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         Extrait de mon dictionnaire juridique, économique et commercial 

 

non- ; in- לא 

hétérogène לא אחיד 

irresponsable לא אחראי 

inexigible ; non imposable ; qui n'est pas 

susceptible d'exécution forcée 
 לא אכיף

peu fiable ; sur qui on ne peut compter לא אמין 

non culpabilité לא אשם 

injustement לא בדרך הצדק 

immoral ; abusif ; lésionnaire לא בהתאם למצפון 

incertain לא בטוח 

injustice ; iniquité לא ביושר 

par erreur ; involontaire ; non intentionnel לא בכוונה 

involontairement ; inconsciemment לא במודע 

en privé לא בפומבי 

en l’absence de l’intéressé ; par contumace לא בפניו 

irréalisable לא בציע 

inexigible ; non imposable ; qui n'est pas 

susceptible d'exécution forcée 
 אכיפה-לא בר

non assurable ביטוח-לא בר 

imprescriptible ; irrévocable ; 

inabrogeable ; indéfectible 
 ביטול-לא בר

irréalisable ביצוע-לא בר 

incontrôlable בקרה-לא בר 

incessible ; intransférable  המחאה-לא בר 

incessible ; intransférable  העברה-לא בר 

inaliénable ; inabrogeable העברה -לא בר 

incessible הפקעה-לא בר 

injustifiable הצדקה-לא בר 

non disponible ; indisponible השגה-לא בר 



non identifiable זיהוי-לא בר 

imprescriptible ; irrévocable ; 

inabrogeable ; indéfectible 
 חזרה-א ברל

non renouvelable חידוש-לא בר 

indivisible חלוקה-לא בר 

non interchangeable חליפין-לא בר 

non effaçable מחיקה-לא בר 

non réalisable מימוש-לא בר 

inévitable ; inéluctable מניעה-לא בר 

non retraçable ; non traçable מעקב-לא בר 

irréfragable ; irrécusable ; irréfutable סתירה-לא בר 

insaisissable ; exempt de saisie עיקול-לא בר 

irréconciliable פיוס-לא בר 

incontrôlable פיקוח-לא בר 

non fondé צידוק-לא בר 

non justiciable שיפוט-לא בר 

incontrôlable שליטה-לא בר 

irréparable תיקון-לא בר 

injustifiable צידוק-רלא ב 

non négociable ; non échangeable ; non 

marchand 
 שיווק-לא בר

malsain ; insalubre לא בריא 

sans serment ; non solennel לא בשבועה 

non mentionné ; non divulgué ; non 

dévoilé 
 לא גלוי

incorporel ; immatériel ; abstrait לא גשמי 

insuffisant לא די 

non réclamé לא דרוש 

inéquitable ; injuste לא הגון 

illogique ; déraisonnable ; irrationnel לא הגיוני 

improbable ; invraisemblable לא הגיוני לחלוטין 

A plaidé non coupable. לא הודה באשמה 

impropre לא הולם 

indécis ; incertain לא החלטי 

non catégorique לטלא מוח 

incertain לא ודאי 

non disponible ; indisponible לא זמין 

associal  לא חברתי 

facultatif ; optionnel ; non obligatoire לא חובה 

incorporel ; immatériel ; abstrait לא חומרי 

irrégulier ; antiréglementaire ; illégal ; לא חוקי 



abusif ; illicite ; contraire au règlement  

inconstitutionnellement לא חוקתי 

imprévu לא חזוי ; לא צפוי 

libre d'impôt ; en franchise d'impôt ; en 

franchise fiscale 
 לא חייב במס

inapplicable לא חל 

dépensier לא חסכוני 

négligeable ; insignifiant ; sans 

importance ; non significatif   
 לא חשוב

artificiel לא טבעי 

atypique לא טיפוסי 

On ne peut agir en justice deux fois à 

propos du même fait. 
 לא ייענש פעמיים

non représentatif לא יציג 

malhonnête  לא ישר 

raison de plus pour ; a fortiori  לא כל שכן 

non rentable ; non lucratif לא כלכלי 

inhabile à- ; irrecevable ; inapte לא כשיר 

décliner לא להכיר ב- 

rester sans effet לא להשפיע על- 

sans but lucratif לא למטרות רווח 

hors de propos ; hors du sujet ; impertinent 

; non pertinent ; sans rapport avec 
 לא לעניין

illégal ; partial לא לפי הדין 

contre la loi ; illégalement לא לפי החוק 

non discrétionnaire לא לפי שיקול דעת 

confidentiel ; ne pas publier לא לפרסום 

ne pas prendre de risque לא לקחת סיכון 

ne pas honorer לא לקיים 

déroger à une condition לא לקיים תנאי 

ne pas changer לא לשנות 

non syndiqué לא מאוגד בארגון מקצועי 

non pourvu ש לא מאוי 

non confirmé לא מאומת 

non confirmé ; révocable ; non autorisé ; 

