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 הכרת תודה

 

אפרת על הקורסים המרתקים שסייעו לי בהיכרות עם תחום -תודה מיוחדת לפרופסור מיכל אורנן

השמות הפרטיים ועם תחום המחקר האיכותני. אלפי תודות על ההנחיה האכפתית, הצמודה, 

עית וחסרת הפשרות שהובילה אותי להיות גאה בתוצר, אך לא פחות בדרך, שגם אם הייתה המקצו

כך תודה על חשוב מלעיתים סבוכה, השכלתי ממנה, כפי שלא הייתי מצליחה בשום דרך אחרת. ו

 השיעור לחיים שנגע לעמידה על זכויותיי כסטודנטית, אישה ואמא.

 

ה בטש, על עזרתה ועל תמיכתה בכל שנות לימודיי. תודה תודה למרכזת החוג ללשון העברית, גברת לא

 לחברתי הטובה מהחוג, יעל, על העצות, על סיעור המוחות ועל העזרה בהקלדת התמלולים. 

 

תודה לרשות ללימודים מתקדמים, ובייחוד לגברת גילי פרידמן, על העידוד ועל הסיוע שנתנה לי לטובת 

 הקבלה. גם אחרי שהסתיימו שעות –הגשת העבודה 

 

תודה למשתתפי המחקר שהסכימו לשתף אותי בתהליך האישי והחושפני של בחירת שמות ילדיהם. 

 בלעדיכם מחקר זה לא היה יוצא לפועל.

 

להוריי, לחמי ולחמותי שאפשרו לי להתפנות לכתיבת העבודה תוך נתינה  –תודה למשפחתי היקרה 

זמן האיכות, על ביצוע שלל מטלות הבית באדיקות על ההקרבה של  –חסרת גבולות. לבעלי האחד והיחיד 

 שנות הזוגיות שלנו. 13ועל כל האהבה והתמיכה שהענקת לי לכל אורך התואר, ובכלל לאורך כל 

 

אמה ואדם שגדלו להיות עצמאיים לתפארת ולהסתדר גם  –תודה לשני ילדיי  –ואחרונים חביבים 

 תי.בלעדיי. אתם ההשראה, הסיבה והתכלית של כל עבוד



III 
 

 תוכן עניינים

 

 VII ........................................................................................................................................... תקציר
 X ................................................................................................................................. טבלאות רשימת
 XI ................................................................................................................................. איורים רשימת

 
 - 1 - .............................................................................................................................. תיאורטי רקע. 1

 - 1 - ......................................................................................................................... פרטיים שמות 1.1
 - 1 - ......................................................................................................... האונומסטיקה מדע 1.1.1
 - 2 - ........................................................................... פרטי עצם שם לבין כללי עצם שם בין מה 1.1.2
 - 4 - .............................................................................................. אנשים שמות של קטגוריות 1.1.3
 - 5 - ..................................................................................................... הפרטיים השמות חקר 1.1.4

 - 6 - ................................................................................. העבריים הפרטיים השמות חקר 1.1.4.1
 - 8 - ................................................................................ העבריים הפרטיים השמות סיווג 1.1.4.2

 - 10 - ....................................................................................................... הפרטי השם נימוקי 1.1.5
 - 11 - ................................................ ממנו להימנעות או פרטי שם לבחירת הנימוקים סיווג 1.1.5.1
 - 15 - ........... בישראל פרטיים בשמות המשתקפים וחברתיים תרבותיים, היסטוריים שינויים 1.1.5.2
 - 19 - ....... לודיםילי פרטי בשם בחירה של התנהגות לבין פרטיים שמות כלפי עמדה בין הקשר 1.1.5.3

 - 19 - .................................................................... פרטיים שמות של סטריאוטיפים 1.1.5.3.1
 - 21 - .......................................................................................................................... גלובליזציה  1.2

 - 21 - ................................................................................................. "גלובליזציה" המונח על 1.2.1
 - 24 - ....................................................................................................לגלובליזציה הגורמים 1.2.2

 - 24 - ....................................................................................................... המדיני התחום 1.2.2.1
 - 24 - ......................................................................................... תרבותי-החברתי התחום 1.2.2.2
 - 25 - .....................................................................................................המשפטי התחום 1.2.2.3
 - 25 - ...................................................................................................... הכלכלי התחום 1.2.2.4
 - 26 - ................................................................................... טכנולוגי-התקשורתי התחום 1.2.2.5
 - 27 - ............................................................................. בגלובליזציה פריפריה-מרכז יחסי 1.2.2.6

 - 28 - .................................................................................................... הגלובליזציה תוצאות 1.2.3
 - 30 - ..................................................................................... הגלובליזציה לתוצאות התגובות 1.2.4
 - 31 - .................................................................................................... בישראל הגלובליזציה 1.2.5

 - 32 - ........................................................................................ בישראל פנימיים שינויים 1.2.5.1
 - 34 - ..................................................................................... לגלובליות מלאומיות מעבר 1.2.5.2
 - 36 - .......................................................................................................... החדש העידן 1.2.5.3

 - 38 - .................................................................................................... וגלובליזציה פרטיים שמות 1.3
 - 38 - ............................................................................................. חברה לבין שפה בין הקשר  1.3.1

 - 39 - ......................................................................................................... גלובלית שפה 1.3.1.1
 - 40 - ................................................................................. גלובלית כשפה האנגלית 1.3.1.1.1

 - 41 - ......................................................................... בישראל אנגליתה השפה 1.3.1.1.1.1
 - 42 - ........................................ (המקרו רמת) חברתית ערכים למערכת כביטוי הפרטי השם 1.3.1.2
 - 42 - .......................................... (המיקרו רמת) גלובלית להזדהות לאומית מהזדהות מעבר 1.3.1.3

 
 - 45 - ............................................................................................................................... מתודולוגיה. 2

 - 45 - ....................................................................................................... האיכותני המחקר הנחות 2.1
 - 46 - ..................................................................... האיכותני המחקר של ביצועו איכות הערכת 2.1.1

 - 47 - .......................... האיכותני המחקר גישת לפי פרטיים שמות בחירת על הגלובליזציה השפעת חקר 2.2
 - 48 - ............................................................................................... והשערתו המחקר שאלת  2.2.1
 - 48 - ................................................................................................... ושיטתו המחקר מערך  2.2.2

 - 49 - ................................................................................................. המחקר אוכלוסיית 2.2.2.1
 - 49 - .............................................................................................. וכליו המחקר תיאור  2.2.2.2
 - 51 - ........................................................................................................ הניתוח שיטת 2.2.2.3
 - 52 - ....................................................................................................... המחקר איכות 2.2.2.4
 - 53 - ...................................................................................................... במחקר אתיקה 2.2.2.5

 



IV 
 

 - 55 - ...................................................................................... – לודיהי שם בחירת בתהליך תקטגוריוה. 3
 - 55 - ................................................................................... ומשוב נימוקים, נסיבות, אסטרטגיות, זמנים
 - 55 - .................................................................................................................................. זמנים 3.1

 - 55 - ........................................................................ ?בהם ודנים לראשונה שמות מציעים מתי 3.1.1
 - 56 - .............................................................................................................. ?מכריעים מתי 3.1.2
 - 57 - .................................................................... ?הנבחר השם על הסביבה בפני מכריזים מתי 3.1.3

 - 58 - ......................................................................................................................... אסטרטגיות 3.2
 - 59 - ....................................................................................... ?אפשריים שמות מועלים כיצד 3.2.1

 - 59 - ............................................................................ פרטיים שמות של מוכנות רשימות 3.2.1.1
 - 59 - ..........................................................................................המונים תקשורת אמצעי 3.2.1.2
 - 60 - ................................................................ (וחברים משפחה בני – מכרים) לעצה פנייה 3.2.1.3

 - 60 - ............................................................................................ ?אפשרויות מצמצמים כיצד 3.2.2
 - 60 - ................................................................................. הזוג בני שהכינו שמות רשימת 3.2.2.1
 - 61 - ................................................................ (ריםוחב משפחה בני – מכרים) לעצה פנייה 3.2.2.2
 - 61 - ................................................................................................ סמכות לבעלי פנייה 3.2.2.3
 - 62 - ................................................................................................ זרים לאנשים פנייה 3.2.2.4

 - 62 - ..................................................................................... ?הנבחר השם על מחליטים כיצד 3.2.3
 - 62 - ....................................................................................................... לודילי התאמה 3.2.3.1
 - 63 - ............................................................................ פרטיים שמות של מוכנות רשימות 3.2.3.2
 - 63 - .......................................................................................... מחליט ההורים מן אחד 3.2.3.3
 - 64 - ...................................................................... שונים שמות על מחליטים ההורים שני 3.2.3.4
 - 64 - ......................................................................................... הגדולים האחים החלטת 3.2.3.5

 - 65 - .................................................................................................................. אקראיות נסיבות 3.3
 - 66 - ............................................................................................................................... נימוקים 3.4

 - 66 - .................................................................................................... פסיכולוגיים נימוקים 3.4.1
 - 66 - .............................................................................. (נורמלי-משני) נרקיסיסטי ביטוי 3.4.1.1

 - 67 - ................................... לודיהי של הפרטי בשם האם של המשפחה שם המשכיות 3.4.1.1.1
 - 67 - ....................................................................................... בשם שייכות מילות 3.4.1.1.2
 - 68 - ............................ לודיהי שם ןלבי ההורים שמות/  ההורה שם בין משותף מכנה 3.4.1.1.3
 - 69 - .................................................................................... ילד-הורה יחסי תיקון 3.4.1.1.4

 - 69 - ....................................................................................................... ההורים רגשות 3.4.1.2
 - 69 - ..................................................................................... מעורר שהשם רגשות 3.4.1.2.1
 - 70 - ......................................................................... השם כלפי רגשיות קונוטציות 3.4.1.2.2
 - 70 - .................................................................................. השם נושא כלפי רגשות 3.4.1.2.3
 - 71 - .................................................................................... קרוב אדם של הנצחה 3.4.1.2.4
 - 72 - ............................................................................. לודיהי עבור משאלה ביטוי 3.4.1.2.5
 - 73 - ................................................................................ שמו כלפי ההורה רגשות 3.4.1.2.6

