
המ־14ו־10בנותנערותשתי

תגוררות

$TS1$המתגוררות$TS1$

$DN2$המתגוררות$DN2$היוהבדואית,בפזורה

להתעללותשניםמזהנתונות

אבימצדונפשיתפיזיתמינית,

בסוףהבוגרים.ואחיהןהמשפחה

לאחרהנערות,שתיהחליטושעברהשבוע

אומץלאזורשעברו,נוסףהתעללותאירוע

למשטרה.ולהתקשר

היוםבאותושהתחוללההדרמה,במרכז

הנערות,שתיעמדוהפזורה,מיישוביבאחד

ושפ־חבטותשקשניםבמשךהיושלדבריהן

חות

$TS1$ושפחות$TS1$

$DN2$ושפחות$DN2$השנימהעברבמשפחה.הגבריםשלמין

בס־שימושתוךבגופם,המשפחהבנימנעו

כין

$TS1$בסכין$TS1$

$DN2$בסכין$DN2$,עלמהביתהנערותהוצאתאתקצבים

השוטרים.ידי

ניבירפ״קשלבפיקודוהמשטרה,כוח

קריאתןבעקבותלמקוםשהוקפץאוחנה,

בידלביתבהגיעוהבחיןהנערות,שללעזרה

השוטריםהחדר.מחלוןלהםהמנופפתקטנה

בו־הנערותשתיאתמצאובולחדר,מיהרו

כיות

$TS1$בוכיות$TS1$

$DN2$בוכיות$DN2$,החדרבפינתמצטנפותכשהןונסערות

ורועדות.

הש־סיפרוהשוטריםשלראשוניבתשאול

תיים

$TS1$השתיים$TS1$

$DN2$השתיים$DN2$ממושכתלהתעללותנתונותהיוהןכי

21ו־19בניהבוגריםאחיהןושניאביהןמצד

פיזיתתקיפהמינית,התעללותאונס,שכללה

נפשית.והתעללות

בפני14ה־בתהנערהטענהשנים,במשך

ורקלפנות,למיידעוולאפחדוהןהשוטרים,

באזורהחדשההמשטרהיחידתשלהקמתה

לעזרה.תקווהבהןהפיחה

השוטריםהגעתלאחראחדותדקות

ובנוכ־האחיםאחדגםהגיעהמשפחהלבית

חות

$TS1$ובנוכחות$TS1$

$DN2$ובנוכחות$DN2$לבלהקטנותאחיותיועלאייםהשוטרים

האחאתהוציאוהשוטריםפיהן.אתתפצינה

והזעי־האחיותאתלדובבוהמשיכומהחדר

קו

$TS1$והזעיקו$TS1$

$DN2$והזעיקו$DN2$שתיאתלהוציאמנתעלבלשיםשלסיוע

מהבית.בטוחהבצורההנערות

השו־עלואייםהחדראלהאחחזראזאו

טרים,

$TS1$,השוטרים$TS1$

$DN2$,השוטרים$DN2$יש־הםהביתאתיעזבולאהםאםכי

למו

$TS1$ישלמו$TS1$

$DN2$ישלמו$DN2$אתלשוטריםלהבהירכדיביוקר.כךעל

קצ־סכיןנטלהמטבח,אלרץהואכוונותיו

בים

$TS1$קצבים$TS1$

$DN2$קצבים$DN2$השו־השוטרים.אחדאתלדקורואיים

טר

$TS1$השוטר$TS1$

$DN2$השוטר$DN2$אקדחואתשלףבמהירות,הגיבהמאוים

אתוהשליךשהתעשתהאח,מולאותוודרך

מידו.הסכין

לחקי־האחיםשנינעצרודברשלבסופו

רה,

$TS1$,לחקירה$TS1$

$DN2$,לחקירה$DN2$והוע־מהביתהוצאוהנערותשתיואילו

ברו

$TS1$והועברו$TS1$

$DN2$והועברו$DN2$המש־אביהרווחה.גורמישללטיפולם

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$בפעולותפתחהוהמשטרהמהביתנמלט

הפרשהחקירתכינמסר,מהמשטרהלאיתורו.