non permis ; non agréé 
 לא מאושר

sans fondement ; non fondé ; infondé ; mal 

fondé 
 לא מבוסס

erroné ; inexact ; imprécis לא מדויק 

sans importance ; non pertinent לא מהותי 

peu fiable ; sur qui on ne peut compter לא מהימן 

non garanti ; non assuré לא מובטח 



indéterminé ; indéfini לא מוגדר 

exposé ; non-protégé לא מוגן 

incorporel ; immatériel ; non tangible ; 

abstrait 
 לא מוחשי

anonyme ; inconnu לא מוכר 

non fiché à la police לא מוכר למשטרה 

non spécialisé ; non qualifié לא מומחה 

non émis ; non mis en circulation  לא מונפק 

non autorisé ; non permis ; non agréé  לא מוסמך 

immoral ; abusif ; lésionnaire לא מוסרי 

sans-emploi ; chômeur  עסקלא מו 

non inscrits לא מופיעים ברשימה 

injustifié ; injuste לא מוצדק 

non autorisé ; non permis ; non agréé לא מורשה 

sans serment ; non solennel לא מושבע 

clair et net ; sans faille לא מותיר מקום לטעות 

interdit ; illégal ; illicite ; contraire à la loi  מותרלא 

naturel ; véritable ; vrai לא מזויף 

récemment ; dernièrement לא מזמן 

non visé par des engagements ; 

indépendant 
 ב לא מחוי

sans prix לא מחיר 

inappliqué לא מיושם 

non représentatif לא מייצג 

inconstitutionnellement לא מכוח חוקה 

non réalisé ; non matérialisé לא ממומש 

incorporel ; immatériel ; non tangible ; 

abstrait 
 לא ממשי

sans fondement ; non fondé לא ממשי 

non gouvernemental לא ממשלתי 

inexpérimenté לא מנוסה 

incompétent ; incapable ; inapte לא מסוגל 

incapable de travailler לא מסוגל לעבוד 

général ; générique לא מסוים 

insuffisant לא מספיק 

brut ; sans traitement לא מעובד 

implicite ; sous-entendu ; tacite לא מפורש 

non confirmé ; révocable לא מקוים 

dérivé  לא מקורי 

non spécialisé ; non qualifié ; non 

professionnel 
 לא מקצועי



obligatoire ; coercitif ; involontaire לא מרצון 

impartial ; sans préjugés ; juste לא משוחד 

non-rémunéré ; impayé לא משולם 

libre d’hypothèque ; libre de toute charge לא משועבד 

impropre לא מתאים 

inopportun ; contre-indiqué ; pas 

convenable 
 לא מתאים

incompatible יםלא מתא 

simpliste ; primaire לא מתוחכם 

incompatible  לא מתיישב 

laissez faire לא מתערב 

vacant ; non réclamé לא נדרש 

impartial ; sans préjugés ; juste לא נושא פנים 

hors de propos ; hors du sujet ; impertinent 

; non pertinent ; sans rapport avec 
 לא נחשב

non-négociable ; non cessible ; non 

transférable 
 לא ניתן להעבירו

inaliénable לא ניתן להפקעה 

irrésistible לא ניתן לעמוד בפניו 

faux ; erroné ; inexact לא נכון 

irrésolu לא נפתר 

non désigné nommément לא נקוב בשם 

illogique ; déraisonnable ; irrationnel ירלא סב 

improbable ; invraisemblable לא סביר 

irrégulier ; antiréglementaire ; illégal ; 

