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Time Periods in Jewish History: 
PowerPoint Presentation 

By R Iwaniski 
 

Grade Level: Middle School, High School 
 
Description: 
This slideshow categorizes major time periods in Historia according to the people 
who lived during each period. Periods are divided into Avos, Dor Hamidbar, 
Shoftim, Melachim, Anshei K’neses Hagedola, Zugos, Tana’im, Ge’onim, 
Rishonim and Acharonim. Slides about each period include examples of people 
who lived during that specific era, where they were located and in which Sefarim 
they are mentioned or which Sefarim they wrote. This slideshow can be used as 
an introduction to a Jewish History class or any other unit in which you would like 
to give students a feel for when in history the events or Sefer you are discussing 
takes place. 
 
What to download: 

 Download the print-ready PDF file (includes just the lesson plan/instructions 
and images of the slides).  

 Download the PPT for the actual slideshow (does not include lesson 
plan/instructions). 

 

Please note: When choosing an editable file, depending on the version of the 
program that you are using, and the fonts that you have, the document may 
not appear exactly as it was originally intended and/or it may not exactly 
match the PDF that we provide. 

 
Goals/Objectives: 
Students will be able to list the major time periods in Jewish history in order and 
will be able to relate a little about each period. 
 
Materials Needed: 

 Interactive whiteboard/projector 

 Computer 
 
Instructions: 

1. Show the slides to your students. 
2. Discuss. 
3. Explain how the information relates to the era/Sefer you will discuss. 

 
Additional Tips: 

 Add the dates for each Tekufa. 

 Add Rabbanan Savorai. 



זכור ימות עולם
תולדות עם ישראל



תקופת אבות
?מי חי אז  

 האבות

?איפה הם גרו  

 בארץ כנען

?איזה ספר מדבר על התקופה הזאת   

התורה הקדושה בספר בראשית



תקופת כלל ישראל במצרים ובמדבר
?מי חיו אז  

..., נחשון בן עמינדב, משה ואהרן, השבטים  

?איפה הם גרו  

ובמדבר, במדין, במצרים  

?מדברים על התקופה הזאתאיזה ספרים   

!התורה הקדושה



תקופת השופטים
?מי חי אז  

,עתניאל בן קנז, אהוד בן גרא, יהושע בן נון
שמשון, יפתח, דבורה הנביאה  

?איפה הם גרו  

 ארץ ישראל

?איזה ספרים מדברים על התקופה הזאת  

שופטים-יהושע  -נביאים



תקופת המלכים
?מי חיו אז  

שלמה המלך, דוד המלך, שאול המלך,עלי הכהן  

?איפה הם גרו  

 בארץ ישראל

?איזה ספרים מתקופה זו  

נביאים אחרונים , נביאים ראשונים  

וכתובים



תקופת אנשי כנסת הגדולה
?מי חיו אז  

 
,מרדכי הצדיק, נחמיה,עזרא הסופר

..., חגי זכריה ומלאכי, דניאל  
 

?איפה הם גרו  
 

 ארץ ישראל פרס ובבל
 

?איזה ספרים מדברים על התקופה הזאת  
 

כתובים



תקופת הזוגות

?מי חי אז  

,יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן
 הלל ושמאי

?איפה הם גרו  

 ארץ ישראל

?הזאתספר שמזכרת מאמרים מתקופה   

פרקי אבות



תקופת התנאים

?מי חיו אז  

,חנינא בן דוסא' ר, יוחנן בן זכאי' ר
רבי שמעון בר יוחאי, נחום איש גם זו  

)רבינו הקדש(רבי יהודה הנשיא  

?איפה הם גרו  

)ובבל(ארץ ישראל   

?איזה ספרים נכתבו בסוף התקופה הזאת  

......... ספר הזהר,תורת כהנים, ספרי,ספרא,מכילתא,ששה סדרי משנה



תקופת האמוראים
?מי חיו אז  

רבינא..., אביי ורבא, רב ושמואל  

 ורב אשי

?איפה הם גרו  

 בבל וארץ ישראל

?איזה ספרים נכתבו בסוף התקופה הזאת  

תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי



תקופת הגאונים
?מי חי אז  

..., האי גאון' ר, סעדיה גאון' ר  

?איפה הם גרו  

 בבל

?איזה ספרים מתקופה זו  

שאילתות, ספר אמונות ודעות, פרושים על התורה



תקופת הראשונים
?מי חי אז  

..., ן"רמב, י"רש, ם"רמב  

?איפה הם גרו  

איטליא,...)גרמניא, ספרד,צרפת(אירופה  

?איזה ספרים נכתבו בתקופה הזאת  

)ם"רמב(יד החזקה , י"פרוש רש



תקופת האחרונים
?מי חיו אז  

..., החתם סופר, הגאון מווילנא, יוסף קארו' ר  

?איפה הם גרו  

ארץ ישראל וכל העולם, אירופה  

?איזה ספרים מתקופה זו  

..., מסילת ישרים, )יוסף קארו' ר(שלחן ערוך 


