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מת?הדוםהאם
ובועט,חישהואשמועותיש
לקורונהקשרבליגם

10עמ׳לב־אדלר,ענת

פרסחתנייזמינומרצים

הרצאותלתתמחו״לנובל

כתיבהסדנאותלססודנסים

אובאשפוזאנשיםיצרפו

לצאתיכוליםשלאאנשים

ינהלויוגהמרכזימהבית•

דיגיסלייםמדיסציהמפגשי

עדייןאמנםחובבגילוגם

מרקוכמובעולםמסתובבלא

להמשיךבעיהלואיןאבלפולו,
הקורונהבזזם•גםלהרצות

הזוםאבללגסוס,מתחילהאולי

להישאר,כדיכאןוהואמתלא
מפיקיםמרצים,אומרים

שלאשגילוסדנאות,ומארגני

המסךעללוותרכדאי

לב־אדלרענת

לאע(

נפסיק

לדמדם
חייביםשלאלכךשהתרגלנו

שאפשראלאבפקקים,זמןלבזבז

ולה־בבוקסר,גםלזוםלהיכנס

עתיק

$TS1$ולהעתיק$TS1$

$DN2$ולהעתיק$DN2$מהכבי־הכובדמרכזאת

שים

$TS1$מהכבישים$TS1$

$DN2$מהכבישים$DN2$פתאוםהביתהומהמשרד

ישרודהזוםהאםהשאלה:ואיתםחוזריםהחיים

למרותעליושנוותראולשגרה,החזרהאת
ובעצם,האחרונה?בשנהלנושהתגלויתרונותיו

מצבבכללוישוגםגםאפשראםלהחליטלמה

תנצח.שההיברידיות

אוניברסי־שלהרקטורסגןרייך,אריהפרוס׳

טת

$TS1$אוניברסיטת$TS1$

$DN2$אוניברסיטת$DN2$,והמ־הפיזיתהלמידהכלעלאמוןבר־אילן

קוונת

$TS1$והמקוונת$TS1$

$DN2$והמקוונת$DN2$הסטוד־עםבקשרונמצאבאוניברסיטה

נטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$לקמ־אותםלהחזירבניסיוןהמרציםועם
פוס.

$TS1$.לקמפוס$TS1$
$DN2$.לקמפוס$DN2$סטודנטים"ישאומר.הואפשוט",לא"זה

שהאפשרותוברגעלקמפוסלחזורשהתגעגעו

לאאבללחזורשרצוכאלהוישכאן,הםניתנה

שכרוולארחוקגריםהםלמשלכייכולים,

לאוניברסיטה.קרובותדירותהשנהבמהלך
עלעמדנוללימודיםהחזרהשלהראשוןבחודש

למידההעדיפווהשארפרונטלית,למידה40%

בהקלטות".אובזוםמהבית,
פיזית,לחזורמעדיפיםהדבריםשמטבעמי

שעדייןהראשונה,השנהתלמידיהםחזרו,ואכן
הוריםלעומתם,סטודנטיאלית.אווירהחוולא

מע־שניתוארשלותלמידיםקטניםלילדים

דיפים

$TS1$מעדיפים$TS1$

$DN2$מעדיפים$DN2$ביוםמקרה,בכלהמקוונת.הלמידהאת

הכניסהחובתלהסתייםעומדתהקרובראשון

כךואז,לכולם,ייפתחהקמפוסהירוק.התועם

הזום.שלהמבחןשעתתהיהזונראה,

שיקרה?חושבאתהמה
גםלהגיע.ירצושסטודנטיםחושב"אני

לרא־אתמולבקמפוס.חייםרואיםכברעכשיו
שונה

$TS1$לראשונה$TS1$
$DN2$לראשונה$DN2$מתלהבהצהדיים",לארוחתבתורעמדתי
כלהזו,השנהסוףעדעדיין,"אבלרייך.פרופ׳

