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

ַּדר ְרחֹוב

הומלס

(באנגלית■ )homeless :

אדם השוהה ברחובות וישן במקומות ציבוריים ,בגנים וכדומה.
אנשי המקצוע מבחינים בין דרי רחוב ובין חסרי דיור .דר רחוב לרוב אינו עובד למחייתו וחי בתנאים קשים
המתאפיינים בהזנחה (פיזית ורגשית) ובדלות ,ובדרך כלל גם בבדידות .לעומתו ֲח ַסר ִּדּיּור הוא אדם שאין לו
כתובת ומקום לינה קבוע והוא מתארח אצל קרובים וחברים ,ומכל מקום אינו שוהה ברחובות.
השמות המופשטיםָּ :דרּות ְרחֹוב; ֶח ְסרֹון ִּדּיּור.

ַא ְב ָה ָתנּות
ִא ְּמ ָה ָתנּות

ַּפ ְט ִר ַיא ְר ָכ ִלּיּות (באנגלית■ )patriarchy ,patriarchalism :
ַמ ְט ִר ַיא ְר ָכ ִלּיּות (באנגלית■ )matriarchy ,matriarchalism :

אימהתנות

במובנּה המצומצם ַא ְב ָה ָתנּות מציינת את שלטונו של האב בתא המשפחתי והיותו הגורם הסמכותי המטיל
מרותו על יתר בני הבית .במובנּה הנרחב היא מציינת התארגנות חברתית שבּה הסמכויות בתחומי החיים כגון
פוליטיקה ,כלכלה ,דת ותרבות נתונות ברובן המוחלט בידי גברים .לעומתּהִ ,א ְּמ ָה ָתנּות מציינת את המבנים
הללו שבראשם עומדות נשים.
משטר המתאפיין באבהתנות הוא משטר ַא ְב ָה ָתנִ י ַ(ּפ ְט ִר ַיא ְרכָ לִ י) ,ומשטר המתאפיין באימהתנות הוא משטר
ִא ְּמ ָה ָתנִ י (אימהתני; ַמ ְט ִר ַיא ְרכָ לִ י).

ים־עירֹוני
ִּבּנּוי ּפְ נִ ִ

בינוי פנים־עירוני

(באנגלית■ )infill :

מילוי השטח העירוני הקיים; בינוי בתוך הרקמה העירונית בגבולות תוכנית המתאר של הרשות המקומית
(תב"ע) מבלי להרחיב את שטח השיפוט שלּה.

ּבּובה
ִעיר ַא ָ

(באנגלית■ )doughnut city :

עיר שהמרכז שלּה נחלש.
שם התואר 'אבובה' מן המילה ַאּבּוב :כפי שהאבוב ("פנימית") בצמיג הרכב צורתו טבעת שמרכזּה ריק ,וכפי
שכלי הנגינה הוא צינור שתוכו חלול ,כך גם העיר שמרכזּה נחלש ,ועיקר כוחּה בחלק שמסביב למרכז.

בעלונים אלו  -מונחים משלימים למילון למונחי גאוגרפיה אנושית ומונחים אחדים בשימוש כללי שאושרו בישיבות מליאת
האקדמיה בראשית שנת תשע"ח (סוף .)2017

