
דצמבר ديسمبر 2021

מרכז פמיניסטי חיפה
مركز نسوّي حيفا

دليل حقوقّي
لنساء من دون جنسّية أو إقامة

دائمة في إسرائيل



تأّسست منّظمة "امرأة المرأة، مركز نسويّ – حيفا" في عام 1983، 
وهي المنّظمة الميدانّية الّنسويّة األعرق في إسرائيل، وتشكّل أحد 

األصوات المركزيّة لحقوق النساء في الدولة. تهدف المنّظمة إلى تعزيز 
مكانة وحقوق الّنساء، والفتيات، والطفالت، وإلى تعزيز السالم، واألمن، 

والعدالة االقتصاديّة-االجتماعّية.
يقّدم مشروع "نساء من دون مكانة مدنّية في إسرائيل" التابع لمنّظمة 
"امرأة المرأة" المساعدة لنساء من دون مكانة، أو ذوات مكانة مؤّقتة 

ويقمن بإجراءات استنفاد حقوقهّن، ويعمل من أجل تغيير التشريعات 
القائمة، ويدفع لتبّني سياسة تدعم حقوقهّن ورفاهّيتهّن.

04-8650977           053-7376945

isha.wws@gmail.com

www.isha.org.il    

تواصلي معنا

Women’s World Day of Prayer, German Committee

ّ تندرج المحتويات ضمن المسؤولّي ة الحصريّ ة لـ"امرأة المرأة- مركز 
نسوي حيفا"، وال يمكن ّ تفسيرها بأي ٍ حال ُ من األحوال على أنها 

تعكس موقف الجهات الممّو لة.
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بإمكان كّل امرأة تعرّضت للعنف، أو تّم تهديدها بالعنف، االستعانة بخدمات الطوارئ لضحايا العنف الّتابعة 
للدولة، مثل المالجئ، أو أوامر حماية وأوامر إبعاد، والحصول على مساعدة من منّظمات المساعدة، من دون 

عالقة لمكانتها المدنّية.
بإمكان كّل امرأة تحتاج إلى ملجأ، أن تطلب الذهاب إلى ملجأ بواسطة التوّجه إلى الّشرطة أو قسم الرفاه 

االجتماعّي.

مساعدة لضحايا عنف جنسّي
كز مساعدة  إذا تعرّضِت، أو تعرّض أحد أطفالك، أو أيّ شخص آخر، لعنف جنسّي، يكون باإلمكان التوّجه ألحد مرا
كز الدعم النفسّي،  ضحايا العنف الجنسّي في جميع أنحاء البالد، من دون عالقة لمكانتك المدنّية. توّفر هذه المرا
كما توّفر مرافقة واستشارة أمام السلطات المختلفة. يمكن تقديم المساعدة من دون الكشف عن الهويّة أيًضا.

مساعدة لضحايا اعتداء جنسّي بالّلغة العربّية:
السوار

جادة همغينيم 53، حيفا
هاتف لتقديم المساعدة في أيّ ساعة 048533044

Office@assiwar.org ,www.assiwar.org

منع وعالج العنف داخل العائلة:
كز في  مركز لمنع وعالج العنف داخل العائلة التابع لقسم الرفاه االجتماعّي في منطقة سكنك. تتواجد هذه المرا

كز في المدن المركزيّة: تل ابيب يافا: 037246565، حيفا:  جميع أنحاء البالد. فيما يلي تفاصيل التواصل مع المرا
048677707، بئر السبع: 086206566

ل.ا للعنف ضّد النساء:  خط لنساء في ضائقة، يمكن االتصال في أيّ ساعة: 099505720
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الحماية والأمن الشخصّي

للحصول على مساعدة فوريّة في حاالت العنف، توّجهي للشرطة- رقم هاتف مركز الطوارئ هو 100.

Women’s World Day of Prayer, German Committee

ّ تندرج المحتويات ضمن المسؤولّي ة الحصريّ ة لـ"امرأة المرأة- مركز 
نسوي حيفا"، وال يمكن ّ تفسيرها بأي ٍ حال ُ من األحوال على أنها 

تعكس موقف الجهات الممّو لة.