 - 74 - ...........................................................................................................לשוניים נימוקים 3.4.2
 - 74 - ............................................................................................ אורתוגרפיים נימוקים 3.4.2.1

 - 74 - ............................................................................ השם לחיזוק אותיות הרבה 3.4.2.1.1
 - 75 - ........................................................................... מסוימות מאותיות הימנעות 3.4.2.1.2
 - 75 - ......................................................................... בשם מסוימות אותיות שילוב 3.4.2.1.3

 - 75 - ............................................................................... בשם י"אהו אותיות 3.4.2.1.3.1
 - 76 - ............................................. בשם( י"אהו שאינן) מסוימות אותיות שילוב 3.4.2.1.3.2

 - 76 - ............................................................................................. אטימולוגיים נימוקים 3.4.2.2
 - 77 - ................................................................................................... כמקור לעז 3.4.2.2.1
 - 78 - ................................................................................... כמקור ספרותי טקסט 3.4.2.2.2

 - 78 - .................................................................................................... פונטיים נימוקים 3.4.2.3
 - 78 - .................................................................................................... נעים צליל 3.4.2.3.1
 - 79 - .......................................................................................................... חריזה 3.4.2.3.2
 - 80 - ......................................................................... מסוימים עיצורים המכיל שם 3.4.2.3.3

 - 80 - ............................................................................................... אם שפת 3.4.2.3.3.1
 - 81 - ........................................................................................ גלובלית שפה 3.4.2.3.3.2

 - 81 - .................................................................................................. גלובלי צליל 3.4.2.3.4
 - 82 - ............................................................................................ קצר שנשמע שם 3.4.2.3.5
 - 83 - ........................................................................................... שיבוש בהתאמה 3.4.2.3.6
 - 83 - ................................................................................ אחר לשם פונטית קרבה 3.4.2.3.7

 - 84 - .............................................................................................. מורפולוגיים נימוקים 3.4.2.4
 - 85 - .................................................... אחרים שמות או שם של מרכיבים שם בניית 3.4.2.4.1



V 
 

 - 86 - ..................................................................................................... תיאופורי 3.4.2.4.2
 - 86 - ............................................................................................ חיבה שם גזירת 3.4.2.4.3

 - 88 - .................................................................................................. סמנטיים נימוקים 3.4.2.5
 - 88 - .......................................................................................... מושגית משמעות 3.4.2.5.1
 - 88 - ....................................................................................... מסוים סמנטי שדה 3.4.2.5.2
 - 89 - ............................................................................................ נלווית משמעות 3.4.2.5.3
 - 90 - ........................................................................ זרות בשפות מושגית משמעות 3.4.2.5.4

 - 91 - ..................................................................................................... סוציולוגיים נימוקים 3.4.3
 - 91 - .................................................................................... ההורה של הסוציולוגי הרקע 3.4.3.1
 - 92 - .................................................................................................... חברתיות נורמות 3.4.3.2

 - 92 - ............................................................................................. כנורמה הנצחה 3.4.3.2.1
 - 93 - ................................................................................................ סוציאליזציה 3.4.3.2.2
 - 93 - ....................................................................................... מהסביבה מושפעות 3.4.3.2.3
 - 95 - .................................... ונפוץ סטנדרטי שם לעומת( ותאינדיבידואלי) ייחודי שם 3.4.3.2.4
 - 96 - ........................................................................................... סטריאוטיפי שם 3.4.3.2.5

 - 97 - ............................................................................ שמות של אנדרוגיניות 3.4.3.2.5.1
 - 98 - .......................................................................................................ההורים עמדות 3.4.3.3

 - 98 - .................................................................................... יהודית דתיתהזדהות  3.4.3.3.1
 - 99 - ..................................................................................... תגלותיהזדהות  3.4.3.3.1.1
 - 99 - ...................................................................... מסורתית יהודיתהזדהות  3.4.3.3.1.2

 - 100 - ............................................................. (משולבת) ישראלית-יהודיתהזדהות  3.4.3.3.2
 - 101 - ............................................................ (מתבדלת) ישראלית לאומיתהזדהות  3.4.3.3.3
 - 102 - .......................................................... (אינטגרציה) גלובלית-לאומיתהזדהות  3.4.3.3.4

 - 102 - ........................................... באנגלית אותו ולקרוא לכתוב שקל עברי שם 3.4.3.3.4.1
 - 103 - .................................................................. בעברית שמקורו גלובלי שם 3.4.3.3.4.2
 - 104 - ................. ל"בחו לבטא שניתן ישראלי שם/בארץ לבטא שניתן בליגלו שם 3.4.3.3.4.3
 - 105 - ...................................................... בעברית משמעות לו שיש גלובלי שם 3.4.3.3.4.4
 - 105 - .................................................................... (ואנגלי עברי) ילשונ דו שם 3.4.3.3.4.5

 - 106 - ........................................................................ (מתבוללת) גלובליתהזדהות  3.4.3.3.5
 - 108 - ................................................................................... בדיעבד הבחירה על הסתכלות - משוב 3.5
 - 109 - ................................................................................................ קטגוריותה של גרפית תצוגה 3.6

 
 - 111 - ............................................................................................................. השאלון ממצאי סיכום. 4
 
 - 117 - ........................................................................................................................................ דיון. 5

 - 117 - ................................................................................................ הזדהות על המעידים מניעים 5.1
 - 117 - ........................ (חלקי או מלא באופן) הגלובלית התרבות עם הזדהות על המעידים מניעים 5.1.1
 - 120 - ............................................................ הגלובלית לתרבות התנגדות על המעידים מניעים 5.2.1

 - 122 - ......................................................................................קטגוריות בין מקשרים שעלו סוגיות 5.2
 - 123 - ........................................................................................... לגלובליות בניגוד לאומיות 5.2.1
 - 126 - ...................................................................... הגלובליות לבין הלאומיות בין אינטגרציה 5.2.2

 - 128 - .................................................................................................................... ובעיות קשיים 5.3
 
 - 132 - .................................................................................................................................... סיכום. 6

 - 133 - ..................................................................................................... ותרומתו המחקר חידושי 6.1
 - 135 - ........................................................................................................ חקירה להמשך כיוונים 6.2

 



VI 
 

 - 136 - .......................................................................................................................... מקורות רשימת
 - 148 - .......................................................................................................................... נספחים רשימת
 - 149 - ........................................................................................... במחקר להשתתפות בקשה: א נספח
 - 150 - ....................................................................................................... אישיים פרטים דף: ב נספח
 - 151 - ............................................................................................................. המחקר שאלון: ג נספח
 - 159 - ................................................................................................... האתיקה ועדת אישור: ד נספח
 - 160 - ............................................................................................... השתלמות ביצוע אישור: ה נספח
 - 161 - ........................................................................................................... המחקר וסקורפ: ו נספח
 - 161 - .......................................................................................................  חלוץ מחקר ראיונות .1
 - 163 - .......................................................................................................  עומק ראיונות .2
 - 253 - .......................................................................................................  כתבות .3
 - 254 - .......................................................................................................  ופוסטים בלוגים .4
 - 257 - .......................................................................................................  פורומים קטעי .5
 - 260 - .......................................................................................................  טלוויזיה .6

 



VII 
 

 השתקפותה של הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים 

 לודים יהודיים בישראל מתחילת המילניוםילי

 

 אושרי זיגלבוים

 
 
 

 תקציר
 

רה מסוימת היחס בין שפה לבין חברה מתבטא בין היתר, בשינויים בדפוסי בחירת השמות הפרטיים בחב

חברה. תהליך הגלובליזציה הוא חלק בלתי נפרד תרבותיים באותה -המבטאים שינויים חברתיים

תרבותי זה התמקדתי במחקר זה תוך -. בשינוי חברתי21-מהחיים בעולם המערבי ובישראל במאה ה

 בחינת האופן שבו הוא בא לידי ביטוי בדפוסי בחירת שמות פרטיים בישראל.

פוליטי או את הפן -חלקם הדגישו את הפן המדיני –סו להגדיר את המושג 'גלובליזציה' חוקרים שונים ני

טכנולוגי. יחדיו הם מתארים תהליך -תרבותי או בפן התקשורתי-הכלכלי, ואחרים התמקדו בפן החברתי

רב תחומי ורחב היקף שמשפיע ומושפע מכל תחומי החיים האלה, ויוצר חברה עולמית משותפת )'הכפר 

 בלי'(.הגלו

אחד מן ההיבטים המרכזיים של תהליך הגלובליזציה הוא יצירת שפה גלובלית. ספרות המחקר מציגה 

. ארצות הבריתבהובלתן של אנגליה ושל  19-את השפה האנגלית כשפה הגלובלית החל מסוף המאה ה

שמכוח במקרה של ישראל היווה המנדט הבריטי על ארץ ישראל גורם נוסף לחיזוק אחיזת האנגלית )

בעקבות שינויים כלכליים, פוליטיים,  90-וה 80-המנדט הוענק לה מעמד של שפה רשמית(. החל משנות ה

-תקשורתיים וחברתיים הואצה השפעתו של תהליך הגלובליזציה בישראל, החל מהרמה הציבורית

 אישית שמתבטאת בין היתר בנימוקי השם הפרטי.-חברתית ועד לרמה הפרטית

בכך שבעוד שלשם העצם הכללי יש משמעות והיא המושג  ,ונה משם העצם הכללישם העצם הפרטי ש

 זיהוייו הסמנטי הנקשר בו, הרי לשם העצם הפרטי אין משמעות: כל מהותו ייחוד האובייקט לשם 

שם העצם הפרטי מצביע על פרט  (.ואזכור ר עליו )הצבעהובי( ודאבוקטיביאליו )יה (, פני, תעודה)הצגה

אנשים שונים הנושאים כביכול  –ישיר, ללא ציונו כאיבר בקבוצה. השם הפרטי הוא ייחודי מסוים באופן 

אותו שם שווים במסמן, אך זה כל המשותף להם. אין הם שותפים בתכונות מסוימות, ולמעשה גם שמם 

 שונה תכלית השינוי בנימוקים שהביאו את נותני השם לבחור דווקה בו.   

