יציאת מצרים
מעמד הר סיני

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
המטה לתרבות ישראל

מגילת אסתר

ספרות

דוד המלך -1004
ירושלים בירת הממלכה המאוחדת
שלמה המלך -965

עשרת הדברות
תורה שבכתב
תורה שבע"פ

מקרא:

משה
אהרון

אירועים
מלוכה

עקדת יצחק ,ספר פיוטים ותפילה,
מוזיאון ישראל ,ירושלים

התקופה הכנענית
האימפריה החיתית
מכתבי אל עמרנה

עיצוב גרפי :סטודיו ורד ביתן  /הזכויות לצילומים :מוזיאון ישראל ,ירושלים; בית התפוצות; לע"מ; ויקיפדיה; Dreamstime

מלחמות הפלישתים

אמר רבי יוחנן :אי מושיבין בסנהדרין אלא בעלי
קומה ,ובעלי חוכמה ,ובעלי מראה ,ובעלי זקנה,
ובעלי כשפים ,ויודעים בשבעים לשון ,שלא תהא
סנהדרין שומעת מפי המתורגמן .אמר רבי יהודה
אמר רב :אין מושיבים בסנהדרין אלא מי שיודע
לטהר את השרץ מן התורה (סנהדרין י"ז ,ע"א)

מגילת אסתר

ספרות חז"ל
מכילתא
קשתים בבליים ,מוזאיקה אשורית ,מוזיאון ברלין

פילוג הממלכה -928

תרגום השבעים -250
מודל בית המקדש השני ,מוזיאון ישראל ,ירושלים

ישעיהו -750

מגילת רות

-1040

תקופת המלוכה  -בית ראשון
תרבות יוון
הומרוס
כד יווני
אליאדה ואודיסאה

מגילת ישעיהו ,מוזיאון ישראל ,ירושלים

ירמיהו -627

שלמה המלך ומלכת שבא ,פירנצה ,איטליה

תקופת ההתנחלות

יבנה וחכמיה 200-70
רבן יוחנן בן זכאי

-600

האימפריה האשורית האימפריה הבבלית
נבוכדנצאר
סנחריב -705

חתימת התורה
ספרים חיצוניים

הזוגות :שמעיה ואבטליון ,הלל ושמאי

שבויים יהודיים נושאים כלים מבית המקדש
שער טיטוס ,82 ,רומא

0

אפלטון -400
אריסטו -400

 70לספירה

ישו
קיסרות רומא
ישו

תקופת התנאים והמשנה

רש"י 1040
הגדות מצוירות

אמוראי בבל 500-200
סורא ,פומפדיתא ונהרדעא

רש”י ,חיתוך עץ ,צרפת1539 ,

רבי סעדיה גאון
ספרות השו"ת
שיעור של רב אשי בישיבת סורא ,בבל ,המאה ה5-
בית התפוצות ,המרכז לתיעוד חזותי ע”ש אוסטר

נר חרס

VENI VIDI VICI
יוליוס קיסר

העת העתיקה

התקופה הפרסית -538
הצהרת כורש -538
כורש מלך פרס -538

רבי טרפון
רבי עקיבא

אמוראי ארץ ישראל
ציפורי ,קיסריה וטבריה

הורדוס -34

תקופת הסופרים ובית שני
התקופה ההלניסטית -333
אלכסנדר מוקדון -300

מרד בר כוכבא 132

המשנה
ברייתא ותוספתא
רבי יהודה הנשיא
חותם המשנה

התלמוד הבבלי

ילקוטי האגדה
מסכתות קטנות

חכמי צפון אפריקה 950
פולמוס עם הקראים 980

200

תקופת האמוראים והתלמוד
האימפריה הביזנטית
האימפריה הפרסית החדשה
הכרזה על הנצרות כדת האימפריה 324
הברית החדשה 367
דף מהבשורה על פי מתי ,כתב יד מהמאה ה9-

500

עמוד מתוך מהדורת וילנה של התלמוד

תקופת הסבוראים והגאונים
מוחמד נביא האיסלאם 620
הכיבוש המוסלמי 670
מזרקה במסגד ,קזבלנקה ,מרוקו
הקוראן

