
שלהילדים

מלכה״דודה״
DDVtl,הכל,וחוותהשראתהחשבהכברותיקה,אחותשטיין

לשם,לחזוררוצהרקהיאהיוםבאוגנדה.יתומיםבביתלעבודשהתנדבהעד

חשמלבליבחושותהחייםהילדיםאללנושישמאליוהמובןהשפעמןלהביא

אותםוינחםיחבקשפשוטמיואיןתולדותשורצותכשמסביבומים,

רופא־אופירשרון אהרוןחגיצילום:רופא־אופירשרוןמאח

^^"'

שח־לאחרחודשייםהיום,

זרה

$TS1$שחזרה$TS1$

$DN2$שחזרה$DN2$,מהדהדעדייןלישראל

שטייןמלכהשלבראשה

קלואי,שלהמתגלגלצחוקה

j^^0בביתפגשהאותה

״ילדהשבאוגנדה.בוסיבאי

פניה״,מעלסרלאוהחיוךבעולם,כלוםלהשאין

החייםילדים160מ־אחתהיאקלואיאומרת.היא

מתואואותםנטשושהוריהםלאחרהיתומיםבבית

האיירס.ממחלת

מיוןחדראחותשטיין,מלכהנשלחההאיאל

במס־בפוריה,פרהברוךשםעלהרפואיבמרכז

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$שנקראפרויקטart-joy-loveתוכנית

שיזםאיידס,ונשאיחוליםיתומים,לילדיםסיוע

ומרכזהילדיםמחלקתמנהלאנגלהרד,דןפרופ׳

כרם.עיןהדסההחוליםביתשללילדיםהאיידס

בבתישניםשמונהלפנילפעולהחלההתוכנית

שנש־הראשונההפעםוזובאתיופיה,יתומים

לח

$TS1$שנשלח$TS1$

$DN2$שנשלח$DN2$ועכשיו״,לאוגנדה,מישראלמתנדביםצוות"

ואנילשם,לחזורמחכהרק״אנישטיין,אומרת

נע־בגדים,תרופות,לגייסשאצליחמאודמקווה

לים

$TS1$נעלים$TS1$

$DN2$נעלים$DN2$אלכאןלנושישמהשפעלהביאציור,ועוד

כלום״.להםשאיןהילדים

|»|
איתןאבנימושבתושבת(,53שטייןלכה

UIערשנה.31זהאחותהיאהגולן,שברמת

הספיקהשכברלההיהנדמהלאוגנדהשהגיעה

לעי־אותההכיןלאאחראףאבלהכל,לראות

ניים

$TS1$לעיניים$TS1$

$DN2$לעיניים$DN2$מעטביקשושרקבבוסי,היתומיםהילדיםשל

אהבה.

מהשהבנתילפניועורהאי,אלהגעת־״רק

חלקםיחפים,ילדיםעשרותאות־הקיפושם,קורה

ואחריםספרביתשלאחידהבתלבושתלבושים

ענק.חיבוקאותיחיבקווכולםבלויים,בבגדים

וש־באיירסחוליםהםשאוליבראשליעברלרגע

עליי

$TS1$ושעליי$TS1$

$DN2$ושעליי$DN2$,לאהבה,כמהיםכךכלהיוהםאבללהיזהר

׳מהאמרתיובלביבחזרהאותםחיבקתישפשוט

יהיה׳׳׳.שיהיה

הת־זהלאוגנדה.מישראלעשתהארוכהדרך

חיל

$TS1$התחיל$TS1$

$DN2$התחיל$DN2$שםבירושלים,אנגלהרדפרופ׳עםבפגישה

ביתאלראשוניצוותלשלוחהוחלטכילהנאמר

משלחותעםבעבריצאהשכברשטיין,היתומים.

