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בס"ד

שלום לכל הילדים המתוקים!
השבוע חל "שבוע באר שבע" ,יודעים מה מציינים בשבוע
זה?
את כיבוש העיר ,אזכורה ומתן שמה של באר שבע ע"י
אברהם אבינו (פירוט בעמוד הבא).
קצת היסטוריה על באר שבע:
באר שבע המודרנית נוסדה ע"י
האימפריה העות'מאנית

במהלך מלחמת העולם הראשונה
נכבשה העיר על ידי הצבא הבריטי
וכוחות אנז"ק בשנת 1917

כוחות המנדט הבריטי יצאו משטחי ארץ
ישראל בחודש מאי 1948

ובמקביל נכנסו לבאר שבע כוחות צבא
מצרים.

באוקטובר  1948חל מבצע משה  -הקרב
לכיבוש באר שבע על ידי צה"ל במהלך
מלחמת העצמאות והוכתר בהצלחה

בס"ד

בפרשת השבוע ,פרשת "וירא" מסופר על הפיכת הערים -
סדום ועמורה.
כשאברהם אבינו שומע על החורבן הצפוי הוא מנסה לבטל
את הגזירה" .אולי יש כמה צדיקים בתוך העיר" הוא פונה
לבורא העולם ,ומבקש שתתבטל הגזירה .למרבה הצער,
מתברר לאברהם כי בעיר סדום אין צדיקים שיגנו על העיר,
וכי הגזירה נגזרה.
לאחר החורבן אברהם אבינו ממשיך לנדוד ועובר להתיישב
בגרר שבנגב וחפר שם באר (באותה תקופה לא היו ברזים
ולכן כשהיו זקוקים למים היו צריכים לשאוב מים מבארות)
אך עבדי אבימלך (המלך המקומי) היו גוזלים אותה ולכן
אברהם הוכיח את אבימלך על כך שעבדיו גזלו את הבאר.
מה עשו? אברהם אבינו ואבימלך כרתו ברית שלא להרע
אחד לשני.
אברהם לא הסתפק בברית שכרתו והוסיף להביא לאבימלך
 7כבשות צאן שיהיו ל-עדים (הוכחה) על כך שאברהם הוא
זה שחפר את הבאר.
מספרת לנו התורה שבגלל השבועה והברית שכרתו
אברהם ואבימלך נקראה העיר "באר שבע"" :על כן קרא
למקום ההוא באר שבע ,כי שם נשבעו שניהם" (בראשית
כ"א ,ל'א) ,אם כן יש בשם גם את נושא השבועה וגם את
המספר שבע כמספר הכבשות שהביא אברהם.

בס"ד

וזוהי ילדים יקרים הסיבה וההיסטוריה שמאחורי
השם של העיר שלנו ,העיר באר שבע!

משמעות הסמל
בסמל הקודם של העיר באר שבע מוצגים  3אלמנטים
שונים:
.1עץ האשל – העץ אשר שימש במשך שנים רבות כסמל
הנגב כולו .מקור העץ מופיע בפרשתנו (ספר בראשית),
פרשת וירא ,בה מתואר כי אברהם אבינו נוטע אשל על
מנת להפיץ את שמו של ה' בעולם" :ויטע אשל בבאר-שבע,
ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם".
ישנם כמה פרושים לסיבה שאברהם נטע דווקא עץ אשל:
פירוש ראשון -אברהם נטע בוסתן של עצי פרי באמצע
המדבר ,כדי להנות את האורחים ,הרי אברהם היה ידוע
בתור איש החסד ,ובעל מסירות נפש על מנת לקיים הכנסת
אורחים
פירוש שני -פירוש נוסף של אשל  -פונדק ,אכסניה,
שהעניק לאורחים אכילה ,כי אש"ל בראשי תיבות :אכילה
שינה לוויה.
.2צינור מים – המסמל את התנאי ההכרחי ביותר לחיים
ברחבי הנגב -המים
.3מפעל וארובה – האלמנט שנוסף כדי לציין ולחגוג את
הקמת אזור התעשייה ואת התפתחות התעשייה
והטכנולוגיה בעיר.
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תשחץ
גלו את האנשים מהמקרא הקשורים לעיר באר שבע ,ע"פ קטעי
המידע שבהמשך הדף ,בהצלחה!!
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 .1הוא ברח מבאר שבע מפני אחיו שרצה להורגו לאחר שקנה
מאחיו את הבכורה וקיבל את ברכת הדרך ע"י אביו במקום
אחיו( .בראשית כ"ה)
 .2הוא ברח לכיוון באר שבע מאיזבל (אשתו של המלך אחאב)
לאחר שאיימה על חייו (מלכים א ,יט)
 .3היא ובנה גורשו מבית אברהם לאחר התנהגות לא טובה של
בנה וכשהלכו היא תעתה במדבר באר שבע (בראשית כ"א)
 .4הוא ואימו גורשו מבית אברהם לאחר התנהגות לא טובה שלו
וכשהם הלכו אימו תעתה במדבר באר שבע (בראשית כ"א)
 .5הוא כרת ברית עם אבימלך בבאר שבע ושניהם נשבעו אודות
הבאר שהוא חפר (בראשית כ"א)
 .6שם של שבט שבחלוקת ארץ ישראל קיבלו את נחלתם בתוך
נחלת יהודה ,בבאר שבע (יהושע ,י"ט)
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הידעת?!
הידעת שיש  195פסוקים בתנ"ך בהם מופיעה העיר באר
שבע?!

אתגר השבוע!
מצאו לפחות עוד  2שמות בתנ"ך שיש להם קשר לעיר
באר שבע (לא חייב קשר ישיר)
בהצלחה!!

