
 יהושע פרק ז' -כשלון המלחמה הראשונה בעי  -חטא עכן ועונשו 

 

סיימנו את הפרק הקודם בהתרוממות הרוח של עם ישראל הרואה את ישועת ה' בכיבוש יריחו ואף 

 אינו לוקח מן השלל ומגן על רחב ומשפחתה.  –נאמן לצווים של המנהיג יהושע 

 וראוי...כלפי חוץ, העניינים מתנהלים בדיוק כפי שנכון 

משפיע על כולם. סוגיה זו של נפילה גדולה. כיצד מעשה חמור של אדם אחד הפרק שלנו מתאר 

 ערבות הדדית היא אחת החשובות שנעסוק בהן. 

אל כיבוש יריחו הבא לידי ביטוי בעולם ניסי עניין נוסף העולה מן הפרק הוא תחילתו של המעבר מ

 . יבוש העיעולם מציאותו הבא לידי ביטוי בכ

 

ְמֲעלּו (א) ְשָרֵאל ְבֵני ַויִּ   ַבֵחֶרם ַמַעל יִּ

ַקח י ֶבן ָעָכן ַויִּ י ֶבן ַכְרמִּ ן ְיהּוָדה ְלַמֵטה ֶזַרח ֶבן ַזְבדִּ   ַהֵחֶרם מִּ

ַחר ְבֵני ה' ַאף ַויִּ ְשָרֵאל בִּ  :יִּ

 

 נקרא עם התלמידים את הפסוק וננסה לראות מה ניתן ללמוד ממנו

 לשון הרבים בתחילתו .א

 היחיד בתיאור המעשהלשון  .ב

 התוצאה של המעשה שחוזרת ללשון הרבים. .ג

חשוב מאד לראות כי ההתחלה והסוף של הפסוק מתייחסים ל'בני ישראל' שזה כל העם ואילו 

 התיאור של המעשה הוא של אדם בודד. 

כדאי לתת לתלמידים להעלות השערות לפני שמציעים מה יכול להיות ההסבר לדבר? 

לכתוב את כל ההשערות של התלמידים על הלוח ואח"כ להתייחס אליהן פתרון )כדאי 

 פתרון(.צעת הבמסגרת ה

חשוב לדבר על כך עם התלמידים. כשעם ישראל בארצו, כל מעשה של אדם בודד משפיע על כולם, 

 צובע את כולם בצבע אחד, ישנה השפעה גדולה לכל אדם ולכן אחריות גדולה לכל אדם. 

בוצה יש מישהו שמתנהג לא נכון, חשוב מאד שכל הקבוצה תנסה לבדוק מה מצד שני, כשבתוך ק

 קרה, ולתקן את המעשה. 

 

  ?האם יהושע והעם יודעים מה קרה 

  ?מה יקרה כעת 

 

למורה: אנו עוברים לתיאור אחר לגמרי, לכאורה, לתיאור מלחמה של העם, רק בהמשך נבין את 

 ה. -פסוקים ב הקשר בין הכותרת בפסוק א' ובין האירועים של

 

ְשַלח( ב)  עַ  ַויִּ ים ְיהֹושֻׁ יחוֹ  ֲאָנשִּ ירִּ ם ֲאֶשר ָהַעי מִּ ֶקֶדם ָאֶון ֵבית עִּ  ֲאֵליֶהם ַוֹיאֶמר ֵאל ְלֵבית מִּ

ים ַוַיֲעלּו ָהָאֶרץ ֶאת ְוַרְגלּו ֲעלּו ֵלאֹמר  :ָהָעי ֶאת ַוְיַרְגלּו ָהֲאָנשִּ

בּו( ג) עַ  ֶאל ַוָישֻׁ ם ָהָעם ָכל ַיַעל ַאל ֵאָליו ַוֹיאְמרּו ְיהֹושֻׁ יש ְכַאְלַפיִּ ְשֹלֶשת אוֹ  אִּ ים כִּ יש ֲאָלפִּ  אִּ

י ָהָעם ָכל ֶאת ָשָמה ְתַיַגע ַאל ָהָעי ֶאת ְוַיכּו ַיֲעלּו  :ֵהָמה ְמַעט כִּ



 

 יהושע, כפי שעשה לגבי יריחו, שולח מרגלים גם לעי

 כאן המקום למצוא את העי במפה, 

 ,מערבית להם, ומזרחית לבית אלמיריחו פונים אל העי הנמצאת 

 כדאי להדגיש כי על מנת להגיע לעי יש לעלות עליה גדולה עד גב ההר. 