וזהוהדרגתית,היברידיתתהיהשלנוההוראה

מיוחדותכיתותעםלהתארגןלנויאפשרגם

כולםדברשלשבסופוערהקורונה,הנחיותלפי
פרונטלית".ללמידהיחזרו

הזום?שלהאופציהתתבמלואז

אתלשדרממשיכיםעדייןאנחנו"השנה

נוספות,במערכותאושבזוםביןהשיעורים
בצורותנשתמשבהמשךהקלטות.להעלותוגם

שונהבמינוןאבלדיגיטלית,הוראהשלשונות

השנה".שחווינוממה

אופציה,לאזהאומר,הואאחורנית,לחזור
למשלכמובזום,יתרונותגילינובהחלט"כי

הצלחנולאכהשעדלקהליםלהגיעהאפשרות
שאנשיםמשוםאופיזי,מרחקבגלללפגוש

וגםלקמפוס.לנסיעותזמןלהםואיןעובדים

בהוראהמוצלחיםדידקטייםכליםהמוןיש

בהוראהבהםלהשתמששאי־אפשדהדיגיטלית

והזמנתדיוןוקבוצותהפעלותכמוהפרונטלית,

זוכהאתלארחיכולאניפתאוםמתו״ל.מרצים

מביתולסטודנטיםשמדברלפיזיקה,נובלפרם

עליהםחשבנושלאדבריםאלהשבארה״ב,
הבאההשנהאתמתכנניםאנחנועכשיובכלל.

הקורונה".שלפניהשניםכמותיראהלאוהיא
רייךפרופ׳עםבשיחהשעולהנוספתנקודה

לאוניברסיטאותכעתנשואותהעולםשעיניהיא

ממשברהחוצהבדרךשנמצאתכמדינהבישראל,

בסגר,נתוניםעדייןשבהם"במקומותהקורונה:
כדיבישראלהאוניברסיטאותעלמסתכלים

הרילשגרה.החזרהאתלעשותאיךללמוד

והודיעובזוםמלמדותעדייןבעולםאקדמיות

ספקואיןפרונטלית,ללמדיחזרולא2022שער
עבורנוהזדמנותתהיההישראליתשההתנסות

גםיהיואבלנכון,זהאתלעשותאיךלהראות

מורכבת",בסיטואציהאנחנווטעייה,ניסוי

היברידייםקורסים

ומנכ״ליתנשיאסגניתעזר,בןאיילתד״רגם
כאןשהזוםחושבתהרצליה,הבינתחומיהמרכז

החזרתשלבתהליךכרגע"אנחנולהישאר.כדי

ההוראהכלעדייןאבללקמפוס,הסטודנטים

ובזום.פרונטליבמקבילמתקיימתשלנו

ללמידהכיתותשלרבותעשרותהכשרנו
הסטודנטיםעםהמרצהומסונכרנתהיברידית

אונלייןנכנםלהגיעיכולשלאמיאבלבכיתה,
השקענומהמתרחש.נפרדבלתיחלקומדגיש
מואצת,דיגיטליתבטרנספורמציההזובשנה

הכוונהכאשראיתנו,יישארמזהגדולוחלק

הזניקההקורונההאפשרויות.אתלהרחיבהיא

מקרה".בכלמתרחשיםשהיותהליכיםקדימה
לקמפוס?להגיעתכריחולאאתםאז

שלהמעבדובתקופתהזוהשנהכל"לאורך

הנוכחותחובתנכריח.לאמהקורונה,היציאה

ויכולשרוצהומיבשיעור,היאבקמפוס,לאהיא

כאלהגםיששלנוהסטודנטיםביןשיגיע.
ולכןבזום,ללמודנוחבטחולהםזרות,ממדינות

האופציות".כלאתמשלביםאנחנוכרגע

לגמרי?תיגמרכשהקורונהיהיהומה
הלמידהלצדאבלבקמפוס,ללמד"נחזור

קורסיםכמואופציות,עודיהיוהפרונטלית
יהיהואפשרכהיברידיים,מההתחלהשיוגדרו

הדיגיטליתהטרנספורמציהאתננצללשלב.

אא1ט?דנם
שיחותבאפליקציית

נגדמרוץמנהליםהווידיאו

עודלמצותבמטרההזמן,

הקורונהמנעמיאתקצת
תיגמרשהיאלפני

חלמוישראל

להתעדכןהאחרונההשנהבמהלךשרצהמי
בה־להסתפקהיהיכולבעולםהקורונהבמצב

צצה

$TS1$בהצצה$TS1$

$DN2$בהצצה$DN2$כשהסגריםזינקההיאזום:מנייתגרףעל

עלעלוחוליםובתיבוטלוטיסותהוטלו,
עלהראשוניםהפרסומיםעםוצנחהגדותיהם,
בסךומודרנה.פייזרשלהחיסוניםהצלחות

באוקטוברב־%536.ב־0202המניהעלתההכל

מיליארד140זוםשלהשוקשוויחצהשעבר
נעצרה.המטורפתהנסיקהלהיוםנכוןדולר.

