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יעדיםשורתלעצמומציב

לפנירגעכעת,מוגדרת
הממוגןהמיוןחדרפתיחת
החדשהחוליםביתוחנוכת

מדברהואבאשדוד,

המטרותעלגלויבריאיון

עלשלא,אלועלשהשיג,

ועלוהאכזבותהסיפוק

שלוהעצוםהתסכול

לאמטופליםכאשר

אנשיאתמתאריםמרוצים
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ב^תי,לשאלהבאסובלכלעללהביס"מכבי

ושונא,ידידועני,הבדיי'*;עשירבליאךס,כעל

ךקהןאנילו?בברfcוךעטובאיש

הרופא-הרהב•?(

ברזיליהרפואיהמרכזמנהללוי,חזי"ר

בתפקיד.שניםחמשהחודשמצייןבעיר,

אוכזאתבצורהנתקלשלאבעיראחדאין
למרותהחולים.ביתשלהנמרץבמנהלאחרת

לויוהמסורה,הקשהעבודתולמרותמעמדו,

בכלחדשהבשורהלאשקלוןוהביאלציבורזמין

פתוחבריאיוןלצוות.החוליםביןלשיחהנוגע

ההתפתחותעללסטאד׳לויסיפרואמציונלי
הקשההעבודהעלהחולים,ביתשלהאדירה

דעתואתחושףוגםהיעדיםעללהצלחה,בדרך

ביתאתשמשמיציםהאנשיםעלמהלבומדבר

ההשלכות.עלחושביםולאהחולים

השניםחמשאתמסכםאתהאיךלוי,חזידר
ברזילי?הרפואיהמרכזמנהלבתפקיד

הגעתיומלואו.עולםהיוהאלההשנים"חמש

ממשלתיתברמהאותו,שהקמתיחוליםלבית
עםחוליםביתוראיתיזמןמאודהרבהלפני
יעדיםלעצמיהצבתישזיהיתי.חולשותמספר
מאודהיאההתקדמותשהתקדמנו.חושבואני
מאודהרבהבגללמשאביםבגללרקלאקשה.

מאודשהיאחדשהטכנולוגיהצריךדברים.

כאןהתשתיותתשתיות.לבנותצריךיקרה,
גםלשכנעצריךממוגנות.,לאישנותרעועות
אתלהסיטצריךהממשלה.אתוגםתורמים
לאוזהשניםהרבהבושהלכהמהנתיבהספינה
יותר,ייצוגילכיווןהספינהאתלהסיטפשוט.
העמדתהחולים,עם,שיחהמשפחותעםשיח

אתלהסיטהחשוב,הדברהתחומים.בכלמטרות
אנשישלהחולים,ביתשלהלקוחותשלהשיח
צעדהולךשאנימרגישאנילפעמיםולכןהעיר

פההצלחות,ישהרבהישאחורה.ושנייםקדימה

אבלנהדריםהעובדיםאיתי,שהולךנהדרצוות
אכזבות".גםיש

חיוביתהכיהלאהתדבליתנובעתלדעתךמאיפה
זהאיךהשנים?לאורךהזההמרכזאתשמלווה

נוצר?
מפתחהואמשפחתועםחוליםלביתבא"כשאדם
עםששוכבאדםריאליות.הןתמידולאציפיות
באהואזאותולרפאזמןלוקחריאותדלקת

להעביררוצה׳אניואומרתלמחרתהמשפחה

כילמה?הארץ׳.במרכזאחרחוליםלביתאותו
כלום.קרהולאיוםעברכילא,טוב?יותרהוא

מכתבימאותאלינומגיעיםכלום.קרהשלאבטח

שהצילומאנשיםהטיפולעלהיחסעלהערכה

שבחוסרמישהוקוראאתהאזאבלחייהםאת

שלחוליםבית׳איזהבפייסבוקכותבאחריות

וכיהתממשולאשלוהציפיותכיסנדלרים׳,
בסקרשעות.וחציארבעוחיכהלמיוןהגיעהוא
מחכיםשבברזילינקבעעשינו,אנחנושלאארצי

מחכיםואנשיםקטןשלנומיוןהחדרפחות.הכי

לביןואחיותרופאיםביןרבחיכוךוישבחוץ

שייפתחהחדשהמיוןשחדרמקווהואניחולים

חדרזההזה.המצבאתישפרחודשיםכמהבעוד

יותרוהרבהוממוגןיפהסופרמודרניסופרמיון
תלונות.שלמקריםמיניכלרואהאתהגדול.
נכונהלאתלונהשכותבבמישהודנוהשבוערק