שך<-והנ
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הביתאתלילטאטאבאובקרבתי.להיותכדיהזדמנותכלניצלוהילדים

בתוסנדי)בתמונה(השנתייםבתקלואינמצאת.אניאםלבדוקכדיבתלוןוהציצו

אתאמרולאשמעולםילדותשתילאמץ.רציתישממשילדותשתיהןהשלוש

יתמותמלבדבתייםאתרמצבמכירותולאאמאהמילה

והמשן<

הרימהולווייטנאם,להאיטיהיתרביןרפואיות,

הכפפה.אתמיד

וביןבינוקשרשנוצרליסיפראנגלהרר״פרופ׳

מהםילדים,לחמישהאבדרק,בשםאוגנדהתושב

האי.אתרכשאשתועםשיחרמאומצים,שלושה

הםועתהומרפאה,יתומיםביתשםמפעיליםהם

אסעכינקבעלסייע.שיבואולמתנדביםזקוקים

כרינוספת,ומתנדבתיניבחנהד״רעםיחדלשם

להפעילכדיוגםאיידסונשאיחוליםילדיםלאתר

המקומיים.התושביםלמעןהמרפאהאת

לפ־ימיםכמהלשםטסווהמתנרבת"הרופאה

ניי

$TS1$לפניי$TS1$

$DN2$לפניי$DN2$ואנ־חיטויחומרירפואי,ציודאיתןולקחו

טיביוטיקה,

$TS1$,ואנטיביוטיקה$TS1$

$DN2$,ואנטיביוטיקה$DN2$המוןעםהתעופהלשדההגעתיואני

ומשחקיםפאזליםהילדים,בעבורבגדיםארגזי

התעופהבשדהכבראבלהפנאי.לשעותשונים

מידלחזורצריכהיניבשד״רליהתבררבישראל

חמישההכלבסךאיתההייתישבפועלויצאארצה,

שםשנשארת־כראיתה,עזבההמתנדבתגםימים.

לבד״.לגמרי

ארוך?מטעזה

אד־סעדטיסהשעותבששמדובר״מאוד.

המשרטיסתלקהתצריכההייתיושםאבכה,

לאבכללשהטיסהגיליתיבשדהאבללאנטבה,

בשדהלבר,עצמיאתמצאתיהלוח.עלמצוינת

מהמביןלאאליופונהשאנימיכשכלזר,תעופה

אלייפנהואזלבכות,התחלתיממנו.רוצהאני

לי.לעזוריכולהואאםושאלעבריתדוברמישהו

הואטיסה.אותהעללהיותצריךשהואהתברר

אתלרשוםפשוטשכחוהתעופהשבשדהליהסביר

כמושמתנהגתבטיסהשמדוברכיווןשלי,הטיסה

לאנטבה.הזמןכלויוצאתמוניותשירות

מע־40שלמטורףחוםבגללאנטבה״הגעתי

לות.

$TS1$.מעלות$TS1$

$DN2$.מעלות$DN2$שלוברכבאותישלקחדרק,ליחיכהבשרה

ישנתיובלילהנסיעה,שעהמרחקקמפלה,לעיר

בריקהערכותלחפשנסענובבוקרלמחרתבביתו.

ראיתישלאבדיקהערכותשםלהםישלאיידס.

תשובהלריששעהרבעבתורבישראל.כמוהן

מיםבקבוקיכמהאוכל,קצתקנינוזהאחריביד.

יותרקניתילאולחם.לילדיםשוקולדמינרליים,

לאעודמכולת.יששבאימשוכנעתהייתיכימזה

לי״.מצפהמהידעתי

היתומים?לביתהגעתםמתי

שהפרבנוףמשובשות,עפרבדרכי״נסענו

לנ־הגענומסויםבשלבויותר.יותרועניכפרי

קודה

$TS1$לנקודה$TS1$

$DN2$לנקודה$DN2$שא־הנהר.אתלחצותצריכיםהיינושבה

לתי

$TS1$שאלתי$TS1$

$DN2$שאלתי$DN2$׳עלאמר:והואזה,אתנעשהאירדרקאת

עםשםהייתימתעלפת.שאניחשבתיקאנו׳.גבי

ציור,והרבהבגדיםעמוסיארגזיםטרולי,מזוודת

40אחרינתהפר.רגעשעודחששתיהדח־וכל

לאי״.הגענושיטשלדקות

^■
גונארס,ועדינהיניבחנהד״רלההמתינואי

משפחתוקרובתמגרמניה,18בתצעירה

בביתולסייעלבואשביקשהאנגלהרדפרופ׳של

המקום.אתהמנהליםדרקשלבניווכןהיתומים,

ועינייהמרפאה,אתולראותלהיכנס"ביקשתי

עםחלונות,בליישןמבנהליחיכהבפניםחשכו.