contraire au règlement   
 לא סדיר

interlocutoire ; provisoire ; temporaire לא סופי 

non négociable ; non échangeable ; non 

marchand 
 לא סחיר

non statutaire לא סטטוטורי 

congé לא עבודה 

inaliénable ; inabrogeable לא עביר 

non délinquant לא עבריין 

subsidiaire ; secondaire לא עיקרי 

délictuel ; illégal  דין-לא על פי 

inéquitable ; inique ; injuste לא צודק 

inopiné ; inattendu ; soudain ; imprévu לא צפוי 

inacceptable ; irrecevable לא קביל 

inexistant לא קיים 

inopportun ; contre-indiqué ; pas 

convenable 
 לא ראוי

non rentable ; non lucratif  לא רווחי 



inacceptable ; irrecevable לא רצוי 

coercitif ; involontaire לא רצוני 

non inscrit ; non enregistré לא רשום 

non satisfait ע רצוןלא שב 

non négociable ; non échangeable ; non 

marchand 
 לא שוויק

impayé לא שולם 

rare ; exceptionnel ; anormal ; différent לא שכיח 

faible d'esprit ; malade mental ; aliéné 

mental 
 לא שפוי בדעתו

non justiciable לא שפיט 

inexigible לא תביע 

incompatible תואם לא 

impropre ; mauvais ; inapproprié לא תואם 

non-résident לא תושב 

Pas d’obligation à des choses impossibles.  לא תיתכן התחייבות בדברים
 בלתי אפשריים

néant ; sans ; rien ללא 

point de non-retour ; sans possibilité de 

retour  
 ללא אפשרות חזרה

sans reproche ; sans défaut ללא אשמה 

illimité ללא גבול 

sans reproche ; sans défaut ללא דופי 

sans délai ; sans différer ללא דיחוי 

sans défense ; impuissant ללא הגנה 

sans préavis ללא הודעה מראש 

interdit  ללא היתר 

improvisé ; ex tempore ללא הכנה 

soudain ; ex promptu ללא הכנה 

sans décision définitive ללא הכרעה 

contre le grès de- ללא הסכמתו של- 

sans réserve ללא הסתייגות 

sans protêt  ללא העדה 

injustement ; de manière injustifiée ללא הצדקה 

sans justification légale ללא הצדקה חוקית 

interdit ; sans autorisation  ללא הרשאה 

non visé par des engagements ; 

indépendant 
 ללא התחייבות

à l’unanimité ; sans contradicteur ללא התנגדות 

non litigieux NL ללא התנגדות 

sans préavis ; sans prévenir ללא התרעה 



sans droit de vote ללא זכות הצבעה 

sans possibilité de recours ות חזרהללא זכ 

sans droits d’héritage ; mortaillable ללא זכות ירושה 

sans doute ; hors de cause ללא חשד 

sans exception ללא יוצא מן הכלל 

sans héritiers ללא יורשים 

sous toute réserve ללא כל התחייבות 

sans préalable ללא מבוא 

sans domicile fixe SDF ב קבעללא מגורי מוש 

non coté ללא מחיר נקוב 

sans motif ; sans mobile ללא מניע 

sans mobile apparent ללא מניע לכאורה 

impartial ; objectif ; de bonne foi ; avec 

impartialité 
 ללא משוא פנים

sans intermédiaire ללא מתווך 

inexpérimenté ; sans expérience ללא ניסיון 

sans réserve ללא סייג 

non autorisé ; non permis ; non agréé ללא סמכות 

sans aucun doute  ספקשום ללא 

sans antécédent judiciaire ללא עבר משפטי 

sans antécédent criminel ללא עבר פלילי 

impuni ללא עונש 

sans valeur commerciale ללא ערך מסחרי 

sans recours ; sans appel ללא ערר 

sans reproche ; sans défaut ללא פגם 

sans loisir ללא פנאי 

sans testament ; ab intestat ללא צוואה 

sans indication du lieu ללא ציון מקום 

sans indication de date ללא ציון תאריך 

sans domicile fixe SDF ללא קורת גג 

hors de proportion הללא קנה מיד 

hors de propos ; hors du sujet ; impertinent 

; non pertinent ; sans rapport avec 
  -ללא קשר עם

irrépréhensible ללא רבב 

sans intérêt ; à coupon zéro ללא ריבית 

sans postérité  ללא שאירים 

sans erreur ; hors faute ; absence de faute ללא שגיאה 

sans délai ללא שיהוי 

sans effusion de sang ללא שפיכות דמים 

vacant ; non réclamé ללא תובעים 



de manière illégale ללא תוקף 

gratuitement ; à titre gratuit ; sans frais ; 

franc de droit 
 ללא תמורה

inconditionnel ; sans condition ללא תנאי 

sans précédant ללא תקדים 

irréparable ; irrémédiable ללא תקנה 

gratuit ; gratis ; sans rémunération ; non 

rémunéré 
 ללא תשלום

 