אתבמשרדאצלימושיבלפעמיםאנילחלוטין.
אותםמביאאנינגדם,שהתלוננוהצוותאנשי
שהענייןכדיהתלונהעלאיתםומדברלכאן
להקלידקלהיוםהבא.לחולהבראשלהםייחרט

משפט.ובביתבעיתונותמאיימיםומהרדברכל

שנזמיןמאודתשמחשהיאהשבועכתבהאחת
באמת,נוהחולים.ביתסגירתלטקסאותה

כלילות,ימיםשעושיםעובדים0002פהיושבים

בתקופתתחומים.בהרבהלשרתמאמץעושים
פתחנונעדר.לאאחדאףהגיעו,כולםהמלחמה

תוכלשאחותכדיאיןבהולידיהעובדיםלילדיגן
ארבע.עדותעבודבבוקרבשבעלמשמרתלבוא

טילים,תחתממוגניםלאניתוחבחדריניתחנו
לאבמקומותדחופיםצנתוריםפעילויות,קיימנו

לעבוד.המשכנואדוםהצבעולמרותממוגנים
נגדולכתובלפגועממהריםכךכלאנשיםלמה

הרבהעושההחוליםביתלהם?שעוזריםאנשים
לחלקהולכיםפהאנשיםקהילתיות.פעילויות
כלאתמשקיעיםהעירייה,עםושמיכותתנורים
."אתכם׳שיסגרו׳נשמחקוראאתהואזכולם

האישית?ברמהלךעושהזהמה
תלונהכלשחוקרמנהלאניעצומה."אכזבה

לעולםחוליםבביתבה.מודהגםצריךואם
טעויותאיןטעויות?ישלנורקטעויות.יהיו

שוכבמישהולפהבאהשומר?ובתלבאיכילוב
המצוינתהיחידהנמרץ,בטיפוליומייםפה

למחלקהלצאתיכולשהואלמצבומגיעשלנו,
כסף,בגללאותומוצאיםלאאנחנואחרת.

במחלקהמטופללהיותיכולשהואבגללאלא
ואזנמרץ,לטיפולאחרמישהולקבלנוכלוכך
בעורכיומאיימיםסנדלריםאתםאומריםישר
מהאחר׳.חוליםלבית׳תעבירודורשיםאודין

ישכבלאהואאחרחוליםשבביתחושביםאתם
למחלקה?"ייצאואזנמרץבטיפול

שעובדיםרופאים"יש

עםארוכות,תורנויות
ברוטואלףשלושים

תתזההרבה?זהבחודש
למקביליםביחסשכר

שהםולעבודהבעולם

לפעמיםמשקיעים.

להוסיףרוצהגםאני

פההתושביםכילרופא

הכיהרופאיםאתרוצים
טובים"

נוגעכשזההמקלדתעלקלהיותרהידלדעתךאז

לברזילי?
ענקבצעדישהתקדםחוליםביתפהיש"כן.



שירותים,פתחנושניםבחמשבזה.גאהואני
כאןלהיותהולכיםחדשות,טכנולוגיותהכנסנו

חדרחדש,סיטימכשירדיגיטליים,רנטגןחדרי
מהטוביםניתוחחדריעשרהבוניםחדש,מיון

נהדרות,מחלקותלנוישישראל.במדינתשיהיו
אורתופדיהגבוה,בסיכוןהילדים,הריוןהפגייה,
חיהחוליםביתמישהו.ואשכחאחטאושלא
ברמהאיכותפהישהקהילה.אתומשרתנושם

אכזבהזאתכאן.ללמודבאיםרופאיםעולמית,

עובדיםנגדמתבטאיםשאנשיםוהאותמהקלות
זהאבלאלימות,גםוישאותםלשרתשרוצים

להתקדם,ממשיכיםאנחנוידנו.אתמרפהלא
כמוהשאיןשיקוםשלמחלקהבוניםאנחנו
תלוו׳בואולקהילהאומראניהארז.בכל

לומדיםאנחנומטעויות.חפיםלאאנחנואותנו׳,
לדברהצוותאתלחנךמנסיםאנחנומטעויות.