המע־בעולםקייםהיהשאוליציודובהםארונות

רבי

$TS1$המערבי$TS1$

$DN2$המערבי$DN2$שאיןליהסבירוהשנייה.העולםמלחמתבימי

הייתישבובהדרזורמים.מיםאוחשמלבמקום

שולחןכיסא,רקהיוהחוליםאתלקבלאמורה

עםלידהחדרהיהלוסמורמקרש.עשויהומיטה

דומה״.מיטה

נורא?הרגשת

לק־רצוהילדיםכלהחוצהכשיצאתיאבל״כן,

ראתי

$TS1$לקראתי$TS1$

$DN2$לקראתי$DN2$הלב.אתליהמיסופשוטוהםאותי,וחיבקו

אסורבוודאילימחייכים,הםשאםלעצמיאמרתי

להישבר".

לרשו־שהעמידובביתחפציהאתהניחההיא

תה,

$TS1$,לרשותה$TS1$

$DN2$,לרשותה$DN2$ועזים,תרנגולותפרות,שמסביבהגדולהוילה

בשמחהחשבתימים,עלשכנהשהווילה״וכיוון

שמ־ליהתבררמאודמהריפהפה.באגםשמדובר

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$היפופוטמים״.שורצתבביצה

לקבלכריהמרפאהאלחזרהיוםבאותועוד

הראשונים.החוליםאת

נתקלתם?מצביםבאיזה

שונותובמחלותאיידם,ונשאיחולים״בעשרות

במערב,בהןנתקליםלאכברשאנחנוומשונות

מהידענושלאשוניםלזיהומיםועדממלריההחל

בדיוקלדעתבליאנטיביוטיקהנתנולעתיםהם.

כברשחנהליהתבררערבבאותומחלה.לאיזו

התינו־מהלידותובשתייםנשיםכמהבאייילרה

קרת

$TS1$התינוקרת$TS1$

$DN2$התינוקרת$DN2$.כמואשפוזמאפשריםלאשםהתנאיםמתו

לביתההולכתהיולדתבארץ.החוליםבבתישיש

נמ־ובקושיבזרועותיה,כשהתינוקהלידה,לאחר

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$אותו".לכסותשמיכה

חיים?להצילהצלחתם

ברקיםעםזלעפותגשםשירדאחדלילה״היה

תאומיםשילדהאישההגיעההמרפאהאלורעמים.

מכאביםמקופלתהייתההיאלכן.קודםיומיים

ניתוחחייבתשהיאידעתיהפסקה.ללאוהקיאה

עםבלילהבשתייםאותהיעבירמיאבלדחוף

לפתוחחייבתשאניהבנתיקמפלה?לעירסירה

מצא־לאאבלזונדה,ולהכניסורידבמהירותלה

תי

$TS1$מצאתי$TS1$

$DN2$מצאתי$DN2$.צינורמצאתיבעלטהגישושכדיתורצינורית

ולשמחתי,הזונדה,אתלההחדרתיכלשהו.שקוף

שלמחרתביוםבמצבה.הטבהחלהשעותכמהתור

בשמחה.אותנוונישקההרגלייםעלקמההיא

וע־שנהבןתינוקבלילההביאואחר"במקרה

שרה

$TS1$ועשרה$TS1$

$DN2$ועשרה$DN2$,בי־גססהילדמחום.קודחכשהואחודשים

דיים

$TS1$בידיים$TS1$

$DN2$בידיים$DN2$שצבעראיתיבפנסעליוכשהארתיאמו.של

החוםלהורדתמשהולונתתיאפור.שלוהפנים

והמשך^
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שוכבותבנותכמהוראינונכנסנו,הספר.מביתעולותאיומותצרחות"שמענו

מהןלאחתדם.זובעדאותןומכהועבהגדולמקלבידואוחזוהמנהלהרצפהעל

עיתונים.בהרבהמרופדשל\שהישבןגיליתיאותה,כשחיבקתיביד.שבריםהיו

המכות"כאביאתלמנועכדיבבגדיהםעיתוניםשמיםשהילדיםליהתברר

והכזשך<-

שלוהוורידיםאבלאינפוזיה,לולהחדירוניסיתי

שאיןהבנתיהגבוה.החוםבגללמכווץבמצבהיו

שא־כדיהחוצה,מידאותווהוצאתיזמןהרבהלי

ראה

$TS1$שאראה$TS1$

$DN2$שאראה$DN2$להכניסהצלחתיושםעושה,אנימהלפחות

העורקיםאהדשלמרכזיורירדרךאינפוזיהלו

שמדובראףניצל.הואדבר,שלבסופובצוואר.