 עברית-צרפתית

 

 

à l’unanimité ; sans contradicteur ללא התנגדות 

A plaidé non coupable. לא הודה באשמה 

anonyme ; inconnu לא מוכר 

artificiel לא טבעי 

associal  לא חברתי 

atypique לא טיפוסי 

brut ; sans traitement לא מעובד 

clair et net ; sans faille לא מותיר מקום לטעות 

coercitif ; involontaire לא רצוני 

confidentiel ; ne pas publier לא לפרסום 

congé לא עבודה 

contre la loi ; illégalement לא לפי החוק 

contre le grès de- ללא הסכמתו של- 

de manière illégale ללא תוקף 

décliner לא להכיר ב- 

délictuel ; illégal  דין-לא על פי 

dépensier לא חסכוני 

dérivé  לא מקורי 

déroger à une condition לא לקיים תנאי 

en l’absence de l’intéressé ; par contumace לא בפניו 

en privé לא בפומבי 

erroné ; inexact ; imprécis לא מדויק 

exposé ; non-protégé לא מוגן 

facultatif ; optionnel ; non obligatoire לא חובה 

faible d'esprit ; malade mental ; aliéné 

mental 
 לא שפוי בדעתו

faux ; erroné ; inexact לא נכון 

général ; générique לא מסוים 

gratuit ; gratis ; sans rémunération ; non 

rémunéré 
 ללא תשלום



gratuitement ; à titre gratuit ; sans frais ; 

franc de droit 
 ללא תמורה

hétérogène לא אחיד 

hors de proportion הללא קנה מיד 

hors de propos ; hors du sujet ; impertinent 

; non pertinent ; sans rapport avec 
 לא לעניין

hors de propos ; hors du sujet ; impertinent 

; non pertinent ; sans rapport avec 
 לא נחשב

hors de propos ; hors du sujet ; impertinent 

; non pertinent ; sans rapport avec 
  -ללא קשר עם

illégal ; partial לא לפי הדין 

illimité ללא גבול 

illogique ; déraisonnable ; irrationnel לא הגיוני 

illogique ; déraisonnable ; irrationnel ירלא סב 

immoral ; abusif ; lésionnaire לא בהתאם למצפון 

immoral ; abusif ; lésionnaire לא מוסרי 

impartial ; objectif ; de bonne foi ; avec 

impartialité 
 ללא משוא פנים

impartial ; sans préjugés ; juste לא משוחד 

impartial ; sans préjugés ; juste לא נושא פנים 

impayé לא שולם 

implicite ; sous-entendu ; tacite לא מפורש 

imprescriptible ; irrévocable ; 

inabrogeable ; indéfectible 
 ביטול-לא בר

imprescriptible ; irrévocable ; 

inabrogeable ; indéfectible 
 חזרה-א ברל

imprévu לא חזוי ; לא צפוי 

improbable ; invraisemblable לא הגיוני לחלוטין 

improbable ; invraisemblable לא סביר 

impropre לא הולם 

impropre לא מתאים 

impropre ; mauvais ; inapproprié לא תואם 

improvisé ; ex tempore ללא הכנה 

impuni ללא עונש 

inacceptable ; irrecevable לא קביל 

inacceptable ; irrecevable לא רצוי 

inaliénable לא ניתן להפקעה 

inaliénable ; inabrogeable העברה -לא בר 

inaliénable ; inabrogeable לא עביר 

inapplicable לא חל 

inappliqué לא מיושם 

incapable de travailler לא מסוגל לעבוד 



incertain לא בטוח 

incertain לא ודאי 

incessible הפקעה-לא בר 

incessible ; intransférable  המחאה-לא בר 

incessible ; intransférable  העברה-לא בר 

incompatible יםלא מתא 

incompatible  לא מתיישב 

incompatible תואם לא 

incompétent ; incapable ; inapte לא מסוגל 

inconditionnel ; sans condition ללא תנאי 

inconstitutionnellement לא חוקתי 

inconstitutionnellement לא מכוח חוקה 

incontrôlable בקרה-לא בר 

incontrôlable פיקוח-לא בר 

incontrôlable שליטה-לא בר 

incorporel ; immatériel ; abstrait לא גשמי 

incorporel ; immatériel ; abstrait לא חומרי 

incorporel ; immatériel ; non tangible ; 

abstrait 
 לא מוחשי

incorporel ; immatériel ; non tangible ; 

