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ךִַ ְנ ֹו ׁש ְל ד  ּמֵ 112ַל

■ )activism :אקטיביזם )מאנגלית ְּפִעיָלנּות 
גישה הדוגלת בעשייה ובמעורבות נמרצֹות בעיקר כדי להביא לידי שינוי בתחומים חברתיים ופוליטיים. בכלל 
ַהְּפִעיָלנּות עשייה ללא ֵלאּות למען מטרות מסוימות, קידום יזמות חדשות ואף השתתפות בהפגנות ומחאות.

ְּפִעיָלן או ָּפִעיל )אקטיביסט( הוא מי שדוגל בְפִעיָלנּות ונוקט אותה.

כגון   ,ismב־ המסתיימות  לועזיות  למילים  המקבילות  ָ־נּות  בסיומת  אחרות  מילים  דרך  על  חודשה  ְּפִעיָלנּות  המילה 
זּוָלָתנּות – אלטרואיזם, ַמהּוָתנּות – אסנציאליזם. ְּפִעיָלנּות שונה מְּפִעילּות )אקטיביות(.

■ )gentrification :ג'נטריפיקציה )מאנגלית ִעּלּות עילות 
רמת  לשכונה חלשה, מעלה את  נכנסת  וגבוה  בינוני  )status( חברתי־כלכלי  בִמָּצב  אוכלוסייה  תהליך שבו 

השכונה ומייקרת את החיים בה, ובכניסתה זו גורמת לדחיקת האוכלוסייה המקורית.
המילה ִעּלּות היא שם פעולה מן השורש על"ת, שנגזר מן המילה ִעִּלית )=אליטה(.

■ )inclusion :באנגלית( ְּכִליָלה 
תהליך שבו חברה מסוימת מקבלת לתוכה אדם או קבוצה ומאפשרת להם להשתלב שילוב מלא כשווים בין 
שווים. המונח 'ְּכִליָלה ֶחְבָרִתית' מכוון למצב שבו קבוצות מיעוט משתלבות בחברה הכללית בכל תחומי החיים 

ואף בקביעת מדיניות ובקבלת החלטות.
היפוכה של ְּכִליָלה הוא ַהָּדָרה )exclusion( – הרחקה ודחייה של אדם מתוך קבוצה או של קבוצה מתוך החברה הכללית.

ִליָלִתי )אינקלוסיבי(. שם התואר: ְכּ

המונח ְּכִליָלה בא במקום המילה ֲהָכָלה המשמשת לעתים במשמעות זו. הצורך לקבוע מילה אחרת נבע מן השימוש בֲהָכָלה 
.)containing במשמעויות אחרות בתחומים קרובים, כגון בפסיכולוגיה )במשמעות

■ )ageism :אייג'יזם )מאנגלית ִּגיָלנּות 
יחס מפלה כלפי בני גיל מסוים, בעיקר כלפי זקנים.

 – )speciesism( יחס מפלה כלפי אנשים על רקע השתייכות מגדרית; ִמיָנאּות – )sexism( עוד נקבעו מונחים קרובים: ִמיָננּות
עמדה של עליונות האדם על המינים בעולם החי.

■ )living will :באנגלית( ִצּוּוי ְרפּוִאי ַמְקִּדים ציווי רפואי מקדים 
מסמך שאדם מכין למצב רפואי עתידי שלא יאפשר לו להורות אילו פעולות רפואיות ייעשו בו ומאילו פעולות 

יימנעו; במסמך מפורט הציווי של האדם לעת כזאת )אם חלילה תבוא(.

המונחים שבעלונים אלו לוקטו מן המילון למונחי סוציולוגיה שאושר במליאת האקדמיה בשנת תשע"ו. מקצת המונחים 
הוצעו בוועדות מינוח אחרות. כל המונחים מפורסמים באתר מונחי האקדמיה.