שם״.להיותשווהכזהמקרהבשבילבים,בטיפה

מגיעים?הילדיםמאיפה

מתגוררתשבועצמו,בוסימהאימגיעים״הם

קצ׳־השכןמהאיאואיש,אלף25שלאוכלוסייה

נגה,

$TS1$,קצ׳נגה$TS1$

$DN2$,קצ׳נגה$DN2$אלימות.מעשישלריבויבושישכאישידוע

המקרים,במרביתקמפלה.מהעירמגיעיםאחרים

מאיידס.מתושהוריהםלאחרלבדנותריםהילדים

הכפ־ביןעוברדרקהלידה.לאחרננטשואחרים

רים

$TS1$הכפרים$TS1$

$DN2$הכפרים$DN2$,אלאותםומביאהילדיםאתאוסףוהעיירות

בכלליודעיםאיננוהמקריםוברובהיתומים,בית

הוריהם״.היומי

ן£
שם?הייםהםתנאיםאילו

HIמחולקתגדולה,בחושהמתגוררים״הילדים

ילדיםמאורהרבהמים.אוחשמלבלילחדרים,

ברזלמיטותעלחלקםחרר,באותויחדישנים

שירו־איןהרצפה.עלשמונחרקמזרןעלואחרים

תים

$TS1$שירותים$TS1$

$DN2$שירותים$DN2$המא־אתלימדנוואנחנוומקלחת,מערביים

מות,

$TS1$,המאמות$TS1$

$DN2$,המאמות$DN2$לצחצחואיךאותםלרחוץאיךהבית,אמהות

זכהילדכלמהארץ.שהבאנוכמברשותשיניים

עצום״.אושרבשבילםהיהוזהמברשת,לקבל

שלהם?יוםהיוםשגרתנראיתאיד

לת־בבוקרוחציחמשבשעהאותם״מעירים

פילה,

$TS1$,לתפילה$TS1$

$DN2$,לתפילה$DN2$מעירההייתהשלהםהמרגשתוהתפילה

לאלוהים.זעקהכמותמירלינשמעההיאאותי.

כדיארוכהדרךכברתצועדיםהםהתפילהאחרי

היוםבמהלךלהםשישמשוהגידוליםאתלקטוף

ארוחתאתאוכליםשהםולאחרהאוכל,להכנת

לביתיוצאיםהםחיטה,מדייסתשמורכבתהבוקר,

מיןשזהקאסבה,אוכליםהםבצהרייםולגן.הספר

באי,מגדליםהםאותושגםלבטטה,שדומהירק

צ׳פאטי,שנקראלחםגםמקבליםשהםימיםיש

שנק־מאכלולפעמיםדייסהאוכליםשובובערב

רא

$TS1$שנקרא$TS1$

$DN2$שנקרא$DN2$,'עלשעושיםבעליםעטופהבננהשזו׳מתוקי

האש.

מצ־להםלקנותכסףאיןכיאוכל,הרבה״אין

רכים

$TS1$מצרכים$TS1$

$DN2$מצרכים$DN2$.מספיקליהיהשוקולד,איתיהבאתינוספים

הםיום,בכלומאז,ילד,לכלאחתקובייהלתתכדי

לינקרעולישוקולד,וביקשוהדלתעללידפקו

לביןבעולמנושישהשפעביןהעצוםהפערהלב.