שי־אפליקצייתהסיפור.תמציתזוהילמעשה,

חות

$TS1$שיחות$TS1$

$DN2$שיחות$DN2$בכלביתלבתשהפכההידידותית,הווידיאו

לפחותבהדרגההופכתהקורונה,בימיהעולם
למס־חוזריםהחייםשבהןבמדינותרלוונטית

לולם.
$TS1$.למסלולם$TS1$

$DN2$.למסלולם$DN2$ענקחברותהזמן,שחלףככלמזו,יתרה
ואחרות,פייסבוקסיסקו,מיקרוסופט,גוגל,כמו

הגנריהמותגשלהן.האלטרנטיבותאתשידרגו

"ארטיק""ג׳יפ",כמוהשתרשאמנם״זום"
אנשיםלשמועאפשרכבראבלו״פלאפון"

"Teams^זוםפגישתתכףלי"יששאומרים

מיקרוסופט(.שלהווידיאושיחות)אפליקציית

היחידההסברלאהיאכשלעצמההקורונה

היאאךבשוק,מתחרותהיולזוםלהצלחה.

יצי־וידיאוואיכותלשימושקלממשקהציעה

בה.

$TS1$.יציבה$TS1$

$DN2$.יציבה$DN2$נענובהשהתגלוהאבטחהובעיותהתקלות

החברהמסויםבשלבמהיר:ובתיקוןבהתנצלות

תכונותבשחרוריום90שלהקפאהעלהודיעה

בה.שנחשפוהפרצותבתיקוןוהתמקדהחדשות

אריקוהמייסד,המנכ״להכותרות,מןהרחק

והר־התהילהשימיהראשוןהרגעמןידעיואן,

ווח

$TS1$והרווח$TS1$

$DN2$והרווח$DN2$להגדיללמאמץבמקבילקצובים.הפנטסטי
המש־אתלהכילכדיהשרתיםקיבולתאת

תמשים

$TS1$המשתמשים$TS1$

$DN2$המשתמשים$DN2$האבטחהפרצותולסתימתהחדשים

לפיתוחהחברהאתדחףהואבתוכנההקשות

להותירשאמוריםחדשים,רעיונותשלנמרץ
הקורונה.כשתדעךגםהאש""עלאותה
ביןבכלל:דללאכהעדשהעלתההיבול

פל־"אוךזום",הושקהשעברהבשנההשאר,
טפורמה

$TS1$פלטפורמה$TS1$
$DN2$פלטפורמה$DN2$וכןבתשלום,ולשיעוריםלאירועים

עםיחדזוםהפעלתעלהמקלה"זום־אפס",

כמהלפיוידיאו.בשיחותאחרותאפליקציות

ועלמיילשידותעלגםבחברהעבדופרסומים
ערכהזוםהציגהבאחרונהייחודיים.שנהלוה

להוסיףלהםהמאפשרתאפליקציות,למפתחי
מפתחים.שהםיישוםלכלהווידאושירותאת

החב־לרשתותזוםאתלהחדירהיאהמטרה

רתיות,

$TS1$,החברתיות$TS1$

$DN2$,החברתיות$DN2$האון־ליין.לחנויותואפילולמשחקים
עלזוםהכריזההשבועהכל:לאעודוזה
לאפליקציה.)וחינמיות(מדליקותתוספותכמה

אתלארגןלמארחהמאפשרתאופציהלמשל,

הח־אתשמחליףוירטואליברקעהמשתתפים

לונות
$TS1$החלונות$TS1$

$DN2$החלונות$DN2$:ישיבות,חדרלימוד,כיתתהמשעממים

מיק־שלובסקייפTeams^ועוד.אודיטוריום
רוסופט

$TS1$מיקרוסופט$TS1$
$DN2$מיקרוסופט$DN2$אכפת.למיאבלקודם,זאתעשואמנם

לדעתלשיחהמצטרףלכלמאפשרנוסףעדכון
אתלשתףאולשמוריכולמשתתפיהמביןמי

שמאפשרהנעלם",ה״עטאתגםוישתכניה.