בתחילתה.רקנמצאת

באחותמגוניםמעשים

בנגבהיישוביםבאחדשמתגורר26גבר

מיןעבירותשניםלאורךשביצעמואשם

האישום,כתבהקטינות.באחיותיוקשות

המ־בביתשעברהשבועבסוףנגדושהוגש

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$עבי־לומייחםבבאר־שבע,המחוזי

רות

$TS1$עבירות$TS1$

$DN2$עבירות$DN2$במשפחה,מיןעבירותאינוס,שלרבות

בחקירה.והדחהתקיפהמגונה,מעשה

כוחבאתידיעלשהוגשהאישום,בכתב

שה־נטעןכהן,)אדיר(טלעו״רהפרקליטות,

צעיר

$TS1$שהצעיר$TS1$

$DN2$שהצעיר$DN2$במשךבאחותורבותמיןעבירותביצע

תשע.בתשהיתהמאזרבותשנים

הקט־לאחותולקרואנהגנטען,כךהאח,

נה

$TS1$הקטנה$TS1$

$DN2$הקטנה$DN2$מבקששהואתוךהמשפחהבביתחדרואל

ובתמו־אחר,אוכזהדברלולהביאממנה

רה

$TS1$ובתמורה$TS1$

$DN2$ובתמורה$DN2$וידאובמשחקולשחקאוכסףלההציע

שללחדרוהגיעההצעירההאחותכאשרשלו.

בהוביצעאותובעלאותה,הפשיטהואהאח,

מגונים.מעשים

חדללאשהאחנטעןהאישוםבכתב

כחוד־לפניהאחרונה.לתקופהעדממעלליו

שיים

$TS1$כחודשיים$TS1$

$DN2$כחודשיים$DN2$ונשואה,19בתכיוםמאחותו,ביקשהוא

מגוריו,ביישובהדוארלסניףאליולהתלוות

מה־סטההואהדוארלסניףנסיעתםובמהלך

דרך

$TS1$מהדרך$TS1$

$DN2$מהדרך$DN2$מגונה.מעשהבהלבצעוניסה

מיןעבירותלצעירמייחסגםהאישוםכתב

כשזו16בתכיוםהשנייה,אחותוכלפישביצע

אותהבעלהואהזהבמקרהגםתשע.בתהיתה

מגונים.מעשיםבהוביצעלרצונהבניגוד

עלאייםהאישום,בכתבנטעןכךהאח,

עללמישהותספראםכיאותהוהזהיראחותו

מהעו־אותהו״יעליםאותהירצחהואמעשיו

לם״.