للتوّجه عن بُعد لقسم الرفاه االجتماعّي، بواسطة رسالة نصّية: 0557000128

نساء ضّد العنف: خط طوارئ لضحايا العنف- الناصرة: خط باللّغة العربّية  046566813

كز مساعدة لضحايا العنف الجنسّي في جميع أنحاد البالد: هاتف لتقديم المساعدة في أيّ ساعة 1202 مرا



الحماية والأمن الشخصّي
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شقق طوارئ وهوستل لنساء في دائرة الدعارة
ِسلعيت- تل أبيب

هاتف للمساعدة في أيّ ساعة 1800200690
مكاتب ِسلعيت: 036855458

www.facebook.com/saleet.org.il

أوفيق ناشي- حيفا
هاغيبوريم 88، حيفا

04-9994333/04-8524237
www.facebook.com/OfekNashiHifa

مساعدة في االعتراف بك كناجية اتجار بالنساء
مركز الالجئين والمهاجرين

بالتنسيق مسبًقا، هاتسفيرا 18، تل أبيب
رسائل نصّية أو صوتّية عبر الواتسآب: 0546270898، بالعربّية 0502558725

www.hotline.org.il

سرير لتنامي عليه في الليل
عيِلم- جمعّية من أجل شبيبة في خطر أجيال 21-13

تل أبيب - 0549773666، حيفا - 0546334440، القدس - 0549773820
elem@elem.org.il

 www.halev247.org.il/מידע-שימושי/מקומות-לינה-זמניים

ملجأ "معغان" لضحايا اتجار البشر
التوّجه لملجأ "معغان" لضحايا االتجار بالبشر، بواسطة توّجه للشرطة.

شرطة- رقم المركز 100
www.keshet.co/מעגן-המקלט-לקורבנות-סחר-בנשים
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 الصّحة

في حاالت الطوارئ الصحّية، من المهّم أن تذهبي إلى غرفة الّطوارئ في المستشفى القريب منك. في حالة 
الطوارئ، بإمكان كّل امرأة الحصول على عالج طّبي من ِقبل طبيب/ة من دون عالقة لمكانتها المدنّية. إذا لم 

يكن لديك تأمين صّحّي، ستكون هناك حاجة للّدفع مقابل العالج بعد انتهائه.

عيادات
بإمكانك الحصول على خدمات في مجال طّب العائلة، وطّب الّنساء، واألطفال، وخدمات الصّحة النفسّية، وعالج 

صة لمن ليس لديهّن تأمين وطنّي أو مكانة مدنّية، حيث يتّم توفير  من أطباء مختّصين، في العيادات المخص�
العالجات مّجانًا، أو برسوم مخّفضة.

نجمة داوود الحمراء- طّب طوارئ واستدعاء سّيارة إسعاف- هاتف 101.
https://www.mdais.org/en/contactus

"فيأهافتا"
الوصول بالتنسيق مسبًقا، خوري 2، برج األنبياء، الطابق السادس، حيفا

بالعبريّة، واإلنجليزيّة، والعربّية في هاتف رقم 0534848846
veahavta.clinic@gmail.com، https://en.veahavta-clinic.org.il

روح جديدة  (ُرواح حاداشا):
الوصول بالتنسيق مسبًقا، هرتسل 16، بيت هاكرانوت، الطابق الثالث، حيفا

د. ألون إيريز 0506261216
www.facebook.com/199981387606892

طيرم- عيادة طالبي الّلجوء:
ليفينسكي 108، الطابق الرابع، المحّطة المركزيّة الجديدة، تل أبيب يافا

073-225-5390

أطّباء لحقوق اإلنسان:
الوصول بالتنسيق مسبًقا، باروخ سابير 4، تل أبيب يافا
035133120, واتسآب لعيادة مفتوحة 0549169924

anat.a@phr.org.il



6

 الصّحة
عيادات جنس

عيادات تختص بتقديم االستشارة، والتشخيص، وعالج األمراض التي تنتقل من خالل الجنس، وتقديم مساعدة 
من ِقَبل عاملة اجتماعّية بهدف االستشارة والحصول على دعم. الفحوصات التي ُتجرى في هذه العيادات متاحة 

لجميع السكّان ومن دون مقابل (مّجانًا). يمكن توفير العالج من دون الكشف عن الهويّة.