בלימשותףבמסךאובייקטיםולסמןלהדגיש

מעצמו.ייעלםהואכך:אחרהסימוןאתלמחוק

להספיקכדיהזמןנגדמרוץמנהלתזום
לפניהקורונהמנעמיאתקצתעודלמצות

שלאחריה.לחורףלהתכונןכדיוגםשתימוג,

ינטשומשתמשיםכמהלנחשיכוללאאיש

הסערה.כשתחלוףאותה

TfJ1 LID103-5617166סקס.03-5635050טל.67138אביבתלס״ת(דרך)לשעבר96-98בגיןמנח□דרךתקשורתימידעFIBE^
202111אפריל30שישייוםאילןבראוניברסיטתלקט

הערה




ג׳םנבו.אשכול

200טםכתיבה

נוטרבני

ד״ראיילתבועזר,
תבעתחומי.״זהחר

מסכיםמילניאלס.של

שלהם"השפהזאת

לארחאלהיוגה.שמר,אלה

לאמחדלליוגהבנירמורה
שבועכלאלאבשנה,פעם

If®('־*״

רייך,אריה□תם׳
בר־אילן.אוניברסיטת

עלמסתכלים"בז־וו״ל

בישראלהאוניברסיטאות
אתלעשותאיךללמודכדי

לשגרה"החזרה

ולנסיסיגל

מפיקתבלו,
אירועים:

צמא"הקהל

עםלמגע

האמנים"

חובב.גיל

יכולאני"בזום

הרבהלהראות

תמונותיותר

וסרטונים"

שאנחנובשירותיםגםאלאבשיעוריםרקלא

הםגםלהיותשיהפכולסטודנטים,נותנים

אונלייף.וגםפיזיתגםויינתנוהיבריריים
טובה.ההיברידיותאז

ומע־טובההכוללתהחוויהדברשל"בסופו

ניקה

$TS1$ומעניקה$TS1$

$DN2$ומעניקה$DN2$תשכחיאלחדשנות.שלחוויהלסטודנטים

ה־08־09שנות)ילידיהמילניאלסדורשזה

חלקזההיברידיותמסכים,בשבילםע״ל(.
לדבריודעיםהםשלהם,השפהזאתמהחיים,

תהליךהוויםאנחנונוח.בהומרגישיםבה
האיצה".שהקורונהאבולוציוני

קלהיהלאומרצה,סופרבשלן,חובב,לגיל
אבלהשחורות,הזוםלתבניותעצמואתלהכניס

המסךבתוךשההשתכשכותגילהזאת,משעשה
וכסף.זמןמאודהרבהחוסכתובעיקרלו,נעימה

שמזמיניםהגופיםשלכסףאלאשלו,כסףלא

פס־"ההרצאותלעולם.מסביבלהרצאותאותו

קו

$TS1$פסקו$TS1$

$DN2$פסקו$DN2$,הזום,שלהאפשרותהתעוררהואזלגמרי

כששקעאבלמאוד,ממנהפחדתישבהתחלה
שאפילוחביבמאודמדיוםשזהגיליתיהפחד

פתאוםהתפוצות.עםשליהקשראתחיזק

אתולהטיםכנסלעשותצריךשלאגילואנשים

הדו־סיפוריאתשיספרכדיבביזנסחובבאדון

דות

$TS1$הדודות$TS1$

$DN2$הדודות$DN2$,הסייבר".בפלאילהשתמשגםאפשרשלו

פחות.ולשלם

זהאחדמצדאזמלון,ולאטיסהלא"ברור.

שנימצדאבלבשבילי,פולומרקוחווייתפחות

אירועלעשותרוצהבסיןהשגרירותפתאום

לוחציםהבעיה?מהוהופ,ירושליםיוםלכבוד

נמצאהנחמדהקירחוהקשקשןכפתורעל

יכולאנישבזוםגיליתילכךמעברהמסך.על
לאשאנימהוסרטונים,תמונותהרבהלהראות

המון"ישרייך:אריהפר1פ׳
מוצלחיםדידקסייםכלים

שאי־הדיגיטליתבהוראה

אפשר

$TS1$שאיאפשר$TS1$

$DN2$שאיאפשר$DN2$להשתמש

הפרונטלית,בהוראהבהם
דיון.וקבוצותהפעלותכמו

אתלארחיכולאניפתאום

לפיזיקה,נובלפרסזוכה
מארה״ב׳לסטודנטיםשמדבר

25ליקמו״מידחובב:גיל

שלאתיזהרשאמרו,יועצים

שלךההרצאותאתיקליטו
זהשירגיעו.יאללה,בזום.