 

 

 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh8.htm  המפה לקוחה מאתר המפות של דעת, כל(

 הזכויות שמורות(. 

 

 מה אנחנו מצפים לשמוע מן האנשים שבאים מן העי? 

)למורה: כדאי לשים לב כי הם לא מתארים את העי, את הביצורים שלה ואת מערך ההגנה שלה, 

שת שלו –אלא מביאים לפני יהושע את המסקנה בלבד, אפשר לכבוש אותה בקלות עם אלפיים 

 ישנה תחושה של זלזול במשימה.  -אלפים לוחמים 

  ?האם אחרי שנצחו את יריחו מרגישים כבר בטוחים בעצמם 

  ?'האם נצחו את יריחו בכוחם או בזכות ה 

  ?האם הם שואלים את ה' איך לכבוש את העי 

מי אולי כעת אנחנו יכולים לחזור לפסוק א' ולראות למה ה' כועס על כל עם ישראל ולא רק על 

 שלקח מן החרם. כולם מתנהגים בצורה לא מספיק ראויה אחרי הנס של מלחמת יריחו. 

 

 מה קורה במלחמה? 

ן ַוַיֲעלּו( ד)  ְשֹלֶשת ָשָמה ָהָעם מִּ ים כִּ יש ֲאָלפִּ ְפֵני ַוָינֻׁסּו אִּ  :ָהָעי ַאְנֵשי לִּ

ים ָהַעי ַאְנֵשי ֵמֶהם ַוַיכּו( ה) ְשֹלשִּ ָשה כִּ יש ְושִּ ְרְדפּום אִּ ְפֵני ַויִּ ים ַעד ַהַשַער לִּ  ַוַיכּום ַהְשָברִּ

  ַבמֹוָרד

ַמס               י ָהָעם ְלַבב ַויִּ ם ַוְיהִּ  :ְלָמיִּ

 

 

 האם הלוחמים של יהושע בכלל נלחמים ביושבי העי? 

 לנוס התחילו תיכף רק, מלחמה ערכו לא. וינסו, ויעלו( ד)ם: "מלבי

 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh8.htm


 עם ישראל אינו מוכן באמת למלחמה, וכאשר יוצאים נגדו הוא בורח. 

 יש כאן שתי תגובות, תגובה פיסית )בריחה( ותגובה נפשית )וימס לבב העם ויהי למים( 

 

 חשוב לעמוד על הדימוי הזה, ולהשוות אותו לדברי רחב בפרק ב': 

 

ְשַמע( יא) ַמס ַונִּ יש חַ רּו עֹוד ָקָמה ְוֹלא ְלָבֵבנּו ַויִּ ְפֵניֶכם ְבאִּ  מִּ

 

לב נמס,  –למושג  מה קורה כאשר הלב נמס? כדאי לבקש מן התלמידים מילים נרדפות

 או שינסו להציג איך נראה אדם שליבו נמס...

 

 

 מהי התגובה של יהושע? 

 

ְקַרע( ו)  עַ  ַויִּ ְמֹלָתיו ְיהֹושֻׁ ֹפל שִּ ְפֵני ַאְרָצה ָפָניו ַעל ַויִּ ְקֵני הּוא ָהֶעֶרב ַעד 'ה ֲארֹון לִּ ְשָרֵאל ְוזִּ  יִּ

 :ֹראָשם ַעל ָעָפר ַוַיֲעלּו

עַ  ַוֹיאֶמר( ז) יר ֵהֲעַבְרתָ  ָלָמהלהים -א 'ה ֲאָהּה ְיהֹושֻׁ  ָלֵתת ַהַיְרֵדן ֶאת ַהֶזה ָהָעם ֶאת ַהֲעבִּ

י ְבַיד ֹאָתנּו יֵדנּו ָהֱאֹמרִּ  :ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ַוֵנֶשב הֹוַאְלנּו ְולּו ְלַהֲאבִּ

