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 דבר המערכת  

 1לת קסטלר אי, ו'רות בנג
 

א' במגמת העיצוב  היא פרי עבודתם של תלמידי שכבת יזה  ליוןיבגהמוצגת  נעורים  התערוכה

 והאמנות בתיכון ביאליק רוגוזין בתל אביב.  

של מה זה אומר בשביל כל אחת ואחד  בסדנה לאמנות התמודדו עם השאלה הרצינית  לומדים  ה

הקשיים והשאלות המעסיקות  על  האתגרים,  על    ,היופישוחחנו כהכנה  על      . נוער  בן  מהם להיות 

   .ונערות האישית שלהם כנערים ית החייםעל חוואותנו וללמד  ומר אותם/ן? ומה יש להם/ן ל 

ולבנות מפת    , לחקור אותו חזותית , לכתוב עליואתגר אישי  לנסח  תההי   בסדנה המשימה שניתנה  

מ המורכבת  דימוייהשראה  או  אחרי  הבשלב    ם.תצלומים  כל  גיבוש  שני  הראשוניים  התוצרים 

 העבודות לתערוכה.סקיצות ומהם תכנן/ה ויצר/ה את העבודה או סדרת הכין   ת/לומד

המציאות החיצונית והפנימית המאתגרת, הצורך לענות ולעמוד בציפיות ההורים, העיסוק במראה  

ונפשו/ה  גופו/ה  את  מתבגר/ת  כל  של  והקבלה  בחרו  אלו    ,החיצוני,  אותם  הנושאים  מתוך  חלק 

 . לחקור וליצור  הלומדים

החוויה כמתבגר/ת. התמודדות  כל אחד ואחת מנסח/ת לעצמו/ה קצת אחרת את האתגר שלו/ה ואת  

נפשיות,   התמודדויות  עצמית,  קבלה  חיצוני,  מראה  חברתי,  לחץ  צעירה,  אהבה  של  שאלות  עם 

הם   ועוד,  אלכוהול  הצלחה,  מינית,  נטייה  סיכונים,  לקיחת  מוצא    נושאיםדיכאון,  נקודות  שהוו 

   להתחלת תהליך חשיבה ויצירה, מהם נולדו העבודות המוצגות בתערוכה.

גלגלו  תניחות שאשר נולד מתוך ש   על האירוח  ולהודות למערכת זמן תפס"ן  זו הזדמנות להזכיר  

יצירת  זמן תפס"ן הנו במה למפגש והזדמנות לתערוכה זו מדגישה כי    . מתבגרלכליניכא של הבדרך  

,  בתי ספר, אומנים, מורים, מחנכים  בני נוער, בין פסיכואנליטיקאיםבין מורים ומפגש בין בני נוער,  

אפשרישל  והפרקטיקות   כך  הבלתי  בנג'ו  עםיחד    ,  ,  תפס   רות  זמן  על  רבות  דיברנו  ן  "ומערכת 

להתחיל  החלטנו  ו   ןתפס מקום    עםבתל אביב  ביאליק רוגוזין    תיכון  שלהאפשרות לשיתוף פעולה  

נצליח גם להעמיד את התערוכה בין כותלי    ,בהמשך, אולי  המוצגת כאן כהתחלה, ואוליבתערוכה  

   ן.למקום תפסצרים  והיו  הכותבים   ,ן ולארח את הקוראיםתפס

 

 

 

 

 

 

 

 

 
על    שהתקיים במקום תפסן ,  הסמינר הראשוןמ תפס"ןבאביב ותלמידה  -ב בתיכון ביאליק רוגוזין בתלאילת קסטלר היא מורה לאמנות ועיצו 1

 המתקיימת כבר שנתיים וממשיכה שנה שלישית. תבגרהכליניכא של המ תוכנית , והאפשרות של המורה 
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 אהבה בגיל התבגרות 

 רהווה מרטון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחרתי בנושא אהבה בגיל 
ההתבגרות כי אהבה בגיל 

זה היא שונה מאהבה 
בגילים אחרים, בעיקר 

באהבה בגלל שמדובר 
תבגר רואה מראשונה. כשה

את מושא אהבתו המערכת 
הגופנית שלו מגיבה אליה 

הות. העיסוק ובעוצמות גב
בקשר, בהתאהבות 

ובמחשבות על האהוב 
מעסיקות ולפעמים לא 

 נותנות מנוחה.