לתל־שעברירושלמיכמו
אביב

$TS1$לתלאביב$TS1$
$DN2$לתלאביב$DN2$אחרישנה30גםאבל

אתלויגנבושביםפוחד

אתרוצהבכללמיהמגבת.

שלך"המעפנההמגבת

להתמקדמעדיףאנישםבמה,עלכשאניעושה
במקרן".ולאבקהל
לכמות?חוזרולאלזוםחותךאתחזהו,אז

מרצהואנילבמות,בענקחזרתילך?"נראה

צמאישפעם.אישהרציתיממהיותרבארץ

מופיעואניבתרבות,פרונטלייםלמפגשיםגדול

אזיולי.עדותפוסבשבועפעמיםארבע־חמש

מרצהאניבמקבילאבלחזר,לאעודחו״לנכון,

עליו".ויתרתילאבזום.גם
היכרידי.אתהגילי,

ספר־הרבהלעשות,יכולאנימה"נו,

ניות

$TS1$ספרניות$TS1$

$DN2$ספרניות$DN2$שהןליאמרואיתימפגשיםשמארגנות
כיףשיותרגילואנשיםכיהזום,עםממשיכות

אגיעושאנילצאת,ולאלהתלבשלאלהם
קמומידבמקבילאבלהבית.עדבערבאליהם

אותך,יקליטושלא׳תיזהר,שאמרויועצים25לי
שליטהלךואיןמתגלגלתההרצאהיודע,אתה

ירו־כמוזהשירגיעו.יאללה,הולכתי.היאלאן

שלמי
$TS1$ירושלמי$TS1$

$DN2$ירושלמי$DN2$אחרישנה30גםאבללתל-אביבשעבר

למיםייכנסהואשכאשרפוחדועדייןליםהולך
המגבתאתרוצהבכללמיהמגבת.אתלויגנבו

ההרצאהעםזהככהאזתרגיע.שלך,המעפנה

זום,נימוסיישאותה.לייגנובלאאחדאףשלי,
לבנישולחיםולאבסתרמקליטיםלאאנחנו

גםשילוב,יהיהבחינם.כרטיסשלנוהדודים

בעדו".מאודאניזום,וגםפיזייםאולמות

איל״ןעםכתיבהסדנאות
ולנסי־בלוסיגלוהתרבותהאירועיםמפיקת

לזום,פעילותהאתהאחרונהבשנההעתיקה
ובגדול:חוזרתהפיזיתשהפעילותאומרתאבל

רובסדנישלבהופעהשעברבשבוע"הייתי

הבי־ללכתרצולאואנשיםבאולם,ניצניויאיר

תה.

$TS1$.הביתה$TS1$

$DN2$.הביתה$DN2$ושובושובלבמה,שיחזרולהםוחיכועמדו

כמהוסיפרוודיברווחיבקוניגשוואנשיםיחזרו,

צורךעלעונהוזהבזום,איןזהאתמקסים.היה
ישראלי".ובעיקראנושי,מאוד
עולםמבחינתציודלקפליבולחזוםאז

התרבות?

הואשבהםמקומותישהריבעצם?"למה

שלזוםהרצאתלנוהייתהלמשל,מעולה.עובד
האזוריתבמועצהבספרייהקישקהמישלהיוצר

בירוש־גרקישקהנהריה.לידשזהאשר,מטה

לים,
$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$המרחק,אתלבטלהצליחוהמסכיםאבל
נהנוהםכמהלנולכתובהפסיקולאואנשים

הופעתלספרייהלתתמצליחהאניאזמהמפגש.