שמות פרטיים וגלובליזציה, אסקור בפרק הראשון את ספרות  –שני תחומים  כיוון שמחקר זה מקשר בין

 במשולב.לאחר מכן בנפרד ותחילה המחקר של שני הנושאים הללו 

ניתן להיעזר בכלים כאשר שינויים חברתיים ותרבותיים נוגעים לבחירה לשונית ולהתנהגות לשונית, 

 על ארבע הנחות: בחירה בשם פרטי מסוים. מחקר התיזה שכאן מתבסס אותםלשוניים כדי לחקור 

השם הפרטי יכול לבטא  ;מעניקי השם -ובהימנעות משמות אחרים חושפת הזדהויות של ההורים 

 ;הגלובליזציה משפיעה על החברה הישראלית ;שינויים חברתיים ותרבותיים, ביניהם הגלובליזציה

 ביטוי בדרכים שונות. השתקפות הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים יכולה לבוא לידי

לודים ילאור אלו נשאלת שאלת המחקר "כיצד משתקפים תהליכי גלובליזציה בבחירת שמות פרטיים לי

יהודיים בישראל מראשית המילניום?" שיערתי כלפי שאלת המחקר כי תהליכי הגלובליזציה יתבטאו 
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: הזדהות אינטגרטיבית עם בנימוקי ההורים בבחירת השמות הפרטיים של ילדיהם בשני אופנים עיקריים

והזדהות מוחלטת עם התרבות הגלובלית תוך דחיית  ;התרבות הגלובלית ועם התרבות המקומית

 התרבות המקומית. 

קונסטרוקטיביסטית שמנסה לחשוף -כפי שיתואר בפרק השני, מחקר זה מבוסס על הגישה האיכותנית

. המחקר נערך משתתףת הראייה השונה של כל תהליכים פנימיים, אמונות, מחשבות וכוונות, על פי נקוד

הורים לגבי  שישהבשלושה שלבים. בשלב הראשון נערך מחקר חלוץ שבמסגרתו שוחחתי בקצרה עם 

 שימשו אותישהמניעים העומדים מאחורי בחירת השמות לילדיהם. מתוך השיחות גובשו קריטריונים 

ראיונות עומק נרטיביים עם  15השני נערכו לזיהוי ההשפעה הגלובלית והיוו פתח למחקר המלא. בשלב 

ואילך. במהלך הראיון הציגו ההורים נימוקים  2000הורים יהודיים שנולדו להם ילדים בישראל משנת  22

לצורך ניתוח הממצאים נעזרתי בתיאוריה לבחירה )או להימנעות מבחירה( בשם המסוים לילדם. 

המשתתפים, ועל ידי כך להגיע לממד הפרשני המעוגנת בשדה השואפת להביא את נקודת מבטם של 

-135: 1988שעומד במרכזו של ניתוח התוכן. ניתוח התוכן שנערך על פי שלושה שלבי קידוד )האצ'ינסון, 

, כלל חיפוש מרכיבים בולטים, חשובים, רלוונטיים (29: 2010בתוך שמעוני,  1990, שטראוס וקורבין ;133

ת שיוצגו בפרק השלישי, והם קטגוריונאסף. מרכיבים אלה הם הוחוזרים על עצמם במאגר הנתונים ש

 ה הנ"ל. יהיוו בסיס להערכה ולהמשגה של זיהוי ואפיון תהליכי גלובליזציה בקרב האוכלוסי

-255: 2007) 'שאלונם של קלבלנד ולארוץל שהוא עיבודלאחר הראיון מילאו המשתתפים שאלון מקוון 

שונים הקשורים לגלובליזציה. שאלון זה שימש כאמצעי תיקוף  היגדים מנושאים 59כלל  והוא(, 254

ראיון, וממצאיו יוצגו בפרק הרביעי. בשלב השלישי ביצעתי הופשטו מהש תקטגוריוחיצוני ואובייקטיבי ל

 חיפוש באמצעי תקשורת שונים אחר סיפורים המציגים את נימוקי הבחירה בשם פרטי מסוים. 

מרכזיות שתרמו באופן ישיר לשאלת  תקטגוריושתי  הועמדושערתי, בפרק החמישי אראה כי, בהתאם לה

המחקר והן, כאמור, הזדהות ההורים עם התרבות הגלובלית והזדהות אינטגרטיבית )עם התרבות 

הלאומית והגלובלית במקביל(. נוסף לאלו עלתה בקרב המרואיינים התנגדות לתרבות הגלובלית 

ם גלובליים, וגם היא סיפקה מדד להשפעת הגלובליזציה על שהתבטאה בהימנעות מבחירת שמות פרטיי

מתוך כלל המקרים ששיקפו את ההזדהויות הללו נשלפו שנים עשר מניעים שחזרו ההורים, מעניקי השם. 

שתי סוגיות שעלו מתוך על עצמם והובילו את ההורים לבחירה בשם המעיד על השפעת הגלובליזציה. 

הקולקטיביות הלאומית לעומת הקולקטיביות הגלובלית  הקשרים בין הזדהויות ההורים הן

רבות נוספות  תקטגוריווהאינטגרציה בין שתיהן. מעבר לכך ניתן ביטוי לגלובליזציה ולהזדהות עמה ב

מקורפוס המחקר, אך בצורה נקודתית. בנוסף התחדדו במחקר הזדהויות הורים שאינן נוגעות  הופשטוש

 לתרבות הגלובלית. 

 שלא תרמו אמנם לשאלת המחקר, אך סיפקו מסגרת לתהליך תקטגוריוגם  עלוהראיונות במהלך ניתוח 

ומשוב  נימוקיםנסיבות, הבחירה בשם הפרטי באשר הוא. מסגרת זו הכוללת זמנים, אסטרטגיות, 

)חשיבה על תהליך הבחירה בדיעבד(, יכולה לשמש תשתית למחקרים איכותניים וכמותניים עתידיים 

 שמות הפרטיים.הנוגעים לחקר ה

לשם הפרטי מתוך הסתכלות בתהליך הבחירה שעומד מאחוריו ומכיל נימוקים  תיבמחקר זה התייחס

שונים ומגוונים, ולא כאל מסמן שניתן לסווג אותו מראש, שהרי הנימוק אינו מכוון כלפי שם, אלא כלפי 

צר שאין מאחוריו מקרה. זאת בניגוד למחקרים כמותניים אשר מתייחסים אל השם הפרטי כאל תו

 מקרים שבהם נמצאואיכותנית זו, -תהליך בחירה, מניעים או נימוקים. כתוצאה מהסתכלות מחקרית

הממיין את השמות בלא התחשבות בנימוקיהם שמות שיכולים היו להיות מסווגים במחקר כמותני 
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בית של ההורים, ישראליים, התגלו כשמות המעידים על הזדהות גלובלית או אינטגרטי-כשמות יהודיים

 ולהפך. 

כפי שראינו, שמות פרטיים הם מדד לערכים חברתיים, ולכן מחקרם עשוי לשפוך אור על מידת 

המושפעות של החברה הישראלית מהגלובליזציה, ובכך יש לו חשיבות חברתית. ייחודו של מחקר זה 

 פשרא  ר שא של המחקר באופיו האיכותניישראלי ו-עברי לנושא חברתי-בתרומה של עיון בלשניטמון 

להעלות היבטים עמוקים ורחבים להשפעות גלובליות שלא זכו לביטוי ולטיפול, נעלמו ונבלעו במחקרים 

  .הכמותניים

 

  050/12אתיקה לניסויים בבני אדם, אוניברסיטת חיפה, מספר אישור האישור ועדת 
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 . רקע תיאורטי1

 

 שמות פרטיים 1.1

על גלובליזציה כשינוי  לודים מעידימתן שמות פרטיים ליכיצד שאלת המחקר שכאן המבקשת לבדוק 

, צמחה על רקע מדע האונומסטיקה וייחודיותו של שם העצם הפרטי ביחס לשם העצם תרבותי-חברתי

דע האונומסטיקה ושל ההבחנה בין שם עצם כללי לשם עצם מ הכללי. אפתח, אם כן בהצגה כללית של

נימוקים . בהמשך אתמקד בחקר השמות הפרטיים העבריים, בנוהגי מתן שמות פרטיים בישראל ובפרטי

, כפי שהציגו אותם או להימנעות ממנו פרטי על ידי ההורים עית לבחירה בשםוצהמובאים בספרות המק

ויים חברתיים ותרבותיים אציג מחקרים שהצביעו על שינ בהמשךחוקרי שמות פרטיים בישראל. 

לסיום חלק ועד לימינו.  19-בשמות הפרטיים בישראל החל מסוף המאה ה ,לדעת חוקריםהמשתקפים, 

זה של הסקירה אעמוד על הקשר בין עמדה לבין שמות פרטיים ובתוך כך אסקור מחקרים על 

אסקור  1.3תיסקר תופעת הגלובליזציה ובסעיף ( 1.2בסעיף הבא ) סטריאוטיפים של שמות פרטיים.

 מחקרים שעסקו בקשרים שבין שמות פרטיים לגלובליזציה.