שיחהשעותשהקצבנולמרותלמשפחותיפה
צורהבשוםמצדיקלאוזהולחוליםלמשפחות

זההאנשים.שלנימוסיתהלאההתנהלותאת

ימיםעושותוסגניתההדוברתכלום.מביאלא
כלמברראניהציבור.לפניותלענותכלילות

וכותבמישהוכשבאלךאומראניאבלפנייה
לאבכללאניהאלה׳הסנדלריםאת׳עזוב

מאודאניואגבראויהלאהיאלתלונה.מתייחם

אותם?"להעליבלמהסנדלרים.מכבד

השומרתלנלהדסה,אחריםשמנהליםמרגישאתה
ברזילי?עלמגבוהמסתכליםוכו

מכיליםאנחנואבלטובים,פחותלא"אנחנו

רמותשלושישנותנים.שהםממהשירותיםפחות
כמוהשירותיםכלאתנותןלבלהחולים.בבתי

מכיליםלכןלבלאנחנושלנו.באזורסורוקה
פחותחוליםביתלאאבלשירותיםפחות

חוליםבתיעלעוליםאנחנוברמתו.מאחרים
בזכותםאנחנוהעובדים.בזכותלפעמיםאחרים
לבשררוצהאניבכדי.ולאאקדמיחוליםבית

חוליםכביתשהוכרזנוהסנדלריםשונאילכל

שלומדיםישראליםסטודנטיםישאוניברסיטאי.

לנוישכאן.וללמודלהגיעונלחמיםבהונגריה

הוספנואקדמי.להיותשהולךלאחיותספרבית

מהתראההרופאים.טוביאתהבאנושירותים,
פתחנואחרים.ובתחומיםהריאותבמערךקרה

היואנשיםפה.היהלאוזהריאותניתוחי

קורהזההסנדלרים,במעוזופהלאסותאהולכים
עכשיו".

מאותאלינו׳'מגיעים

עלהערכהמכתבי

הטיפולעלהיחס

שהצילומאנשים

אזאבלחייהםאת

מישהוקוראאתה

אחריותשבחוסר

בפייסבוקכותב
חוליםבית׳איזה

כיסנדלרים',של

לאשלוהציפיות

התממשו"

שתתפסוחיכיתי"לא

אותי"
"אנחנו

מטעויו!
ללדתללכתשחושבותלנשיםלומרלךישמה

לעיר?מחוץאחריםבמקומות

באמוןזוכהשברזילילהןלהגידיכול"אני

בשנהלידות053עלההחוליםוביתהיולדות
שלושהועודלידהחדריעשרהפהישהאחרונה.

מערךפהישהכל.אתשמכיליםממוגניםחדשים

בתפוסהבושהאשפוזבסיכוןהריוןשלמקצועי
בגלללמרפאהנהירהישועדייןאחוז052של

מסובכים.הריונותלשמרוהיכולתהמקצועיות
נשיםשלמכתביםמאותולהראותלומראפשר

היחסאתלשבחמגדרןויוצאותכאןשילדו

מחלקתאתהמוןשיפרנוהצפיפות.למרות

עלייהבגללצפופההיאעדייןאבלהיולדות

מתקדמת,שלוחהעודלבנותהתוכניתבלידות.
גורמהארוחותשלברמההןליולדותהארוחות

מלוןלבנותתרומותמגייסיםאנחנואלהובימים

יולדות".

החלפתשלמקרהכאןהיהחודשיםכמהלפני

התרחשבדיוקמהגופית.חוץבהפריהעוברים
שם?

היחידהשלבמעבדההיההמצער"המקרה
קשיםמאודנהליםלנוישגופית.חוץלהפריה

שנכנסהחולים.בביתמקוםבכלשמונהגים

פעילותשעושיםאיפהאותולזהותצריךחולה

לאיוםבאותוניתוח.בחדררקולאחודרת

החולה.בזיהויטעותהייתההנוהל.עלהקפידו

ראש.בומקללאואנימאודמצערמקרהזה
מקריםאחריםחוליםבבתימכיריםלאאנחנו
עשרתוךאחריםחוליםלבתיבניגודכאלה?

