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מילות קישורטבלת   

 
סיבהמילות קישור היוצרות קשר של   

because   -בגלל 

since   -)וגם: מאז(  מכיוון ש...

due to   - עקב

as   - ...ש מפני

for   - )וגם: במשך( ...ש מאחר

thanks to   - הודות ל...

owing to   - בזכות

seeing that   - שכן

in view of   - מפאת

on account of   -ל בש

as a result of   - ...כתוצאה מ

תוצאהמילות קישור היוצרות קשר של   

so   -לכן 

thus   - לפיכך

therefore   - משום כך

hence   - אאפו

as a result   - מכך כתוצאה

consequently   - עקב כך

that is why   - זאת הסיבה ש...

תכליתמילות קישור היוצרות קשר של   

in order to so that  -כדי    - ש... בשביל

ניגודמילות קישור היוצרות קשר של   

though   -אף על פי ש...  

although   -אף על פי ש...  

even though   -ל פי ש... אף ע 

despite   -למרות 

in spite of   -למרות 

but   -אבל 

yet   –אך )וגם: עדיין( 

however – אולם 

while   -בעוד ש... 

whereas -בעוד ש...   

nevertheless   -אף על פי כן 

nonetheless   -אף על פי כן 

notwithstanding   -על אף 

contrary to   -בניגוד ל...  

as opposed to – גוד ל...בני  

rather than   –ולא 

on the one hand   -מצד אחד 

on the other hand   -מצד שני 

הבהרהמילות קישור היוצרות קשר של   

in other words   -במילים אחרות 

that is   -זאת אומרת 

namely   -כלומר 

i.e.   -דהיינו 
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ופירוט הדוגממילות קישור היוצרות קשר של   

for example   -לדוגמה 

for instance   -לדוגמה 

such as   -למשל 

like - כמו 

e.g.   –כגון 

including   -כולל 

mainly - בעיקר 

especially - במיוחד 

particularly – במיוחד 

הוספהמילות קישור היוצרות קשר של   

and    -ו... 

also   –גם 

too - גם 

in addition   -בנוסף 

besides   -כמו כן )וגם: חוץ מ...( 

furthermore   -יתר על כן 

moreover   -זאת ועוד 

not to mention   -לא כל שכן 

not only…but also   -לא רק... אלא גם... 

 