abstrait 
 לא ממשי

indécis ; incertain לא החלטי 

indéterminé ; indéfini לא מוגדר 

indivisible חלוקה-לא בר 

inéquitable ; inique ; injuste לא צודק 

inéquitable ; injuste לא הגון 

inévitable ; inéluctable מניעה-לא בר 

inexigible לא תביע 

inexigible ; non imposable ; qui n'est pas 

susceptible d'exécution forcée 
 לא אכיף

inexigible ; non imposable ; qui n'est pas 

susceptible d'exécution forcée 
 אכיפה-לא בר

inexistant לא קיים 

inexpérimenté לא מנוסה 

inexpérimenté ; sans expérience ללא ניסיון 

inhabile à- ; irrecevable ; inapte לא כשיר 

injustement לא בדרך הצדק 

injustement ; de manière injustifiée ללא הצדקה 

injustice ; iniquité לא ביושר 

injustifiable הצדקה-לא בר 

injustifiable צידוק-רלא ב 



injustifié ; injuste לא מוצדק 

inopiné ; inattendu ; soudain ; imprévu לא צפוי 

inopportun ; contre-indiqué ; pas 

convenable 
 לא ראוי

inopportun ; contre-indiqué ; pas 

convenable 
 לא מתאים

insaisissable ; exempt de saisie עיקול-לא בר 

insuffisant לא די 

insuffisant לא מספיק 

interdit  ללא היתר 

interdit ; illégal ; illicite ; contraire à la loi  מותרלא 

interdit ; sans autorisation  ללא הרשאה 

interlocutoire ; provisoire ; temporaire לא סופי 

involontairement ; inconsciemment לא במודע 

irréalisable לא בציע 

irréalisable ביצוע-לא בר 

irréconciliable פיוס-לא בר 

irréfragable ; irrécusable ; irréfutable סתירה-לא בר 

irrégulier ; antiréglementaire ; illégal ; 

abusif ; illicite ; contraire au règlement  
 לא חוקי

irrégulier ; antiréglementaire ; illégal ; 

contraire au règlement   
 לא סדיר

irréparable תיקון-לא בר 

irréparable ; irrémédiable ללא תקנה 

irrépréhensible ללא רבב 

irrésistible לא ניתן לעמוד בפניו 

irrésolu לא נפתר 

irresponsable לא אחראי 

laissez faire לא מתערב 

libre d’hypothèque ; libre de toute charge לא משועבד 

libre d'impôt ; en franchise d'impôt ; en 

franchise fiscale 
 לא חייב במס

malhonnête  לא ישר 

malsain ; insalubre לא בריא 

naturel ; véritable ; vrai לא מזויף 

ne pas changer לא לשנות 

ne pas honorer לא לקיים 

ne pas prendre de risque לא לקחת סיכון 

néant ; sans ; rien ללא 

négligeable ; insignifiant ; sans 

importance ; non significatif   
 לא חשוב

non- ; in- לא 



non assurable ביטוח-לא בר 

non autorisé ; non permis ; non agréé  לא מוסמך 

non autorisé ; non permis ; non agréé לא מורשה 

non autorisé ; non permis ; non agréé ללא סמכות 

non catégorique לטלא מוח 

non confirmé לא מאומת 

non confirmé ; révocable לא מקוים 

non confirmé ; révocable ; non autorisé ; 

