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ק
 גיאמרא$יתשעירה

 באר-שבעבקעת

 הבקעהתחסי
 זוהי שמה. על הנקראת בקעה של בלבה שוכנתבאר-שבע

 מרכז של ההרים שרשרת בין מפרידה והיא הארץ, בבקעותהגדולה
 רכסי לבין בעמק-יזרעאל, ומסתיימת צפונה מטנה המתמשכתהארץ,

 טיני. חצי-האי לעבר דרומה-מערבה, ממנה המתמשכיםהר-הנגב,
 מהר-הנגב הנמשך הארצי, פרשת-המים קו הוא המורחיגבולה

 . . . מישור-החוף. עם מתמזגת היא במערב ילראש-זוהר

המבנה
 של המורפולוגי מהמבנה באר-שבע מושפעת המבנהמבחינת

 המז- השלוחה : שלוחות שתי הדרומי להר-חברון הר-חברון.דרום
 דהריה. שלוחת - המערבית והשלוחה אשתמיע; שלוחת -רחית

 ומחלקות דרום-מערב - צפון-מזרח בכיוון נמשכות אלהשלוחות
 : חלקים לשלושה באר-שבע בקעתאת

 שבקרבת מלחתה, תל עד הנמשכת אשתמוע, לשלוחתממורח
 מערבה ערד: בקעת שוכנת הרי-הנגב, של הצפונייםהמורדות

 באר-שבע. של הישירה שליטתה שבתחומי הבקעה שוכנת -לה
 משתרעים לה ומערבה ממירב, זו בקעה תוחמת דהריהשליחת
 מישור- עם בהדרגה המתלכדים הצפוני, הנגכ של הנרחביםהשטחים
 . הדרומי.החוף

- 
.' 

 פגי- מעל מ' 275 שגובהו נמוך, ברכס מסתיימת דהריהשלוחת
 ניכר זה רכס איז באר-שבע. שוכנת מורה, לצד לה מעברהימ.
 שאיו מבחין לבאר-שבע הנוסע אולם צפון-מערב, ומצד מערבמצד

 כאשר אלא באר-שבע, - עזה בכביש נסיעה בשעת כעירמרגישים

נינת
 נ:נ7 ו711.ס עי..7י מיושנת הויו1ת,ה נרוו ה.הה נאר.שנן

 1 ואמנם. בה; ומפיתחים רבים חקלאיים יישובים קיוםהתקופות
 ך?םסים המקומות .ע"י נקבר מרכזיהם עונתית. בחקלאות שעסקולמחצה, נוודים או נוודיפ הבקעה יושבי היו. התקופות שבריבמסתבר,

 ן -:מץ ?שרי'-התיאים..ההידייןגי'ץ,.מ-:אץ.מיע

 ..:,_.הנח.לים
_.. 

.. . ... 

 %זה(, בשור - באר-שבע - מלחתה נחל ע"י מנוקזת היאהארצי. י פרשת-המים לקו ממערב הפקעה שוכנת הידרולוגית_מבחינה
 . י ראש-זוהר, של בפרשת-המיםשראשיתו

 שכן וגודלה.' אגן-ניקוזו . אופי, באר-שבע=בשור_ נחל את. :מייחד.
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ע
 מיםמקורות

 הגיאוגראפיה לחלוקה במקביל מים. במקודות מאוד דלההבקעה
 לשלושה הלוקה גם בה להבהיז אפשר חלקים, לשלושהשלה
 תל - באר-משש איזור - במזרח : ברורים הידרולוגייםאיורים
 - נהל-גרר איזור - במערב ; באר-שבע איזור - במרכו ;מלחתה

נהל-הבשור.
 רכס באר-שבע. איזור הוא מים במקורות ביניהם ביותרהעשיר
 מי של זרימה עוצר דהריה משלתת המתמשך הנמוךהגבעות
 לפני-הקרקע מתחת מצטברים והם מערבה, למדי עשיריםתהום
 כאן למצוא אפשר באר-שבע. בסביבת לרכס, ממזרח הקייםבשקע
 הכלור )שתנולת לשתייה טובים מים של ניכרות כמויותאיפיא
 15-8 של בעומק לליטר( מיליגרם 40--60 על n~TY אינהשבהם

 יישוב של 1bl'p כעונדת חשוב גורס ה'1 אלה בארות בלבד.מטר
 fil~1W. בתקופות במקוםקבע

 והודות באר-משש, איזור של הגיאולוגי למחסוםהודות
 הבקעה רוחב לכל שישנה האטית התת-קרקעית המיםלזרימת
 של יחסית גדולה הצטברות בו אף ישנה מזרח-מערב, כלליבכיוון

 בארות. מספר בו ומצוייםמי-ההום,
 - נתל-גרר באיזור - הבקעה של המערבי בחלקה המצבשונה
 נובעים זאת לעומת ן עליונים מי-תהום בו למצוא איונהל-בשור.