י( ח) ְשָרֵאל ָהַפְך ֲאֶשר ַאֲחֵרי ֹאַמר ָמה ה' בִּ ְפֵני ֹעֶרף יִּ  :ֹאְיָביו לִּ

ְשְמעּו( ט) י ְויִּ יתּו ָעֵלינּו ְוָנַסבּו ָהָאֶרץ ֹיְשֵבי ְוֹכל ַהְכַנֲענִּ ְכרִּ ן ְשֵמנּו ֶאת ְוהִּ ְמָך ַתֲעֵשה ּוַמה ָהָאֶרץ מִּ  ְלשִּ

 :ַהָגדֹול

 

פסוק ו: מה עושה יהושע ומי שותף לו? איפה זה מתרחש? חשוב לשים לב לפרטים המתוארים 

 בפסוק, שהם הקדמה לדברים שאומר יהושע. 

 

ט: נשים לב שיהושע אומר כאן דבר מאד קשה, שאולי היה עדיף להשאר בצד המזרחי -פסוקים ז

 של הירדן ולא לעבור אותו. 

 נבין ממה יהושע כל כך חושש: ט(-אם נקרא את הפסוקים הבאים: )ח

 עם ישראל בא להלחם ביושבי הארץ, יש ליושבי הארץ יתרונות רבים:

 הם רבים יותר וגם קשורים אחד בשני )ויכולים לעזור אחד לשני(

 הם מכירים את הארץ ואת כל הדרכים הנכונות להלחם בה

אפשר לחזור לדברי רחב(.  עד עכשיו הכוח של עם ישראל היתה ההרגשה שה' איתם )בכל הדרך, שוב

גם מלחמת יריחו הוכיחה את זה, ולכן יושבי הארץ מפחדים מעם ישראל. אבל כעת כשהם נכשלים 

 במלחמה, פתאום יפסיקו לפחד מהם, ויצאו נגדם למלחמה.

שימו לב שכאשר אנחנו מתארים את הכוח של עם ישראל אנחנו מתייחסים לדרך שבה מסתכלים 

 אל והדרך שבה מתייחס עם ישראל אל עצמו. יושבי הארץ על עם ישר

שני הדברים הללו מאד חשובים, מה שאתה חושב על עצמך חשוב לא פחות ממה שחושבים עליך! 

 )רעיון שכדאי לפתח עם התלמידים ולחזק בטחון עצמי(. 

 יהושע באמת מפחד שה' לא עוזר לעם ישראל יותר, ובמלחמה רגילה יהיה קשה להם מאד לנצח. 



 

עַ  ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( י)  ם ְיהֹושֻׁ  :ָפֶניָך ַעל ֹנֵפל ַאָתה ֶזה ָלָמה ָלְך קֻׁ

ְשָרֵאל ָחָטא( יא) י ֶאת ָעְברּו ְוַגם יִּ יתִּ י ֲאֶשר ְברִּ יתִּ ּוִּ ן ָלְקחּו ְוַגם אֹוָתם צִּ  ָגְנבּו ְוַגם ַהֵחֶרם מִּ

ֲחשּו ְוַגם ְכֵליֶהם ָשמּו ְוַגם כִּ  :בִּ

ְשָרֵאל ְבֵני יְֻׁכלּו ְוֹלא( יב) ְפֵני ָלקּום יִּ ְפנּו ֹעֶרף ֹאְיֵביֶהם לִּ ְפֵני יִּ י ֹאְיֵביֶהם לִּ יף ֹלא ְלֵחֶרם ָהיּו כִּ ְהיֹות אֹוסִּ  לִּ

ָמֶכם ם עִּ ידּו ֹלא אִּ ְרְבֶכם ַהֵחֶרם ַתְשמִּ קִּ  :מִּ

ם( יג) ְתַקְדשּו ְוָאַמְרתָ  ָהָעם ֶאת ַקֵדש קֻׁ י ְלָמָחר הִּ ְשָרֵאל ֹלֵהי-אֱ ' ה ָאַמר ֹכה כִּ ְרְבָך ֵחֶרם יִּ ְשָרֵאל ְבקִּ  ֹלא יִּ

ְפֵני ָלקּום תּוַכל יְרֶכם ַעד ֹאְיֶביָך לִּ ְרְבֶכם ַהֵחֶרם ֲהסִּ קִּ  :מִּ

 

דברי ה' ליהושע מתחלקים לארבעה חלקים, ומהווים יסוד להבנת הקשר בין מעשיהם של עם ישראל 

 ומה שקורה להם.

