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  דמיון / דוגמה –מילות קישור 
     
About אודות    The story was about an old woman. 
As  כמו    The boy ran so fast, as if he was escaping from 

fire. 
Both  שניהם    Both girls ate ice cream 
For example לדוגמה    Many kinds of sports are healthy for you. For 

example, swimming works on your back. 

For instance לדוגמה, למשל     

In other words במילים אחרות    I got a high grade in my exam. In other words, I 
did well at school.  

In the same way באותו אופן    Despite having a stylist, George was dressing in 
the same way as he did before. 

Just as בדיוק כמו    Knowing English is just as important as knowing 
math. 

Like כמו    Like carrots, oranges are orange too. 

Similarly  באופן דומה    John works as a teacher at school. Similarly, Sarah 
is a kindergarten teacher. 

Such as כמו למשל    Many Italian foods, such as pasta, have become 
popular throughout the world. 

That ש -     I told you that it is true. 

הוספה / הפחתה –מילות קישור   

     

Additionally בנוסף     

Along with יחד עם     

Also גם     

And ו -     

As well as כמו גם     

Besides בנוסף על     

But חוץ מ -     

Except חוץ מ -     

Furthermore זאת ועוד     

In addition בנוסף     

Including כולל     

Moreover זאת ועוד     

Not only לא רק     

Not to mention שלא לדבר על     

Too גם     

With באמצעות, עם     

Without מבלי, ללא      
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הדגשה -מילות קישור   
     
Above all מעל לכל    Above all, video games help develop your 

coordination. 
Both… and גם וגם    Both bananas and apples are fruit. 

Certainly בהחלט, בוודאי    Tap water is certainly cheaper than Diet Coke.  

Either … or או... או    Either the weather will change, or the event will be 
cancelled. 

Especially במיוחד    Many people like chocolate, especially kids. 

However בכל אופן    However you say it, it sounds like you are 
disappointed. 

In fact למעשה    Although it looked cold outside, it was, in fact, 
pretty warm. 

In general באופן כללי    In general, most kids like eating chocolate. 

In particular במיוחד    Italian food is loved all over the world, in 
particular pizza.  

Mainly בעיקר    This article mainly helped me understand more 
about politics. 

Neither… nor לא... ולא    Neither the teachers nor the students enjoyed exam 
days. 

Not only… but לא רק... אלא גם     

Not… but לא... אבל     

On one hand… on 
the other hand 

מצד אחד... מצד 
  שני

   

Specifically במיוחד     

Surprisingly במפתיע     

Too יותר מדי     

Whether… or  בין אם... או     

  ויתור -מילות קישור 
     

Despite למרות ש-     

Even though למרות ש-     

However מצד שני     

In spite of למרות ש-     

Nevertheless למרות זאת     

Nonetheless למרות זאת     
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  באנגלית
  

 

  

  זמן –מילות קישור 
     

After אחרי     

Afterwards לאחר מכן     

Again שוב     

As כש -     

As long as  עודכל     

As soon as כאשר     

At first בהתחלה     

At last סוף סוף     

Before לפני     

During תוך כדי     

Eventually לבסוף     

Finally לבסוף     

First of all ראשית     

Immediately מיד     

Initially לראשונה     

Instantly מיד     

Last אחרון     

Later מאוחר יותר     

Meanwhile בינתיים     

Next הבא     

Now עכשיו     

Once פעם     

Past שעבר     

Previously לפני כן     

Prior to לפני- קודם ל ,     

Shortly בקרוב, בקיצור     

Simultaneously בו זמנית     

Since מאז     

Soon בהקדם     

Still עדיין     

Suddenly לפתע     

Then אז     

Until עד ש -     

Until now עד עתה     

When כש -     

Whenever מתישהו- כש ,     

While בזמן ש-     

yet עדיין     