תחקירעשינואליי,המערךכלאתכינסתידקות

הלכתיאישיתואנילמשפחה,הלכנומיידי

אותי.שתתפסוחיכיתילאלעיתונות.והודעתי

טעותפהקרתהלתמונה.נכנסוהבריאותמשרד
מעברדבריםימצאולאהםאותה.לבדוקשצריך
בכלפעולהנשתףהנוהל.זהאבלשמצאנולמה

שצריך".מה

כעבורנפטרהשלהשהתינוקתהיולדתלגבימה

יומיים?
כנראהבריאהתינוקתשילדהיולדתפה"הייתה

אמרהלאוהיאלפנייומייםמיםירידתשהייתה

שקאתלחשוףיכולהמיםירידתאחד.לאף
באההיאבזמן,הגיעהלאהיאלזיהום.העובר

חפיםלא

אנחנות.
מטעויות.לומדים

לחנךמנסיםאנחנו

יפהלדברהצוותאת

למרותלמשפחות

שיחהשעותשהקצבנו
וזהולחוליםלמשפחות

צורהבשוםמצדיקלא

הלאההתנהלותאת

האנשים.שלנימוסית
כלום"מביאלאזה

הלידהאחרייממהבשלום.וילדהיומייםאחרי

התינוקתאצלמוזרההתנהגותמזהיםאנחנו

לפגייהמידאותהלקחנווכפליטות.באוכל
פעולות,עשינואותההנשימוזיהום.וזיהנו

החיידקאתבודדנואותה.להשרידכדיהירואיות
ירידתאחריהלידהלתעלתשנכנסלהיותשיכול
קשרשוםהטורף,לחיידקקשרשוםלואיןהמים.

אחר.ממקוםוזהמסויםממקוםבאזהמקצועי,
שישלאיכילובאותהלהעבירהחלטתישבתביום

בנשימההריאותאתשמחליףמיוחדמכשירשם

נפטרההתינוקתתפקדו.לצערנולאהריאותכי

וכתבעיתונאיבאהלידה.אחריוחצייומיים
הטורף׳.החיידקבגללבברזילינפטרה׳תינוקת

שבההודעההוצאתייודע.לאאנימאיפה???

בגללנפטרההתינוקתאבלמצטערשאנינאמר
עםנולדההיאהלידה,בתעלתשהיהחיידק

ואמרוהתקשרוהתקשורתאמצעיכלהחיידק.

החולים׳.בתיבכלשישחיידקזהמשקר,׳אתה

בדקנוכיהודעתיהנכונה.ההודעהאתמסרתי
אתהלראיין.והתחילוכתבוהםעזר.לאוזה
איןהחולים?ולביתליולדותעושהזהמהיודע

כלוכסף.הכנסותשלענייןלאזהאחריות?



הןמהלהן?נגידמהלידות.51-41לנוישיום
ההיריון,כללאורךאיתןהולכיםאנחנויחשכו?

לאכולאיךבהיריון,להתנהגאיךאותןמלמדים

באואזסיורלהןועושיםאותןמזמיניםנכון,
לכתובמתחיליםאזסנסציהרוצהמישהו,
יתלוננו,שאנשיםלגיטימיאותי.הורגוזהנגדנו
האוויראתלעובדיםמוציאהזההשיחכלאבל

מהמפרשים".

אישי?באופןההוריםעםדיברת
דיברואבלאישי,באופןאיתםדיברתילא"אני
הכיבצורההתינוקתעלשנלחמנוואמרואיתם

שוםבליכותבכתבובאשאפשרמקצועית
עיתונאות?זאתמהאצבע.מצוצהידיעהמידע
האמוקריצתכאן.שעובדלמיקרדיטקצתתנו

שנים,פהקרתהלאעכשיוכאןשמתרחשת
מצאנוכאלה,וניתוחמיוןחדרישניםבנולא

53עםמשוכללתחדשהפגייהבוניםתורמים,
מיוחדיםחדריםלפגים,החייאהחדריעמדות,
אזהזה?החוליםבביתכךקרהאיפהלהורים.

