
 

 
 חידון ציר הזמן של ישראל

 
  ? האם התלמידים יודעים להתאים את השם הנכון לתיאור של אירועים שונים בהיסטוריה של ישראל

 1000,  לספירה0, ס" לפנה1000, ס" לפנה2000לציין את השנים .  ציר זמן על הלוחיםציירמ •
ת להבין את קנה המידה של השנים הללו לא מציינות התרחשויות אבל עוזרו.  לספירה2000-לספירה ו
כגון , כדאי מאוד לכלול גם תאריך או תאריכים שהילדים יכולים להתייחס אליהם בקלות. סרגל הזמן

 .  או של הסבתא של אחד התלמידים,שנת ההולדת של המורה, שנת הולדתם

 . לכל קבוצה) בסוף הקובץיםמצורפ (לחלק דפי תשובות. לחלק את הכיתה לקבוצות •
תפקיד הקבוצות . לקרוא את התיאוראחר כך ו, לרשום קודם כל את השנה על ציר הזמן, כל שאלהב •

 קבוצה .דופקת על השולחן\ הקבוצה הראשונה שיודעת מצביעה.הוא לגלות באיזו אירוע מדובר
 מורידים – תשובה לא נכונה',  נק1 –תיאור + שנה  בעזרת',  נק2 השנה מקבלת בעזרתהמנחשת רק 

 . נקודה
אפשר כמובן להתחיל מאוחר יותר ולמחוק דברים מדף , ך"ן הזה מתחיל מסיפורי התנציר הזמ •

 . התשובות
 

 )1שאלה 
 ס"לפנה 1800 בערך: שנה
כל מיני ללא ו, אל אחדלרק החליט להתפלל שאדם -בתקופה הזאת חי בן. תקופה מאוד מוקדמת :תיאור
שזה בעצם (כנען ל, ר לארץ אחרת הוא נולד ולעבושם ,דיםשכ-ביקשו ממנו לעזוב את אור. פסלים
 ....ובקשו ממנו עוד משהו ממש קשה, )ישראל
  אברהם אבינותקופת : תשובה

 
 )2שאלה 
 ס" לפנה1300בערך  :שנה
עבדו מאוד קשה ובסוף הם השתחררו , דובר על עם שהיו עבדיםמ. הסיפור הזה כולם מכירים את :תיאור

 ...בעזרת מקל והרבה מכות
 םיציאת מצרי: תשובה

 
 )3שאלה 
 ס" לפנה900בערך : שנה
שידע לנגן יפה , ולחברו הטוב קראו דוד,  לשאול היה בן בשם יונתן. למלך על ישראלשאול נבחר :תיאור

 .הבן של דוד בנה בניין חשוב. נבלב
 שלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון: תשובה

 
 )4שאלה 
 ס" לפנה586: שנה
 הגלות היא .הורס את בית המקדש ושולח את היהודים לגלות, שליםהמלך נבוכדנצר כובש את ירו :תיאור

   . שנה70 רק –קצרה יחסית 
 גלות בבל: תשובה

 
 )5שאלה 
 ס" לפנה500בערך : שנה
 . כובש את נבוכדנצר ונותן ליהודים לחזור לשראל, מלך הפרסים, כורש :תיאור
 שיבת ציון ובניית בית המקדש השני: תשובה

 
 
 
 
 



 

 )6שאלה 
 ס" לפנה160בערך  :שנה
שרצו להכריח את כולם ,  לשלטון היווניםתפלונישראל ו, הפרסים כובש אתאלכסנדר ממוקדון  :תיאור

והתחיל מרד נגד ,  לא הסכים בכלליהודה המכביאבל . הלניסטית-לקבל את הדת והתרבות היוונית
 . המנורה ומצאו רק פח שמן קטן כדי להדליק את, בסוף שחררו את בית המקדש. היוונים
 סיפור חנוכה : תשובה

 
 )7שאלה 
 ס" לפנה30בערך : שנה
למשל את בית ,  הרבה מאוד מבנים גדולים ומרחיבנהוב שמלך בירושליםיש תקופה שבה  :תיאור

ויש , לאחרונה כנראה גילו את הקבר שלו. הב אותוולא ממש אהעם  אבל ,ההרודיון ומצדה, המקדש השני
  . לה במוזיאון ישראלעליו בימים אלו תערוכה גדו

 המלך הורדוסתקופת : תשובה
 

 )8שאלה 
  לספירה70בערך : שנה
. שלא ממש מצליח, וחלק מהיהודים מתחילים מרד נגד הרומאים, הרומאים שולטים בישראל :תיאור

 . הסוף לא טוב
 חורבן בית המקדש השני, המרד הגדול: תשובה

 
 )9שאלה 
  לספירה74: שנה
, במבצר אחד על הר. י המרד יש רק מעט מקומות בהם הרומאים לא שולטיםכמה שנים אחר :תיאור