$TS1$.מהעולם״$TS1$

$DN2$.מהעולם״$DN2$במ־אחותואתשהיכהמואשםגםהאח

ספר

$TS1$במספר$TS1$

$DN2$במספר$DN2$עץ.במקלהזדמנויות

ימשיכו״אםאלקרינאווי:עליאןפרופ

התופעהלשטיח,מתחתזהאתלטאטא

רתיעהתהיהלאלהתקיים,תמשיךהזו

בעתיד,דומיםמעשיםלבצעמלהמשיך

המחיר״אתישלםהקורבןוהילד

נעזריםשאנחנומקרים״ישניקולאיצ׳יק:ליזה

אבלמקרים,באותםלטפלכדיהשבטבראשי

פעולה,לשיתוףזוכיםלאאנחנומקריםמעטבלא

סיפורחשיפתהסיפור.אתלחשוףפחדישכאשר

הקורבן״עבורמוותדיןלגזרלהובילעלולהכזה

ורועדותהחדרבפינתמצטנפותכשהןונסערותבוכיותהנערותאתמצאוהשוטרים

עמוד 1



אתשוברים

השתיקהקשר
ודיווחויותרלשתוקלאהחליטוהבדואיתבפזורההמתגוררותנערותשתי

צעירהבוגריםואחיהןאביהןמצדשחווההתעללותמקריעללמשטרה

ולבצעאותהלהפשיטחדרו,אלהקטנהלאחותולקרואנהגהבדואימהמגזר

מיניתאלימותשלהמזעזעיםמהמקריםשנייםרקהםאלומגוניםמעשיםבה

מהנתונים:מופתעאינואלקרינאוויעליאןפרופ׳באחרונהשנחשפובמשפחה

במוקדלפשע״שותףהואהתעללותשלאחראוכזהמקרהשמסתיר״מי

בנושאהבדואימהמגזרהפניותמספרכימצייניםמסל״ןארגוןשלהסיוע

וגדלהולךרקהמשפחהבתוךמיניתאלימות

בר־מאירעודד

מזעזעות״"תופעות

האחרוניםבימיםשנחשפואלהמקרים

המי־האלימותתופעתהקרחון.קצהרקהם

נית

$TS1$המינית$TS1$

$DN2$המינית$DN2$עודרחבההבדואיבמיגזרהמשפחהבתוך

לח־מגיעיםמהמקריםמקצתרקכאשריותר,

שיפה

$TS1$לחשיפה$TS1$

$DN2$לחשיפה$DN2$,הד־נסגריםרביםובמקריםציבורית

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$בחברהנהוגשזהכפיהמשפחה,בתוך

הבדואית.

המכ־נשיאאלקרינאווי,עליאןפרופ׳

ללה

$TS1$המכללה$TS1$

$DN2$המכללה$DN2$המחלקהסגלוחבר׳אחווה׳האקדמית

גוריון,בןבאוניברסיטתסוציאליתלעבודה

האחרונים.ההתעללותממקרימופתעלא

בח־ההתנהגותדפוסיאתבעברשחקרכמי

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$לסוגיההאלימותתופעתואתהבדואית

ל׳ידיעותבשיחהמצייןהואבמיגזר,השונים

כשמדוברבעיקרמזעזע,דבר״זהכיהנגב',

נמ־הבדואיתשהחברהספק,איןבקטינות.

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$מש־עוברתוהיאמעברשלבתהליך

ברים

$TS1$משברים$TS1$

$DN2$משברים$DN2$שבעצםתופעותנחשפותמאוד.קשים

אותי.מפתיעלאזהבעבר.קיימותהיוכבר

שמדו־העובדהזוהבעיהאתשמחמירמה

בר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$מסורתיתבחברהשמתרחשותבתופעות

כזוהתעללותומקומם.מזעזעוזהואיסלמית

מחרידה״.היא

שרומדוכזו,מוגיהעטמתמודדיםאין

ומהריפה?הולכתרקשהיא

זאתלטאטאולאלבעיהלהתייחס״חייבים

שהד־העידןנגמרלדעתי,לשולחן.מתחת

ברים

$TS1$שהדברים$TS1$

$DN2$שהדברים$DN2$ההתעלמותהמשפחה.בתוךנסגרים

לצרכיהםההתייחסותואיהאלימותמגילויי

פרשיות,אותןקורבנותשהםהקטינים,של

לטפל,חייביםהדעת.עלמתקבללאפשוטזה

וגםבקורבנותגםמקצועיים,גורמיםבעזרת

האלה״.האלימותבגילויישמעורבבמי

זה?אתעושיםאיד

חומרתבכללהענישחייביםאחד״בצד

להגבירצריךשנימצדהאשמים.אתהדין

המשפחה,בתוךגםלתופעההמודעותאת

צריכיםהרווחה.בשירותיגםהספר,בבתיגם

הילדים,שללצרכיהםוקשוביםעריםלהיות

התעללותשעברוילדיםשלסימניםולזהות

מזה״.להתעלםאסוראחרת.אוכזו

פרופ׳מצייןפיזית״,אומינית״התעללות

לקורב־קשהטראומה״מהווהאלקרינאווי,

נות

$TS1$לקורבנות$TS1$

$DN2$לקורבנות$DN2$גור־זהאתמסתיריםכאשרהחיים.לכל

מים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$אםפשע.פשוטזהקורבנות.לאותםעוול

התו־לשטיח,מתחתזהאתלטאטאימשיכו

פעה

$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$רתיעהתהיהלאלהתקיים,תמשיךהזו