 

 מדע האונומסטיקה 1.1.1

בדל מהעיון בנ (Proper nouns)המדע העוסק בחקר שמות העצם הפרטיים האונומסטיקה היא תחום 

ם פרטיים הבולטות קבוצות של שמות עצי תש. (Common nouns) הכלליהעצם שם הבלשני ב

שמות  –אנתרופונימים  (2)-שמות מקומות ו –( טיפונימים 1: )הןהאונומסטיקה מדע במרכזיותן ב

מות של קבוצות ש –כגון אתנונימים אנשים. בנוסף לשני הסוגים הללו, קיימים סוגים מצומצמים יותר, 

ג אוויר הנחלקים לשמות של ; שמות של תופעות מזשמות של שפות –גלוטונימים  אתניות או לאומיות;

שקעים ברומטריים, לשמות של רעידות אדמה ולשמות של סופות הוריקן וטורנדו; שמות של להקות 

 (.671: 2003ברייט, ; 3373: 1994)להרר,  ועודמוזיקה; שמות של מלחמות ומבצעים צבאיים 

-לקסיקליות, פסיכו –ת האונומסטיקה חוקרת את שמות העצם הפרטיים מזוויות ראייה שונות: בלשניו

תורות  –, סוציולוגיות; פסיכולוגיות אנתרופולוגיות –, סמנטיות, אטימולוגיות; אתנוגרפיות לשוניות

אישיות וקוגניציה; היסטוריות; ארכיאולוגיות; פילוסופיות; ספרותיות; חינוכיות; גיאוגרפיות, 

ת דעת שונים, האונומסטיקה היא תחום עולמונוגעים למשפטיות ועוד. היות שכניכר, שמות עצם פרטיים 

; ברייט, 733: 1993; זגוסטה, 130-129: 1982מרקי, )מדעי רחב ומקיף הזוקק לתחומים מדעיים מגוונים 

 (.1: 2005; קואטס, 670: 2003

שמות המונח העברי "שם פרטי" הוא דו משמעי. כאמור, במובן האונומסטי הרחב הוא מתייחס לכלל 

פרטים מסוימים )אנשים,  ביעים עלמצמיד לעיל הם  תישכפי שהראי ,(Proper nouns)הפרטיים העצם 

המכוון למושג  פרטים )להקה, עם(, וזאת בניגוד לשם העצם הכללי על מספרמקומות, רחובות( או 

במובן המצומצם בעברית, בשיח היומיומי, משמש המונח  לעומת זאת. )הכללה( ולא למקרה הפרטי

, (personal namesקבוצה של שמות אנשים )-, היינו תת(Given names)שים לשמות פרטיים של אנ

 (. Family namesבנבדל משמות משפחה )

ואילו  ,"שם עצם פרטי"רחב ייקרא בעבודה זו אונומסטי השם פרטי במובנו הכדי להבחין בין המונחים, 

 .(Given name)" אייחד לשמות פרטיים של אנשים פרטי שםאת המונח "
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 מה בין שם עצם כללי לבין שם עצם פרטי 1.1.2

ושם העצם  (common noun)במיון המורפולוגי של מילות השפה לחלקי דיבור, שייכים שם העצם הכללי 

ישנם הבדלים מהותיים בין לקטגוריה של שמות עצם. , כמו גם שמות מספר ועוד, (proper noun)הפרטי 

סמנטיקה,  –. אפרט אותם כאן לפי ארבעה תחומי הלשון שמות עצם פרטיים לבין שמות עצם כלליים

 לקסיקולוגיה ופונולוגיה., מורפולוגיה

 הבחנות סמנטיות:

שם קבוע ומוסכם בין מסמן )צורה מסוימת, רצף מסוים של הגאים( לבין מסומן.  קישורמילה היא  -

ללי הוא נבדל משם העצם הכללי בטיב המסומן. בעוד שהמסומן של שם העצם הכהפרטי העצם 

המסומן של שם , כחלק מקבוצה האובייקט, היינו אוסף תכונות סמנטיות המעמיד את תוכן-מושג

אזכור, הצגת ל שמש. הצבעה זו יכולה לעל פרט מסוים, אלא הצבעה תוכן-העצם הפרטי אינו מושג

ם העצשם שם בפני האחר, או פעולת דיבור של פנייה )במקרה של אנשים וחיות מבויתות(. כלומר 

בכך שאין הוא קישור בין מסמן לבין מושג. לפיכך בעוד שכל  ,הפרטי שונה משם העצם הכללי

חולקים  שם הכללי "אהבה",מכונים באו כל הרגשות ה שם הכללי "כסא"מכונים בהחפצים ה

תכונות ומאפיינים משותפים, אנשים שונים בעלי שם פרטי זהה לא חולקים דבר, למעט שמם. 

יכולים לנמק בחירתם בשם . הורים אמנם ם עצם פרטי אין משמעות מושגיתמבחינה סמנטית לש

, משום שמין היילוד לא רזפרטי מסוים במשמעות המושגית של השם הכללי, לדוגמה בחירה בשם 

: 2006נימוק מסוג זה להעניק משמעות מושגית לשם הפרטי )אפרת, באך אין  ,היה ידוע לפני הלידה

לזהותן  וניתן נושא,נלוות שהוא המשמעויות יכול להיות מנומק ב מעבר לכך השם הפרטי (.63

: 1989)הארמן,  של מעניקי השם לבחירה בשם הפרטי במקרה של שמות פרטיים, לפי נימוקיהם

כדרך שהציע  (.767: 2013אפרת,  ;671: 2003ברייט,  ;3372: 1994להרר,  ;734: 1993זגוסטה,  ;256

עצם פרטיים(, המשמעות כלפי שמות  63: 2006)וראו אפרת  לי( כלפי שם העצם הכל1974) 'ליץ

 הבאות:  מחמש המשמעויותאו יותר הנלווית יכולה להיות אחת 

  כתוצאה  (אובייקטיביתמושגית )המשמעות הנלווית למשמעות ה –משמעות קונוטטיבית

 ;מאסוציאציות של הדובר

  שון מסוימת או במשלב לשון מאחורי הבחירה ברמת לשעומדת המשמעות  –משמעות סגנונית

 ;מסוים

  המשמעות המעידה על רגשותיו של הדובר ביחס לשם הנבחר –משמעות ריגושית; 

  משמעות זו מצריכה משמעות נוספת, משום שהיא נשקפת מהמשמעות  –משמעות רפלקטיבית

 ;מספר סיבות במקבילמבמקרים רבים של שמות שנבחרו קורה , כך האחרת

 ולכן היא מצריכה עת משכנות בין שתי מילים או יותרנובזו  משמעות –טיבית משמעות קולוק ,

 ;רצף של מספר מילים

במישור ששם עצם כללי מקשר בין מסמן לבין מושג. לעיתים נוצר פער בין המסומנים  ,כאמור לעיל -

שמות העצם הכלליים )מישור הלשון(, באופן שלא לכל מסומן מתייחד מסמן. פער אוצר העולם לבין 

 אין מדובר במושגים, אך כלפי שמו שלכאמור, מתבטא במחסר סמנטי בשפה. בשמות הפרטיים,  זה

החוק לא מאפשר חוסר שם, כלומר אין בשמות הפרטיים תופעה המקבילה למחסר הסמנטי  אדם
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בחירה בשמות אנשים חייבת להיעשות, ה ,1לפי חוק השמות בארץ , שהרי(57-56: 2006)אפרת, 

 .קסמוך ללידת התינו

 :הבחנות מורפולוגיות

 כיווןההבחנה בין שמות עצם פרטיים לבין שמות עצם כלליים מתבססת גם על מאפיינים צורניים. 

 . משתנה משפה לשפה, הרי שטיבה שפהכל שפה ובדקדוק של הבחנה הצורנית תלויה שה

 בסיס בעברית אמצעי הגזירה של שמות העצם הכלליים מוגבלים לאמצעים הבאים: שורש ומשקל, -

או חיבור שני בסיסים ויותר. קיימת העדפה לחידוש שמות עצם כלליים באמצעים פנים צורן ו

לשוניים אלה. כאשר מתרחשת שאילת שמות משפות זרות, לרוב מוכנסים השמות השאולים 

למערכת הפועל ורכיבי העיצורים שלהם נוטלים חלק פעיל בנטיית הפועל, וכך מותאמים למערכת 

אין  בעברית (. לעומת זאת לשמות עצם פרטיים433 :2000רודריג, -שורצולדת העברית )הפנים לשוני

, בין השאר משום שלא נדרשת מגבלות גזירה כלשהן או העדפה לדרך גזירה מסוימת על פני אחרת

, יהיה בלתי נתיח מורפולוגית, ייגזר לאחור, יומצא . כך אפשר ששם עצם פרטיבהן תצורה פועלית

 (;84, 81-80, 77, 74: 2012אפרת,  ;57-56: 2006שאל משפה זרה ועוד )אפרת, יש מאין, יו

מחייבים התאמה של קטגוריות לשוניות,  שונות ובכללן העברית תשפות סינתטיוחוקי הנטייה ב -

באמצעות דוגמת שמות עצם כלליים, לפי ההקשר הלשוני. בעברית נוטים שמות העצם הכלליים 

)קניין, נקבה, רבים ועוד(. לעומת זאת את שמות העצם הפרטיים ניתן רק הוספת צורני נטייה שונים 

יש (. 56: 2006אפרת, ; 61-60: 1982זקוביץ', לגזור )למשל בשמות חיבה ובכינויים( אך לא להטות )

כנקביים, משום שהם מכילים צורן המזוהים שמות עצם פרטיים מסוימים ישנם להעיר כי אמנם 

היוצר  , אך לא מדובר בהוספת צורן נטייה, אלא בהוספת צורן גזירה(ת, דינהרונית, חגי) סופי נקבי

 אינו פרי ההקשר הלשוני(; ,למשל רוןל רוניתשם פרטי חדש )ולראייה שההבדל בין 

או  מבחינה סמנטית קיים הבדל בין עצם סתמי לבין עצם ידוע. השם הפרטי מצביע על עצם ידוע -

שם העצם הפרטי  יותהבא כמו שם העצם הכללי )ושם התואר( שלמיידע אותו )למשל בהצגת אדם(. 

 ;3372: 1994הוא אינו זקוק לאמצעי מורפולוגי מיידע כמו ה"א הידיעה )להרר,  2ומיודע בטבע

 (.57-56: 2006; אפרת, 101: 2003, עוקשי

 :הבחנות לקסיקליות

 העצם הפרטיים שמות,ולאוצר המילים שלההשפה  שמות העצם הכלליים כפופים לחוקיבעוד ש -

פתוחים לכן הם מאופיינים בחופש בחירה רב, וו ,אינם חלק מהלקסיקון )מאגר הסימנים של השפה(

: 2006אפרת, ; 748: 1970, זלינסקי) םילשינויים ולחדשנות הרבה יותר מאשר שמות העצם הכללי

שבהן חופש הבחירה משתנה מסיבות תרבותיות וחברתיות משפה לשפה. כך יש שפות  (.58-56

 צאים יש מאין. ומנבחרים שמות מתוך רשימות סגורות ולא מ

                                                 
 .9-8, 4( סעיפים 1956לפי חוק השמות התשט"ז ) 1
. הוספת היידוע ישנם מקרים בהם מוסיפים לשם פרטי את ה"א היידוע באופן מכוון, למשל "היצחק הזה"2

תכונה מסוימת  מייצג הואהופך בתהליך גנרי לשם כללי, ובמקום לשמש כהצבעה מתרחשת כאשר השם הפרטי 

 .(773: 2013, אפרת ;101: 2003עוקשי, )
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 :פונולוגיותהבחנות 

 לעיל, גם הבחנות פונולוגיות הן תלויות שפה.  תיבדומה להבחנות המורפולוגיות עליהן עמד

ה במקרים רבים שמות עצם פרטיים ובכללם שמות פרטיים נהגים בקרב דובריכלפי העברית,  -

תאם לדרך ההגייה של שפות מזרח אירופה, אשר בהן דיברו היהודים בגלי בהטעמה מלעילית, בה

העליות הראשונים. לעיתים מטרת ההגייה המלעילית היא הבחנה בין שם פרטי מסוים לבין שם כללי 

במלעיל )אפרת,  יפה"יפה" נהגה במלרע, ואילו השם הפרטי  הנקבי הזהה לו. לדוגמה שם התואר

2013 :767.) 