 אלא ו כולה השנה במשך מים המקירים ומהם מעיינות, מספרבו
 מיליגרם )600--800 גבוה בהם המלחים וריכוז מעטיםשמימיהם
 הגשם במי ומקורם הקירקר, בגבעות פורצים אלה מעיינותלליטר(.

 האטומה-למחצה הסלע שככת על-ידי ונעצרים בהןהמחלחלים
 לקורקר.שמתחת

 וחי צומחקרקע,
 י נחלים ע"י המובאת סחף אדמת מאפיינת הצפון עמקיאת
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 הבדווים של ידם התקופות בריב היתה ובו נגבי, זה שטח שלאופיו
 העליונה.על

 ההיסטוריות התקופות ברוב נודעה האיזור, של אופיו אףעל
 כמעט. נפסקה לא היישובית ורצימותה עצמה לבאר-שבעחשיבות
 העיר של תולדותיה לבירור כולו מוקדש יהיה הדוברתהמשך

 השונות. בתקופות הקרובהוסביבתה

באר-שבע
 ומקורוהשם

 מקורו. ועל הבאר-שבע" השם פירוש על קיימות שוגותגרסאות
 רציניים בפרסומים אפילו המופיעה ביותר, נפוצה עממיתגרסה

 במובן "באר-שבע" השם את מפרשת בריטאניקה",כ"אנציקליפדיה
 בארות"."שבע

~DD 
 את נוגדת היא שכן זו, גרסה לקבל נוכל אם

 המקראי. מהתיאור לגמרי ומתעלמת האלמנטאריים הדקדוקכללי
 מספר, הינה "שבע" שהמלה היא אף המניחה אחרת,גרסה
 לאבימלך במתנה אברהם נתן אשר הכבשות בשבע השם אתקושרת
 הכרת על סמלית וכתמורה אתו בריתו את להק כדי גרר,מלך

 )בראשית עבדיו שחפרו הבאר על אברהם של בבעלותואבימלך
 ל(.כא,

 "באר- השם לפירוש מוספית גרסאות שתי מביא עצמוהמקרא
 השם את מפרשת כיופ, ביותר המקובלת והיא האתת,שבע":
 כי באר-שבע, ההוא למקום קלא כן לעל : "בארקהשבועה"במובן
 אולי שהיא השנעה, הגרסה לא(. כא, )בראשית שניהם" נשבעושם

 נגזר "באר-שבע" השם כי מטעימה ביותר. הנכונה דבר, שלבסומו
 ויגידו יצחק עבדי ויבמנו הוצא ביום "ויהי :  -יגעה" היישובמשם

  ויקרח מים. מצאנו לו:  ויאמרו חפרו, אשר הבארלו.9ל-אורות
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 )א-סבא( באר-שבע)ח
- 

 הכנענית מהתקופה לרבות יותר, קדומות מתקופות דרסיםהקריבה
 לפרטם, המקום באן שלא נוספים, נתונים וכן זו, עובדההמאודרת.
 הזיהוי. על מאודמקשים

 דרכים צומת -כאר-שכע
 ותנאיה הבקעה בתחומי באר.שבע של הגיאוגראפימקומה

 חשיביתה את העלו יחסית, צריחה בטייבה הטוביםההידרוגראפיים
 ובסביכתה דרכה התנועה התפתחות על רבה השפעההתעבוותיה.
 מאגן' כתוצאה מלחתה=בא--שבע-בשור: לנחל היתההקריבה

 רבים עריצים ע"' באר-שבע בקעת מבותרת שלו, הגדולהניקוז
 מצפון_לנחל אלה ערוצים של כיוונם טבעיים. מעבר תוואיששימש.