שלי בחרתי לרשום  ברישום
בפחם שני נערים מאוהבים, 
ולהראות דרכם את הקשר 

והחיבור הקיים בין שני 
 .אנשים

 



 2021 וליי  ,42תפס"ןזמן      

4 
 

STEENAGERS TAKE RISK 

 ראגוקוס אנג'ליקה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרויקט והציור שלי יצאו 
מתוך חוויה ותחושה פנימית 
מוכרת זו, אני רואה סביבי 

חברים ובני נוער אשר לוקחים 
סיכונים ואפילו מאבדים את 

עצמם ואת שפיותם או בני נוער 
שעצובים על מי שהם, או על כך 
שהם לבד, אפילו שסביבם יש 
הרבה אנשים אוהבים, אבל 
 התחושה שלהם היא של לבד.

אני רואה חברים אחרים שכל 
מה שהם רוצים ומנסים הוא 
להצליח, אבל זה לא קל והם 
עצובים ולא מצליחים והם 

 נופלים.

גם אני הייתי במקומות האלה 
בהם נפלתי וחזרתי ונפלתי שוב, 

אבל היום אני יודעת איזה 
 סיכון אני וחברי לקחנו :(
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 שינה ועייפות בגיל ההתבגרות

 גלימבה   דניאל ג'וש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחלתי לצייר כרית והוספתי 
פנדה ישן מכיוון שחשבתי מה 

אנחנו כנערים ונערות עושים בגיל 
ההתבגרות ויצא לי לחשוב על 

כמות שעות השינה שהכי משפיעה 
עלינו כבני הנוער, אנחנו או ישנים 
או רוצים לישון. חלק גדול מהיום 

 אנחנו ישנים. 

התחלתי לצייר עץ בצבע אדום 
לפנדה מכיוון  כהה ובהיר מסביב

שהרגיש לי שקצת ריק לי בציור 
וחשבתי על כך שרוב בעלי החיים 

אוהבים להיות מסביב לעץ 
ולהתחמם בו, כשאני חושב עכשיו, 

עץ יכול להיות המראה, יכול 
להראות לנו את גיל ההתבגרות 

שלנו מפני שכל גיל העץ צומח 
ממש כמונו בני הנוער , צומחים 

רת. ומתפתחים עם כל שנה שעוב
בנוסף לעץ הוספתי שני סוגים של 

ילד ומתבגר,  הילד  -בני אדם
מנסה לקטוף תפוח והמתבגר מבין 

שיש הרבה דרכים אחרות לקטוף 
 את התפוח המסוים.
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 אסיקל סן פדרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ככל שאנחנו גדלים העולם 
מתחיל להשפיע על איך שאנחנו 

מסתכלים על עצמנו, מראה, 
אישיות וכו׳. הביטחון בגוף 
שלנו באיזשהו שלב מתחיל 

לרדת ואנחנו מרגישים שאין לנו 
שליטה בזה. אני רציתי 

בעבודותיי להעביר מסר של 
אהבה עצמית ולהעריך את 

עצמנו כפי שאנחנו כמו כמה 
שלי. אני בחרתי מחברי המגמה 

להעביר  את זה בצורה יותר 
פרובוקטיבית כפי שניתן לראות 

זו הייתה ודרך היצירות שלי 
המטרה. הגוף שלנו לא אמור 

לתת לנו להרגיש לא בנוח, 
חייבים לקבל אותו כפי שהוא. 