וניות שתוארו לעיל מצביעות על מאפייני שם העצם הפרטי ועל ייחודיותו ביחס לשם העצם ההבחנות הלש

 הכללי.

 

 קטגוריות של שמות אנשים 1.1.3

, אתמקד בשם הפרטיאלא בכלל שמות העצם הפרטיים שבתחום האונומסטיקה, אינו כאן  נוהיות שעניינ

ית לכל אדם יש שם אחד לפחות. לאדם . בכל חברה אנושפתח בהצגת קטגוריות של שמות אנשיםא, ובו

בו זמנית או בשלבים שונים של חייו כתלות במוצאו האתני, באופי פרטיים יכולים להיות מספר שמות 

שמות (. בסעיף זה אבחין בין קטגוריות שונות של 3372: 1994החברה בה הוא חי ובנסיבות חייו )להרר, 

 אנשים.

, )הצגה ו לייחד את האדם, הוא משמש לזיהוי נועדהשם הפרטי : 3(Given name ,First name)שם פרטי 

ידי  (. לרוב השם הפרטי ניתן לאדם עלואזכור ר עליו )הצבעהובידל( ואבוקטיביאליו )יה פניל(, תעודה

בה הוא חי  , או על ידי סמכות דתית וחברתית, לפי נוהגי התרבות המסוימתעל ידי בני משפחתוהוריו, 

 (. 733: 1993זגוסטה,  ;33: 1982)זקוביץ', 

נוצר ונוסף מאוחר יותר ביחס שם המשפחה  :(Family name, Surname, Last name) שם משפחה

את האדם למקום אחוזתו, למוצאו, למקצועו, לתפקידו הדתי או לשם  ייך בעברש  לשם הפרטי. הוא 

שביב, ך אותו אליה )מזהה שם המשפחה את האדם כחלק מקבוצת קשר דם )משפחה( ומשייאביו, וכיום 

בירושה מאב לבן, בנישואים או  יכול לעבורשם המשפחה  (.737-734: 1993; זגוסטה, 1007: 1979

. המנהג להעניק שם משפחה החל במסגרת שינוי שם משפחתםבתהליך אימוץ, ויש הבוחרים אותו 

הנוצרי בעקבות  מנהג זה הואץ בעולםבבתי האצולה באירופה. באיטליה אף לפני כן( ) 11-מהמאה ה

(, כולל שם המשפחה. 3טבלים )ראו הערה לחייב רישום של שמות הנ 1563החלטת ועידת טרנטו בשנת 

; שביב, 748: 1970זלינסקי, )בלחץ שלטונות מדינות אירופה  18-היהודים אימצו מנהג זה מסוף המאה ה

 (.737-734: 1993זגוסטה, ; 63: 1980; בוקשטיין, 1012, 1010-1009: 1979

במובן : הוא דו משמעי בעברית "שם חיבההמונח ": (Affectionate name, Pet Names) שם חיבה

הרחב משמעותו היא שם שאינו השם הרשמי של האדם, ולכן הוא כולל את כל תחליפי השם הפרטי )ראו 

ף תחלילציין משמש  "שם החיבההמונח ""כינוי" ו"שם מקוצר" כאן בהמשך(. במובן המצומצם יותר 

משמש באותה קבוצה הן להצבעה על אדם תחליף זה  .הפרטי של האדם בקרב קבוצה מסוימתלשמו 

לנבוע מקרבה ומתחושות אהבה  השם החיבה יכולהבחירה במסוים והן כפנייה אליו, ככל שם פרטי. 

 לשמש כגנאי. בשני המקרים מעורב צורך אקספרסיבי ברור של הדובר. הא גם יכולולהביע אותן, אך הי

סופיות ידי הוספה של -נגזר מורפולוגית עלוהוא  ,לעיתים שם החיבה קשור מורפולוגית לשם הפרטי

                                                 
  Christian nameובעולם הנוצרי שם טבילה:  3
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: 1984לאוסון, ) פרטילשם הצורני , ולעיתים אין לו קשר ועוד ּוש, 'ֶלהXי, Xמסוימות לציון הבעת חיבה: 

 (. 42: 2003ביידר, ; 52, 46

תכונות ומעיד על  הוא רפרנציאליסומן, כלומר הכינוי ממוקד במ: (Nickname, Sobriquets) כינוי

לאדם ששיערו בעל  ג'ינג'יהאופי של האדם או על מאפייניו החזותיים. לעיתים זה נעשה בצורה ישירה: 

: 2003ביידר,  ;3373: 1994ם גבוה במיוחד )להרר, ככינוי לאד Shortyפיגמנט ג'ינג'י, ולעיתים באירוניה: 

43.) 

הוא קיצור או מאופיין על ידי צורת המסמן, היינו : שם מקוצר (Hypocoristic name) שם מקוצר

ישיר בין השם המקוצר פונטי -צורניהשם הפרטי, ולכן יש קשר המסמן המלא של צמצום מורפולוגי של 

לבין השם המלא. השימוש בשם המקוצר נעשה לרוב על ידי בני זוג או על ידי מכרים קרובים בנסיבות 

 .אינטימיות

כשם למעשה  יםמתפקד אלהשה כה שגור, עד ששם המקוצר נעכינוי או בבבשם החיבה, השימוש ים לעית

כך למשל במסגרות צבאיות משמשים  (.43-42: 2003ביידר, ; 734: 1993פרטי לכל דבר )זגוסטה, ה

 השמות הללו לצורך הצגה, פנייה או הצבעה. 

נימוקי ההורים לבחירה בשם הפרטי של לבין הקושרת בין גלובליזציה בעבודה זו  ,ראה בהמשךאכפי ש

בנסיבות מסוימות לשם המשפחה ולקטגוריות אחרות ולעיתים בהעדפתו על פני שם אחר, אפשרי ש ילדם

וד ילינימוקים לבחירת השם הפרטי של החלק ב יהיהדוגמת שם חיבה, כינוי או שם מקוצר, , של שמות

 .(3.4.2.4.3)ראו סעיף 

 
 ייםחקר השמות הפרט 1.1.4

לעיל(, המחקר האונומסטי של השמות הפרטיים משיק לתחומי מחקר רבים:  1.1.1כאמור )סעיף 

בסעיף זה  ; משפט ועוד.ארכיאולוגיה ;היסטוריה ;פסיכולוגיהבלשנות; אתנוגרפיה; סוציולוגיה; 

 לפי תחומים אתמקד בחקר השמות הפרטיים בכלל והעבריים בפרט, ואציג סיווגים של שמות פרטיים

 כחלק ממחקרים או כתוצר של מחקרים בתחום האונומסטי.

ם לילד מעורבים שיקולים מורכבים ושונים בהם בבחירת שחוקרים שחקרו מתן שמות פרטיים הראו כי 

 , שיקולים משפטיים ושיקולים פסיכולוגיים. שיקולים חברתייםשיקולים לשוניים, 

ם של מעניקי השם והן את ההשפעה הפסיכולוגית ההיבט הפסיכולוגי כולל הן את המניעים הפסיכולוגיי

מצד אחד הבחירה בשם היא  –שיש לשם הפרטי על נושא השם. כלומר להיבט הפסיכולוגי יש שני צדדים 

לודים. מצד שני השם הוא חלק מהזהות העצמית של נושא יסימפטום ליחסם של מעניקי השם אל הי

לוד, ומאפשרת לו ימצד הסביבה, מהדהדת אל הי השם, משום שהוא התייחסות מילולית קבועה הנאמרת

לחוות שיקוף של עצמו באמצעות ההתייחסות של הסביבה ושל מעניקי השם אליו. לעיתים קיים קשר בין 

נפשיים המניעים את תהליך -הסימפטום לבין הזהות, ולעיתים לא. שני מנגנונים פסיכולוגיים תוך

א איחוד של מספר אירועים נפשיים, ואילו התקה היא הבחירה בשם פרטי הם דחיסה והתקה. דחיסה הי

; אפרת, 196: 1998החלפת רעיון מסוים ברעיון אחר הקשור אליו מבחינה אסוציאטיבית )בית הלחמי, 

 (.144, 9: 2008; נדב ושות, 58: 2006

בהיבט החברתי להזדהויות של מעניקי השם ולדרך השתייכותם לחברה שבה הם חיים יש חלק בבחירת 

ת ממשתנים תרבותיים, חברתיים, דתיים, מגדריים ועוד, והן משליכות על ושם. הזדהויות אלו מורכבה

הבחירה בשם מסוים ולא באחר. בנוסף בחירה בשם המבטא ערכים חברתיים מקובלים באותה חברה 

מן, סי ;651: 1975שבה הוא ניתן, תוביל ליחס חברתי תומך ואוהד ביחס לבחירה בשם לא מקובל )פלק, 

ממחקרם של ואכן (. 43-42: 2008, שותפיונדב ו ;53: 1997גולדברג  ;181: 1981ויטמן,  ;90: 1976
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עולה על סטריאוטיפים של שמות פרטיים ( 22: 1982( ושל בארי והרפר )224-222: 1973מקדיוויד והררי )

 כלפי מה שהוא מייצגכי ככל שהשם הפרטי נפוץ יותר, בייחוד כאשר מדובר בשם של בן, כך הסטריאוטיפ 

)ראו סעיף  סטריאוטיפ שלילילעל פי רוב  יתקשרושמות נדירים ומיוחדים  –יהיה חיובי יותר, ולהפך 

1.1.5.3.1.) 

מלבד ההיבט הפסיכולוגי וההיבט החברתי שהוצגו לעיל, קיים גם היבט לשוני בחקר השמות הפרטיים. 