non permis ; non agréé 
 לא מאושר

non coté ללא מחיר נקוב 

non culpabilité לא אשם 

non délinquant לא עבריין 

non désigné nommément לא נקוב בשם 

non discrétionnaire לא לפי שיקול דעת 

non disponible ; indisponible השגה-לא בר 

non disponible ; indisponible לא זמין 

non effaçable מחיקה-לא בר 

non émis ; non mis en circulation  לא מונפק 

non fiché à la police לא מוכר למשטרה 

non fondé צידוק-לא בר 

non garanti ; non assuré לא מובטח 

non gouvernemental לא ממשלתי 

non identifiable זיהוי-לא בר 

non inscrit ; non enregistré לא רשום 

non inscrits לא מופיעים ברשימה 

non interchangeable חליפין-לא בר 

non justiciable שיפוט-לא בר 

non justiciable לא שפיט 

non litigieux NL ללא התנגדות 

non mentionné ; non divulgué ; non 

dévoilé 
 לא גלוי

non négociable ; non échangeable ; non 

marchand 
 שיווק-לא בר

non négociable ; non échangeable ; non 

marchand 
 לא סחיר

non négociable ; non échangeable ; non 

marchand 
 לא שוויק

non pourvu ש לא מאוי 

non réalisable מימוש-לא בר 

non réalisé ; non matérialisé לא ממומש 

non réclamé לא דרוש 



non renouvelable חידוש-לא בר 

non rentable ; non lucratif לא כלכלי 

non rentable ; non lucratif  לא רווחי 

non représentatif לא יציג 

non représentatif לא מייצג 

non retraçable ; non traçable מעקב-לא בר 

non satisfait ע רצוןלא שב 

non spécialisé ; non qualifié לא מומחה 

non spécialisé ; non qualifié ; non 

professionnel 
 לא מקצועי

non statutaire לא סטטוטורי 

non syndiqué לא מאוגד בארגון מקצועי 

non visé par des engagements ; 

indépendant 
 ב לא מחוי

non visé par des engagements ; 

indépendant 
 ללא התחייבות

non-négociable ; non cessible ; non 

transférable 
 לא ניתן להעבירו

non-rémunéré ; impayé לא משולם 

non-résident לא תושב 

obligatoire ; coercitif ; involontaire לא מרצון 

On ne peut agir en justice deux fois à 

propos du même fait. 
 לא ייענש פעמיים

par erreur ; involontaire ; non intentionnel לא בכוונה 

Pas d’obligation à des choses impossibles.  לא תיתכן התחייבות בדברים
 בלתי אפשריים

peu fiable ; sur qui on ne peut compter לא אמין 

peu fiable ; sur qui on ne peut compter לא מהימן 

point de non-retour ; sans possibilité de 

retour  
 ללא אפשרות חזרה

raison de plus pour ; a fortiori  לא כל שכן 

rare ; exceptionnel ; anormal ; différent לא שכיח 

récemment ; dernièrement לא מזמן 

rester sans effet לא להשפיע על- 

sans antécédent criminel ללא עבר פלילי 

sans antécédent judiciaire ללא עבר משפטי 

sans aucun doute  ספקשום ללא 

sans but lucratif לא למטרות רווח 

sans décision définitive ללא הכרעה 

sans défense ; impuissant ללא הגנה 

sans délai ללא שיהוי 

sans délai ; sans différer ללא דיחוי 



sans domicile fixe SDF ב קבעללא מגורי מוש 

sans domicile fixe SDF ללא קורת גג 

sans doute ; hors de cause ללא חשד 

sans droit de vote ללא זכות הצבעה 

sans droits d’héritage ; mortaillable ללא זכות ירושה 

sans effusion de sang ללא שפיכות דמים 

sans erreur ; hors faute ; absence de faute ללא שגיאה 

sans exception ללא יוצא מן הכלל 

sans fondement ; non fondé לא ממשי 

sans fondement ; non fondé ; infondé ; mal 

fondé 
 לא מבוסס

sans héritiers ללא יורשים 

sans importance ; non pertinent לא מהותי 

sans indication de date ללא ציון תאריך 

sans indication du lieu ללא ציון מקום 

sans intérêt ; à coupon zéro ללא ריבית 

sans intermédiaire ללא מתווך 

sans justification légale ללא הצדקה חוקית 

sans loisir ללא פנאי 

sans mobile apparent ללא מניע לכאורה 

sans motif ; sans mobile ללא מניע 

sans possibilité de recours ות חזרהללא זכ 

sans postérité  ללא שאירים 

sans préalable ללא מבוא 

sans préavis ללא הודעה מראש 

sans préavis ; sans prévenir ללא התרעה 

sans précédant ללא תקדים 

sans prix לא מחיר 

sans protêt  ללא העדה 

sans recours ; sans appel ללא ערר 

sans reproche ; sans défaut ללא אשמה 

sans reproche ; sans défaut ללא דופי 

sans reproche ; sans défaut ללא פגם 

sans réserve ללא הסתייגות 

sans réserve ללא סייג 

sans serment ; non solennel לא בשבועה 

sans serment ; non solennel לא מושבע 

sans testament ; ab intestat ללא צוואה 

sans valeur commerciale ללא ערך מסחרי 

sans-emploi ; chômeur  עסקלא מו 



simpliste ; primaire לא מתוחכם 

soudain ; ex promptu ללא הכנה 

sous toute réserve ללא כל התחייבות 

subsidiaire ; secondaire לא עיקרי 

vacant ; non réclamé לא נדרש 

vacant ; non réclamé ללא תובעים 

 