היצירה הראשונה מורכבת 
מארבע סלקים של פלג הגוף 

התחתון שלי, מתוך כוונה  
וויות שונות. לתפוס את הגוף בז

בכוונה לא ציירתי אותם בצבעי 
גוף כי רציתי שאנשים יסתכלו 

עליהם לא רק בתור אנשים 
אלה רציתי שיעריכו את היופי 

של גוף והאסתטיקה שלו. 
ליצירה השנייה שלי בחרתי 
לצייר אישה עם כנפים של 
 מלאך, בשביל לסמל חופש.
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 לחץ חברתי 

 פטדו   ג'מיפר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברוב המקרים בגיל 
ההתבגרות יש הרבה לחץ 

חברתי וחילוקי דעות, 
נערים נגררים לכל מיני 

שטויות, עושים דברים שהם 
אפילו לא בטוחים לגבם, 
שותים, מעשנים, חוזרים 

הביתה מאוחר, מקשיבים 
לחברים מבלי שאתה עצמך 

. ובמיוחד בגיל 100%רוצה ב
הזה זה קורה, בגיל 

ההתבגרות מתחילים להבין 
מי באמת החברים שלך מי 

הצבוע ומי חבר אמיתי. ועם 
זה מגיע הלחץ החברתי, 

לבחור מי החבר שלך ואם 
לא הוא לא יהיה חבר שלך 

וכל מיני חוויות שונות, 
בעקרון לחץ חברתי קורה 

אם לאותו נער יש פחות 
ביטחון להגיד ״לא״ ויש את 

הנערים שיותר חוששים 
מה שיש להם להגיד את 

להגיד או להגן על האחר, 
והכל קורה מבלי שאתה 

 רוצה או מתכוון.
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 דימוי עצמי 

 סינית משה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דימוי עצמי חשוב להרבה 
מבני הנוער, רוב בני הנוער 

מרגישים חסרי ביטחון. ועקב 
חוסר אהבה עצמית הם 

נהיים דיכאוניים, עצובים, 
במצב רוח לא טוב, 

מבואסים, וחלק גם מנסים 
לרדת במשקל בדרכים 

העלולות לפגוע בבריאותם 
 ובמצב רוחם. 

אני חושבת שלא צריך לסכן 
של  את עצמך רק בגלל דעות
אנשים ושכל אחד צריך 

ללמוד לאהוב את עצמו כפי 
 שהוא
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SO DEPRESSION 

Magrate njenga 

 

So I think that depression is the 

most unpleasant thing to ever 

experience it is that absence of 

being able to think that you 

will never ever be cheerful 

again because it’s not just 

sadness it’s more than that. It’s 

The loss of motivation the loss 

of hope it’s feeling nothing it’s 

not wanting to be alive 

anymore it’s wanting to feel 

something so bad that some people cut         it’s getting tired of trying it is trying to stay 

strong for everyone around 

you it’s having a battle with 

your own mind it’s tough 

trying to kill something that 

eats u alive and there is 

nothing you can do about it no 

matter how hard you try it just 

doesn’t go away 

 

Detail from video art 

work 
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 אהבה 

 קורינה שרי מזרחי פריירה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אהבה בשבילי זה.. 

אהבה היא בנייה מושכלת של שני אנשים 
חכמים שמחליטים להיות חברים, שותפים , 
ואוהבים טובים שלמרות הבעיות שאך פעם 

לא חסרות הן נבחרים כל בוקר להמשיך 
 וללכת בחיים ביחד. 

הטובה ביותר היא זו שגורמת לך  האהבה
זה  ,אותך בדברים פשוטים תלחייך ומסנוור

קחת הבוקר ול צעאמהודעה בב ותךא להפתיע
בעבודה עשיתי שלושה ציורים כל אחד אותך 

 : קצת אחר אומר משהו

בציור הראשון הגבר מתקן את הלב של אישה 
 שלו.

 לתקן את הלב ה מנסמהצד שלו כל אחד בשני 
כבר והאישה מבולבלת ובאחרון  שלו.השבור 

 .ולא יודעת מה לעשות

בציורים השתמשתי במעט צבעים ובחוט  
 ם לתפור את מה שזקוק לתיקון.ריקמה אדו
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 דימוי עצמי ומראה חיצוני 

 אבל  ביתלחם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנושא שלי התחיל בהתמודדות 
עם חצ'קונים על הפנים. 