הסעותצריךלאכייותר,נוחבמחיראיכות

לצפות".יכוליםהארץמכלואנשיםוציוד,
כזום?ממשיבהאתאז

מג־להםשישולכאלהלרחוקים,"ממשיכה

בלות
$TS1$מגבלות$TS1$

$DN2$מגבלות$DN2$,בקדיית־גת,המתנ״סלמשלכמוטכניות
אירו־עושיםהםאובשיפוצים,עכשיושנמצא

עים

$TS1$אירועים$TS1$

$DN2$אירועים$DN2$.מטעמיםזהאתצריכיםשלאמיאבלבזום

הפדונטליות.להופעותחוזריםבהחלטטכניים,

האמנים".עםלמגעצמאהקהל

אלהיוגהמוסדשלהבעליםשמר,אלהגם

מהאפשרויותנהניתתל־אביב,בנמלהוותיק

להישלדבריה,לה.מעניקשהזוםהחדשות

"אתמורים.גםאלאתלמידים,רקלאמרחוק

כימום,מעביריםאנחנוהפילוסופיהשיעורי

בערבבשמונהבביתלהיותנוחמאודשזההבנו

בעזרת"ופתאוםמספרת,היאלשיעור",ולהאזין

בשנהפעםרקלאכאןלארחיכולהגםאניהזום

מהעו־ליוגהבכיריםמוריםשבועבכלאלא

לם.
$TS1$.מהעולם$TS1$

$DN2$.מהעולם$DN2$מבוקשתמורהעכשיואצלנומלמדתאז

הסטודיומהודו".נחשבתמורהוגםמאיטליה,

השיעוריםכלאתבלייבהמנוייםלבתימשדר

היובהתחלה"אםפרונטלית.בושמועברים

יותרישעכשיובאולם,ופהותמוםאנשיםיותר

גםישהשיעוריםבכלעדייןאבלבאולם,אנשים

מום".משתתפים

מום?להישארמעדיףמי

והצטרפולתל־אביבמחוץשגרים"כאלה

מתאמ־לנוישפתאוםהקורונהבמהלך

נים

$TS1$מתאמנים$TS1$

$DN2$מתאמנים$DN2$ומחיפה.ומבאר־שבעהנשיאמכפרכזום

בסביבה,פהגריםכןבזום,שהצטרפוכאלהוגם

מיוישמהבית.להתאמןמעדיפיםשהםרק

מדי־שיעוריגםככה.ופעםככהפעםשרוצים

טציה

$TS1$מדיטציה$TS1$

$DN2$מדיטציה$DN2$נוח".שזהמצאנוכימוםמעביריםאנחנו

ההיב־והמציאותלזוםהמעברשבותחום

רירית

$TS1$ההיברירית$TS1$

$DN2$ההיברירית$DN2$סדנאותהואהידיעהאתמאודהרחיבו

"סדנאותמנהלתגבאי,לימוראומרתהכתיבה,

אשכולהסופרשללכתיבההספרביתהבית",
הזום"בזכותגירלי.אוריתוהמשוררתנבו

מוצריםפיתחנווגםחדשיםלקהליםהגענו

נקודתיות.קצרות,כתיבהסדנאותכמוחדשים,
200שלכתיבהג׳םלעשותהיהאפשרפתאום

מורים400שלאונבו,אשכולעםנוערבני

שנמצאיםאנשיםפתאוםגידלי.אוריתעם

מהביתלצאתיכוליםשלאכאלהאובאשפוז,

להםשישאובעייתית,חיסוניתמערכתבגלל
בסדנאות.להשתתףיכוליםגופנית,מוגבלות

ולאאיל״ן,עםכתיבהסדנאותעכשיולנויש

אפשרהגלגלים,כיסאעםולעלותלרדתצריך

ללמוד".ולהתחילהמחשבמוללהתיישבפשוט
מגוזינתבם?העתידייראהאיךאז

שמתמודדותלאוכלוסיותשקשורמה"בכל

באונלייןבפנינושנפתחהעתירמוגבלות,עם
בכללשקודםפתרוןנתןזהכיספק,ללאימשיך

וסד־מהאונליין,התעייפנואבלקיים.היהלא

נאות

$TS1$וסדנאות$TS1$

$DN2$וסדנאות$DN2$אניובגדול.החרט,בהחלטפניםאלפנים

ומהפגישות,החוץמןשנשבעשאחרימאמינה
אינטימיתכאופציהלאונליין,עדנהתהיהשוב

הזמן".לניצוליותרויעילה
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