והילדבעתיד,דומיםמעשיםלבצעמלהמשיך

מה־שמתעלםמיהמחיר.אתישלםהקורבן

תופעה

$TS1$מהתופעה$TS1$

$DN2$מהתופעה$DN2$התע־שלאחראוכזהמקרהומסתיר

ללות

$TS1$התעללות$TS1$

$DN2$התעללות$DN2$אומראניוחלק.חדלפשע.שותףהוא

שחקרכמיוגםלילדים,אבאבתורגםזהאת

מז־פשוטזהבילדיםהתעללותהתופעה.את

עזע

$TS1$מזעזע$TS1$

$DN2$מזעזע$DN2$.זה.אתלתפוסיכוללאההגיוןומקומם

המשפחה,בתוךהבעיהאתלפתורהנסיונות

לערבחייביםאלה.לימינורלוונטילאכברזה

כלאחרת,מקצועיים.גורמיםכאלהבמקרים

שותףהואהדבריםאתמסתיראושמעליםמי

הזה״.לאסון

פניותויותריותר

)המרכזנגבמסל״ןמנכ״ליתלדברי

בנגב(,מיניתאלימותנפגעותלנשיםלסיוע

למוקדאשתקדהגיעוניקולאיצ׳יק,ליזה

בנו־הבדואימהמיגזרפניות100כ־הסיוע

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$השנה,המשפחה.בתוךמיניתאלימות

יגדלהפניותמספרניקולאיצ׳יק,מציינת

יותר.עוד

מציינתמהמיגזר״,אלינוהפונים״מספר

יותרלצערנו.וגדל,הולך״רקניקולאיצ׳יק,

השתיקה.קשרלשבירתנחשפיםאנחנוויותר

בנותבשםוהןבשמןהןאלינו,פונותנשים

מי־התעללותשעברומהןצעירותמשפחה

נית.

$TS1$.מינית$TS1$

$DN2$.מינית$DN2$מהשלבתוצאותנתקליםהיוםאנחנו

בילדותן".נשיםאותןשעברו

הזה?כנושאמטפליםכיצד

שכוללהזה,בענייןברורמנגנוןיש״לנו

התערבותהשונות,לרשויותדיווחחובת

לקורבןטיפוליהליךסוציאלית,עובדתשל

אחתעלקל,לאזההמשפטי.בהליךוליווי

בדואית״.במשפחהכשמדוברוכמהכמה

״באחרונהכילספריודעתניקולאיצ׳יק

מת־שלבקבוצהבנושאסדנאותהעברנו

בגרים

$TS1$מתבגרים$TS1$

$DN2$מתבגרים$DN2$,למו־הגיעהלמחרתוכברבדואים

קד

$TS1$למוקד$TS1$

$DN2$למוקד$DN2$התעללותעלקטינהמנערהפנייהשלנו

ממנההקטנהאחותהוכלפיכלפיהמינית

המ־בניעלעצמואתשכפהדודבןידיעל

שפחה.

$TS1$.המשפחה$TS1$

$DN2$.המשפחה$DN2$ברא־נעזריםשאנחנומקריםיש

שי

$TS1$בראשי$TS1$

$DN2$בראשי$DN2$אבלמקרים,באותםלטפלכדיהשבט

לשיתוףזוכיםלאאנחנומקריםמעטבלא

הסיפור.אתלחשוףפחדישכאשרפעולה,

דיןלגזרלהובילעלולהכזהסיפורחשיפת

לנושאיןהיא,האמתהקורבן.עבורמוות

המתרחשיםכאלהלמקריםמענהמספיק

אלי־שמגיעותהפניותרובהבדואי.במיגזר

נו

$TS1$אלינו$TS1$

$DN2$אלינו$DN2$בילדו־שחוומהמיגזרסטודנטיותשלהן

תן

$TS1$בילדותן$TS1$

$DN2$בילדותן$DN2$המודעותעזרה.ומבקשותמיניתפגיעה

לאחרות,לסייעמנסותגםוהןגבוההשלהן

כליםהרבהלהןשאיןמבינותגםהןאבל

לכך״.

