמאנ ,הנידמה לע ןגהל ידכ קשנב זחא אל ןיידעש ימש יתבשחש החילס
 תא יתתנש החילס .לארשי תנידמ לש התמקהל איבהל ידכ וידידי יבוט תא רבקו ושפנ תא ףריחש
 תונלבסשו ,תוזבל ילב רקבל ןתינש ועדי אלש ,הבוט ייופכ ,םיארחא אלו םיריהי םישנאב יחטבמ
.השלוח חרכהב אל איה

חקלה תא יתדמל
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 .הנידמה יגיהנמ לע בשוח ינאשכ ,םויה דע ימע אשונ ינא רימש לש ותלפהמ ילש ישיאה חקלה תא

 ,םיער ויגיהנמש רוד הארת םא" :ררמצמ טפשמ דיסחה הדוהי יבר בתכ הנש תואמ הנומשכ ינפל
ךא,םיימשמ הריזגכ הז טפשמ ריבסהל ןתינ ."ותוא םיזבמ ויהו בוט גיהנמ םהל היהש יפל– ךל עד
 .םיישונא םילכב וניבהל ןתינש ימינפ ןויגיה םג וב שי

 ,וניגיהנמ תא םיזבמ ונחנאשכ .ללכה ייח תא תזכרמה תוישיאה אוה אלא ,יטרפ םדא וניא גיהנמה
 אל םישנאש אלפ הז ןיא ,דורי רבדכ םיספתנ רוביצה ייחשכ .ונמצע תא םיזבמ ונחנא השעמל
 הז ןיא ,םמצעל קר םיגאודה םיתחשומ םישנאכ םיספתנ םיאקיטילופה לכשכו ,יפלקל אובל םיחרוט
 .הקיטילופהמ םהילגר תא םירידמ םייתוכיא םישנאש אלפ

 ונל שי םא .םייחכונה וניגיהנמ תא דבכל דמלנש יאדכ ,רתוי םיבוט םיגיהנמ תוארל וננוצרב םא
 .דובכ םג ונב שי םאה ונמצע תא לאשנש יאדכ ,תרוקיב

 ךרכז יהיו ,הנידמה ןעמל תישעש המ לכ לע ךל הדות .חקלה תא דומלל ןמז יל חקל ,קחצי החילס
 .ךורב
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