 ואילו - לדרום-מער%, מצפון-מורח רבאמלחתה-באר-שבע-בשור
 הנמיך המקום לצפון-מעיב. מדר,ום-מזרח כיוונם לנחלמדרום
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 כ-30 ירדן גבול את החוצה חברון' - באר-שבע כבישג(
 ; לבאר-שבע מצפון-מזרהק"מ

 ; סדים - באר-שבע כבישד(

 ; אילת - באר-שבע כבישה(
 עב הראשון בקטעו המתלבד ניצנה, - באר-שבע בבישי(
 . . אילת. - באר-שבע:ביש

 באר-שבע, - תל-אביב כביש הם אלה בכבישיםהחשובים
 פחת זאת לעומת ולאילת. למדום מבאר-שבע המוליכיםוהכבישים

 ולחברון, לעזה מבאר-שבע המובילים הכבישים של המעשיערכם
 נתבטלה. לא הצבאית-אסטראטגית חשיבותםאולם

 לים-המלה הכגיש וסלילת הישראלית ערד של בניית" עםכיום,
 מסוימת. השיבות באר-שבע-הברון לכביש שוב נודעתדרכה,

 בהדרגה תבאנה המדינה קום מאז שנוצרו החדשוההעובדות
 מקומה את ואילו הנגב, של בצומת-דרבים באר-שבע שללירידתה
 ערד. כנראה,תתפוס,
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 יודעים אינת באר-שבע של הקדומים התושבים של מוצאםעל
 שתי על נמנו שהם מסתבר. שנמצאו השלדים על-פי מאומה.כמעט
 בעל המקומי, הים-תיכוני הטיפוס על. מקצתם אתניות:קבוצית

 על נמנו מאורכת, גולגולת בעלי מקצתם, : המעוגלתהגולגולת
 ארנה לא במקום ישיבתם כי נראה, מהרי-הקא.ק-. שמיצאוטיפוס
 שכן מאוד, פתאומית היתה עניבתם וכי דורות, שנים-שלושהאלא
 נתגלה ממנו רב וחלק רכושם, כל את אתם לקחת הספיקו לאאף

בחפירות.
 וקרוב גבוהה, התסתהות רמת בעלי היו כבר למקום,כשהגיעו

 החקלאי עיסוקם על חקלאי. בעיבוד שהתחילו הראשונים שהיולודאי
 שנמצאו אחרים וגרעינים עדשים שעורה. כוסמת, גרעינ'מעידים
 ואת צור או עצם עשייים במגלים השתמשן יכולם לקצירכחפירות.
 בתוך שנחפרו סעמון, צורת בעלי גדולים באטמים אחסנוהגרעינים
 הבתים.רצפות

 ה.כלק~ליתית באר-טבע טרידי ובהם בבאר-צפד הצפירות שסח שלצילום-אוויר
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 הכיקוליתית מהתקוצה תת-קרקעי )ביתכנימה

 התרבות על מפורטת לסקיהה נקדיש הבאים המרקים מןאחדים
 מן עליה לעמוד שנית, כפי הכלקוליתית, באר-שבע שלהחומרית
 בחפירות. שנתגלוהממצאים

 - ומגוריםמבוים
 הכל- ביישובים קיימות היו ומנורים מבנים של צורותארבע
 :קוליתיים
 וטין. אבן עשויים רגילים, מבנים1(

:' תת-קרקעיים. מגורים12.
- 
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 באר-שבע בקרבת שנחשפו הכיקוליתית. מהתקובח בזלתקערות
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 של כימית תרכובת שהינה עפרה, של בצורה ולא לעררנקיה
 המתכת לקישוט. בעיקר ששימשו זעירים, הפציט מהם והכיןמתכת גרגרי האדם לו ליקט בתקופת-האבן כבר אחרים. יסודות עםגהושת
 געשית זאת בדרך חימומו ללא בלבד, הקשות באמצעותעובדה
 אותה לנצל היה ניתן לא שכך וכיון כאחת, ופריכה קשההנחושת
 וטוה דבר, של בסומו היתה, שנמצאה המתכת כמות גםביעילות.
 מעפרות נחושת להפיק האדם למד לפה"ס ,ה-ד' ,באלף רקמאוך.
 בתבניות. יציקתה על-יר' לו הרצויות הצורות את ממנהוליצור
 שאותה הראשונה המתכת היתה הנחושת שדווקא מקרה, זהאין
 - יחסית נמוכה דרגת-חום להתכתה דרושה שכן להפיק, האדםלמד
 טובים אוורור בתנאי להשיגה וניחן - בקירוב צלסיוס מעלות600
 פחמי-עץ. הכערת על-ידיגם

