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מצרים וכנענים ישראל יהודה 
וישראל

יהודה 
ואשור בל

ב פרס יוון  חשמ-
ונאים רומא ביזנטיון ערבים צלבנים ממלוכים עותמאנים טים

ברי
אל

שר
י

אבות שופטים מלכים ונביאים כנסת הגדולה זוגות תנאים אמוראים סבוראים גאונים ראשונים אחרונים

4.4M~

0.3M
0.9M~

הריבון בארץ
תקופה

אישים בעם

ספרות יהודית

קורות העמים

1.1% +
  בשנה

1.1% +
 בשנה

- בריאת האדם "בצלם אלוקים”3761
ותחילת הספירה העברית

- המבול2105

- אלוקים כורת ברית עם אברהם1731
- עקידת יצחק1676

- ירידה למצרים1523
- יציאת מצרים ומתן התורה (ב'תמ"ח)1313

- בניית בית המקדש הראשון ע"י שלמה (ב'תתקכ"ח)957
- פירוק הממלכה לממלכות ישראל ויהודה924

- חורבן ממלכת ישראל וגלות עשרת השבטים720
- חורבן בית המקדש הראשון (ט' באב, ג'של"ח)586
- רצח גדליה586

- הצהרת כורש ושיבת ציון, היסודות להקמת בית שני538
- פורים -  גזירה להשמדת היהודים באימפריה הפרסית והיפוכה518
- בניית בית המקדש השני (ג'ת"ח)516

- חנוכת בית 164
המקדש בזכות 

הצלחת מרד 
המכבים

 חורבן בית המקדש השני 70
(ט' באב ג'תתכ"ח)

 סיכול מרד בר כוכבא135
 בניית כיפת הסלע691

 ממלכת הכוזרים מתייהדת800

 הצלבנים כובשים את ארץ ישראל וטובחים ביהודים 1099
שבה ושבדרכם, במסע הצלב הראשון

 גירושי אנגליה וצרפת1290

 רדיפות עקב המגיפה השחורה1348

 פולין מעניקה זכויות ליהודים1364

 גירוש ספרד1492

 המהר"ל מקים אקדמיה בפראג1573

 טבח אוקראינה - גזירות ת"ח ת"ט1648

 הופעת החסידים והמתנגדים1736

 מנשר נפוליאון אל היהודים1799

 אמנסיפציה ותנועת ההשכלה. בעקבותיהם הופעת הרפורמים והחרדים1800

 עלילת דם דמשק, הקמת תנועת המוסר1840

 משפט דרייפוס1894

 הקונגרס הציוני הראשון1897

 פוגרום קישינב1903

 השואה1939

 הקמת מדינת ישראל1948

קורות ישראל

ה'תש"ס

אדם וחוה נח
אברהם ושרה

יצחק ורבקה
יעקב לאה ורחל

בני יעקב – שבטי ישראל
משה רבינו ואהרן הכהן

יהושע בן נון
דבורה הנביאה

שמשון הגיבור
רות

שמואל הנביא
שאול המלך

דוד המלך
שלמה המלך

אליהו הנביא
ירמיהו הנביא
יחזקאל הנביא

אסתר ומרדכי

עזרא ונחמיה
יהודה המכבי

הורדוס
הלל ושמאי

פילון האלכסנדרוני
יוסף בן מתיתיהו

רבי יוחנן בן זכאי
רבי עקיבא
בר כוכבא

ברוריה ורבי מאיר
רבי יהודה הנשיא

אמורא רבי יוחנן

רב אשי רבי סעדיה גאון
רבי גרשום

רש"י
ריה"ל
הרמב"ם

רמב"ן

רבי יוסף קארו
הבעל שם טוב

הגאון מווילנא
החת"ם סופר

החפץ חיים

הרצל
ביאליק
הרב קוק
איינשטיין

בן גוריון

3500- 2500- 1500- 1000- 500- 1 500 1000 1500 2010

                                                                                                                                               מפת הצבעיםמקרא
ד' אמריקה, ד' אפריקה ואוסטרליה

ארה"ב וקנדה
אירופה

אסיה, אפריקה וטורקיה
ארץ ישראל

אוכלוסיית עם ישראל והתפלגותה בעולם 
במיליונים

שנה לסה"נ

שנה עברית

5.8

1.6

5.6

0.4

א'א'תשס"אב'תשס"אג'תשס"אד'תש"ס תשס"א

- השלמת המהפכה החקלאית – ביות הגפן3500
- הממלכה הראשונה: איחוד מצרים ובה מאות אלפי תושבים3100

