
 

 

Band III- Vocabulary Grade 12 

 Group 1   

1 Incentive N תמריץ 

2 Recruit/ recruitment v/n גיוס/ לגייס  

3 Inevitable Adj בלתי נמנע 

4 Universal adj עולמי 

5 Initial/ initially Adj/adv בתחילה, ראשוני  

6 Decrease v/n צמצום, הפחתה/ צמצם , הפחית  

7 Illustrate V הדגים, המחיש  

8 Implementation/ to implement n/v להטמיע, הטעמה  

9 Conclusion/ conclude n/v להסיק/ מסקנה  

10 Implicit, explicit Adj ברור, מפורש/ משתמע , מרומז  

11 To impose V לכפות 

12 All in all  בסך הכל 

13 Debt/ to be in debt n/v (להיות חייב) להיות בחוב , חוב  

14 Profit/ profitable n/adj רווחי/ רווח  

15 Etc.  וכו"  

16 As follows  כדלקמן 

17 Firm n חברה 

18 Bear in mind  לקח בחשבון/ זכר  

19 Notion n מושג, רעיון  

20 Better off  שנמצא במצב יותר טוב, יותר טוב  

    



 

 

 Group 2   

1 By/ in contrast   בניגוד לכך, זאתלעומת  

2 Element n מרכיב, יסוד  

3 Mass/ massive n/v/adj מוצק, מסיבי/ נאסף, הצטבר/ המון , מסה  

4 Welfare N סעד, רווחה  

5 Whereas Conj לעומת זאת, ואילו, אף על פי ש  

6 District n מחוז 

7 Success/ successfully/ to succeed n/adv/v להצליח/ בהצלחה/ הצלחה  

8 Per Prep  עבור_ לכל  

9 To perceive/ perception v/n תפיסה/ להבין , לקלוט  

10 Pleasant/ unpleasant adj  לא נעים/ נעים  

11 Oblige/ obligation v/ N התחייבות/ עשה טובה  למישהו, חייב  

12 Occur V קרה 

13 Substantial adj בולט, ניכר  

14 Otherwise Adv חוץ מזה, אחרת  

15 Possess/ possessions/ possessive v/n/v רכושני, רכוש, היה ברשותו, החזיק  

16 Precise/ precisely N בדיוק/ מדויק  

17 Indicate/ indication v/n רמז, סימן/ לציין  

18 Exceed/excessive v/ adj מופרז, מוגזם/ עבר , חרג  

19 Reinforce v תגבר, חזק  

20 Settle/ settlement v/n התיישבות, להתיישב  

  



 

 

 Group 3   

1 Previous/ previously Adj/adv קודם/ קודם  

2 Crucial adj מכריע 

3 If only  אילו רק 

4 Economic/ economically Adj/adv  מבחינה כלכלית/ כלכלי  

5 In detail  בפירוט 

6 Accompany v נלוה, ליוה  

7 Ban v/n נידוי, חרם/ לנדות , להחרים  

8 Lack of  חוסר ב 

9 Withdraw v משך כסף, נסוג  

10 In the meantime  בינתיים 

11 In/with regards to  בהתייחס ל, לגבי  

12 From time to time   (מפעם לפעם) לעיתים  

13 I suppose  אני מניח ש, אני חושב  

14 Specify/ specific/ specifically v/adj/ 

adv 

מפורשות, באופן מיוחד(/ ספציפי)מסויים/ לציין  

15 To take a stand  לנקוט עמדה 

16 Strongly adv בחוזקה, בכוח  

17 Inheritance n ירושה 

18 At the expense of  על חשבון של 

19 Rapid/ rapidly Adj/adv במהירות/ מהיר  

20 Diverse/ diversity Adj/ n מגוון, גיוון/ שונה , מגוון  

  



 

 

 Group 4   

1 Moreover  נוסף לכך, יתרה מזאת  

2 Severe/ severely Adj/adv קשות, בחומרה/ רציני, חמור  

3 Short-term/ long-term adj לטווח הרחוק/ לטווח הקצר  

4 Slight/ slightly Adj/adv במקצת, במידה מועטה/ דל, מועט  

5 Resident n תושב 

6 Claim v/n דרישה, תביעה/ טען , תבע  

7 Respectively adv ביחס ישיר, בהתאמה  

8 Anxious/ anxiety Adj/n  חרדה/ חרד  

9 Sanctions n סנקציה, עונש  

10 Recall v נזכר 

11 In this respect  במובן זה 

12 Regard/ in regards to/ regarding v/ prep בקשר ל/ לגבי/ הביט, התייחס..  

13 Relatively adv באופן יחסי 

14 Proper/ properly Adj/ adv בצורה נאותה/ נאות , הולם  

15 Inquire v תשאל, חקר  

16 As a matter of fact  לאמיתו של דבר, למעשה  

17 Keep in mind  זכור 

18 By far  במידה רבה, בהרבה  

19 Official/ officially/ officer Adj/ 

adv/n 

שוטר, קצין/ באופן רשמי/ רשמי  

20 External/ internal adj פנימי/ חיצוני  

  