חצ'קונים זה בעיה רצינית בגיל 
ההתבגרות ואין הרבה דרכים 

להפטר מזה, חצ'קונים על הפנים 
-ועל הגוף זה מציק ויוצר אי

ההתבגרות המראה נעימות. בגיל 
החיצוני הוא הדבר הכי חשוב וכל 

דבר קטן שרואים בגוף משנה. 
משווים את עצמנו   אנו בגיל הזה

לאחרים וזה עלול להוריד הרבה 
מהביטחון העצמי של כל בן נוער, 

בנוסף כולנו עסוקים במחשבה 
 מה האחרים חושבים עלינו.

-בציור שלי רואים את הטורסו
במקום החלק העליון של נערה ו

הראש שלה יש כל פעם דברים 
אחרים והם מסמלים ומתארים 

את המחשבות שלה והעיסוק של 
 הנערה במראה החיצוני שלה.
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 ריאות נפשית ב
 

 קרן אגילר 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רודפת אותך ואת לא יודעת  -בריאות נפשית היא בלתי נראית והיא פועלת כמו רוח רפאים
  למה.

להודות שקורה משהו, שמשהו משתנה בתוכך ולפעמים לא את או לפעמים את לא רוצה 
 האחרים לא מאמינים בקיום של התחושות האלה.

אבל את מרגישה לפעמים כאילו הקרקע נשמטת מתחת הרגליים ואת לא יציבה, או שאת 
 מרגישה כלואה בכלוב של נפשך.

הדבר האמיתי, מילים שמשמעותם פקפוק או ספק נזרקות באוויר, אבל את יודעת שזה 
 יותר מכל דבר אחר בעולם .  אמיתי

בציור שלי ניסיתי לתאר את התחושות האלה, לחפש דימויים המתארים את הבלבול את 
 התחושה הפנימית ואת חוסר היציבות שמרגישים.

 
בגיל ההתבגרות אנחנו חווים לראשונה רגשות שאף פעם לא הכרנו לפני, כך שאנחנו 

חנו עוברים וזה יכול להוביל לרגעים קשים, לבעיות בחיים, מה אנ  יכולים לא להבין
בלימודים, עם חברים, או עם ההורים. כשאת לא מבינה מה את עוברת אז את מאשימה 

 את עצמך, וזה מוריד לך את הביטחון.
אותך, זה   להתחיל להכיר את עצמך ללמוד על עצמך ומה עושה לך רע, וטוב ומה משמח

 הכי טובה שלך ואולי אף לאהוב את עצמך. חשוב כדי להיות הגרסה
על הנפש ועל הגוף  -לדעתי, אם מבינים או לומדים שבריאות נפשית משפיעה על החיים 
 אז אפשר להבין את עצמך יותר ולחיות את החיים הכי טובים שלך.
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 מה זאת אהבה? 

 קרן ג׳וי גאטמייתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אהבה היא דבר מסובך. מכל המובנים.

אהבה בין חברים, בין הורים לילדים, 
מורה לתלמיד, בין בני זוג, ביני לבין 

שונים.. אהבה  סוגיםעצמי לבת זוג ועוד 
היא תחושה. תחושה שקשה להסביר 

במילים. אהבה יכולה להיות כיפית 
ושמחה, אבל היא גם יכולה להיות 

עצובה וכואבת לאדם מסוים. אהבה 
יכולה לעשות טוב להמון אנשים, אבל 
גם יכולה לגרום לנזק לבן אדם אחר. 

אהבה באה מכל הגילאים. ובעיני אהבה 
אותה  מופיעה רק שנחליט לראות

 בחיינו. 

מה זאת אהבה? אהבה זה המון דברים 
שקשה להסביר במילים, אבל אפשר רק 

 לראות ולהרגיש אותה.
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YOUR  SCARS ARE BEAUTIFUL 

 משרקי  קייטלין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני הייתי ילדה חסרת ביטחון בגלל המראה 
שלי, לקח לי זמן להבין שהדברים האלה 

אנשים סביבי עזרו המי שאני, ל עושים אותי
לי להבין את זה, ועם הזמן הבנתי שאני יפה 
למרות ״הפגמים״ שאני לא אוהבת בעצמי, 

 וכל ״פגם״ בי הוא יפה.