חקר ים לאטימולוגיבין השאר, בכלים , (76-41: 2003)ביידר כדי להעמיד מתודולוגיה לחקר זה השתמש 

השם הפרטי כתהליך מחזורי הכולל של חייו את מחזור  תארביידר  .ת פרטיים של יהודי אשכנזשמו

( 3( גזירת שם מסוים משם בסיסי אחר; )2( מעבר מהעדר שם להופעת שם; )1חמישה שלבים אפשריים: )

( היעלמות השם וחזרה 5שני שמות זה לזה ויצירת שם כפול; )( צירוף של 4שינוי וגיוון של השם הקיים; )

לשלב הראשון של חוסר שם. מחזור חיים זה מתייחס לשם הפרטי כמסמן והוא מושפע, לדעת ביידר, 

שאלת ה'איך?' שמסבירה את  ;מחמישה גורמים: שאלת ה'מה?' שמסייעת לגלות את מקור השם

שאלת ה'למה?' שחושפת את  ;קיימים הבדלים כאלה אםמקור השם לבין השם כתוצר, ההבדלים בין 

שאלת ה'איפה?' שמגדירה אזור גיאוגרפי בו מצוי השם  ;הנימוקים שעומדים מאחורי השםאת הסיבות ו

ושאלת ה'מתי?' שתוחמת את תקופת הזמן שבה נעשה שימוש בשם. שאלות אלו נוגעות בנושאי  ;הפרטי

משמשות ככלי הן וחקר השמות הפרטיים היהודיים, ק של לא ר –בכלל  הליבה של חקר השמות הפרטיים

במחקר הנוכחי אצא משאלת ה'למה?', אך אתייחס גם לארבע השאלות האחרות שהציג  עזר בידי החוקר.

 . יעלו מנימוקי ההוריםאלו , במידה שביידר

 

 חקר השמות הפרטיים העבריים 1.1.4.1

מסמן  בכך שאין הוא קישור בין ,הכלליהעצם שם העצם הפרטי שונה משם לעיל(,  1.1.2כאמור )סעיף 

מסומן שהוא מושג תוכן. כיוון שמסומן שם העצם הפרטי אינו מושג, אלא הצבעה על אובייקט, אין לבין 

(. 3372: 1994להרר,  ;734: 1993הפרטי )זגוסטה, משמעות מושגית לשם העצם הפרטי ובכלל זה לשם 

בחירות  ניםמזמ 4בארץ רשימה סגורה וקבועה של שמותהמשמעות של השם הפרטי, והיעדר  היעדר

שונות וחופשיות של ההורים בשם פרטי מסוים. בהיות אלה פרי בחירה המונעת גם מעמדות ומהזדהויות 

של נותני השם, ניתן להשתמש בבחירת השם הפרטי ובנימוקים לבחירה או להימנעות מהבחירה כדי 

 . הם המועברים באמצעות אללעמוד על עמדות, על הזדהויות ועל מסרי

מקום מסרים שונים הועברו באמצעות מדרשי שמות והאטימולוגיה שלהם כבר במקרא שבו הוקדש להם 

(, קיים הבדל בין מדרשי שמות 104: 2003( ועוקשי )31, 20-16 :1987לפי גרסיאל )(. 103: 2003)עוקשי,  רב

( מסביר כי נימוק לקריאת שם פרטי 31, 20-16 :1987לבין נימוקים של קריאה בשמות פרטיים. גרסיאל )

הוא תופעה מצומצמת במקרא, והוא כולל שמות פרטיים שניתנו משום היותם בעלי משמעות. הנימוק 

הומצא על ידי הפרטי והוא מתבסס על ההנחה כי השם  ,משולב בצמוד למתן השם, להחלפתו או לשינויו

וצהר מפי אחת הדמויות או מפי המספר. הנימוק מופיע אשר מידוע ויש לבחירה בשם נימוק  ,נותן השם

ֶתןלרוב בתיבת קישור המציינת סיבה: " י ַוי  ל  ים ְוַגם ָשַמע ְבקֹּ י ֱאֹלה  י ֵבן; ַעל-ַותֹּאֶמר ָרֵחל ָדַננ  ֵכן ָקְרָאה -ל 

מפי הסופר אשר מפי נותן השם, ולעיתים במקרא לעיתים ההסבר נמסר כאמור, (. 6)בראשית ל,  ."ְשמֹו ָדן

 קרה מאוחר יותר. יכול לפרש את קריאת השם מתוך ידיעתו את מה שי  

                                                 
מדינות אשר מגבילות את היצירתיות של ההורים בבחירת שמות צאצאיהם כגון שוודיה, נורווגיה, זאת בניגוד ל 4

 .(2011)שרביט,  פורטוגל ועוד
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ְשמֹו ֶכן " –על מהותו ועל תפקידו של נושא השם בעולם  להעידנימוק למתן שם פרטי במקרא יש ב " הּוא-כ 

: 2003) על אופייה של הדמות ועל יעודה. עוקשי ורה(. לפי תפיסה זו, השם הפרטי מ25)שמואל א, כ"ה, 

 חמש מגמות של נימוקי מתן שמות במקרא:כמה שהוא מכנה ( הצביע על 105

 ;קריאה בשם כסימון שליטה ובעלות של מעניק השם .א

 ;קריאה בשם כסימון של ברכה .ב

 ;קריאה בשם כסימון של הטלת תפקיד וייעוד לעתיד .ג

 ;קריאה בשם כסימון רגשות אהבה, חיבה, שייכות ועוד .ד

 נצחה.קריאה בשם כסימון של ה .ה

אלה אכן נימוקי מתן שמות שנמצאו במקרא, אך אין יכולת לדעת אם ( אמנם מסווג 2003עוקשי )

שהרי דבריו של עוקשי הם פרי תפיסת עולם היסטוריוסופית  ,באותה תקופה נימוקים ששימשו הורים

ובחנים ח "מגמה" כיצירת דפוסים מולא פרי מחקר הכולל ראיונות עם הורים. בנוסף ההגדרה של המונ

( לא מתיישבת עם השימוש בו אצל 574: 2007נטיות של אנשים להתנהגויות מסוימות )אבניאון, של 

אינה חד  (,105: 2003) , כלשונו של עוקשי"מגמות"החלוקה בין הנימוקים, או בין העוקשי, משום ש

ת, כמתבקש של נטיות התנהגות מסוימו)אקסקלוסיביים(  מובחנים. כלומר אין אלה דפוסים משמעית

קריאה בשם כל בחירה בשם פרטי יכולה לנבוע ממספר נימוקים במקביל. כך למשל במגמות, שהרי 

יכול לבחור בשם המנציח  מעניק השם. לעיל( א)מגמה  מסמנת מעצם טבעה בעלות ושליטה של נותן השם

ירה בשם הנצחה נימוק נוסף לבח. לעיל( ה-ו ד)מגמות  אדם אהוב, ובכך מבטא השם רגשות אהבה וחיבה

 ה-ו גכמעין ייעוד לעתיד )מגמות לוד יהיה דומה לבעל השם שעל שמו הוא נקרא, ילהיות שאיפה שהי יכול

: 2003) מספר נימוקים מתוך אלה שהציע עוקשי תהיה פרי מסויםבחירה בשם אפשרי ש . נראה כילעיל(

  (, ולכן אתייחס אל אלה כאל נימוקים אפשריים ולא כאל מגמות.105

מדרש השמות אינו עוסק כלל בסיבה  ,נימוק לבחירת שם במקראבניגוד ל ,(20-18: 1987) פי גרסיאלל

למתן השם, אלא כולל קשת רחבה של משחקי צליל, שעשועי לשון, חידות, משמעויות נסתרות, מוטיבים 

לדוגמה: במסמן השם הפרטי ומשמשים ככלי ביד הסופר בבואו לבנות נרטיב. אשר טמונים  ,מנחים ועוד

ְראּו אָֹּתּה " יש במדרש שם נוסף לכך (. 15י"ב,  " )בראשיתַפְרעֹּה-ַוְיַהְללּו אָֹּתּה ֶאל ָשֵרי ַפְרעֹּה)=את שרי( ַוי 

(, 2003כמו אצל עוקשי ) במקרא.לסופר חירות וגמישות לאין ערוך מזו שקיימת בנימוק למתן שם פרטי 

על סיטואציה מחקרית שבה עולים הדברים מנרטיבים ( המסקנות אינן מבוססות 1989גם אצל גרסיאל )

טבעיים שמציגים ההורים, אלא מדיווחי הסופר המקראי על בחירה בשמות עצמם ומהנרטיבים שסביבם 

 הבאים כולם בשירות תפיסת עולם היסטוריוסופית מסוימת.

 ( סיווג מדרשי שמות פרטיים במקרא לסוגים הבאים:150-140: 1987גרסיאל )

 טי מתאים לאישיותו של בעליו, תכונותיו או אורח חייו;השם הפר .א

 של נושא השם משתקפים במדרש שמו; מצב פיזי או תכונות פיזיולוגיות .ב

 המעמד, התפקיד או העיסוק של בעל השם משתקפים במדרש שמו; .ג

 בין אם הוא מקבל הפעולה או מבצעה; –השם הפרטי מתאים לפעולה מסוימת של בעל השם  .ד

 ים לגורלו של בעל השם;השם הפרטי מתא .ה

השם הפרטי אינו מתאים למעמד, לתכונות, למעשים או לאירועים הקשורים בבעליו. חוסר  .ו

 התאמה זה יוצר אירוניה בתוך הנרטיב.