حمل
متابعة طبّية أثناء وبعد الحمل

باإلمكان الحصول على هذه الخدمة في محّطات صّحة العائلة الّتابعة لوزارة الصّحة (عيادة األّم والطفل) في جميع 
أنحاء البالد، والتي توّفر خدمات صّحة أساسّية لكّل النساء وأطفالهّن، من دون عالقة بمكانتهم المدنّية، للّنساء 

الحوامل، واألطفال الرّضع واألطفال حّتى جيل 6 سنوات. ال تشمل الخدمة فحوصات الحمل الّتي يمكن الحصول 
عليها بشكٍل جزئّي وممّول في العيادات المخّصصة للّنساء اللّواتي ليس لديهّن تأمين صّحي.

فحوصات متابعة الحمل
يمكنك الحصول على جزء من الفحوصات في تل أبيب-يافا وفي حيفا في العيادات المخّصصة لمن ليس لديهّن

مكانة مدنّية. يمكن الحصول على تفاصيل التواصل مع هذه العيادات في قائمة العيادات المفّصلة هنا.

والدة
بإمكان كّل امرأة، من دون عالقة بمكانتها المدنّية، أن تلد في كّل المستشفيات في البالد. ال يتّم إلزام المرأة أو 

زوجها، إن كانا يعمالن ويدفعان للتأمين الوطنّي، بالدفع مقابل الحصول على خدمات المستشفى. في حال لم يتّم 
تحويل الدفعات الشهريّة للتأمين الوطنّي، سُتلزم الوالدة بدفع تكاليف الخدمات للمستشفى بعد الوالدة.

عيادة هابارسيم:
الوصول بالتنسيق مسبًقا، شارع هابارسيم 15، الطابق الثالث، غرفة 18، حيفا 048619719، رسائل نصّية في 

هاتف: 0584619719
www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Haifa/Pages/STDs-treatments.aspx

عيادة ليفينسكي:
مفّضل تنسيق الوصول مسبًقا، ليفينسكي 108، الطابق الخامس،

المحطة المركزيّة الجديدة، تل أبيب يافا
levinski.safesex@gmail.com ،03-5373738

www.safe-sex.co.il/אנגלית
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الصّحة
تسجيل الوالدة- إشعار "والدة حّي"

عند والدة طفل/ة، يحّق لك الحصول على إشعار بوالدة حّي من المستشفى. للحصول على هذا اإلشعار، من 
المفّضل أن يكون األّب حاضًرا عند الوالدة كي يتّم تسجيله هو أيًضا.

االختيار بشكٍل صحيح
الوصول بالتنسيق مسبًقا، طريق بيت لحم 40، القدس

بالعبريّة 026258841، بالعربّية 026248412
hotline@ladaat.org.il

اإلجهاض
تتطلّب إجراءات اإلجهاض موافقة لجنة طبّية تعمل في المستشفيات أو العيادات في جميع أنحاء البالد. معايير 

مصادقة اللجنة محّددة في القانون، ومن المفّضل التأكّد مسبًقا أنّك تستوفين أحد هذه المعايير من أجل 
المصادقة على اإلجراء. التوّجه للّجنة وإجراء اإلجهاض يتطلّب دفع تكاليف مالّية. من الممكن التوّجه للّجنة في 

المستشفى بشكٍل مستقّل، ولكن يمكن التوّجه إلحدى المنّظمات التالية للحصول على مساعدة ومرافقة في هذه 
اإلجراءات.

عيادة طيرم
الوصول بالتنسيق مسبًقا، ليفينسكي 108ـ المحّطة المركزيّة الجديدة، الطابق الرابع، تل أبيب يافا

035373738

امرأة المرأة مركز نسوّي حيفا
الوصول بالتنسيق مسبًقا "امرأة المرأة - مركز نسويّ حيفا"، أرلوزوروف 118، حيفا.

isha.wws@gmail.com ،048650977 ،0537376945
www.isha.org.il
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الرفاه

منع وعالج العنف داخل العائلة
كز في جميع  مركز لمنع وعالج العنف داخل العائلة في قسم الرفاه االجتماعّي األقرب إلى بيتك. تتواجد هذه المرا

كز في المدن المركزيّة: أنحاء البالد. فيما يلي تفاصيل التواصل مع المرا
تل ابيب يافا: 037246565، حيفا: 048677707، بئر السبع: 086206566

مسيال- وحدة تابعة لبلديّة تل أبيب يافا لتمرير المعلومات واستنفاد الحقوق، والمناصرة،
والمساعدة، والوساطة في مجاالت التعليم

مسيال- تهدف إلى تحسين جودة حياة األطفال والعائالت طالبي اللجوءـ وكّل من ليس له مكانة. تعالج الوحدة 
أطفاًال في خطر، وأطفاًال ذوي احتياجات خاّصة، والناجين من العبوديّة واالتّجار بالبشر.