 

 

 Group 5   

1 To publish/ published v פרסם הוציא לאור/ להוציא לאור , לפרסם  

2 Random adj אקראי 

3 Range/ wide range of n מגוון רחב של/ מגוון, טווח  

4 Oppose/ opposition v/n התנגדות/ להתנגד  

5 Engage/ engagement v/n מחויבות, אירוסין/ שילב, התחייב, העסיק ,

 התחייבות

6 Rational/ irrational/ rationale Adj/ n רציונל(, לא הגיוני)לא רציונלי(, הגיוני)רציונלי  

7 Truly adv באמת 

8 Unique adj יחודי 

9 Overall Adj/adv כלליבאופן / מקיף, כולל  

10 Likely/ unlikely adj לא סביר/ אפשרי, סביר  

11 Virtue n יושר, מידה טובה, מעלה  

12 Tendency n נטייהף מגמה 

13 Tiny/huge adj ענק/ זעיר  

14 Trek/ trekking n טיול רגלי ארוך, מסע  

15 Subsequent/ subsequently Adj/adv לאחר מכן, כתוצאה מכך / עוקב  

16 Component n רכיב, מרכיב  

17 It would appear that  נראה ש 

18 Sufficient/ sufficiently Adj/adv  במידה מספקת(, יש בו מספיק) מספיק  

19 Implication/ imply n/v להביע, לרמוז/ השפעה, השלכה  

20 For the sake of  לטובת, למען  

  



 

 

 Group 6   

1 Task at hand  במשימה 

2 By no means  בשום פנים ואופן 

3 Contrary to  בניגוד ל 

4 Cope with  להתמודד עם 

5 Integrity n הגינות, יושרה  

6 Even though/ although  אף על פי ש 

7 Determine/ determination v/n החלטה, קביעה/ להחליט, לקבוע  

8 Latter/ former adj הקודם/ האחרון, השני  

9 Resource n משאב 

10 Facilitate/ facility v/n מתקן/ סייע , הקל  

11 Retain v החזיק, שמר  

12 Favorable adj מועדף 

13 Finance/ financial n/adj פיננסי, כספי/ כספים, מימון  

14 Findings n ממצאים 

15 In favor of  לטובת 

16 Essential/ essentially Adj/ adv  בעיקרו של דבר/ נחוץ ,חיוני  

17 Estimate/ estimation v/ n הערכה/ להעריך  

18 Administration n מנהלה 

19 Ongoing Adj מתמשך 

20 Differentiation n הבחנה, בידול  

  



 

 

 Group 7   

1 Ethical adj מוסרי 

2 Adequate/adequately Adj/adv באופן הולם, במידה מספקת/ מספיק , הולם  

3 To convey v להעביר, למסור  

4 Thereby adv בזאת, על ידי כך  

5 Executive n/adj מנהלי, ביצועי/ מנהל  

6 Efficient/ efficiently/ efficiency Adj/adv/n יעילות, בצורה יעילה, יעיל  

7 Maintain/ maintenance v/n תחזוקה/ לתחזק  

8 Fairly adv די, למדי  

9 Mechanism n מנגנון 

10 Merely adv אך ורק, בלבד  

11 Revise/revision v/n חזרה, לחזור  

12 Except for/ that  מאשר/ חוץ מ  

13 Norm n סטנדרט, רף, תקן, נורמה  

14 Nevertheless  עם זאת, אף על פי כן  

15 By means of  על ידי, באמצעות  

16 Nuclear adj גרעיני 

17 Grant n/v נענה, העניק/ מלגה, מענק  

18 Hence  לפיכך, לכן  

19 Hierarchy n מדרג, היררכיה  

20 Among other things  בין היתר 

    

  



 

 

 Group 8   

1 Highly adv מאוד 

2 Apparent/ apparently Adj/adv ככל הנראה, כפי הנראה/ נראה , גלוי לעין  

3 Fundamental/ fundamentally Adj/adv בעיקרו, ביסודו/ יסודי  ,בסיסי  

4 Further/ furthermore Adj/adv נוסף על כך/ זאת ועוד, הלאה/ רחוק יותר , נוסף ,

 כמו כן

5 Gender n מגדר 

6 Consist v מכיל 

7 Insurance/ insure n/v לבטח/ ביטוח  

8 Conventional adj שגרתי 

9 Intellectual adj השכל, אינטלקטואלי שקשור לחיי הרוח  

10 Intelligence ( military) n מודיעין 

11 Intervention n התערבות 

12 Mutual/ mutually Adj/adv באופן הדדי/ משותף , הדדי  

13 Elementary adj יסודי 

14 To enable v לאפשר 

15 Encounter v/ n מפגש/ פגש במקרה, נתקל  

16 Engineer/ engineering v/n הנדסה/ מהנדס/ תכנן  

17 In light of the above  לאור האמור לעיל 

18 In the long run  לטווח הרחוק 

19 Extend/ extension v/n הרחבה/ הארכה/ להתרחב, להאריך  

20 Draft n גיוס, טיוטה  

  