לומר ליהושע, המוקד של מאמציך בשלב זה אינו מול י': 'למה זה אתה נופל'? כוונת הדברים היא 

 :הקב"ה אלא מול עם ישראל. תפילה אינה נדרשת אלא תיקון, כדברי רד"ק

 

 להם ואסלח החרם ישמידו ותחינה בקשה צריך אינך כלומר אלי תצעק מה דרך על

 

 

נשים לב כי תיאור החטא הוא בלשון רבים למרות שרק אדם אחד בישראל עשה את החטא, חברה 

 שיש בתוכה חטאים צריכה לקחת עליהם אחריות. 

 פסוק י"ב מתאר את העקרון: כשעם ישראל חוטא הוא לא יכול לעמוד מול אויביו. 

ים מן האויבים, הם רואים כדאי להמחיש מהו עורף יפנו לפני אויביהם )כאשר נסים במלחמה ובורח

 רק את העורף ולא את הפנים(.

כמו כן המושג: 'כי היו לחרם', החרם הוא הדבר שאסור לגעת בו, אם מישהו לא מקפיד על הצו 

 אי אפשר לעזור לו, ה' לא מתקרב אליו. –הזה, הוא עצמו הופך לחרם 

 .לעם פסוק י"ג: לאחר שיהושע שומע את העיקרון, הוא מצווה להעביר אותו

כיוון שהאחריות היא של ושהדבר יתרחש לפני כל העם.  החוטאה' מנחה את יהושע כיצד יזהה את 

 חייבת להיות של כולם.  החוטאכולם, גם השותפות בחשיפת 

 

 איך מגלה ה' לעם מי החוטא? 

 

ם( יג)   ְתַקְדשּו ְוָאַמְרתָ  ָהָעם ֶאת ַקֵדש קֻׁ י ְלָמָחר הִּ ְשָרֵאל ֱאֹלֵהי 'ה ָאַמר ֹכה כִּ ְרְבָך ֵחֶרם יִּ ְשָרֵאל ְבקִּ  ֹלא יִּ

ְפֵני ָלקּום תּוַכל יְרֶכם ַעד ֹאְיֶביָך לִּ ְרְבֶכם ַהֵחֶרם ֲהסִּ קִּ  :מִּ

ְקַרְבֶתם( יד) ְבֵטיֶכם ַבֹבֶקר ְונִּ ְלְכֶדנּו ֲאֶשר ַהֵשֶבט ְוָהָיה ְלשִּ ְקַרב 'ה יִּ ְשָפחֹות יִּ ְשָפָחה ַלמִּ ְלְכֶדָנה ֲאֶשר ְוַהמִּ  יִּ

ְקַרב 'ה ים תִּ ת ַלָבתִּ ְלְכֶדנּו ֲאֶשר ְוַהַביִּ ְקַרב 'ה יִּ ים יִּ  :ַלְגָברִּ

ְלָכד ְוָהָיה( טו) ָשֵרף ַבֵחֶרם ַהנִּ י לוֹ  ֲאֶשר ָכל ְוֶאת ֹאתוֹ  ָבֵאש יִּ ית ֶאת ָעַבר כִּ י 'ה ְברִּ ְשָרֵאל ְנָבָלה ָעָשה ְוכִּ  :ְביִּ

 

למורה: תהליך הלכידה אינו ברור לגמרי, האם מדובר בלכידה מול ארון ה' או על ידי האורים 

והתומים, או בגורל. התלמידים עדיין לא למדו על בגדי כהן גדול ועל החושן האורים והתומים ולכן 

 אינם יכולים לקשר את הנלמד לידע קודם. 



 ם בלי להכנס לעומק: לפיכך ננסה לפשט את הדברים ולהסביר אותם לתלמידי

 לא מספיק שה' יגיד ליהושע מי החוטא, צריך שכל העם יהיה שותף לתהליך ויראה אותו מתרחש. 

 לכן בוחר ה' להשתמש בדרך מיוחדת, בעזרת כלי מיוחד שהיה לכהן הגדול של עם ישראל.