للحصول على الخدمة: وولفسون 66، تل أبيب يافا
mesila@mail.tel-aviv.gov.il ،037248238
www.facebook.com/Mesila.TelAvIVJaffa

دعم نفسّي ومساعدة لممارسة حقوق طالبي اللجوء
أساف- منّظمة لمساعدة الالجئين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البالد

غولومب 52، تل أبيب يافا
www.assaf.org.il/en ,0722513838

مساعدة في إيجار الشّقة لضحايا العنف
إذا قضيت وقًتا في ملجأ أو أصدرت أمر حماية ضّد زوج عنيف، أو إذا كنت مهّددة بالعنف، يحّق لك الحصول 

على مساعدة في إيجار الشّقة من وزارة اإلسكان. للحصول على المساعدة، يجب التواصل مع عاملة اجتماعّية 
تتخّصص بعالج العنف في أحد أقسام الرفاه االجتماعّي بالقرب من بيتك.

خّط معلومات قطريّ تابع لوزارة اإلسكان 5442*
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الرفاه

مرافقة إجراءات ممارسة حقوق طالبي اللجوء
أ.ل.ف منّظمة لمساعدة الالجئين في حيفا

بالتنسيق مسبًقا، سيركين 1 حيفا
info@alef-haifa.com ،0508775124

دعم التعليم العالي لّالجئين
:(ARDC) مركز الّنهوض بالالجئين من أفريقيا

ا. يقّدم برامج لتعليم اللّغة العبريّة واللّغة االنجليزيّة، وكذلك تأهيًال للتعليم العالي وتأهيًال مهني�
www.ardc-israel.org ،0774909800

دعم ومرافقة، وجبات، مالبس واحتياجات يومّية للفتيات والنساء حتى جيل 25.
الّساحة النسائّية - للفتيات والّنساء الّشابات

مرافقة إجراءات ممارسة حقوق النساء من دون مكانة مدنّية
امرأة المرأة مركز نسوّي حيفا

أرلوزوروف 118، حيفا
isha.wws@gmail.com، www.isha.org.il ،048650977 ،0537376945

استقاللّية اقتصاديّة لنساء ضحايا عنف
منّظمة "رواح ناشيت"

كسال تنشط في تل أبيب، حيفا، بئر السبع، نهاريا وإ
ruach-nashit@012.net.il ،0722507770 ّمركز قطري

حيفا: بن يهودا 29، هاتف 046251919 أيّام األحد، الثالثاء والخميس، بين الساعات 18:30-11:00
تل أبيب-يافا: جادة هاباعال شيم طوف (هاباعشاط) 35، هاتف 035185559. يوم األربعاء، بين الساعات 

20:00-17:00
نتانيا: شبرينتساك 33، أيّام: األحد، الثالثاء واألربعاء، بين الساعات 20:00-13:00

www.hatzer.org.il
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الأطفال

تأمين طّبي
إذا كان أوالدك من دون مكانة مدنّية، فيحّق لهم الحصول على تأمين شامل برسوم مخّفضة في صندوق المرضى 

"مؤوحيدت". يمكن ترتيب التأمين الصّحي فقط بعد الحصول على شهادة استحقاق في وزارة الصّحة. األوالد الذين 
أحد والديهم ُمسّجل في سجّل السكّان اإلسرائيلّي، أو هم من مواطني السلطة الفلسطينّية – غير مؤّهلين 

للحصول على هذا التأمين.

نفقة
إذا كان أوالدك مواطنين أو مقيمين دائمين إسرائيلّيين وال يدفع والدهم دفعات النفقة، كّما ينّص الحكم عليه، 

يحّق لك الحصول على مدفوعات النفقة من خالل التأمين الوطنّي بدفعه شهريّة ثابتة حّتى وصولهم/ّن لجيل 18 
عاًما.

