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האקדמיה ללשון העברית * המזכירות המדעית * בעריכת בת־שבע ורדי

נְ ִׂשיגּות

(באנגלית■ )affordability :

היותם של מוצרים ושירותים מסוימים בני השגה לרוב האוכלוסייה החיה במקום מסוים .היחס בין מחיריהם
ובין ההכנסה הממוצעת של האזרחים — הקובע אם יוכלו להרשות לעצמם לרכוש את המוצרים והשירותים
אם לאו — הוא מידת הנשיגות שלהם.
למשל מידת היכולת של כלל האזרחים במדינה לממן בכוחות עצמם קנייה או שכירה של יחידת דיור היא
נְ ִׂשיגּות ִּדּיּור.
המילה נְ ִׂשיגּות גזורה מן השורש נׂש"ג ,הוא שורשו של הפועל ִה ּ ִׂשיג ושל שם הפעולה ַה ּ ִָׂשגָ ה .בעבר היו שהשתמשו למושג
זה במילה ְִ"י ִׂשיגות".

ֲהלִ יכּות

(באנגלית■ )walkability :

תכונה של מקום וכדומה המציינת באיזו מידה יכולים בני אדם ללכת בו .לתכונה זו חשיבות מנקודת הראות
של בריאות התושבים ושל התחבורה .ההליכות עשויה להיות תלויה באופי התוואי ,באורכו או בזמן הנדרש
כדי להגיע בו מנקודה אחת לאחרת.
ִעיר ֲהלִ יכָ ה ( – )walkable cityעיר נוחה להליכה; ְׁש ִביל ָהלִ יְך – שביל נוח להליכה.
המילים הליכות ונשיגות גזורות משמות התואר ָהלִ יְך ,נָ ִׂשיג השקולים במשקל ָּפ ִעיל .משקל זה נפוץ מאוד בשימוש כיום
לשמות תואר המציינים אפשרות ,כגון ָק ִריאָׁ ,ש ִביר ,נָ גִ יׁש ,שכנגדם שמות תואר באנגלית בעלי הסיומת .-able

נִ חּות

(באנגלית■ )filtering down, filtering :

במיצב חברתי כלכלי בינוני ונמוך נכנסת לשכונה מבוססת ,מורידה את רמת השכונה
תהליך שבו אוכלוסייה ִ
וגורמת לירידת ערך הנכסים בּה ולדחיקת האוכלוסייה המקורית .תהליך זה כונה בעבר "הסתננות מורידה".
המונח המתאר את התהליך המנוגד לנִ יחּות הוא ִעּלּות (בלי ניקוד :עילות; ג'נטריפיקציה).

חּומה
ְּת ָ

טריטוריה

(באנגלית■ )territory :

יחידה של מרחב רציף המשמשת קבוצה חברתית ,אדם בודד או מוסד ,שהם גם המארגנים ומנהלים אותּה.
חּומה נגזרות גם המילים האלה:
מן המילה ְּת ָ
חּומ ִתי – טריטוריאלי (;)territorial
ְּת ָ
חּומ ִתּיּות – טריטוריאליות (;)territoriality
ְּת ָ
ַה ְת ָח ָמה – טריטוריאליזציה (.)territorialization
בעלונים אלו  -מונחים מתוך המילון למונחי גאוגרפיה אנושית ,שאושר בישיבת מליאת האקדמיה שהתקיימה בטבת
תשע"ז (ינואר  .)2017תודתנו לוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית ולפרופ' אבינועם מאיר שעמד בראשּה.