 הכהן הגדול לבש בגדים מיוחדים ועליהם היה לו 'חושן'.

 אבנים יקרות שכל אבן ייצגה שבט משבטי ישראל.  12החושן היה תכשיט גדול המורכב מ

 

 
 

 כעת ננסה להבין מה כתוב:

נציגי השבטים עוברים לפני הכהן הגדול, ואז מאירה האבן של השבט  –'ונקרבתם בבוקר לשבטיכם' 

 שממנו בא החוטא. 

רחבות וגדולות( כשעובר נציג המשפחה  המשפחות )אלו משפחות לאחר מכן עוברות לפני ארון ה',

כלומר אינו יכול לזוז. ואז מגיעים כל הבתים בתוך המשפחה )אלו  –ממנה בא החוטא, הוא נלכד 

 המשפחות הקטנות( וכך מגיעים אל החוטא. 

 (יך)התהליך המתואר הוא עיבוד חלקי של הדרך בה מתאר רד"ק את התהל

 קולטו הארון שהיה הוא והנלכד הארון לפני םהעביר כי אמרו -' ה ילכדנו רד"ק: אשר

 והתומים האורים לפני השבטים כל העמיד כי אמרו ועוד משם לזוז יכול היה שלא

 ... יהודה של אבנו וכהה הנלכד הוא כהה שאבנו ומי השבטים שמות בו כתובים היו החושן ואבני

 

להים והלכידה של החוטא היא לא -וזה כמובן מעיד על הבחירה של א התהליך כולו הוא ניסי

 באמצעים אנושיים אלא בעזרת ה'. 

 

 

 ואכן כך בדיוק מתרחשים הדברים:

 



עַ  ַוַיְשֵכם( טז) ְשָרֵאל ֶאת ַוַיְקֵרב ַבֹבֶקר ְיהֹושֻׁ ְשָבָטיו יִּ ָלֵכד לִּ  :ְיהּוָדה ֵשֶבט ַויִּ

ְשַפַחת ֶאת ַוַיְקֵרב( יז) ְלֹכד ְיהּוָדה מִּ ְשַפַחת ֵאת ַויִּ י מִּ   ַהַזְרחִּ

ְשַפַחת ֶאת ַוַיְקֵרב י מִּ ים ַהַזְרחִּ ָלֵכד ַלְגָברִּ י ַויִּ  :ַזְבדִּ

ים ֵביתוֹ  ֶאת ַוַיְקֵרב( יח) ָלֵכד ַלְגָברִּ י ֶבן ָעָכן ַויִּ י ֶבן ַכְרמִּ  :ְיהּוָדה ְלַמֵטה ֶזַרח ֶבן ַזְבדִּ

 

 

כעת, אחרי שכולם רואים מי החוטא, מה עושה יהושע? כדאי לשאול את התלמידים לדעתם, כי 

חשוב לראות שלמרות שה' הוא המצביע על החוטא, הוידוי של החוטא הוא הדבר החשוב, גם כדי 

 להוכיח את אשמתו וגם כדי לאפשר לו לקחת אחריות על מעשיו

 

עַ  ַוֹיאֶמר( יט) יבְ  ָעָכן ֶאל ְיהֹושֻׁ ים נִּ ְשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ַלה ָכבֹוד ָנא שִּ י ָנא ְוַהֶגד תֹוָדה לוֹ  ְוֶתן יִּ יתָ  ֶמה לִּ  ַאל ָעשִּ

י ְתַכֵחד ֶמנִּ  :מִּ

עַ  ֶאת ָעָכן ַוַיַען( כ) י ָאְמָנה ַוֹיאַמר ְיהֹושֻׁ י ָאֹנכִּ ְשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ַלה ָחָטאתִּ י ְוָכֹזאת ְוָכֹזאת יִּ יתִּ  :ָעשִּ

ְנָער ַאֶדֶרת ַבָשָלל ָוֵאֶרא ואראה( כא) ם טֹוָבה ַאַחת שִּ ים ּוָמאַתיִּ ים ֶאָחד ָזָהב ּוְלשֹון ֶכֶסף ְשָקלִּ שִּ  ֲחמִּ

ים ְשָקלוֹ  ְשָקלִּ ָנם ָוֶאָקֵחם ָוֶאְחְמֵדם מִּ ים ְוהִּ י ְבתֹוְך ָבָאֶרץ ְטמּונִּ  :ַתְחֶתיהָ  ְוַהֶכֶסף ָהָאֳהלִּ

 

 תודה מלשון וידוי ולא מלשון הודיה.  – 'ותן לו תודה'

 

 נשים לב לתוכן דבריו של עכן: 

 הוא מתחיל בוידוי, שחטא לה' 

 ורק אח"כ מפרט מה לקח, 

 מדוע לקח, 

 והיכן הדברים נמצאים. 