التأمين الوطنّي، مركز اتّصاالت قطريّ 6050* أو 048812345

منحة تعليم ومخّصصات أطفال
إذا كان أوالدك مواطنين أو مقيمين دائمين في إسرائيل، يحّق لك الحصول على مخّصصات أطفال عنهم ومنحة 

تعليم سنويّة من التأمين الوطنّي.

التأمين الوطنّي، مركز اتّصاالت قطريّ 6050* أو 048812345

تعليم
مؤّسسات تعليم حكومّية في جميع أنحاء البالد

كّل طفل/ة في جيل الروضة وحّتى الثانويّة ومركز حياته/ا في إسرائيل، يحّق له/ا التسجيل مّجانًا لمؤّسسة 
تعليمّية حكومّية ومعترف بها من ِقَبل الدولة، في إطار قانون التعليم اإللزامّي.

كة مع مركز "مسيال" في تل أبيب "يونيطاف" بالشرا
إدارة حضانات نهاريّة ألجيال 0-3 ونويديّات بعد ساعات التعليم ألجيال 3-6، لعائالت من دون مكانة 

مدنّية منّظمة.

info@unitaf.org.il | www.unitaf.wixsite.com/unitaf/daycare-centers
www.facebook.com/Unitaf.Israel
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مساعدة قضائّية ومرافقة
للحصول على مكانة قانونّية

عند الحاجة، يمكن للحصول على استشارة ومساعدة قضائّية من المنّظمات المذكورة في 
األسفل. في حاالت معّينة، يمكنك الحصول على مساعدة قانونّية من أحد أقسام 

المساعدة القانونّية التابعة لوزارة القضاء. إذا كنت في عالقة عنيفة وتعتمد مكانتك 
المدنّية على استمرار هذه العالقة، تواصلي مع إحدى المنّظمات الُمسّجلة هنا للحصول 

على استشارة ومساعدة.

مكانة مدنّية لطفل/ة أحد والديه/ا مواطن/ة إسرائيلّي/ة أو مقيم/ة دائم/ة فيها
يمكن الحصول على مساعدة لتنظيم مكانة ابنك/ابنتك في مكاتب المساعدة القضائّية التابعة لوزارة القضاء في 

المدن: بئر السبع، القدس، اللد، تل أبيب، حيفا، والناصرة. فتح ملّف جديد في مكتب المساعدات القضائّية 
0733927788، لطلب معلومات عن ملّف مفتوح 6405*

www.gov.il/he/service/legal_aid_application

مساعدة قضائّية ومرافقة في مواضيع المكانة المدنّية، والسجن، ومنع الترحيل، وإيجاد 
والتعّرف على ضحايا االتجار بالبشر، واحتجازهم في ظروف العبوديّة

مركز الالجئين والمهاجرين
بالتنسيق مسبًقا، هاتسفيرا 18، تل أبيب يافا

رسائل نصّية أو صوتّية عبر الواتسآب: 0546270898
بالعربّية: 0502558725، خّط طوارئ: 0546270898

www.hotline.org.il

دعاوى نفقة األطفال
للحصول على مدفوعات النفقة ألوالدك الذين هم مواطنون إسرائيلّيون أو مقيمون دائمون، هناك حاجة ألمر 

محكمة من محكمة شؤون العائلة. لترتيب ذلك، يمكنك التوّجه إلى أحد مكاتب المساعدة القضائّية. بعد 
الحصول على أمر محكمة ُيلزم األب بدفع النفقة، يمكنك التوّجه للتأمين الوطنّي للحصول على النفقة من 

خاللهم بشكٍل ثابت. فتح ملّف جديد في مكتب المساعدات القضائّية 0733927788، لطلب معلومات عن 
www.gov.il/he/service/legal_aid_application *6405 ملّف مفتوح

تمثيل قضائّي في محكمة شؤون العائلة لطالبي اللجوء وتنظيم المكانة المدنّية لالجئات 
وطالبات لجوء، أو نساء ومثلّيين فلسطينّين تحت التهديد في مناطق السلطة 

الفلسطينّية
هياس إسرائيل

info-il@hias.org, www.hias.org.il/english ،036911322 ،تسايتلين 1، تل أبيب يافا
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مساعدة قضائّية ومرافقة
للحصول على مكانة قانونّية