 במזרח-התיכוו רבים במקומות מצויות עשירות נחושתעפרות
 להפקת הטכניקה שגילוי איפוא, יימלא, לא הים-התיכון;ובאגן

 למעשה. הלכה זו במתכת השימוש להתחלת הדרך את סללהנחושת
 נחושת חפצי של מציאותם עצם הארכיאולוגים את הפתיעה לאלכן
 העדות ע"י הופתעו זאת לעומת הקדומים, באר-שבע ביישוביגם

 ; שונים לכלים ועוכרה מסיגיה בהם נצרפה גם שהנחושתהברורה
 והיה נחושת, עפרות אין עצמה באר-שבע בסביבת כי לזכורועלינו
 היא, עובזה מהערבה. או מאדוט אולי - ממרתקים להביאוהכרח

 ביותר הקדומים מבתי-המלאכה אחד נמצא הכלק~ליתיתשבבאר-שבע
 המשוכללת הטכניקה ומפליאה ולעיבודה, נחושת להפקתבעילם
 ועל ארוכת-שנים מסורת על מעירה היא בשימוש. בו היתהשכבר
 גבוהה. רמה בעל טכניידע

 מיוחדים כלים ליצירת הנחושת שימשה עדיין הנדונהבתקופה
 יחסית, קטנות כמויות רק ממנה הומקו דבר, של בסופו שבזבלבד,
 אלות, ראשי וחרוזים, קישוט כלי לעשיית בעיקר שימשווהן

 חפירה. וכליגרזנים
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 ארנבות, אילות, עצמות : בר חיות של שרידים נמצאובמקום
 באיזור מצויים שרובם בעלי-היים - שונים ומכרסמיםחזירי-בר

 מז צדפים של רב מסטר מציאת עוררה מיוחד עניין בימינו.גם
 קליפות מציאת וכן בגילום, ובמיוהד מתוקים, במים החייםהזנים

 באיזור המצויים למינים משתייכים אלה שבלולים רבות.שבלולים
 יש הלחות, לתנודות הרבה רגישותם לנו שידועה וכיוון כיום,גם

 הנגב שאקלים לכך נוספת הוכחה משום בחפירות מציאתםבעובדת
 הכלקוליתית. התקופה מאז השתנהלא

כלי-פולחן
 כערכות השנהב, פסלוני שייכים זו לקבוצה קדושה. תשמישיהינם - לעיל הזכרנום וכבר - בחפירות שנמצאו מהחפציםרבים
 בירדים וחפצים הצבעוניים הנחל חלוקי גם ואולי הבזלתקערות
 להסיק קשה עדיי, וחקירתם אלה ממצאים בדיקת טתוךאחרים.
 רוב כדוגמת במקום. רווח שהיה הפולחן של אופיו לגבימסקנות
 על ודאי, מושתת, זה פולחן גם היה  הפריטיטיגייט,הפולחנות
 תשמישי של פיזורם מקום, מכל הפריון. ופ1להן האבות פולחןשילוב

 משפחה. פולחן על בבירור מצביע כולו האתר פני עלהקדושה
 יכולים, אשר פולהן תשמישי נמצאו באר-צפד ממגורזתבאחת

 משפח- כלי-פולחן של אופיינית למערכת דוגמה לנו לשמשאולי,
 שנהב, מגל ז(, אשה )של נוסף פסל1ז ראש גבר, של פסלוןתיים:
 של אחדים שלדים כלי-בזלת. ומערכת לקטורת שנהבקופסת
 הקרבת על כנראה, מעידים, חדרים. לרצפת מתחת שנמצאותינוקות
 הקבורה. מנהגי על ברורות מסקנות להסיק אפשר אי עדייןבכורות.