האלה".לסנדלריםקרדיטתנובואו

למצוקהשמעברשאומריםבאשקלוניםנתקלאני
הםבארץ,ההוליםבתיבכלשקיימיםולעומס

לאצוותעובדילהם,נראהשלאביחסכאןנתקלו
להיפטרמנסהאתהאיךשירותייםלאמחייכים,
הזה?מהמצב

להגידמגדרםשיוצאיםחוליםהמוןלנו"יש
טובלאיחסובאדיבות.בחיוךבהםטיפלואיך

חולהשלזכותואותי.משגעולמשפחותלחולה
תוכניתומההחולהמצבמהלדעתומשפחה
מורכביםחוליםעםאחתלאישבתיבו.הטיפול

ומעצבןאיתםודיברתילהםוהסברתימאוד
לאהתנהגותזאתזה.אתעושיםלאשרופאים

עושיםאנחנואתית.לאמוסרית,לאמקובלת,
אחריםבמקומותגםקורה.זהבענייןסדנאות

כדיהכלעושיםאנחנואותי.מנחםלאוזה

תלונהוכלהמשפחותאתולשתףפניםלהאיר

אליילרופאקוראיםאנחנונבדקת.הזהבנושא

מהשישמעכדיהמתלונןעםאותוומאמתים
עםעומדאנילפעמיםושילמד.עליוחושבהוא

נעים.לאביחסשנתקלוקשיםחוליםמולדמעות
הציבורציבור.משרתיםאנחנומקובל.לאזה

ציפיותיותרמפתחגםאבליותרויודעיותרחכם

באלימות".מתנהלהואגםזהובשלשראויממה

הצוותיםכלפיאלימותישנהאלימות,אגב

הרפואיים?
מקרהפיזית.וגםמילוליתבאלימות"נתקלנו

הבעיהלמשטרה.מפנהאניסובלנותואפספסול
האכיפהמערכתכמהלעדוקשורהלאומיתהיא

לוקחיםכמהעדהתופעה.עםמחמיריםבאמת
אוהדיכמוברבריתהתנהגותעלומענישים

יכלאוכמהעדוהגזענות,פמיליהלהביתר

בובותלתלותעצמםשמרשיםישיבהבחורי
ישראליתכחברהאנחנוכמהעדחיילים.של

בביתגםזהאתרואיםאנחנואלימות.מוקיעים
לאוהואלומגיעשהכלהישראלימגיעחולים.

גבולעדאנחנואלימות.מפעילוהואפראייר

מצדיקלאדברשוםאבלהבנה,מגליםמסוים

ונביאקשהבידננקוטומילולית.פיזיתאלימות

פהאחדאףכיבמעצרשישבוומצידימשטרה
לטעות,אפשרככה.אליושיתנהגוזכאילא

גםעושהאניכךבנימוס.לשאולטעית,להגיד

שלבמחלקהשיקרהמצפהאתהמהלאנשינו.
שיהיורוצהאנימקום?בהשאיןחולים06-05

אנחנוזה?אתרוצהמישהובמסדרון?חולים

מאודחוליםחלקםזאת,בכלבהםמטפלים

אקחלאאנימהאזממוסדותשמגיעיםקשים

אבללחוליםרעדברהםהמסדרונותאותם?

אחיותתחנת

ביתלאומית.בראייהרואהאניבמיטות.עניים
אדםבכוחבעיקרעלינומאייםהחדשהחולים

."התמחויותובבעלימיומנותבאחיותמיומן,

שלך?העובדיםאתלפתותמנסים
עובדיםעלכברשומעואניקורהזה"כן,

תהיהחוליםמבחינתהתפטרות.עלשהודיעו
שםגםחזרה.נעלהואזשנרדמסוימתתקופה

מבחינתברפואה.ואקוםואיןהמיטות,יתמלאו
מיניכלעושיםאנחנויתמלא.הכלחולים
פה".להישארהצוותאתלעודדכדידברים

גבוהוסיכויפוליטיתבטלטלהנמצאתהעירייה
איךלתפקידו.יחזורלאשמעונישאיתמרמאוד

הקהילה?עםשלכםהקשרעלמשפיעזה
הקהילה.ואנשיהקהילהאתמשרתים"אנחנו
וזההעירייהעםטוביםמיחסיםנהניםאנחנו
לאאניהעיר.ראששיהיהמייהיהימשיך
הפוליטית.ועשייהבתהפוכותעצמיאתמערבב