המורדים מחליטים שהם לא . אך הרומאים מתחילים מצור על המבצר, יושבת קבוצה אחרונה של מורדים
 . שביב למות מאשר ליפול פיםעדימהם עושים החלטה קשה ו. שבי הרומאיברוצים ליפול 

 המורדים במצדה: תשובה
 

 )10שאלה 
  1492: שנה
 שנה בארצות רחוקות 2000היהודים בגלות של , אחרי החורבן של ירושלים ובית המקדש :תיאור

להרוג , ומנסים להמיר את דתם, חלק מן הארצות לא רוצים שיהודים יגורו שם. אפריקה-באירופה ובצפון
 .גירוש מארץ מסוימת כולם זוכרים. אותם או לגרש אותם

 גירוש ספרד: תשובה
 
 )11אלה ש

  1878: שנה
 ולהקים קיבוצים ותלקנות בה אדמ, יהודים מתחילים לחזור לארץ ישראלהתנועה הציונית החלה ו :תיאור

 ". אם המושבות"קוראים לה גם   ?המושבה הראשונה שהוקמה בישראלמה . ומושבים
 הקמת פתח תקווה : תשובה

 
 )12שאלה 
 )1922 – 1858 (1900: שנה
אדם שמחליט שבארץ ישראל צריך לדבר רק -קם בן. ישראל מדברים שפות שונותכל העולים ל :תיאור

 .בעבריתרק  הילד הראשון שגדל הוא ,אבי-איתמר בן, הבן שלו .ך"השפה של התנ, עברית: שפה אחת
 אליעזר בן יהודה: תשובה

 
 )13שאלה 
 1896: שנה
ם לחשוב על הקמה של מדינה  כותב ספר שגורם להרבה אנשי שחורזקןו  מגבעתבן אדם עם   :תיאור

 .  שנה וחצי אחר כך הוא נואם בקונגרס הציוני הראשון.ליהודים



 

 "מדינת היהודים" את תב כוהרצל: תשובה
 

 )14שאלה 
 1909: שנה
מחלקים אותה , הם קונים אדמה.  להקים עיר בישראלה מחליטותחלוצי משפחות 66קבוצה של    :תיאור

הם : ת כדי לחלק את חלקות האדמה בצורה שוויונית לכל המשפחותמחליטים על שיטה מקורילחלקות ו
 שעליהם כתובים שמות המשפחות ומספרי על החוף בעזרת צדפים לבנים ואפוריםעושים הגרלה 

 .לעיר הגדולה בישראלוהופכת  הלימים העיר גדל. החלקות
 אביב-הקמת תל: תשובה

 
 )15שאלה 
 1940: שנה
היא מכריזה על מלחמה בארצות רבות , ולה לשלטון בגרמניההנאצית ע אחרי שהמפלגה :תיאור

מחליט להרוג את כל היהודים , מנהיג הנאצים, היטלר. עד מהרה המלחמה מתפשטת לכל העולם. באירופה
 אנשים  מיליון60-כ במחנות השמדה ועוד נהרגיםשישה מיליון יהודים . בארצות תחת שליטת הנאצים

 .אחרים מתים בעקבות המלחמה
  השואה–מלחמת עולם השנייה תחילת : ובהתש
 

 )16שאלה 
 1946: שנה
אלפי יהודים יוצאים ממקומות המחבוא וממחנות ההשמדה . 1945מלחמת עולם השנייה נגמרת ב :תיאור

אבל . ומפליגים לארץ באוניות, רבים רוצים להגיע לארץ ישראל. כדי לחפש את ביתם ואת משפחתם
המחתרות הישראליות . הגיע לישראל וכולא אותם באי קפריסיןהשלטון הבריטי לא מרשה להם ל

 . וכך להעפיל ארצה,  לעזור לחלק מהאנשים להתגנב לחופי ישראל בלילהותמצליח
    המעפילים:תשובה

 
 )17שאלה 
 1948: שנה
 חלק לערבים וחלק –חלוקה לפלסטינה הם מצביע על תוכנית " האו1947 לנובמבר 29ב    :תיאור

המדינה החדשה מותקפת מיד על .  הבריטים עוזבים את פלסטינה1948 )יריה בא( למאי 14 ב. ליהודים
 .ידי שכיניה
  מלחמת העצמאות– הקמת מדינת ישראל: תשובה

 
 )18שאלה 
 1948: שנה
 .ראש ממשלת ישראל הראשון. הב את הנגבוציוני מתלהב שמאוד א, ער לבןיאיש עם ש :תיאור
  ממשלהראשל נבחר גוריון-בן: תשובה

 
 )19שאלה 
 1949: שנה
 ".על כנפי נשרים"ים גם אלמבצע קור. עליית יהודי תימן לארץ ישראל בעזרת מטוסים :תיאור
 מבצע מרבד הקסמים: תשובה