 לקבל יהיה קשה תקופה, מאותה בית-קברות יימצא לא עודכל
 היח12ב של והדעות האמונות ועל הקבורה מנהגי על ברורמושג

 באר-שבע. שלהכלקוליתי
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 הפולחן במקומות קשורה היתה הללו ,הנקודות שתישבחירת
 בהז. שהיוהקדומים

 ; המלוכהתקופת

 במשך גם נתקיים השופטים ימי בסוף שהיה,,באר-שבעהמעמד
 והיתה פולחן כמקום לעיר נודעה מיוחדת חשיבות המלוכה. ימיכל
 לעבודה התנגדו הנביאים בארץ. ביותר החשובות הבמות אחתבה

 לבית-ישראל; ה' אמר כה "כי דורבנן: את ניבאו ואףבבמזה,
 ובאר-שבע תבואו, לא והגלגל בית-אל, תדרושו ואל וחיודרשוני

 ה' )עמוס לאון" יהיה ובית-אל יגלה גלה הגלגל כי תעבירו,לא
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 ועצמות. כליס שברי שהכיל מטרים, שני בן ישראלי רובדנמצא
 מציאה כי הוכידה, סמוכים ובמקומות זה במקום שנעשתהבדיקה
 למדי וגדולה ברורה ישראלית שכבה בודדת: היתה לא זומקרית
 ימינו. של בבאר-שבעקיימת

 בכמות זו בשכבה שנמצאו - החרסים של המכריעהרוב
 אובנים, מירוק עם דק חרס עשויות קערות שברי הם -עצומה
 שברי וחצצי, גם חרס עשויים כלי-בישול של מפויחיםשברים
 של פסלונים ושברי חיות של רבות וצלמיות פכיותנרות,

 אלה פסל~ניכ מראש' שג'ל חרס. עשרים הס אף -עשתורות
 עוד לציין כדאי הממצאים שאר בין רגיל. הבלתי ביומיםמפתיעים
 הרגלים ארבע של ברורים כיסנים ובה בלבן, ממורקת דרסטבלת
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 ו)מ' שתו)ר
 ]]אן.ש]ע ש"מ?"

 עליה ופרש ארץ-ישראל אח שמפיוס כבש לפה-ס 63בשנת
 נשארו לבאר-שבע וממורח שמדרום שהאזורים בעוד שלטונו.את
 רומי שלטן של בתממו עצמה באר-שבע היתה הנבאטים,כידי
 צבאי כמיצב באר-שבע נוכרת הורדוס של שלטוט בימיישיר.
 שלושת ביז ממלכתו נהליה מותו אחרי יהודה. של הדרומיבגבולה
 השאר בין שכללה - ארכילאום של בנחלתו נכללה והעירבניו,
 ומצדה. עין-גדי הברון, בית-גבריו, אתגם

 רומית צבאית תהנה באר-שבע היתה הבית-השני חורבןאחרי
 שנוער פלשתינה", )"לימם הרומי הביצורים קו של מנהליומרכז
 המדבר. שבטי פשיטות מפני הארץ של הדרומי הגבול אתלהכטיה

 מרפית שנמשכו ומצדים, מבצרים של שרשרת היוותה "הלימם"את
 דרך. ע"י לזה ות מחוברים כשהם במזרה, לים-המלחכמערב
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 ה-ה' מהמאה מ1,ו.שנע 1'ו,סית ~ogleוקת

 הקיסרי. הצבא יחידות חנו שבהם המבוצרים המקומות עלנמנתה
 כעיר שימשה היא : חשוב נוצרי מרכו בה היה תקופהבאותה

 מהן שתים שרידי ; אחדות כנסיות בה והוקמו בישוף. שלמושבו
 הסקר את ווולי לורנס ערכו כאשר 1914, בשנת היטב ניכרועדיין

 מפסיפס, חלק קישט הבריטי המנדט בתקופת שלהם.הארכיאולוגי
 באר- של המוכתר של ביתו מדדרי חדר מהן, מאחתשנשתמר
 בתובת הרותה ועליה משקוף מאבן שבר בעיר נמצא. כןשבע.

 הביונטית בבאר-שבע כי מוכיחה זו אב, ; ובארמית בעבריתהקדשה
 יהודית. קהילה גםהתקיימה

 של העיר של הדרומי בהלקה משתרעים הביזנטית העירשרידי
 השטח היה אמנם אם דונם. מאלף למעלה המקיף שטה עלימינו
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 בבאר-שבע נמצא הי"ב, מ,התאה המרוכיךסבע

 הכליפים שישלח 750 בשנת נפלה כאשר רק הביזנטית.התקופה
 לבגדד, עבר ומרכו-השלטון דמשק, היתה שבירתםמבית-אומיה,

 זו שקיעה של אותותיה וארץ-ישראל. סוריה של שקיעתוהתחילה
 מהרה עד בארץ. אחרים באזורים מאשר ייתר מיקדם בגנבניכרו
 ותוך בנגב, שביתה ערב מחצי-האי בדווים שבטי לעצמםקנ.