1000
תקופת ימי הביניים

מסעי הצלב
האינקויזיציה
הצבא הצלבני ,הונגריה

ר' יהודה הלוי
הכוזרי
רמב"ם 1138
משנה תורה
בעלי התוספות 1150

שולחן ערוך

דונה גרציה

שחזור פנים בית הכנסת ויטוריו ונטו ,איטליה1700 ,
מוזיאון ישראל ,ירושלים

תנועת החסידות
				 תנועת ההשכלה
				 משה מנדלסון

הגדת ראשי הציפורים ,גרמניה ,1300 ,מוזיאון ישראל ,ירושלים

ספר הזוהר 1300

תקופת הראשונים
מאגנה כרטא 1215
גוטנברג 1468
כריסטופר קולומבוס ,בול זיכרון

דונה גרציה

1500

גילוי אמריקה 1492

תקופת האחרונים

י.ל .פינסקר
אוטואמנציפציה
אליעזר בן-יהודה

תנועת ההשכלה 1800-1550
גלילאו גליליי
לאונרדו דה–וינצ'י

זאב ז'בוטינסקי

דוד בן גוריון
ח.נ .ביאליק
ספר האגדה
ש"י עגנון

1900

תקופת הרנסנס

האדם הוויטרובי,לאונרדו דה וינצ’י
ונציה1490 ,

הרצל
אלטנוילנד
הרב קוק
ברל כצנלסון

המהפכה הצרפתית 1789
הצהרת זכויות האדם והאזרח
נפוליאון
צ'רלס דארווין
קרל מארקס

העת החדשה

השואה 1945-1939
הקמת מדינת ישראל
איחוד ירושלים 1967
הסכם השלום עם מצרים
נתן אלתרמן
נעמי שמר
נחום גוטמן

הסכם שלום עם מצרים1979 ,
צילום יעקב סער ,לע”מ

ָתנּו,
עֹוד ֹלא ָא ְב ָדה ִּּת ְקו ֵ
ׁשנֹות ַא ְל ִּפיִם,
ַה ִּתּ ְקוָה ַּבת ְ
ׁשי ְּב ַא ְר ֵצנּו,
ִל ְהיֹות ַעם ָח ְפ ִ
ִירּוש ַליִם.
ׁ
ֶא ֶרץ ִצּיֹון ו ָ

הסכם שלום עם ירדן1994 ,
צילום יעקב סער ,לע”מ

הסכם השלום עם ירדן

1948

2000
נחיתת האדם הראשון על הירח

מלחמת העולם הראשונה 1918-1914
מלחמת העולם השנייה 1945-1939
בול לציון נחיתת האדם הראשון על הירח
אלברט איינשטיין E=mc2
משוואת תורת היחסות
מרטין לותר קינג
זיגמונד פרויד

יצירה
עולמית

תקופת האבות

-1300

העת העתיקה

בשיתוף עם עמותת גשר

מגדל דוד ,ירשלים

משנה תורה לרמב”ם ,,איטליה
מוזיאון ישראל ,ירושלים

התנחלות בארץ
יהושע

האימפריה הבבלית הקדומה
האימפריה המצרית
חוקי חמורבי

שיבת ציון -538
עזרא ונחמיה
חנוכת בית המקדש השני -516

יהודה המכבי
מלכות בית חשמונאי -100
מגילות ים המלח -63

המרד הגדול ברומאים 68
יוספוס בן מתתיהו
פילון האלכסנדרוני
חורבן בית המקדש השני

משה ,מיכלאנג’לו בואונרוטי ,רומא

אישים

 1800לפנה“ס

ראשית המלוכה
שאול המלך -1040

הסנהדרין

"תור הזהב" בספרד 1200-1000

ספרות הקבלה
חכמי צפת
האר"י הקדוש

יצירה
יהודית

אברהם ושרה
יצחק ורבקה
יעקב ,רחל ולאה

תקופת השופטים

חורבן ממלכת ישראל -722

חורבן בית המקדש הראשון -586
גלות בבל

חתימת התלמוד הירושלמי

אברבנאל 1437
גירוש ספרד 1492

ראשית הציונות
יהודה אלקלעי
צבי הירש קלישר

אם תרצו אין זאת אגדה

ימה
ּכֹל עֹוד ַּב ֵּל ָבב ְּפ ִנ ָ
הֹומ ָּיה,
ְהּודי ִ
ֶפׁש י ִ
נֶ
ימה,
ְרחָ ,ק ִד ָ
ֲתי ִמז ָ
ּול ַפא ֵ
ְ
צֹופ ָּיה,
ַעיִן ְל ִצּיֹון ִ