 
 )20שאלה 
 1967: שנה
ישראל מקבלת לידיה . ל לוחם בחזרה בהצלחה רבה"שכניה של ישראל תוקפים אותה אך צה :תיאור

שגרים באזורים , אבל מתחילה גם בעיה קשה עם הפלסטינים, ך"ערים ואזורים המופיעים בסיפורי התנ
 .מלחמה קצרה מאוד. האלו

 מלחמת ששת הימים: תשובה
 



 

 )21שאלה 
 1973: שנה
ישראל מותקפת על ידי שכניה ומתחילה , ו הרבה מאוד אנשים צמיםב, ביום קדוש לישראל :תיאור

 . ישראל מנצחתפהבסו. מלחמה קשה
 מלחמת יום הכיפורים: תשובה

 
 )22שאלה 
 1974: שנה
כאשר מחבלים נכנסו ,  במקום הזה היה פיגוע קשה. טרורפיגועילצערנו ישראל מכירה לא מעט  :תיאור
 105ניהם יב,  בני אדם115שם חטפו  ובית ספרחר כך נכנסו לוא, חטבחו במשפחה ועוברי אור, לעיר
 .מבוגרים 3- ו ילדים22 אבל במהלך המבצע נהרגו, שחרר את החטופיםמצליח לל "צה. ילדים
 מעלותאסון : תשובה

 
 )23שאלה 
 1976: שנה
 הם .בדרך מישראל לצרפת אחרי חניית ביניים באתונה" אייר פרנס"מחבלים חוטפים מטוס של  :תיאור

והנוסעים היהודים מוחזקים כבני , ומשחררים את הנוסעים הלא יהודים, לוקחים את המטוס לארץ אחרת
אח של ראש , אבל מפקד המבצע, המבצע מצליח. ישראל מארגנת מבצע לשחרור החטופים. ערובה

 ".     מצבע יונתן"ים למבצע גם אעל שמו קור. נהרג,  נתניהוןבנימי, הממשלה היום
 בהטמבצע אנ: תשובה

 
 )24שאלה 
 1979: שנה
ר איש שמחה גדולה בארץ כאשר אנו. ישראל ממשיכה לחלום על שלום, למרות המלחמות :תיאור

- אחרשניםכמה . בא לארץ כדי לחתום על הסכם שלום, השכנות של ישראלהמדינות  תמנהיג אח, תאדאס
 .  נרצח במדינתוסאדאתכך 

 הסכם שלום עם מצרים: תשובה
 

 )25שאלה 
 1984: שנה
מעט מים והרבה סכנות , עם מעט אוכל, יהודים מארץ רחוקה הולכים חודשים שלמים במדבר :תיאור
חלק מהם אף פעם לא ראו מטוס .  אותם לארץ ישראלורק כדי להגיע למטוסים ישראלים שייקח, בדרך
 . כן לפני

  אחת משתי העליות מאתיופיה–מבצע משה : תשובה
 

 )26שאלה 
 1986: שנה
רוצים לעלות לישראל אבל השלטונות לא מרשים להם ואפילו ) רוסיה(יהודים בברית המועצות  :תיאור

אסיר ציון מפורסם אחד יושב בכלא ". אסירי ציון"ים לעצמם אוכך הם קור, מכניסים אותם על כך לכלא
הרבה . לארץאבל הפגנות של יהודים מכל העולם גורמים לשחרורו והוא עולה מיד ,  שנים9נורא במשך 

 .  ם מרשים לעלות לארץי כאשר השלטונות הרוסי90-יהודים רוסים באים בעקבותיו בשנות ה
 בישראל נוחתנתן שרנסקי : תשובה

 
 )27שאלה 
 1993: שנה
 ומחליטים ,בעיר הבירה של נורבגיה, פעם הראשונהבנפגשים  יהודים ופלסטיניםמנהיגים  :תיאור

 . להתחיל תהליך שלום
 מי אוסלוהסכ: תשובה

 
 



 

 )28שאלה 
 1995: שנה
 האם לוותר על שטחים ולפנות ישובים – בישראל יםרצוויכוחים סוערים פ, אחרי הסכמי אוסלו :תיאור

חריף את ממה ש,  את הארץףוטבאותם ימים גל של פיגועי טרור ש? יהודים כדי להגיע להסכם שלום
 ראש ף ההפגנה בסו.אביב-לום בתל הפגנה גדולה בעד השמתקיימת 1995 לנובמבר 4ב . הוויכוח

כדי . ותיר את המדינה כולה בהלם ואבלמהדבר . הממשלה נרצח על ידי מתנקש יהודי שהתנגד להסכמים
 . אסור להתנהג באלימות, צריך תמיד לזכור שגם אם לא מסכימים, שאסון כזה לא יקרה שוב