 

ְשַלח( כב) עַ  ַויִּ ים ְיהֹושֻׁ צּו ַמְלָאכִּ ֵנה ָהֹאֱהָלה ַוָירֻׁ  :ֶתיהָ ַתחְ  ְוַהֶכֶסף ְבָאֳהלוֹ  ְטמּוָנה ְוהִּ

ָקחּום( כג) תֹוְך ַויִּ אּום ָהֹאֶהל מִּ עַ  ֶאל ַוְיבִּ ְשָרֵאל ְבֵני ָכל ְוֶאל ְיהֹושֻׁ ם יִּ קֻׁ ְפֵני ַוַיצִּ  :ְיֹקָוק לִּ

ַקח( כד) עַ  ַויִּ  ְוֶאת ְבֹנָתיו ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ַהָזָהב ְלשֹון ְוֶאת ָהַאֶדֶרת ְוֶאת ַהֶכֶסף ְוֶאת ֶזַרח ֶבן ָעָכן ֶאת ְיהֹושֻׁ

ְשָרֵאל ְוָכל לוֹ  ֲאֶשר ָכל ְוֶאת ָאֳהלוֹ  ְוֶאת ֹצאנוֹ  ְוֶאת ֲחֹמרוֹ  ְוֶאת שֹורוֹ  מוֹ  יִּ  :ָעכֹור ֵעֶמק ֹאָתם ַוַיֲעלּו עִּ

עַ  ַוֹיאֶמר( כה) ְרְגמּו ַהֶזה ַביֹום ְיֹקָוק ַיְעֳכְרָך ֲעַכְרָתנּו ֶמה ְיהֹושֻׁ ְשָרֵאל ָכל ֹאתוֹ  ַויִּ ְשְרפּו ֶאֶבן יִּ  ָבֵאש ֹאָתם ַויִּ

ְסְקלּו ים ֹאָתם ַויִּ  :ָבֲאָבנִּ

ימּו( כו) ים ַגל ָעָליו ַוָיקִּ  ַההּוא ַהָמקֹום ֵשם ָקָרא ֵכן ַעל ַאפוֹ  ֵמֲחרֹון ְיֹקָוק ַוָיָשב ַהֶזה ַהיֹום ַעד ָגדֹול ֲאָבנִּ

 :ַהֶזה ַהיֹום ַעד ָעכֹור ֵעֶמק

 

 יהושע מציג את החפצים שלקח עכן לפני העם וכל העם שותף בהענשה של עכן. 

יש לשקול אם נכון להרחיב את הדיבור על עונשו של עכן, במיוחד לאור השאלה אודות בניו ובנותיו, 

יתכן כי במקום לקרוא את הפסוקים כדאי לספר כי יהושע לוקח את עכן וכל עם ישראל מעניש 

אנשים מעם ישראל במלחמה עם  36ם.  כדאי להזכיר כי בגלל מעשיו מתו אותו על מעשיו הרעי

 העי וזו סיבה נוספת לכך שמגיע לו עונש קשה. 

 



כעת, כשעם ישראל ניקה את המחנה והחוטא בא על עונשו, אפשר לחזור לתקן גם את המלחמה 

 שהיתה עם העי. 

היא תהיה דומה למלחמת אפשר לשאול את התלמידים: איך לדעתם תראה המלחמה בעי? האם 

יריחו, האם לא יקחו בה מן השלל? התשובות שלהם חשובות לצורך מעורבותם וגם הבנתם את 

 הסיפור, והם יהיו הבסיס לניסיון להבין את רצון ה' במלחמה רגילה עם תכסיסים של בני אדם בעי. 

 

 


