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מראשית ההיסטוריה היהודית בארץ שכן אזור צפון השומרון על
”דרך האבות“ ,שבה צעד אברהם אבינו בהגיעו מחרן לארץ כנען
ואשר הייתה ציר תנועה חשוב ומרכזי באותם ימים.
גם יוסף ואחיו ,בנות צלפחד ,הנביאים אליהו ואלישע ,בית
חשמונאי והורדוס הטביעו חותמם במרחב.
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במהלך השנים אוכלס האזור
במספר יישובים ,ביניהם :חרמש,
מבוא דותן ושקד.
בחודש אב תשס“ה ,2005 ,במסגרת
תכנית ההתנתקות ,נעקרו תושבי
ארבעה מיישובי צפון השומרון
ובתיהם נהרסו .שטח היישובים
נותר בשליטת צה“ל )שטח .(C

בסוף שנות ה 70-חודשה ההתיישבות
היהודית בצפון השומרון ועל פי החלטת
הממשלה הוקמו היאחזויות הנח“ל חומש,
גנים וכדים ,שהפכו מאוחר יותר ליישובים
קהילתיים חילוניים .שא נור הפכה לכפר
אמנים ומאוחר יותר ליישוב קהילתי דתי.

ציר זמן היסטורי צפון השומרון:

תק‘ המלוכה:

 1948מדינת ישראל
 1967מלחמת ששת הימים -הקרב על עמק דותן
 1977חידוש ההתיישבות בצפון השומרון
 2005תוכנית ההתנתקות
2012

 638התק' המוסלמית

 312התק‘ הביזנטית

 70לספירה חורבן בית שני
המרד הגדול גתתצט
 120מרד בר כוכבא

 37לפנה"ס מלכות הורודס.
הורדוס בונה את סבסטיה
0

 63לפנה“ס התק‘ הרומית

 167לפנה“ס התק‘ החשמונאית

 370לפנה“ס תק‘ שיבת ציון
 312לפנה“ס התק‘ ההלניסטית )יוון(

 422לפנה“ס חורבן בית המקדש ע“י בבל

 555לפנה“ס חורבן ממלכת ישראל ע“י אשור
חורבן שומרון גרצט

 796לפנה“ס פילוג הממלכה ל 2ממלכות יהודה וישראל

 879לפנה“ס המלוכה המאוחדת )שאול ,דוד ושלמה(

 1272לפנה“ס )יהושע בן נון(
תק' ההתנחלות -הכניסה לארץ בתצ"ט

 1544לפנה“ס מכירת יוסף
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 1812לפנה“ס אברהם אבינו יוצא מחרן
אברהם אבינו אתתקמ"ח

תק‘ חשמונאית:
 70לספירה :המרד בתק‘
הגדול וחורבן בית הרומית :צפון השומרון מחוז
שני :מעוז של המרד הורדוס יהודי /חשמונאי
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את שומרון )סבסטיה(
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