 זולתם. התושבים כל ממנו נעלמו אחדיםדורות
 שאובות הערבית בתקופה באר-שבע על ידיעותינועיקר
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 "ראשו)ה "ע,וס נתוחמץ נ"ן.ענע ]ח,.ת חזורי",.ו

 שהשאיר והתיאור צרפתי, צליין במקום ביקר כן אחרי שנתייםלמדי.
 הגרמני. הצליין של תיאורו את מאשר מבאר-שבעלס

 החדשההעת
 התורכים ע"י באר"טבע שלכנייעה

 דורות במשך אולם 1519, בשנת הנגב את כבשוהתורכים
- 1900 שנת עד למעשה -רבים  שלטונם. את בו לייצב טרחו לא 

 הבדוחים השבטים של השיחים נשארו בנגב האמיתייםהשליטים
 בגלוי. עוין אף או אדיש היה התורכי השלטון אל יחמםהשונים.

 שנתגלו שעה לראשונה התעוררה בנגב התורכים שלהתעניינותם
 המצרי הכדיב לביז בקושטא העליון" ה"שער בין דעותחילוקי
 תורכיה בין הגבול קו קביעת הכדיב. של שלטונו תחוםבדבר
 שה,ה.ב",' ביוין התויכימ, לנבי רבה חשיבות בעלת היתהלמצרים
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DIW'-ב-1916באר -  אויר צריות 

 בשנת באר-שבע הגיעה התורכים כתקופת התפתחותהלשיא
 תכננו והגרמנים התורכים הראשונה. מלחמת-העולם בראשית1914,
 בסיס לשמש נועדה ובאר-שבע תעלת-סואץ. לכיוון התקפתם אתאו

 או חוברה כן כמו לבאר-שבע. הכביש נסלל 11 בתקופהלכוחותיהם.
 אף זו ומסילת-ברזל יפו-ירושלים, מסילת-הברזל קו אלבאר-שבע
 גם הינדו נעיר י ומחסנים תדנת-רכבת בה והוקמו לניצנההוארכה
 הראשון היישוב היתה והיא הנהלים על גשרים הוקמו מים,צינורות
 חשמלית. בתאורה שהוארבארץ

 הראשונה במלחמת-העולם באר-שבע עלהמערכה
 . 1917()אוקטובר

 את לתקוף והגרמנים התורכים של מאמציהם כשליןלאחר
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 כאי-שבע על מהירה השהלט,ות ההיונית. הכארוה אתלהרוס
 כולה. הב,ריטית התכנית לביצוע אבן-~lma איפיא,היתה,

 : זרועות בשתי התקפה הבריטים הכננו באר-שבע שללכיבושה,

 לתקוה נועדו כבדה ארטילרית אש בסגוע רגלים דיביזיותשתי
 מדר,ום-מערב ק"מ 6 במרחק שהיו המבוצרוה ,העמדות מערךאת

 לרחק במגמה לנחל-יבואר-שבע, באר-שבע-הליזעה דרך ביןלעיר,
 חיל-הפרשים וצל ודיביזיות שתי העיר. של העיקרי חיל-המצבאת

 נועדו ובביר-עסלוג', בחלוצה חנו אשר גהניו-זלנדי,האוסטרלי
 בנשדה לעיר, מצפון-מורה ולהיערך ההשיפה, בהטות בחשא'להתקדם
 היתה צריכה העיר על ,ההסתערות באר-שבע-חברון: לדרךסמוכה
 חסימת היתה המשנית משימתן מוגן. פתות שהוה מזרח, מצדל,מהנ

 ג-23יו בנר-ש3,ע 'ה,ז'.5ת,שנ'ס
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 1920 בבאר-שבע, הבריטי המתזזי הצבאיהמסן

 בהסתערות מיד לפתוח עליו שומה לו שנקבעה המשימה אתבמועד
 הפרשים של ה-12 לבריגדה פקודה נתז לכן עצמה. העירעל