 רצח רבין: תשובה
 

 )29לה שא
 2003: שנה
כך להיות האסטרונאוט בו, קאית מזמינה טייס ישראלי להשתתף במסע לחללחברת החלל האמרי :תיאור

בדרך . ציור של ילד שנהרג באושויץ וגם ספר תורה קטן, בין היתר, הוא לוקח עימו. הישראלי הראשון
 . שרפת וכל האסטרונאוטים נספיםנ המעבורת –חזרה לכדור הארץ מתרחש אסון 

 אילן רמון: תשובה
 

 )30שאלה 
 2005: שנה
מחליט לסגת מאחד האזורים שהיו תחת שלטון ישראלי מאז מלחמת , אריאל שרון, ראש הממשלה :תיאור

. וישובים נהרסים בניסיון בדרך לשלום, ל"אלפי יהודים מפונים מביתם על ידי צה.  ששת הימים
 .  גהומדינה על הקרקע שממנה ישראל נס-הפלסטינים מקימים מיני

 ת גוש קטיףנסיגה מעזה ועזיב: תשובה
 

 )31שאלה 
 2016: שנה
להעלות וחוקרים ישראלים עובדים ביחד כדי " גוגל"חברת : תאריך סיום של פרויקט מיוחד :תיאור

 בשנת  שנמצאו במערות ליד ים מאוד מלוח)ס" לפנה400מבערך  (כתובים עתיקים מאודלאינטרנט 
1947   . 
 רשת לותלומגילות ים המלח ע: תשובה

 
 ...)אם נשאר זמן( לסוף החידון רעיונות לדיון

איך הם מרגישים . אפשר לדבר עם התלמידים על התחושה שציר הזמן מעורר אצלם -
האם יום ? או דווקא לא , מרגישים חלק ממשהו ארוך? כשמסתכלים על כל ההיסטוריה הזאת
 ?העצמאות הוא אירוע מכונן בעיניהם

 ?"עצמאות", מה זה אומר בכלל -
יש אנשים :  יש וויכוחםאך יש גם אירועים שלגביה, עים שקרו בוודאותעל ציר הזמן יש אירו -

בקשו מהתלמידים לתת .  ויש אנשים שמאמינים שהם רק סיפורים, שמאמינים שהם קרו באמת
 ) יציאת מצרים מול מלחמת ששת הימים: למשל . (דוגמאות של שני הסוגים

,  ככול שעבר יותר זמן-" ין של זמןעני:"תשובה אפשרית(? מה ההבדל בין שני סוגי האירועים -
עניין של הוכחות :"תשובה נוספת ויותר מדויקת. אנחנו פחות בטוחים לגבי האמת ההיסטורית

כך למשל ברור שהמלך . םי למשל בכתבים של עמים אחרים או ממצאים ארכיאולוגי-"נוספות
אבל יש ויכוח , לכךכי מצאנו הרבה הוכחות ,  שנה2000אפילו שעברו מאז , הורדוס היה קיים

 .) לגבי סיפור יציאת מצרים
מעניין (?  יותר דבריםאזהאם באמת קרו ? שנים האחרונותהלמה יש יותר התרחשויות במאה  -

חלק יגידו שאנחנו חיים בתקופה מיוחדת ובאמת . מאוד לשמוע מה התלמידים אומרים על כך
יד אנחנו יודעים הרבה יותר על אחרים יגידו שזה לא נכון אבל תמ. קורים עכשיו יותר דברים

 .)דברים שקורים בזמן שלנו והם נראים לנו חשובים
 
 
 



 

 תלמידיםדף תשובות ל

 
 

 בהטמבצע אנ מבצע מרבד הקסמים הסכם שלום עם מצרים

 תקופת אברהם אבינו נוחת בישראלנתן שרנסקי  גלות בבל

 המעפילים
שלמה המלך בונה את בית 

 המקדש הראשון
 יםמלחמת ששת הימ

 הסכמי אוסלו הקמת פתח תקווה
נסיגה מעזה ועזיבת גוש 

 קטיף

 יציאת מצרים רצח רבין
חורבן בית , המרד הגדול

 המקדש השני

 מלחמת יום הכיפורים
ראש ל בחרגוריון נ-בן

 ממשלה
 אליעזר בן יהודה

 ותמגילות ים המלח עול
 לרשת

 אילן רמון תקופת המלך הורדוס

 סיפור חנוכה
 –ראל הקמת מדינת יש

 מלחמת העצמאות
תחילת מלחמת עולם השנייה 

  השואה–

 מעלותאסון  גירוש ספרד אביב-הקמת תל

 אחת משתי –מבצע משה 
 העליות מאתיופיה

מדינת "הרצל כותב את 
 "היהודים

שיבת ציון ובניית בית 
 המקדש השני

   סיפור המורדים במצדה

 