אותי.הרגבעולמם,האדיריםהחסכים

להםהבאנושמחים.ילדיםהםהכל,״ולמרות

מילאוזהיצירה,וערכותפאזליםפעילויות,המון

סתםמאושריםהיוהםמידהבאותהאבלאותם,

כךמסתובבתהייתיבאי.איתיולטיילידלילתת

אוחזיםומסביבילדשלידאוחזתאניצדכשבכל

לפחות".ילדיםשמונהעורבי

הספר?ביתשלהרמהאיד

שלהםוהרמההסמוךהכפרמןמגיעים״המורים

ועליוגדולשלטתלויכיתהבכלמאוד.גבוהה

טוב',רוחמצבתמידלך׳שיהיהלמשל:כללים,

בריאות',זה׳בתוליםמבודדים',ממקומות׳הימנע

הילדיםלסקס׳.לאאמורתמירהנישואיםו׳לפני

רעלאלדברויודעיםאנגליתלומדיםהגדולים

המ־מןלחלוטיןשונההחינוךשיטתאבלבכלל,

קובל

$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$.כאן

הימיםבאחרנוראי.סיפורלךאספר״אני

למרפאה.יניבד״רעםהלכתישםשליהראשונים

הספר.מביתעולותאיומותצרחותשמענופתאום

בנותכמהראינוהכיתותובאחתפנימה,נכנסנו

בידואוחזהספרביתומנהלהרצפהעלשוכבות

שמידכמובןדם.זובעדאותןומכהועבהגדולמקל

מבואנו,שהופתעווהבנות,המקל,אתלולקחתי

כשחי־ביר.שבריםהיומהןלאחתבצד.נעמדו

בקתי

$TS1$כשחיבקתי$TS1$

$DN2$כשחיבקתי$DN2$,בהרבהמרופדשלהשהישבןגיליתיאותה

1213בניבכיתה,שהילדיםליהתבררעיתונים.

המ־כאביאתלמנועכדיבבגדיהםעיתוניםשמים

כות.

$TS1$.המכות$TS1$

$DN2$.המכות$DN2$אמרהואוחייך.העתכלעמדעצמוהמנהל

ללמוד״.אותםללמדשלוהשיטהשזולי

עשיתן?מה

יוםבאותושהחלטנומזועזעות,כךכל״היינו

הבינוכשהילדיםאז,רקהמרפאה.אתלהשבית

הרשוהםעלינו,מקובלאיננועשהשהמנהלשמה

מוכיםשהםלנווסיפרובכוהםלהתפרק.לעצמם

לאומאזהמתחם,מנהליעםכךעלדיברנויום.יום

צעקות״.יותרנשמעו

באיידם?חוליםהילדיםמביןכמה

ילדים,160מביןשנייםרקהפלא,"למרבה

להוריםנולדיםהילדיםרובכיברור,לאממשוזה

אמרורופאיםהממצאים,בעקבותאיירס.חולי

הזו״.התופעהאתלחקורשצריך

mmמצאהלבוסישהגיעהלאחרימיםמישה

אתעזבוועדינהיניבחנהד״רלבד.עצמה111

עמודמבצעשהחלידיעותהגיעוומהארץהאי,

ענן.

יגויסיובלשלישהבןסבירסיכוישיש״ידעתי

אניאותויגייסושאםלעצמיואמרתילמילואים,

הגדולה,בתימוריה,בנוסף,הביתה.חוזרתמיד

לאומישירותעשתהעמיתובתיבהיריון,הייתה

שלהעינייםאבלמאוד.שנלחצתיכךבשדרות,

אהבהמבקשיבמבטיםבישהסתכלוהילדים

חוויםהםפרידהשבכלידעתיבאי.אותיהשאירו

הכףאתהכריעלהםלהעניקהעזוהרצוןנטישה,

לטובתם״.

לבד?הראשוןהלילהעלייךעבראיך

סיוטהיההראשוןהלילהאבלאמיץ,ארם״אני

בדי־והחשמלנורא,גשםירדבחוץמתמשך.

רה

$TS1$בדירה$TS1$

$DN2$בדירה$DN2$ערהשוכבתעצמיאתמצאתיהזמן.כלכבה

רעששמעתיפתאוםפנס.כשבידילכילה,מתחת

וגיליתימהמיטה,קפצתיבחדר.הולךמשהושל

לחדרברחתיחולדה.מבקרתשליהמזוודהשבתוך

בבוקרחמשובשעההדלת,אתאחרייוסגרתיהשני

אותילעודדניסההואבוכה.לבעליהתקשרתי

זרחהשובלמחרתאבלהביתה,שאחזורוהציע

)דודה(׳אנטליוקראואותיחיבקווהילדיםהשמש

כלניצלוהםנשארת.שאניהחלטתיושובמלכה',

אתלילטאטאבאובקרבתי.להיותכדיהזדמנות

נמצאת״.אניאםלבדוקכדיבחלוןוהציצוהבית

תשכחי?שלאילדיםיש

שתיהןהשלושבתוסנריהשנתייםבת"קלואי

להע־יכולתילאלאמץ.רציתישממשילדות

לות

$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$שמעולםילדותשתימהן,להיפרדרעתיעל