تنظيم المكانة المدنّية بعد االنفصال عن الزوج اإلسرائيلّي في حال كانت
العالقة عنيفة

المركز اإلصالحّي (رفورمي) للدين والدولة
irac@irac.org، www.datumedina.org.il ،036958218

  
تمثيل قضائّي لتنظيم المكانة المدنّية ومرافقة في إجراءات استنفاد الحقوق 

لجميع المجموعات التي من دون مكانة مدنّية
جمعّية حقوق المواطن

توّجهات بالعبريّة والروسّية: 0737050751، توّجهات بالعربّية: 0542044344
mail@acri.org.il، www.english.acri.org.il

تمثيل قضائّي لتنظيم المكانة المدنّية، وشؤون العائلة واألطفال، وفي إجراءات استنفاد 
الحقوق لفلسطينّيين/فلسطينّيات.

جمعّية سانت إيف - المركز الكاثوليكّي لحقوق اإلنسان
بالتنسيق مسبًقا، البطريركّية الّالتينّية 26، القدس القديمة، 026264662

تمثيل قضائّي في تنظيم المكانة المدنّية لفلسطينّيين/فلسطينّيات، مع
التشديد على المقيمين الدائمين

مركز الدفاع عن الفرد
بالتنسيق مسبًقا، شموئيل هاناغيد، 27، القدس، 026283555

mail@hamoked.org.il ،www.hamoked.org.il

تمثيل قضائّي في تنظيم المكانة المدنّية وفي إجراءات استنفاد الحقوق لنساء 
فلسطينّيات في النقب

إيتاخ معك
بالتنسيق مسبًقا، شارع َهداسا 53، بئر السبع، 1700505065

مرافقة غير قضائّية في عملّية لم شمل عائالت فلسطينّية
حقنا بالعيش

هاتف 0525901277 (بالعربّية أو العبريّة)

مساعدة، ومرافقة، وإرشاد في أمورٍ قانونّيٍة
امرأة المرأة مركز نسوّي حيفا

أرلوزوروف 118، حيفا، 048650977، 0537376945
isha.wws@gmail.com، www.isha.org.il
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مساعدة قضائّية ومرافقة
من أجل ترتيب المكانة القانونّية

يمنع في إسرائيل تشغيل البشر بأعمال الُسخرة، والتي تكون عندما يتّم إجبار شخص 
على العمل من خالل استخدام وسائل ضغط يمكنها أن تكون عنيفة جسدي�ا، واستغالل 

الضائقة النفسّية أو االقتصاديّة، أو أي تهديد من نوع آخر.

استقاللّية اقتصاديّة لنساء ضحايا عنف
منّظمة "رواح ناشيت"

كسال تنشط في تل أبيب، حيفا، بئر السبع، نهاريا وإ
مركز قطريّ 0722507770
ruach-nashit@012.net.il

مساعدة في حماية حقوق العمل
عنوان العامل

فرع حيفا: هرتسل 18، الطابق الثاني، غرفة 224، 048643350  
تل أبيب يافا: نحاالت بنيامين 75 الطابق الرابع، تل أبيب يافا 036883766

مساعدة للعامالت الفلسطينّيات. هاتف: 0525349870
Information@kavlaoved.org.il، www.kavlaoved.org.il/en
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من المهّم أيًضا معرفة ما يلي

مساعدة لطالبي لجوء والجئين
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

هاحاشمونائيم 119، تل أبيب يافا
isrte@unhcr.org ،036376500

 

حساب بنك لفلسطينّية معها تصريح إقامة
اذهبي للبنك ومعك المستندات التالية:

بطاقة هويّة فلسطينّية
تصريح إقامة في إسرائيل- ساري المفعول

تصريح حول عنوان سكنك في إسرائيل يشمل واجب إثبات هذا العنوان.

رخصة سياقة لفلسطينّية معها تصريح إقامة
إذا كان لديك تصريح إقامة ساري المفعول بموجب لّم الّشمل، وإذا كنت تقيمين في إسرائيل لمّدة ثالث سنوات 

على األقل من خالل تصريح، يمكنك تقديم نموذج طلب للحصول على رخصة سياقة في إسرائيل. يمكن إيجاد 
www.gov.il/he/departments/policies/drivingpermit النموذج في موقع



מרכז פמיניסטי חיפה
مركز نسوّي حيفا