מודעותיותר

בו־מציינתמינית״,ופגיעהעריות״גילוי

ת׳יינה

$TS1$בות׳יינה$TS1$

$DN2$בות׳יינה$DN2$,בחטי־סוציאליתעובדתאלעטאונה

בת

$TS1$בחטיבת$TS1$

$DN2$בחטיבת$DN2$וחברת׳סורוקה׳החוליםבביתהילדים

תקי־בנפגעותלטיפולהאקוטיבמרכזצוות

פה

$TS1$תקיפה$TS1$

$DN2$תקיפה$DN2$תופ־״היאהחולים,ביתבמסגרתמינית

עה

$TS1$תופעה$TS1$

$DN2$תופעה$DN2$הב־בחברהרקולאההברותבכלשכיחה

דואית.

$TS1$.הבדואית$TS1$

$DN2$.הבדואית$DN2$מודעותיותרישהאחרונותבשנים

אנחנווהשלכותיה.הזוהתופעהלגביבמיגזר

המק־ברובהזוהתופעהקורבנותאתפוגשים

רים

$TS1$המקרים$TS1$

$DN2$המקרים$DN2$בנערהמיניתפגיעהיותר.מאוחרבשלב

בושהאחריהגוררתזהיותרבוגרתבאשהאו

קשרישמשפחתו.ואצלהקורבןאצלומבוכה

שלאדברטאבו,זההזה.בענייןשתיקהשל

עליו״.מדברים

מכלכאןנפגעהקורבןכעצם,

הכיוונים?

גםהואאלאנפגע,רקלאעצמו"הקורבן

שיפגעהפוגע,התוקףשלמסמכותוחושש

מבודדתכזופגיעההקורבן.שלבקרוביםגם

אתומעצימהמסביבתוהקורבןאת

השתיקה״.קשר

הש־קשראתפורמיםאיך

תיקה

$TS1$השתיקה$TS1$

$DN2$השתיקה$DN2$?הזה

מיניתפגיעהקל.לא״זה

עריותגילויובעיקרנשיםאצל

כפגיעהנחשבתשלנובחברה
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רקולאהמשפחהבכלקולקטיבית

לפ־גורםהזההחששעצמו.בקורבן

גיעה

$TS1$לפגיעה$TS1$

$DN2$לפגיעה$DN2$מע־זהומתוךהמשפחהבכבוד

דיפים

$TS1$מעדיפים$TS1$

$DN2$מעדיפים$DN2$מק־ישהקורבן.אתלהשתיק

רים

$TS1$מקרים$TS1$

$DN2$מקרים$DN2$ארוכותשניםלמשךהשתקהשל

לחשוףאומץאוזריםשהקורבנותעד

סודם״.את

לבו?מוצאאיזהיש

אוזנייםואטימתעיניים״עצימת

לתופעהיגרמולאהאלהבמקרים

התופ־אתלמגרצריךלהיעלם.הזו

עה,

$TS1$,התופעה$TS1$

$DN2$,התופעה$DN2$ונערותנעריםלאותםלהקשיב

לק־שמאותתיםבכלל,ולקורבנות

בלת

$TS1$לקבלת$TS1$

$DN2$לקבלת$DN2$.וישמהםלהתעלםאסורעזרה

בהם״.לטפל

משפיעההצפיפות

רהט,בעירייתהרווחהאגףמנהל

״אנח־כימצייןאלעוברה,סעיד

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$מתרחשתכזושתופעהמזועזעים

בח־והתרבותהמסורתבגללבמיגזר.

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$,מק־לסגורמעדיפיםרביםשלנו

רים

$TS1$מקרים$TS1$

$DN2$מקרים$DN2$השבט.אוהמשפחהבתוךכאלה

דמיםשפיכותעלעדיףזהלפעמים

המקרה.חשיפתעםלהגיעשעלולה

עליהם,מדווחיםשאנחנובמקרים

בכלופועליםלתמונהנכנסיםאנחנו

עו־בהםלרשותנו,שעומדיםהכלים

בדים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$,וגור־פסיכולוגיםסוציאליים

מי

$TS1$וגורמי$TS1$

$DN2$וגורמי$DN2$הדוקבקשראנחנושונים.רווחה

בנושאהמקומיתהחינוךמערכתעם

בע־הזהבענייןפועליםאנחנוהזה.

