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 ?מה נלמד בשיעור

משפטי הזמן בעברית

מילות זמן ומקומן במשפט

סוגים תחביריים שונים של משפטי זמן



הזמןאתקח



מילות זמן

אתמולמחרתייםמחרהיום

אמש

שלשום

בשקיעהבערב  בצוהרייםבזריחהבבוקר

לפני שנתייםאשתקד= בשנה שעברהבשנה הבאההשנה

לאלתרברגע זהעתהכעתעכשיו



שם  +  מילת זמן 

מאזבעת במהלך במשךבזמןכעבורלאחר  לפני  

=  במרוצת
במהלך  
במשך  

.במרוצת השנים השפה העברית הופכת להיות ברורה לנו 

.מאז המשבר  לא נפגשתי עם חבריי, לצערימאז 

ִשלְֵּהי ב=בְּ
סוף

.בשלהי הקיץ החמים שום דבר אינו קורה

שם+עם
פעולה

.עם שקיעת השמש יצאנו לטיול



(פסוקית)משפט+זמןמילת 

.....יבוא השלום המצופהכש...כש

......תקבע את דעתך בנושאשלפני ...לפני ש

(  בשעת הסעודהמשיחיןאין ........   )אוכליםבזמן ש....בזמן ש

.......תישמע הקריאהכאשרכאשר  

...........תלכו לבתיכםבטרםבטרם  

........אנחנו לומדיםכל עוד כל עוד



(פסוקית)משפט+זמןמילת 

.נרגיש בטוחים, יבוא השלום המצופהכש...כש

.עיין בחומרים, תקבע את דעתך בנושאשלפני ...לפני ש

(  בשעת הסעודהמשיחיןאין .     )לא מדברים, אוכליםבזמן ש....בזמן ש

נרוץ קדימה, תישמע הקריאהכאשרכאשר  

.תלכו לבתיכם שתו עוד כוס קפהבטרםבטרם  

.אנחנו לומדים אנחנו מאושריםכל עוד כל עוד

מ

ו

ר

כ

ב



(פסוקית)משפט+זמןמילת 

פסוקית= משפט המתאר זמן ( = עונה)חלק משיב מתי

.יבוא השלום המצופהכש?נרגיש בטוחים 

.תקבע את דעתך בנושאשלפני ?תעיין בחומרים

.(  בשעת הסעודהמשיחיןאין . )אוכליםבזמן ש?לא מדברים

.תישמע הקריאהכאשר?נרוץ קדימה 

.תלכו לבתיכםבטרם?תשתו עוד כוס קפה

.אנחנו לומדיםכל עוד ?אנחנו מאושרים

מ

ו

ר

כ

ב



משפט  –מילת זמן –משפט 

משפטמילת זמןמשפט  

.התחברנו למשחק המשותף במחשבאחר כךהכנו שיעורי בית

.אני פותר תרגילים במתמטיקהבאותו הזמן  אני מקשיב למוזיקה

ראש הממשלה הגיע לאולפן 
החדשות

.הוא השתתף בישיבת חירוםקודם לכן

ראש הממשלה הגיע לאולפן 
החדשות

.הוא השתתף בישיבת חירוםלפני כן 

מ

ח

ו

ב

ר



סוגי משפטים



סוגי משפטים

לאחר מכן  , ראש הממשלה השתתף בישיבה.מאז המשבר לא נפגשתי עם חבריי

.הגיע לאולפן החדשות
.נרוץ קדימה, כאשר תישמע הקריאה



'משימה לסיכום חלק א

._____________בקרובנציגת ההנהלה של חברת הקוסמטיקה הודיעה ש

.__________בתוךמפרסמי הדיאטה החדשה הבטיחו ירידה במשקל 

._________במהלךכל הצדדים חייבים לגלות גמישות 

.______________מאז ו, עזב הנער הצעיר את ביתו_______ ב

.___________בתוםלא ברור לאף אחד מה יקרה 

.הוא לא סיפר לי את כל האמת__________ בפעם הראשונה ש

.___________כל עודהשובתים לא יקבלו את משכורותיהם 

השלימו את המשפטים

'מוזמנים להצטרף לחלק ב
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?מה נלמד בשיעור

צייני הזמן בטקסט

דיוקי לשון

צירוף משפטים לקטע ברצף של זמן



צייני זמן בטקסט

משם התפשטה המחלה למדינות  , בסין2019בדצמבר הקורונה החל למחלת נגיף הקורונה הגורם 

.התגלו חולים במחלה2020שבה החל מפברואר , רבות בעולם בהן ישראל

(ויקיפדיה.   )הממשלה להכריז על מצב חירוםעם התגברות המחלה בישראל נדרשו משרדי ]...[ 



