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        יפתח מזוריפתח מזוריפתח מזוריפתח מזור

        

  באר שבע העתיקה, תיאורי נוסעי�
        

כיו� באר שבע היא עיר גדולה ומודרנית, בנייני ענק צומחי� בה מתו� גבעות 
�תה זו יאנו אל העיר קשה לדמיי� שרק לפני חמישי� שנה הי השממה. כאשר מגיעי

עיר ערבית קטנה ופרימיטיבית, אשר קיימה אורח חיי� מסורתי, רגוע ושקט. 
כתבה זו אנסה לשרטט את קלסתרה של העיר בסדר כרונולוגי מתקופת המקרא ב

זאת כפי שנראתה לנוסעי� וסיירי� אשר ביקרו בה והעיר הערבית,  ימי ועד
  פורי הווי, אלא במראה מקו�.יבתקופות שונות. לא אתמקד בס

  
  �נית� לומר שאברה� אבינו היה ממקימי באר שבע. בספר במובני� מסוימי

שניה� רבו עליה� ו ,ת מסופר על אברה� שחפר בארות באזור ע� בנו יצחקבראשי
ע� אנשי גרר: "ויאמר אבימל� ( מל� גרר) אל אברה� מה הנה שבע כבשות האלה, 

קח מידי בעבור תהיה לי יאשר הצבת לבדנה. ויאמר (אברה�) כי את שבע כבשות ת
שבע כי ש� נשבעו  לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. על כ� קרא למקו� ההוא באר

   לא'). –שניה�" ( בראשית כא' פסוקי� כט' 
 "� (פכות הגדולות בהיסטוריהמהאחת  הביאה לעול� אתבאר שבע "עירו של אברה

  דת המונוטאיסטית. הולדת ה
מה קורא בעיר הזו מאז ימי התנ"� ועד התקופה הביזנטית  (?) מהכתובי� לא ברור

ס") בקו ההגנה נגד נוודי המדבר. תושביה באר שבע מרכז מבוצר ("לימ ההיית אז
� שחלק� סורי� נוצרי�. נבנו בה כנסיות אחדות, ( היו נבטי� שהתנצרו או יווני

יה במאה ינקראו ע"ש אברה� אבינו. אביסיוס, בישו+ קיסריה והיסטוריו� הכנס
יתה עדי� עיר חשובה והוצב בה חיל משמר רומאי: יהרביעית  מספר על באר שבע שה

שבע, במטה יהודה ושמעו�. עוד ג� היו� יש כפר גדול מאד רחוק מחברו� בכ' " באר 
."�  מילי� דרומה בו יושב משמר חיילי

באר  13 –) התקיימה העיר עוד זמ� מה, א� במאה ה  635לאחר הכיבוש המוסלמי (
  שבע תוארה כמקו� נטוש וחרב.

 �רי בייקר טריסטר� הנ –סייר באזור הכומר הבריטי, חוקר טבע  1884 – 1883בשני
ובספרו "מסע באר/ ישראל" מתאר את חורבות באר שבע: "בשעה שתיי� בער� 

�.קווי� …הגענו לבאר שבע, וש� היו אוהלינו נטועי� מסביב לאחת מבארות אברה
.הילידי� שבקרו במחננו …ארוכי� של יסודות מצייני� את מקו� העיר העתיקה

אלחליל כלומר  (נחפרו בידי איברהי�ציינו במלוא הגאווה הגזעית, כי הבארות 
."�  הידיד אברה

, במטרה להשתלט על  19 –באר שבע הוקמה מחדש ע"י הטורקי� בסו+ המאה ה    
  הבדואי� פורעי החוק ולמשכ� לעיר על מנת להפכ� לאלמנט נאמ� לשלטו�.

התפרס� בעיתו� העברי  "האחדות" מאמר הד� בבאר שבע ובצור� ליישבה  1914 –ב 
י�. וכ� נכתב: " באר שבע בנויה בתבנית אירופאית, רחובות יפי� לה ברוחב ביהוד

. בבאר …חמישה עשר ועשרי� מטרי�. משני צידי הרחוב שתולות שדרות אילנות
שבע עצמה יושבות שלוש משפחות עבריות, שתיי� אשכנזיות ואחת ספרדייה.. 

� שקטי� נוחי� האוויר בבאר שבע מצוי�, התושבי� רוב� ככול� מושלמי�, אנשי
, התרש� מהעיר קצת אחרת:  1922 –. יהושע תור�, שהתגורר בבאר שבע ב "לבריות

.משני …..כל העיירה רחוב אחד, והיתר סמטאות עלובות, שאי� לבזבז עליה� זמ�…"



   26. 4. 2002יד' אייר תשס"ב   1679 ’עלו� מס

חנויות ובתי קפה, ובה� גרמופוני�, שלא פסקו מצריחותיה�  –צדי הרחוב 
  ". …המזרחיות משעות הבוקר עד שעות הערב

  ). 1936מעט היהודי� עזבו את העיר בתקופת המאורעות (
הוציא יוס+ ברסלבסקי את ספרו: "הידעת את האר/" על אזור הנגב.  1946 –ב     