 להעציםהחלטתי שאני לפחות אנסה 
 אחרות, ולהעביר מסר דרך הציור.

ציירתי אישה עם ״צלקות״ על הפנים, 
בעצם אפשר לראות שזה לא באמת 

הרי צלקות זה מכוער, אבל  ״צלקות״ כי
יפה ויוקרתי, כי ציירתי את הצלקות כמותג 

ככה זה הצלקות שלנו, הן יפות ואף 
יוקרתיות וזה מה שהופך אותנו למי 

 שאנחנו.

כל המטרה של הציור הזה היא להדגיש 
לאנשים שהצלקות שלהם יפות, כל חלק 

בהם שהם פחות אוהבים זה יפה, ואין להם 
 טחון לגבי זה.מה להיות חסרי בי

וכל מי שירד עליך והוריד לך את הביטחון 
 תמיד תשאלי את עצמך מי הם בכלל?״ 

״מי אתם שתורידו ביטחון לבן אדם 
 כשאתם לא יהלום?״

אני בטוחה שלכל אחד יש כמה דברים 
שהוא רוצה לשנות בעצמו אבל כשזה מגיע 

אלי, לא הייתי רוצה להיות כמו אף אחד 
הדברים שאני פחות אוהבת הם אחר, כי 

 הדברים שהופכים אותי למי שאני.
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YOUR SCARS ARE BEAUTIFULL 
YOUR SCARS ARE BEAUTIFULL 
YOUR SCARS ARE BEAUTIFULL 
YOUR SCARS ARE BEAUTIFULL 

 

 יש לך את כל הזכות 

 לחיים יפים 

 מי אמר, שאת לא מושלמת?

מי אמר שאת לא שווה את 
 זה?

מי אמר שאת היחדה 
 שכואב לה?

תאמיני לי זה המחיר של 
 יופי.
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 לחץ חברתי 

 קרלין  קייט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ חברתי הוא שינוי שבו 
מתבגר משנה את התנהגותו 
כדי להיכנס לחבורה כלשהי, 

חבורה מגניבה או מקובלת 
 יותר. 

הלחץ החברתי יכול לעודד 
מתבגרים לעשות דברים 

רעים או לא טובים לעצמם, 
מתבגר שנכנס ללחץ חברתי 

עלול לעשות דברים שלא עשה 
ולא רוצה לעשות. לדוגמה: 

לחץ חברתי יכול לגרום לנער 
שלא עישן בחייו, להתחיל 

 לעשן וגם לשתות אלכוהול. 

אלא רק חלק מהדברים 
השליליים הנובעים מלחץ 

רתי, לחץ חברתי יכול חב
לגרום לנער לעשות דברים 

חיוביים, לדוגמה: נער שרוצה 
להצליח בלימודים יכול 

להיות מושפע מהאנשים 
הסובבים אותו וכך גם 

 להצליח.

 

 



 2021 וליי  ,42תפס"ןזמן      

17 
 

 

LGBT 

 סלמון טרואונג טו צ'ין 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  My topic is about homosexual love, 
nowadays we are in a developing society, 
however "Homosexual people" have not been 
accepted by many people, some countries even 
proclaimed punishment for people that are 
homosexual, it is of a very negative nature.. 

   However, everything has two sides, there are 
people who discriminate and of course there 
will be supporters.. 

  I chose this topic because for me love is an 
attraction between two souls, it is normal to 
love a same-sex person and no one can judge 
that it is unnatural, is unethical.. 

   We do not have the right to judge anyone's 
life, they have their own path, if you don't like 
it, then ignore it, why should you care and 
speak harshly discriminatory words? 

   That is linguistic violence, emotional 
violence, I hope if someone has a bad outlook 
on LGBT, please behave civilized and be a 
kind person even if you don't like, be kind and 
civilized,  people and qualities. 

   I drew three pictures, the first I got an idea but 
then I came up with an idea and I drew 2 two 
for improvement. the contents of all three 
paintings are about the theme of "homosexuals.  
love  ."  