 16.00 בשעה העיר. על נוספות שהיות ללא להסתערהאנזאקיים
 המפור- מהסתערויות-הפרשים אחת והחלה קדימה האנואקיםזינקו
 הבריגדה פרשי הראשונה. מלחמת-העולם בתולדות ביותרסמית
 לאש חשופים כשהם פתוח, שטח של ק"מ 8 לאורך דהרוה-12

 מעל בדהרה מדלגים כשהם האייב, קווי את שטפו הםהאויב;
 את וטיהרו ממוסיהם ירדו כך ואחר החפירות, של השורותשתי

 הישר בדהרתו המשיך הפרשים מכוח דלק בכידינים;'החפירות
 ביד' סיפק שהיה לפני - הערב רדת ar1 באר-שבעלעבר

 הכוחות בידי כששה העיר היתה - הבארית את לפוצץהתורכים
 הצבא של ה-27 הדיוויזיה גדול. בריטי ניצחון זה היההבריטיים.
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 ן111גאו-שגע,

 ביום. איש מאתיים לפחות לה שנזקקו מרפאה ובז מיטות,שמונה
 עם אלחוטי קשר קשורה היתה באר-שבע של המשטרהתחנת

 ופרשים. גמלים רוכבי שוטרים בה ושירתו הארץ, שבדרוםהתחנות
 היתה הבריטי המנדט כימי באר-שבע של המרכזיתהבעייה

 מספר באר-שבע, מחוז מושל שהיה אל-עארף, עארף המים.אספקת
 עתיקות מהן בארש, 25 בעיר הין כ' הבדווים, חיי עלבכתביו
 על אף הבריטי. המנדט ובתקופת התורכים בתקופת שנחפר.ומהן
 לצרכי אלה בארות שהפיקו המים לדבריו, הספיקו, לא כןפי

 המועצה התקינה כאשר גם נפתרה לא המים בעיתהתושבים.
 מימיהז את והזרימה ציבוריות בארות בשלוש משאבותהמקומית
 לבתים.בצינורות
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 לבאר-שבע. מצפון ק"מ 20 באר-שבע-הכרון, כביש עלכגשר
 הצפונייב במבואותיה חצאי-זחלים פלוגת נתהוה כן אחרימיד

 התידמה שלה, הצפוני הבתים גוש על השתלטה היא העיר.של
 הגדולה, הכיכר שלפני הבתים לשורת עד והגיעה הכבישלאורך
 וביה"ס, המסגד השני ומצדה המשטרה מניין נמצא האהד מצדהאשר

 האויב. למעוז שהפכה תהדת-הרכבת, נמצאת הכיכר מן מהבמרחק
 להגיע, בושש כוחותינו להתקפת שני גל להזות שנועד שהכותכיוון
 את שהקיפה הביצורים טבעת את נוסף במקום לפרוץהוחלט
 הפלוגה לתחנת-הרכבת. כמוכה בנקודה נקבעה הפריצההעיר.

 עלו מזהל"מיה 4 אך התחנה, ,מגדר מ' 100 'למרחק הגיעההתוקפת
 פתחו המצרים עקבותיה. על לחזור נאלצה והיא מ71שיםעל

 הטהר עלה בינתיים י הכבושימ הבניינים גוש עלבהתקפת-נגד
 לחסימת משוריינים ואתה נוספת יהודית טלוגה נכנסה.לעיר
 להתקפה נערכה ההדשה הפליגה הכבוש. החלק ולהבטחתהכביש
 לסגת וההל זו בתכונה הרגיש האויב אולם תהנת-הרכבת,על

 בשעה והמשטרה. ביה"ס אל הצבאי בית-הקברות דרךמהתחנה
 מצרים התבצרו שבו המשטרה, בניין מול נ"ט תותח הוצב0800
 אחרי 0900, בשעה כוחותיה. על קל מנשק אש והמטירורבים
 ונכנעה המשטרה בנייז על לב, דגל המצרים הניפו פגזים, 4ספיגת
 של כיבושה תם ובכך המסגד, את כוחיתינו כבשו עצמו זמןבאותו
 שהשתתפו היהודיים הכוחות כל לתוכה נכנסו כבר 0945 בשעההעיר.