יחדונעשהתצליחשהעירייהרוצהרקאני
הקהילה".למעןרבותאיתה

אתשקוראלמילמסוררוצהאתהמהלסיום,

הזה?הריאיון
פסחשמח.פסחחגלכולםלהגידרוצה"אני
מבקשאניהתחדשות.של,חגאביבחגהוא

אנחנווחינוכית.אזרחיתבגרותגלומהציבור,

תתלוננוסובלנות.תגלוילדים.מחנכים
תענהתלונה.כלזהלטובתשהוקמובמנגנונים
אלהחוליםבביתתזלזלואלברצינות.ותיבדק

נאמןלציבוראינפורמציהדיסלהקלידתמהרו
אנחנוזה.בשבילקשהועובדומתפתחשהולך

אזטיליםתחתמצב,גםבכללצידכםעומדים
דוגמאתנוכאן,לאנשיםבכבודתתנהגובואו
נקדםביחדכולנותקללו.אללילדכם.גם
לכולנו.חשובשמאודהזההחוליםביתאת
עלינו,שכתבההכותבתאתלהרגיערוצהאני

סגירתלמסיבתאותךלהזמיןהולכיםלאאנחנו
ירוץהזההחוליםביתיקרה.לאזההחוליםבית

בכם".הטיפוללטובתהכלקדימה,

בגלללצעוקצריךלא
אנחנועובד.אותועלזה

תחשבואבלמתגברים,

מטפלעובדשאותו
שישיםשלבמחלקה
דבריםמיליוןוישחולים
תבינו,לחולה.לעשות

שנכנסתםכמולאזה
וזהוחלקהחליפולמוסך

וזהמבוגראדםזהנגמר.
ישזמן.לוקחלפעמים

כלוםעושיםולאחוםלו

בדיקותהמוןלוקחאבל
זההחום.מקורמהלהבין

עושיםואנחנותהליכים

רבה".במסירותזהאת

הרופאים"גם

מזהנהנים
החולים"וגם

השכרעלהממונהדוח

משכורותחשףבאוצר
מנהלישלגבוהות
במשרדובכיריםמחלקות

אתההציבור.הבריאות
וחושבזהעלמסתכל

מידי?יותרמשתכריםשלךשהרופאים
נקודה.הממשלתיהשכראתמשתכרים"אנחנו

עלרקלאגבוהשכרשמקבליםרופאיםיש

והרבהתוריםקיצורעלאלאשלהםהמשרה

משכורתלךאראהאנימעבר.שעושיםדברים
שהואגבוהשכרשמקבליםורופאיםמנתחיםשל

עבדוהםאבלוואו.אומריםואנשיםלוראויים
לאואניהלילהכלניתחותורים,קיצרוהיום,כל

להתעמר.צריךלאבטחאבלכזהשכרמצדיק
עםארוכות,תורנויותשעובדיםרופאיםיש

תתזההרבה?זהבחודשברוטואלףשלושים
שהםולעבודהבעולםלמקביליםביחסשכר

לרופאלהוסיףרוצהגםאנילפעמיםמשקיעים.

טובים.הכיהרופאיםאתרוציםפההתושביםכי

גםאחריושימשוךמצויןרופאאמשוךאיך
גםשכר,גםלומציעאניאזטובים?מתמחים

בפריפריה".עבודהוגםטכנולוגיה

קליניקותלפתוחשלךלרופאיםמאפשראתה
פרטיות?
באוגוסטשנחתםהקיבוציההסכםפיעל"רופא
במשרתושעות04לעבודצריךשרופאקבע1102
יכולהואעניינו.זה14בשעהעושהשהואומה

לאסותאללכתוגםלישוןללכתלהצגה,ללכת
משרדביוזמתרופאיםהרבהפרטי.באופןולנתח

0003עלינועוד.ועובדיםנשאריםהבריאות

מנתחיםאנחנוהאחרונות.בשניםניתוחים
מזהנהניםהרופאיםגםנוסף,תשלוםתמורת

והאחיותלרופאיםמבקשיםאנחנוהחולים.וגם
קיצרנובהתאם.מקבליםוהםבערבגםלנתח
ירךשקדים,הרניות,כמוניתוחיםמאודהרבה
תוריםקיצרנווככהיותרלהםמשלמיםועוד.

אנחנומאוד.יפהוזהיותרעובדהחוליםובית
הציבור".לרווחתככהמנתחים

יפגעבאשדודלהיפתחשהולךהחוליםבית

בברזילי?
הואבאשדודהחדשהחוליםבביתהטוב"הדבר

זההארציהממוצעלאזור.מיטות003שיתווספו
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