The simple picture is about a girl braiding a girl 
in a red dress, a girl's tenderness towards her 
lover, if you ask "how is a homosexual lover "?
So here is the answer, they are normal, normal 
couple together, they do what they like 
together, talk about their favorite topics. 

If it's a guy with another guy, they can play 
games and play sports like everyone else.  

Love someone is gay, just say, their soul 
attracts you and your soul vibrates with that 
frequency. 
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 מה זו אהבה? 

 י שרה דדז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהבה זה מושג גדול הכולל בתוכו המון שאלות 
ומחשבות הרודפות אותנו כל הזמן. קודם כל אני 

בשאלה החשובה ביותר מה זאת בעצם  אתחיל
רעה, מצד אהבה? אהבה היא תחושה טובה וגם 

אתה  -ראשון טוב לך כמו שבחיים לא היה לך טוב
מאושר, אתה מרגיש שלווה סוף סוף ושהלב שלך 
שלם ואתה יכול להיות הכי אמיתי עם הבן אדם 

שאתה אוהב, כנה, סובלני ואכפתי. ומרגיש בעיקר 
שמצאת בית אמיתי חם ואוהב המקבל אותך עם כל 

בוקר החסרונות והיתרונות שיש לך. שאתה קם ב
אתה לא מספיק לחשוב על האהוב עד הרגע בו אתה 

 הולך לישון או עד שתפגשו שוב.

מצד שני אתה מרגיש שרע לך עם עצמך מרגיש 
שאולי אתה לא מספיק טוב בשביל הבן אדם שאתה 

אוהב,  אתה נכנס עם עצמך לשאלות  האם אני 
מסוגל לתת אהבה למישהו אם אני לא אוהב את 

ב מטורפים וחשש שהבן אדם עצמי? יש לך כאבי ל
שאתה אוהב לא אוהב אותך בחזרה, וזה  הורג 

 ושובר אותך לחתיכות.

יש מושג כזה שאומר ''שאוהבים מישהו נותנים לו 
ללכת'' ,שזה הדבר הכי קשה כי מרוב שאתה רוצה 

לתת לו את הלב שלך ואת הנשמה שלך ואת כל כולך 
ו אתה צריך לשחרר כי אתה רואה שלא טוב לך אית
ושאולי יהיה טוב יותר עם מישהו אחר, שיביא לך 

 לך.  האהבה שמגיעהאת 

א יד שמשחק בלב ומתארת ימה שבעצם ציירתי ה
הם  -את מה שרוב האנשים עוברים ביום יום שלהם

מכירים מישהו נקשרים אליהם מדברים איתו כל 
יום, מכירים את החולשות והחוזקות שלהם ואת מי 

שהם. מפתחים רגשות לבן אדם ובלי להתכוון זה 
קורה, וזה חזק ומדהים שאתה לא רוצה להפסיק 

גיש בגג העולם, כאילו לדבר עם הבן אדם, אתה מר
זה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, אבל אז זה נגמר 
ההודעות ממנו מפסיקות להגיע והוא בקושי שם לב 
אליך ואתה מרגיש באותו הרגע כאילו מישהו ריסק 
לך את הלב לאלף חתיכות שאי אפשר לתקן, מרגיש 

שהוא שיחק לך בלב כאילו זה היה משחק עבורו 
הלאה ואתה עדיין מנסה לעכל וזהו, הוא ממשיך ו

את מה שהיה לך איתו ואתה לא מצליח להבין למה 
בעצם הוא שיחק לך בלב אם הוא לא היה מסוגל 

בכלל לשמור עליו? למה לשחק את כל המשחק 
 המלוכלך הזה?  ואתה שואל את עצמך איך הגעתי

 ? למצב הזה
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 אלכוהול 

 סיקור   נתנאל

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בימינו שותים אלכוהול נערים 
כדי להיות ״מגניבים״ הם 

שותים גם בגלל לחץ חברתי 
ודיכאון וגם יש כאלה ששותים 

 כדי להנות.

בעבודה זו בחרתי לצייר נער 
גמור משתייה מרובה זרוק 

 בתחנת דלק
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 הצלחה 

 ראגוקוס טוואטצ'אי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