צייני זמן בטקסט

משם התפשטה , בסין2019בדצמבר החלההגורמת למחלת נגיף הקורונה , מגפת הקורונה

.התגלו חולים במחלה2020החל מפברואר שבה , המחלה למדינות רבות בעולם בהן ישראל

(ויקיפדיה.   )המחלה בישראל נדרשו משרדי הממשלה להכריז על מצב חירוםעם התגברות]...[ 



צייני זמן בטקסט

משם התפשטה , בסין2019בדצמבר החלההגורמת למחלת נגיף הקורונה , מגפת הקורונה

.התגלו חולים במחלה2020החל מפברואר שבה , המחלה למדינות רבות בעולם בהן ישראל

(ויקיפדיה.   )המחלה בישראל נדרשו משרדי הממשלה להכריז על מצב חירוםעם התגברות]...[ 

הפעילות/האירועציין הזמן 

תחילת המגפה בסין2019דצמבר 

התפרצות המחלה בישראל2020פברואר 

הכרזה על מצב חירוםעם התגברות המחלה



(ואולי, רחל)ואולי לא היו הדברים מעולם 



ומתמידמאז =מעולם

עברבזמןלפעליםמצטרף

לעד ,לנצח ,לתמיד =לעולם

עתידבזמןלפעליםכללבדרךמצטרף



מעולם-לעולם 

. רטו לפסנתר'הפסנתרנית נפגעה מאוד מהרעש באולם בעת ביצוע הקונצ

.לא נתקלה ביחס כה מזלזל מצד הקהל_______ הפסנתרנית 

.לא תנגן לפני קהל מסוג כזה______ בליבה חשבה ש



מעולם-לעולם 

. רטו לפסנתר'הפסנתרנית נפגעה מאוד מהרעש באולם בעת ביצוע הקונצ

.לא נתקלה ביחס כה מזלזל מצד הקהלמעולםהפסנתרנית 

.לא תנגן לפני קהל מסוג כזהלעולםבליבה חשבה ש



נעבור אותו–נגיע לגשר כש

.נעבור אותו–נגיע לגשר כש

.נפתור את הבעיה רק כשנעמוד בפניה: פירוש הצירוף



!קשהלאבכללזה–שולאכש

.הביתהאגיעכשאליךאתקשר

.יותרמוקדםהביתהאגיעשחשבתי



חברו את המשפטים לקטע רציף  

.החיילים עמדו לצאת לפעילות מבצעית1.

.חיילים התבקשו לבדוק את תקינות הנשק שלהם2.

.התקרית נחקרה על ידי מפקדי הצבא3.

.אחד החיילים בדק את הנשק באמצעות הכנסת מחסנית  כדורים ודריכת הנשק בתוך האוהל4.

.חבריו של החייל לא העירו לו על כך5.

.באוהלאיתו( נמצאו)חבריו של החייל שהו 6.

.נפלט כדור מנשקו של החייל7.

.חייל אחר נפצע8.



. הם התבקשו לבדוק את תקינות נשקם, שהחיילים עמדו לצאת לפעילות מבצעיתלפני 

, אחד החיילים בדק את הנשק באמצעות הכנסת מחסנית כדורים ודריכת הנשק בתוך האוהל

וחייל  , נפלט כדור מנשקו של החיילואז, הם לא העירו לו על כך. באוהלאיתו( נמצאו)חבריו שהו בזמן ש

.נחקרה על ידי מפקדי הצבא( האירוע/המקרה)התקרית לאחר מכן . אחר נפצע

רצף כרונולוגי של זמן



כתבו מעל הקו את מילת הזמן המתאימה  

.________________ונפגש ִאתה ______________הוא הכיר אותה 

ובעונה אחתבעת /לעתים קרובות/קודם                         בקרוב/ מאז / לפני 

ההיכרות ִאתה _______________כי , זמן החליט לנתק את הקשרים ִאתה________________אבל
במרוצת/במהלך/מאז                                                                                               כעת/לאחר/במרוצת

הזמן הוא החליט להישאר בארץ____________.לארץ מולדתו( לעבור)הוא הבין שהיא לא תסכים לעקור
לבסוף/בעת/במרוצת

.ל"חודש לימודים בחו__________ ודווקא היא מתכננת לטוס, 
במהלך/בעוד/עד



.  כתבו מעל הקו את מילת הזמן המתאימה

.________________ונפגש ִאתה ______________הוא הכיר אותה 

בעת ובעונה אחת/לעתים קרובות/בקרובקודם / מאז / לפני 

ההיכרות ִאתה _______________כי , זמן החליט לנתק את הקשרים ִאתה________________אבל
במרוצת/במהלך/מאז                                                                                               כעת/לאחר/במרוצת

הזמן הוא החליט להישאר בארץ____________.לארץ מולדתו( לעבור)הוא הבין שהיא לא תסכים לעקור
לבסוף/בעת/במרוצת

.ל"חודש לימודים בחו__________ ודווקא היא מתכננת לטוס
במהלך/בעוד/עד



(כבר/עדיין). לא הופיעו_____ אבל בעלי השמחה , הגיעו____ואפילו נשיא המדינה וראש הממשלה , כל המוזמנים

.  לא יצליחו לפתור את כל הבעיות_____ אם כי ברור ש, בבעיות הדיור ובקשיי התעסוקה של העולים______ יש לטפל 

(לעולם/בו זמנית)

שבוע זה ייפגש גם עם נציגיה  ______ . בוקר לביקור רשמי בן שבוע באנגליה______ ראש הממשלה יצא ביום ראשון 

(לפנות/במרוצת.)של הקהילה היהודית

(בתוך/קודם לכן). היו עליות חדות______ . 20%שבועיים ירדו שערי המניות בבורסה בשיעור של ______ 

(כל עוד/כבר ). לא אפגוש את כל קרוביי בארץ_____ ל "לא אחזור לחו. שבוע______ אני נמצא בישראל

. כתבו מעל הקו את מילת הזמן המתאימה
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