בכיבושה.
 ביותר המאלמת הדוגמאות אחת מהווה באר-שבעכיבוש

 את צה"ל משפרץ הצלחה. של מהיר לניצולבמלחמת-העצמאות
 ~הסתערו לחדש להיערך לאויב קוהות כוחותינו נתנו לא לנגב,הדרך
 לא העיר של המצרי שהמפקד נתברר, זמן אחר באר-שבע. עלמיד
 שהיתה עובדה - על-ידיגו ככר נפרצה לנגב שידרך כללידע

 את כראוי העריך לא שהוא אלא המצרי, לפיקוד כמובן,ידועה,

57

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המרכו עם ים-המלה ~את אילת את המקשרות החשובותהדרכיםו
 שבמישור-החוף. הגזול היישובין

 תעשיות פיתוח מאפשרת השונים הגלם חומרי למקורותקרבתה
 שנמצאים או בה הוקמו אשר התעשייה מפעלי ובין בעיר,יסוד
 בית- לקרמיקה, מפעל כימי, מפעל לצ'יז יש הקמה בשלביעתה

 ומפעל גדולה טחנת-קמה טקסטיל, מפעל חסיני-אש. ללבניםחרושת
 טכני. ציוד ולשיפוץ מתכתלעבודות

 הנגב מקו מימיה כל את העיר קיבלה עדיין קצר זמן לטניעדן
 ובסביבתה 'בעיר נקדחו האחרוטת נשנים "מקורות". הברתשל

 אולי, תספיק, ,בהם שנמצאה ,המים וכמוה עמוקים, קי'דוחיממספר
 החושות ובשטנית הישנה בעיר המתפתחת. העי,ר שללצרכיה
 רבים. פנימיים כבישים ונסללו ביוב רשתהותקנה

 רותת בה הוקמה ; החינוך בשטח בעיר ניכרת רבההתפתחנה
 .בתי-ספר למורים מדרשה תיכוניים, בתי-ס שני לרבותבתי-ספר,
 תוסדו בתי-קולנוע וכמה לתיאטרון נאה בניין גבנהמקצועייטי
 של התחלה ניכרת כן סמו אזורי. ובית-נכות עירוניתספרייה
 גבוה.חינוך

 סופת במניעת להם נודעת מאוד רבה חשיבות עצים. ולנטיעתן החיציני הנוי לטיפוח גם לאחה.נה מוקדשת רבה לבתשומת
 נפתח בעיר רבה. התפתחות לאחרונה חלה הבריאות בשטחגםן האבק.ן

 לאחיות. וביון-ספר מיטות 300 ובו ומשוכלל גדולנית,חולים
 הנגב", להקר "המכון הוא בבאר-שבע השוכן חשוב מזעימוסד

 אוצרותי.ה וכניצול הנ,גב של בפיתוחו מרכזי תפקיד למלא עתידאשר
 ובניצול מלוחים מי-תהום בהמתקת נסיונות גם מתנהליםובו

אנרגיית-השמש.
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 העניינים 'תוכו

 גיאוגראפיתסקירה
 3 . . . . . . . . באר-שבעבקעת

 . הבקעהתהומי
,י.......המבנה

4'...,.... ם ליאק
 ' ם נחליה

~ 
.....,..5

7,,..,.. . ם המי ורות קמ
, וחי צומחקרקע,

10,.,. . באר-שבע . בבקעתהיישובים.

 ג1.,,,,,... , ע ב ףט ר אב
 , ומקורוהשם

 שלמקומה
~aw-באר 

12,... . המקראית
13.,.., . דרכים צומת -באר-שבע

 באר-שבע בתולדותפרקים
16...... . הכלקוליתיתבאו"טבע

 . ימינו של באר-שבע בקרבת נלקוליתייםיישובים
 . הכלקוליתית בתקופה באר-שבעתושבי

19,.,..., . ט ומגורי בניםמ
22,....... .כלי-חרס

24..,..... . ן ב א - יכל
.כלי-מתכת
26,,,... . ושנהב מעצםחפצים
 . .. . אחריםממצאים
28,י,... וחיות. צמחיםשרידי

29....,,.. ן ח ל ו פ - י לכ

30. החדש~ח. דיעת רעד האכרת מימי בארףטכעתולדות
"....... . האבותתקופת
32.. . השופטים ותקופת ההתנחלותתקופת
3ב',... .,. המלוכה.תקופת
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