: " עיירה קטנה שלווה , שימו לב לתיאור היפהפהתיאור ציורי של העיר נובספר יש
שני עבריו, אינו ומנמנמת היא באר שבע, רחובה הראשי, הערו� חנויות ובתי קפה מ

 �רב תנועה והמיית קריות, הבדואי, איש הנגב, יפקוד את "בירתו" עפ"י הרוב ביו
 …השוק הקבוע, בו יבוא למכור את בהמתו ואת תוצרתו לסוחרי העיר ולחנווניה

בחנויות הרחוב הראשי ולאור� הרחובות הצדדיי�, טבוע חות� של עיר ערבית 
. מיוחדות לבאר שבע ה� החנויות הגלויות לממכר חרבות, לעשיית� …טיפוסית

תע רגע למראה הבדואי�, חגורי פעובר אורח המזדמ� לבאר שבע נ …ולמריטת�
עשרות ומאות הבדואי�  …החרב לירכ�, המהלכי� ברחובות ה"בירה" באי� מפריע

ש בבאר שבע המטלטלי� את חרבותיה� מתחת לסודריה� הרחבי� והמבודרי�, י
  ."…שה� דומי� לפרשי� מאר/ מזרחית רחוקה

הוחלט על הקמת עיר עברית בשכנות  1946 –שנער� בבזל ב   42 –בקונגרס הציוני ה 
לבאר שבע. א� כשהוצגה תוכנית חלוקת האר/ לשתי מדינות יהודית וערבית, באר 
שבע לא נכללה בתחו� המדינה היהודית והתוכנית נגנזה. במלחמת העצמאות נסו 

(רבי�  חדשי� ביה הערבי� והעיר כמעט  ננטשה. לאחר המלחמה יושבו עולי�תוש
 בקצב מהיר מה� ניצולי שואה) בבתי הערבי�. מאז החלה באר שבע להתפתח

  החשובה בנגב.ו הגדולה לעיר העברית ברבות הימי� והפכה
יתה עדיי� במתכונתה י, באר שבע ה1946 –כאשר משמר הנגב עלה על הקרקע ב 

  יוכבד בלושטיי� מספרת: המקורית.
תה עיר ערבית שלא היה לנו עניי�, י" לפני המלחמה כלל לא הגענו לבאר שבע זו, שהי

פנו אלינו מהפלמ"ח בבקשה לבוא ולהצטר+  1948 –ב  …זמ� או צור� להגיע אליה
כל יו� שישי אני  …ק"מ דרומה לבאר שבע 17 –יתה על גבעה כ ילהיאחזות שה

אני זוכרת שהיינו  …ע כדי לקנות מצרכי אוכל שוני�והמפקד נסענו לבאר שב
ה, כל הזמ� טאטאו את הרחובות. ינוסעי� בכביש הראשי של העיר. היא נראתה נקי

תמיד אמרתי "תראו כמה נקי פה". כאשר הגענו לחנות היינו צריכי� לקנות מהר 
 שהיולהסתלק משו� שהילדי� ברחובות התגרו בנו. (ה� לא היו רגילי� לראות א

מסתובבת ברחוב ע� בחור). כאשר ראונו הילדי�, היו שולחי� "אצבע משולשת" 
ולעתי� א+ מוצאי� את הפי� שלה� ועושי� לנו תנועות מגונות. פע� אחת, ניסו 

�בעלי החנויות  …להתקרב לטנדר שלנו, א� בעל החנות יצא מיד החוצה וגרש אות
  ."…קיבלו אותנו תמיד יפה

  
י�, מחליפי� בנייני ענק נוצצי� (וג� שיכוני� עלובי�). כיו� את בתי האב� הפשוט

 .�את חרחורי הגמלי� ונעירת החמורי� מחליפי� רעשי המכוניות וכבישי� סואני
את הבדואיות השמרניות עטופות הבדי�, מחליפות בנות חשופות ממעיטות 

אל+ נפש  165חיי� בה  2001בבגדי�. באר שבע מתפתחת בקצב מסחרר. נכו� לשנת 
. (נתוני� ע"פ מדרי� ישראל החדש) אל+ דונ� 54היא מתפרסת על שטח שיפוט של ו

יתה זו עיר קטנה ובודדה שהזכירה לחלק יקשה להאמי� שרק לפני עשרות שני� ה
  פורי אל+ לילה ולילה. יממבקריה את ס
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    ביבליוגרפיה
  הידעת את האר�? אר� הנגב ב'� יוס� ברסלבסקי

        מידי יום שישי יוצא סיור לכל המעוניין,לכל המעוניין,לכל המעוניין,לכל המעוניין,את כתר                             הוצ–ספר באר שבע 
      באתרי באר שבע הישנה והחדשה    מודרךאריאל                                   –באר שבע ואתריה 

      ניתן להתקשר. . . . משך הסיור כשעה וחציהנרי בייקר טריסטר�         –מסע באר� ישראל 
   08-6234613ל"באר אברהם" טל. ויקטור גר�                            �ל  תאור אר� ישרא

  (בתשלום סמלי) ספר בראשית פרק כא'                                          
  כמו כן ניתן לטייל בתל באר שבעתו�  "האחדות" יח' סיו� תרע"ד                         יע

  �   שהוא אתר מוסדר לביקור (בתשלום).                                    ראיו� ע� יוכבד בלושטיי

                 