הנרטיב )כך שם לבין רכיב מתוך חומרי ל השבמדרשי השמות בין האטימולוגיה כאשר קיימת התאמה 

היווצרות היחס בין שלוש אפשרויות ל ,(173-168: 1987אל )גרסי ה שלעיל(, קיימות, לפי-בסיווגים א
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משום זיקתו למרכיבי העלילה שהוא בשם, שבחר יכול להיות שהסופר הוא  :מדרש השם לבין השם

 ; וקיימת גם אפשרותליצירת הנרטיב מספר; יכול להיות שהשם הפרטי הוא אותנטי והוא שהוביל

, אלא , עד שלא נדרש שינוי של השם הפרטי או של העלילהבעל יכולת ספרותית כה גבוהה ינושהסופר ה

של הסופר. אוסיף כי, לדעתי, סופרי המקרא השתמשו דים לרשותו רק שימוש בכלים הלשוניים העומ

 . (ת או בדויהאמיתיעלילה ) לות בכישורי הסופר ובנסיבות הכתיבהכת ו במקביל,הללבשלוש האפשרויות 

מחקרם של השמות הפרטיים במקרא. עם זאת למחקר מצומצם מ השמות הפרטיים בספרות חז"ל זכו

ספרות חז"ל כוללת מדרשים רבים של שמות מקראיים, ואלה מסייעים לעיתים להבנת מדרשים סמויים 

היא לדרוש שמות של דמויות שוליות  ,שקיימים במקרא. נטייה בולטת בחז"ל שאינה מצויה במקרא

עולים שני סוגים  ,חז"לתופעה זו בספרות כלפי רים שנעשו מן המחקשאין להן חלק מרכזי בעלילה. 

מעידים על מעשיו, על שמות ה – (150-140: 1987)בולטים של מדרשי שמות שכבר הוזכרו אצל גרסיאל 

יתרה מכך, קיימת התפיסה מציינים אירועים שעתידים לקרות. טבעו של האדם; ושמות האופיו ועל 

לאירועים להתרחש ולתופעות  הגורם, לפיה השם הוא ים"ר  א גָ מָ ְש החז"לית המבוטאת בתלמוד הבבלי "

אם השם הנבחר היה שונה, משמע  ,. כלומר הבחירה בשם מובילה לתוצאות מסוימות שהיו שונותלקרות

 (.104: 2003, נז; עוקשי, נב-: נא1999פרידמן, ; 22-21: 1987גרסיאל, )גורלנו תלוי בשמנו 

ו כלפי קהילות יהודיות שונות החל מתקופת ימי הביניים ועד העת מחקרים אונומסטיים רבים נעש

( בחן את אפיונם ואת ייחודם של השמות הפרטיים בקהילות יהודיות 50-49: 1997החדשה. גימאני )

קהילות המתייחדים לשונות בתימן על סמך שטרי כתובות. ממחקרו עולה כי ישנם שמות פרטיים 

אחרות. בנוסף תימניות קהילות יהודיות את חבריהם מבני  מבחינים ובכך ,מסוימותתימניות יהודיות 

הוא מצא כי רוב השמות הפרטיים לגברים הם עבריים ומיעוטם ערביים. לעומת זאת רוב שמות הנשים 

. נשיםול גבריםהם שמות ערביים ומיעוטם עבריים. לא נמצאו במחקרו שמות אנדרוגיניים המשותפים ל

( על השמות הפרטיים של יהודי איסטנבול, הראה כי 18-16: 1997מקובצקי )-גם מחקרה של בורנשטיין

ממקורות חוץ עבריים יותר משמות הגברים. כך רוב שמות הנשים באיסטנבול  שמות הנשים מושפעים

לשמות הפרטיים של הנשים יש לכך, הם שמות ספרדיים, ואילו רוב שמות הגברים הם עבריים. בנוסף 

-ו לשמות הגברים אופי דתי וחלקם הגדול הוא שמות תיאופוריים. גם בורנשטייןאופי חילוני, ואיל

הממצא לפיו שמות הנשים מושפעים יותר ממקורות מקובצקי לא מצאה שימוש בשמות אנדרוגיניים. 

: 1995חוץ עבריים נמצא גם במחקרים מאוחרים יותר שחקרו את השמות הפרטיים בישראל. כך שטאל )

י בשל המחסור בשמות נשים במקורות העבריים, אלו חודשו הרבה יותר ביחס לשמות ( הסביר כ187-186

ים דתיים שונים כמו בנוסף השתתפותם של הגברים בטקס הגברים, ולכן הם בעלי אופי חילוני יותר.

 יהודי.-הצריכה מהם שימוש בשם עבריעלייה לתורה 

 

 סיווג השמות הפרטיים העבריים 1.1.4.2

השמות הפרטיים העבריים. אתאר כאן בקצרה כמה מן  מיוןל ם שונותטו דרכימחקרים שונים נק

 הסיווגים הללו.

ספרותי שבו המקור ה, הפרטי של השם מוצא הגיאוגרפילפי הסיווג זה כולל מיונים  –סיווג אטימולוגי 

ביידר,  ;95-94: 2001רוזנטל, , וראו 1.1.5.1אפרט לגביו בסעיף ) שפה שממנה הוא לקוחה אוהוא נמצא, 

2003 :47-45.) 

: שמות פרטיים מן הרובד רובדי העברית שבהם הם מתועדיםלפי השמות מיון  – סיווג כרונולוגי

שמות הלקוחים מהעת החדשה  ;שמות מספרות ימי הביניים ;המשנהשמות הלקוחים מלשון  ;המקראי
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: 2008, ברנדר ;343: 2003, הויזרוזנ ;102: 2002רוזנהויז,  ;51-45: 1982זקוביץ',  ;194: 1981ויטמן, )

172-171 ,176 .) 

אשר חילקו  (68-60: 2008) שותפיונדב ואת ו( 291-288: 2004אלמוג )גס יותר שימש את מיון כרונולוגי 

התקופה  –את דפוסי הבחירה בשמות פרטיים בישראל לשתי תקופות מרכזיות מאז קום המדינה 

-לעומת התקופה הפוסט פעת מערכים לאומיים וכלליים;שמוש המודרניסטית )עד סוף שנות השישים(

 (.1.2.5.2מודרניסטית )משנות השבעים ואילך( שהעמידה את היחיד במרכזה )ראו סעיף 

 לחמשאחלק סיווג זה  תהליך גזירת מסמן השם הפרטי.ממוקד בהסיווג המורפולוגי  – סיווג מורפולוגי

 קבוצות ראשיות, אשר מסתעפות לתת קבוצות:

דליית המסמן משם כללי או שם פרטי שכבר מצויים באוצר המילים  –שהוא בסיס אחד  מסמן .א

; היפוך אותיות של שם פרטי אחר; או גזירה לאחור משם פרטי אחד לשם פרטי אחר העברי

 (;67-64: 2006 אפרת, ;353: 2003, רוזנהויז ;9: 1986אפרת, )

ב מצורן תחילי ומבסיס, לדוגמה הרכב המסמן יכול להיות מורכ –מסמן המורכב מצורן ומבסיס  .ב

מבסיס ומצורן סופי, לדוגמה או ; ליאורלכדי המסמן  אורעם השם הכללי  לישל צורן השייכות 

: 2006אפרת,  ;350-346: 2003רוזנהויז, ; 61: 1982 זקוביץ',; 194: 1981ויטמן, ) חגיתו יערית

67-64;) 

לפי אפרת, צּוְרכב מוגדר כחלק מהשם  –( 19-14; 1986מסמן המורכב מבסיס ומצּוְרכב )אפרת,  .ג

הפרטי המופיע בשכיחות רבה בשמות פרטיים נוספים, ומובנו זהה למובנו בצורת הנפרד. כך 

 .בנאלו עמנואל, דניאללמשל בשמות תיאופוריים המורכבים מהצורכב "אל" כגון 

של ההברה  הלחם הוא רומילדוגמה השם  או הרכב. הלחםמסמן המורכב ממספר בסיסים ויוצר  .ד

 (.122: 2001רוזנהויז,  ;17: 1986)אפרת,  מיכלורוני הראשונה של שמות ההורים, 

דגיש כי נ. אותומרכיבים הלפי חלק הדיבור של הבסיסים  סיווג השם הפרטיאפשרות אחרת היא  .ה

לכן   ולעולם אינו פועל, שם תואר ועוד.(, 1.1.2השם הפרטי הוא חלק דיבור בפני עצמו )ראו סעיף 

סיווגים של שמות פרטיים לחלקי הדיבור הם מוטעים מבחינה לשונית, ואשתמש בהם רק כלפי 

הלקסיקון הכללי שממנו לקוחים הבסיסים של חלק מהשמות הפרטיים, ולא כלפי השם הפרטי 

עצמו: צירוף שמני )שם עצם, שם תואר, שם וכינוי גוף, שם וצירוף מילת יחס(; צירוף של שם 

: 1982ף פועלי )פועל בעבר, פועל בעתיד, פועל בציווי, פועל בצורת בינוני( )זקוביץ', ופועל; צירו

 (;173: 2008; ברנדר, 343: 2003; רוזנהויז, 122: 2001; רוזנהויז, 61-51

המופיע בספרות המחקר מוטעה מבחינה לשונית, שהרי הוא  התחביריסיווג הגם  – סיווג תחבירי

כלפי אופן הצטרפותן של  ה משפט או צירוף. ניתן להשתמש בסיווג זהמתייחס לשם הפרטי כאילו הי

פרטי לעולם אינו שהרי שם  ,עצמוהפרטי , ולא כלפי השם המסמן של השם הפרטיהמילים המרכיבות את 

יש, כאמור, חוקרים כאשר השם הפרטי לקוח מאוצר השמות הכלליים של השפה  .משפט או צירוף

 ,חננאל) פועלי משפט; (אחאב, בת שבע) צירוף סמיכות; (זרח, מלך) לה אחתמי והיותהממיינים אותו לפי 

 .(57-51: 1982)זקוביץ',  (, אביהואאליאב) שמנימשפט או ; (יהויקים

סיווג זה מתייחס לשם הפרטי כרצף מסוים של הגאים והוא ממוין לפי מספר ההברות של  –סיווג פונטי 

)מקום ; או לפי תכונות העיצורים והתנועות שהוא מכיל השם )חד הברתי, דו הברתי או רב הברתי(

 (.194: 1981, התנועה( )ויטמןאורך או חיתוך, משך הגייה, מידת הקוליות, 

כאשר השם הפרטי לקוח מאוצר השמות הכלליים של השפה, יש חוקרים שמסווגים אותו   – סיווג סמנטי

תופעות  ;: אתרים ועצמים גיאוגרפייםצרלפי המשמעות המילונית של השם הכללי שעל בסיסו הוא נו

יים, שמות ; מצבים סטטפעולות אנושיות ;חפצים וכלים ;תכונות גופניות ;צמחים ;בעלי חיים ;טבע
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שמות פרטיים הלקוחים מאוצר השמות הכלליים של השפה מסווגים גם לפי הקונוטציות מופשטים ועוד. 