- המצאת הכתב המלא2700
- חוקי חמורבי מלך בבל1770

- מלחמת טרויה1200
- המצאת המטבע640

- בודהה נולד ומייסד את הבודהיזם563
 מליון איש) ובניית החומה הסינית40- איחוד סין (221

- הולדת ישו, מייסד הנצרות4  רומא מתנצרת393
 הולדת מוחמד, מייסד האסלאם570

 המצאת הספרות הערביות825
 ספר מודפס ראשון בסין868

 השנים100 מלחמת 1337
 המגיפה השחורה1348

 קולומבוס, עידן האימפריאליזם1492
 המהפכה המדעית והתעשייתית1687

 עצמאות ארה"ב1776
 המהפכה 1789

הצרפתית
I מלה"ע ה-1914
II מלה"ע ה1939

התורה איכה 70תרגום ה
מקבים / חשמונאים

קאנוניזציה של התנ"ך
תרגום אונקלוס

הזוהר
משנה

תלמוד ירושלמי
תלמוד בבלי - גמרא

סידור
ספר האמונות והדעות

התפסיר
שירת יהדות ספרד

חובות הלבבות
הכוזרי

משנה תורה
מורה נבוכים

ספר הישר
ארבעה טורים

שולחן ערוך
מסילת ישרים

רומי וירושלים
שמירת הלשון

ספר האגדה
מילון בן-יהודה

אוכלוסיית עם ישראל בעולם במיליונים. התפלגותה ע"פ מפת הצבעים
מאורעות שבעקבותיהם נקבעו חגים, ימי ציון או מצוות

- ע"פ חז"ל. לאחר מכן ע"פ המחקר1273התארוך עד שנת 
אישים: משך חייהם ומיקום פעילותם העיקרית (ע"פ מפת הצבעים)

ספרות: שפת החיבור      עברית      ארמית      ערבית      אירופאית 

10

5

היצירה נועדה להציג את התמונה הגדולה של ההיסטוריה והמורשת היהודית על מנת לאפשר הבנה טובה יותר ולהציע דרך למידה אינטואיטיבית עם דגש על ההשפעות ההדדיות בין התחומים השונים. יש להתייחס למספרים ולתאריכים הרחוקים בזהירות מכיוון שמטבע הדברים אינם 
רונן רבינוביץ'                 . www.odyeda.comמדויקים. עם זאת, הם משקפים נכונה את סדר האירועים ותנועות דמוגרפיות. התארוך לאחר יציאת מצרים והכניסה לארץ כמקובל על ההיסטוריונים. פירוט והסברים נוספים ניתן למצוא באתר עודידע 

13.5

ביתר 
העולם

בארה"ב 
וקנדה

באירופה
באס'-אפ'

בישראל

תארוך על פי המסורת

2010יהודים ב
מ'13.5 סה”כ 

16.6

11.4

0

22 

הריבון בארץ
תקופה

אישים בעם

ספרות יהודית

קורות העמים

שפת החיבור      עברית      ארמית      ערבית      אירופאית 

זמן ומשך חייהם מיוצג ע"י מיקום ורוחב 
האליפסה. הצבע מייצג את מיקום פעילותם 

10

5

עם ישראל 
במיליונים

משרד החינוךמאושר שנות היסטוריה ומורשת יהודית6,000ציר הזמן היהודי – קיצור 
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http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=13875
http://www.odyeda.com/he/

	שקף 1