אחרמצבמכירותולאאמאהמילהאתאמרולא

יתמות.מלבדבחיים

לילדיםעוברמהלעצמיחשבתיפעם״לא

מתשאביו16בןילדמהם,אחרבראש.כאלה

אותולגדליכולהאינהשאמוליסיפרמאיידס,

חורשיםכמהמרינפגשיםאמנםהםאחיו.ואת

שביתאמרהואמבחינתו.אמאבאמתלאזואבל

לאזהאחד,מצדבחיים.הכלזהבשבילוהיתומים

אםשני,ומצרכך,חייםילדים21ה־שבמאהנתפס

ומי־ברחובמתגלגליםהיוהאלוהילדיםדרקלא

דרדרים

$TS1$ומידרדרים$TS1$

$DN2$ומידרדרים$DN2$איפהלהםשישיפהאזולזנות.לסמים

מ־וישספרבביתלומדיםוהםהראשאתלהניח

שדואג

$TS1$משדואג$TS1$

$DN2$משדואג$DN2$מב־הבגדים.אתלהםומכבסומבשללהם

חינתם

$TS1$מבחינתם$TS1$

$DN2$מבחינתם$DN2$גדולה״.מתנהזו

נאל־ואזשם,שהתההיאשבועותשלושה

צה

$TS1$נאלצה$TS1$

$DN2$נאלצה$DN2$ולהיפרדולעבודתה,לביתהלישראל,לשוב

מהילדים.

הילדיםולהם.לימאוד,קשהפרירההייתה"זו

אותם,שאקחהתחננוחלקםהכוח,בכלאותיחיבקו

וש־לבדיישארושלאלהםוהבטחתיבכיתיואני

בכל

$TS1$ושבכל$TS1$

$DN2$ושבכל$DN2$כשיצאתיבהם.לטפלאחרמישהויבואפעם

אלייושלחואחריירצוכולםהמשאיתעלמהאי

יותר".אותםראיתילאכברזהאחריורגעידיים,

ימיםלעשרהנסעההיאבוסיאתשעזבהלאחר

גונ־בעירתרזהמאמאשלהיתומיםבביתנוספים

דר

$TS1$גונדר$TS1$

$DN2$גונדר$DN2$,הסוב־רביםילדיםנאספיםלשםשבאתיופיה

לים

$TS1$הסובלים$TS1$

$DN2$הסובלים$DN2$קשים.ממומיםבחלקם

זרקושהוריהתינוקתהביאושהגעתי"ביום

שאיןלעצמךאומראתהכזהבמקוםלזבל.אותה

שמתחנניםאנשיםהרבהכךכלישבעולם,צדק

שהםמתוקיםילדיםהרבהכךכלישוכאןלילד,

ואם".מאביתומים

אנגלהרדפרופ׳עםקשריצרהלארץכששבה

בכוסי.ולסייעלשובממנווביקשה

נשמעבארץ.לבקרבקרובלהגיעצריך"ררק

שלתרומותלגייסננסהויחדלהם,חסרמהממנו

שבקרובמקווהואניותרופות,מזוןבגרים,נעלים,

לשם״.לחזורגםאוכל

לך?עשתהשםהשהותמה

בחיים,הקטניםהדבריםאתלהעריך״למדתי

ולהביןאוכלתשאנילחםפרוסתעללהורות

בדיוקכשחזרתימאליו.מובןאינודברששום

עלהתלוננוכולםהאחיות,שביתתבארץפרצה

רוצהשאניאמרתיואניהקשים,והתנאיםהעומס

אתלהביןכדילבוסילשעהרקייסעאחרשכל

מת־בכללאנחנוזכותבאיזובחלקו.שנפלהטוב

לוננים?״

$TS1$מתלוננים?״$TS1$

$DN2$מתלוננים?״$DN2$
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