דינות

$TS1$בעדינות$TS1$

$DN2$בעדינות$DN2$.וברגישות״

עללהצביעיבולהייתזאת,בכל

הזו?לתופעהגורמיב

הת־ישבהןבמשפחותקורה״זה

מכרות

$TS1$התמכרות$TS1$

$DN2$התמכרות$DN2$במש־אוולאלכוהול,לסמים

פחות

$TS1$במשפחות$TS1$

$DN2$במשפחות$DN2$נשים.למספרנישואיםישבהן

המגו־צפיפותשיעורהואנוסףגורם

רים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$.גב־רבות,נפשותכאשרבבית

רים

$TS1$גברים$TS1$

$DN2$גברים$DN2$,דיורביחידתמתגוררותונשים

בניםביןהפרדהואיןוצפופה,קטנה

גילוישללמקריםמתכוןזהובנות,

מאפייןזהמיניות.ולפגיעותעריות

המיגזר״.את

הקורבנותאתלהשתיקניסיון

מהטלתחשש

הכזשפחהעלקלון

מצדלתלונההסיכויכיסבוראדלשטייןארנוןפרופ'

מסורתית־פטריארכליתבחברהמשפחהבת

ורצחלחרםמחששבהרבהקטן

אתמלוותהןחדשה.תופעהאינןבמשפחהמין״עבירות

גםאותהללוותוימשיכוהמקראמתקופתעודהאנושות

משפחהבנישלהאישיותיהעיוותשהיצר,היאהסיבהבעתיד.

ימשיכומשפחתם,בבתאנושהפגיעהלפגועהמסוגלים

האנושית.בחברהלהתקיים

מדוברכאשרחגתופעהעלהדיווחאתמעצימההתקשורת

לדעתי,העיקרית,הסיבהבישראל.יהודיתהלאבאוכלוסייה

המשפחהכבודאלו.מגזריםבקרבהמשפחתייכבודמושגשלהבנהחוסרהיא

מבנותאחתביןאסוריםומגעלקשרורקאךנוגעיםהמשפחהכבודוחילול

לגיטימציהשישמכךלהביןאיןהמוצא.למשפחתשייךשאינולגורםהמשפחה

אליהןקשוראינוהמשפחהכבודחילולמושגאךהמשפחה,בקרבלעבירות

כלל.

גםהמוצא.משפחתשלכרכושהלאאםכשייכתנתפסתאלובמגזריםהאישה

למשפחתלהשתייךממשיכהאךלבעלה,ימושאלתישהיאהרינישאת,היאאם

משוםאלה,בהקשריםהמשפחהכבודחילולבנושאלדוןאיןלכן,המוצא.

העניין.מןאינושהוא

לאחיותיהןאחיםוביןלבתואבביןבעיקרנעשותהמשפחהבתוךמיןעבירות

תקופותלאורךנמשכותאלאפעמי,חדמעשהאינןאלועבירותבמשותף.או

הבתשלהתלותיחסיהיאלכךהעיקריתהסיבהשנים.שלאפילוארוכות,

מצדרצחניתלתגובהחששכך,עלתדווחהיאאםבגידהתחושתבמשפחה,

ומגוונות.שונותמסיבותהמשפחהאםשלעינייםועצימתהעבריין,

מסורתית־פטריארכליתבחברהמשפחהבתמצדלתלונהשהסיכויספק,אין

העברייןמצדעונשיתלתגובהוחששהמשפחהעלקלוןהטלתנוכחבהרבהקטן

ורצח.חרםגירוש,כדיעדהמוצאומשפחת

בכלבמשפחהמיןעבירותעלהדיווחבשיעוריעלייהשקיימתהואנכון

יום.יוםהמתרחשיםהאירועיםבכמותולאבדיווחעלייהזוהיאךהמגזרים,

מאודנמוךהמדווחיםהמקריםשאחוזהיאההנחההמגזריםכלבקרבבנוסף,

המציאות".לעומת

וספורטגופנילחינוךme<rtהתוכניתראשלקרימינולוגיה,פרופ׳הואהכותב

באר־שבע.קיי,ע״שלחינוךהאקדמיתהמכללהובסיכון,בהדרהלקהילות
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