 

 

 Group 9   

1 Ensure v לוודא 

2 Dispose/ disposal v/n הפטרות/ מכר, זרק  

3 Distribute/ distribution v/n הפצה, חלוקה/ להפיץ, לחלק  

4 Widely Adv במידה מרובה 

5 Function/ functional v/adj שימושי/ תיפקד  

6 Dominant/ dominate/ 

domination 

Adj/v/n שליטה/ לשלוט / שולט , דומיננטי  

7 Dual adj זוגי 

8 Rate/ rating/ ratio v/n יחס, דירוג, לדרג  

9 Effective/ ineffective adj  לא יעיל/ יעיל  

10 Due to  בגלל, עקב  

11 Thus adv לכן, כך  

12 Despite prep למרות 

13 Evident/ evidently Adj/adv אין ספק/ בולט , ברור  

14 Device/ devise n/v/n המצאה, הורשה/ הוריש, רקם תכנן/ מכשיר , מתקן  

15 Diminish v צימצם, הפחית  

16 In contrast   לעומת, בניגוד ל  

17 Contribute/ contribution v/n תרומה, לתרום  

18 Probable/ probability Adj/n סבירות/ סביר  

19 In advance  מראש 

20 Emphasize/ emphasis v/n הבלטה, הדגשה/ להדגיש  

  



 

 

    

 Group 10   

1 Convert v להמיר 

2 Interpret/ interpretation v/n פרשנות, לפרש  

3 Correspond/correspondence v/n התכתבות, התכתב  

4 Critical adj גורלי 

5 Evolve/ evolution v/n התפתחות/ התפתח  

6 Current/ currently adj עכשוי, נוכחי  

7 In need of  זקוק ל 

8 Declare/ declaration v/n הצהרה/ להצהיר  

9 Decline v/n צמצום, ירידה/ דלחות , לסרב  

10 Defend/ defense v/n הגנה, להגן  

11 Barrier n מחסום 

12 Comprehend/comprehension v/n הבנה/ להבין  

13 Comprise/ comprised of v מורכב מ/ הכיל , כלל...  

14 In relation to  ביחס ל 

15 Conduct v לבצע 

16 Conference n ועידה 

17 Eliminate v השמיט, ניפטר ממשהו  

18 Consequence/ consequently n/ adv  בעקבות זאת, כתוצאה מכך/ תוצאה  

19 Whom Pron מי 

20 Generate v חולל, יצר  

  



 

 

 Group 11   

1 Considerable/ considerably Adj/adv למכביר, הרבה/ חשוב , ניכר  

 2 nonetheless  זאתלמרות , אף על פי כן  

3 Consistent/ consistently Adj/adv בעקביות/ עקבי  

4 To contain v להכיל, לכלול  

5 Contemporary adj מודרני, עכשוי  

6 Access v/n כניסה, גישה/ קיבל גישה , ניגש  

7 Proportion n פרופורציה, יחס  

8 Accordingly adv לפיכך, בהתאם לכך  

9 Acknowledge/ acknowledgment/ 

acknowledged 

v/n/adj ידוע, מוכר/ אישור , הכרה/ הודה , הכיר במשהו  

10 Actual adj עובדתי, ממשי  

11 Inadequate adj לא הולם 

12 Reliable/ to rely on Adj/v לסמוך על/ ניתן לסמוך עליו  

13 Alter/alteration v/n שינוי, תיקון/ לתקן בגד, לשנות  

14 Amongst prep בין 

15 Appropriate adj מתאים, הולם  

16 Checklist n רשימת תיוג 

17 Chemistry/ chemical n/adj  כימי/ כימיה  

18 As a whole  בשלמותו, ככלל  

19 Derive v שאב, הפיק  

20 Over the course of  במהלך 

  



 

 

 Group 12   

1 Circumstances n נסיבות 

2 Proposal/ to propose n/v להציע/ הצעה  

3 Clearly adv בבירור 

4 Colleague n עמית לעבודה 

5 Commander n מפקד 

6 Barely adv בקושי 

7 Brief/ briefly Adj/adv בקצרה/ מתומצת , קצר  

8 Define v להגדיר 

9 Confirm/ confirmation v/n  אישור/ לאשר  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