כגון קונוטציה של ביטחון, של חוזק, של שלווה,  עצם הכלליהשעולות מן המשמעות הדנוטטיבית של שם 

 של טבע ועוד. 

כי אין מדובר במשמעות המילונית או הוא ראוי להדגיש שוב, מה שנעלם מחלק מחוקרים אלה, 

מסוים )ויטמן, הקונוטטיבית של השם הפרטי עצמו, אלא של השם הכללי שעל בסיסו נוצר שם פרטי 

  (.353 :2003, רוזנהויז; 97-96: 2001 רוזנטל, ;43-42: 1982, זקוביץ'; 194: 1981

לשם הפרטי מתייחסים  ;ליסודות שמהם מורכב השם הפרטיחלק מן הסיווגים שהוצגו לעיל מכוונים 

המכוונת כלפי נימוקי ההורים לבחירה או מכוונים כלפי נימוקיו של השם הפרטי. בעבודה זו  או ;כתוצר

מתוך  קריטריוניםואנסח  5קטגוריותאמצא השם הפרטי כתוצר, להימנעות משם פרטי מסוים ולא כלפי 

לסיווג המכוון כלפי במטרה להגיע  משתתפים במחקרהנרטיבים שיעלו בראיונות של ההורים ה

 על סמך ספרות המחקר. הנימוקים לבחירת שםאסווג את להלן  1.1.5.1בסעיף . הנימוקים

 

  נימוקי השם הפרטי 1.1.5

בשם פרטי מסוים או להעדפתו על פני שם אחר יכולים להיות נימוקים לשוניים,  נימוקי ההורים לבחירה

 :2013 ;61: 2006אפרת )(. לפי 1.1.5.1פסיכולוגיים או סוציולוגיים, כפי שארחיב לגביהם מיד )סעיף 

התחקות אחר הסיבות הללו הכרחית לצורך מחקר השם הפרטי, שהרי התייחסות לשם הפרטי כאל  (,769

ין מאחוריו תהליך בחירה תוביל להכללות מוטעות, לפיהן שמות פרטיים זהים יזכו לתיאור תוצר שא

 בלשני אחיד, ולא כך הדבר. 

 ;66-65: 2006ההתייחסות אל השם הפרטי על בסיס נימוקי ההורים לבחירה בו מודגמת אצל אפרת )

ם: במקרה אחד נקודת לילד ליאור( בעזרת שלושה מקרים שבהם העניקו ההורים את השם 770: 2013

 ;לוד "אור" למשפחהיהיא ביטוי להיות הי ליאורהמוצא של ההורים היא סמנטית, והבחירה בשם 

, ונוצר מעתק מסוג ליאון –נבחר על בסיס דמיון פונטי בינו לבין שם הסב  ליאורבמקרה אחר השם 

ו שיכול של רכיבי שמה משום היות ליאורובמקרה נוסף נבחר השם  ;אטימולוגיה עממית בין שני השמות

(, כביטוי לקשר האחאות ביניהם. משלושת המקרים הללו עולה כי גם אם אורלישל האחות הבכורה )

(, מבנה העומק משתנה בהתאם לנימוקי ההורים. לפיכך בתיאור בלשני של ליאורמבנה השטח זהה )השם 

וים, ולצורך כך יש לכלול את לוד מסישמות פרטיים חובה להתייחס לייחודיות של השם הפרטי הנבחר לי

 נימוקי ההורים לבחירה בשם.

לשלושת  נושא השם, נותן השם והסביבה המשתמשת בשם. –שלושה שותפים מערב השם הפרטי 

השותפים הללו יש זיקה לשם הפרטי באופן כזה או אחר. הזיקה בין נותן השם לבין השם הפרטי 

לות נימוקים שונים להעדפה או לדחייה של שם ילוד שבו יכולים לעימתבטאת בתהליך בחירת השם ל

גם (. 25: 2008, שותפיונדב ו ;103-102: 2003עוקשי, ; 465: 2001רודריג ובירנבוים, -שורצולד)מסוים 

 (.3.4.3.2.3זה )ראו למשל סעיף לסביבה יש לעיתים חלק משמעותי בתהליך בחירה 

. ישנן החלופי ובהעדפתו על השם הקייםם בחירה בשכמו גם ה מונע מנימוקים שם פרטי הרצון לשנות

שינוי שמו  ;נסיבות שונות שמובילות אדם לשנות את שמו: שינוי שם פרטי בעקבות הגירה למדינה אחרת

ושינוי שם פרטי מסיבות פסיכולוגיות כגון  ;חדש ירפא אותו םהפרטי של אדם חולה מתוך אמונה שש
                                                 

 ;93-90: 1995יהושע, -)צבר בן ספרי מחקר איכותניים בהתבסס עלו המונח "קטגוריה" נבחר לצורך עבודה ז 5

הוא הועדף מונח זה בהקשר לניתוח התוכן האיכותני. בהשתמשו ש( 29-27: 2010שמעוני,  ;131-111: 2003שקדי, 

על פני המונח "תימה" שאינו מוזכר בספרי מחקר איכותניים בעברית, ועל פני המונח "נושא" בשל היותו רב 

  בעברית בכלל ובתחום הלשון בפרט. עימשמ
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פרטי יכול להעיד על שם זהותו של אדם, שינוי  גיבושד מבעיות זהות. כיוון שהשם הפרטי מהווה חלק נכב

שינוי שם פרטי הוא נושא (. 655, 649-648: 1975שינוי פנימי בזהות של האדם המשנה את שמו )פלק, 

נכבד ורחב ויש לו נגיעה כאן לענייננו, שהרי כאמור, גם הוא מערב נימוקי שמות פרטיים. עם זאת משום 

יהיה כאשר  ,תן שם פרטי ראשון על ידי ההורים, ואתייחס לשינוי שמותמורכבותו, אצטמצם כאן למ

 רלוונטי לנושא מסוים בסקירת הספרות.

 

 או להימנעות ממנופרטי מוקים לבחירת שם ניסיווג ה 1.1.5.1

התנהגות המוגדרת הימנעות היא  .הימנעות, כלומר לבחירה-לבחירה יכול להוות גם נימוק לאיכל נימוק 

מק מהחלטה באמצעות דחייתה או באמצעות חוסר מעש ושמירה על המצב הקיים )אדלר, כנטייה להתח

מצאה כי תופעת האסקלציה, שמשמעה המשך פאסיבי בנתיב  (30-29, 5: 2006אדלר )(. 10: 2006

ההשקעה הקיים, אף על פי שהוא נועד לכישלון או שתפוקותיו אינן עומדות בציפיות, משמשת במקרים 

 הימנעות בדבר שינוי נתיב ההשקעה או לדחייתו. רבים כביטוי ל

( מצביע על שלוש סיבות להימנעות או לדחייה. הוא אמנם מציג 11-10: 2006בתוך אדלר,  2003אנדרסון )

את הסיבות הללו כחלק מהמודל הכלכלי שפיתח, אולם ניתן להשליך מהן גם להימנעות מבחירת שם 

תועלת כסיבה -וד שאנדרסון מצביע על שיקולי עלותפרטי מסוים ולהעדפתו של שם אחר. כך בע

שיקולי להימנעות משינוי אפיק ההשקעה הקיים, נימוקי ההורים לבחירת שם ילדם יכולים להעיד על 

פשר שהורה יעדיף שם מסוים על פני שם אחר בעקבות היחס החיובי שהוא צפוי א –תועלת מסוג אחר 

מצד  לעורר יחס שלילישעלול ויימנע משם  ,הנבחר הערך החברתי המיוצג בשם עללקבל מהסביבה 

 (. הסיבה השנייה עליה מצביע אנדרסון43-42: 2008; נדב ושותפיו, 82 :1985)דינור, החברה שבה הוא חי 

היא חרטה הצפויה בעקבות המעבר לאפיק השקעה אחר. גם כאן ניתן להקביל את הדברים לדחיית 

לוד יעקבות בחירה בו. למשל התלבטות ודחיית בחירת שם הילוד בגלל חרטה הצפויה ביהבחירה בשם הי

 . הסיבה(3.2.3.1 אפשרית )ראו סעיףוד ולמנוע חרטה ליעד ללידתו כדי לבדוק התאמה בין השם לי

האחרונה שמציג אנדרסון במודל שלו היא חוסר וודאות בנוגע לאלטרנטיבות הקיימות. בתהליך בחירת 

אלטרנטיבות רבות, בדמות מבחר גדול של שמות אפשריים  ילוד יכולות להתקייםישם פרטי עבור 

העומדים בפני ההורים. ההורים מתלבטים, פוסלים ומוסיפים אלטרנטיבות במהלך הבחירה, עד שהם 

 בטוחים בבחירתם, וכך חוסר הוודאות מוסר. 

ה על בחירת אעיר כי בניגוד להחלטה בנוגע לנתיב השקעה כלכלי, לא מדובר בענייננו על הימנעות מהחלט

ילוד בסמוך ללידתו. כלומר ההימנעות יחובה לבחור שם ל ,6לפי חוק השמות בארץלוד, שהרי ישם הי

 השם הנבחר.   עלהחלטה הלבדה, אלא לצד  עומדתבתהליך בחירת שם פרטי אינה 

 דומההסיווג לעבודה שכאן אימצתי חוקרים רבים הציגו ומיינו נימוקים לבחירה בשם פרטי ולשינוי שם. 

( אשר ישמש כבסיס ראשוני לסיווג הנימוקים שיעלו בראיונות עם ההורים, 101-93: 2001לרוזנטל )

 כל אחד מהנימוקים הללו יכול להוות נימוק לבחירה או להימנעות: .מעניקי השם

 :. נימוקים לשוניים1

ודו לשוני, אין , גם כאשר הנימוק יסת. על פי רובלשונייכולה להיות מנומקת הבחירה בשם פרטי מסוים 

ההורים מציגים את הסיבה שהובילה לבחירה או להעדפה של שם פרטי מסוים על פני אחר במונחים 

לשוניים מקצועיים, אלא נוקטים לשון פשוטה. הסיווג והשימוש במונחים אלה נעשה על ידי החוקרים, 

ולכן אין הנימוקים שכאן בחירת שם יכולה להיות פרי נימוקים שונים,  ,כפי שאציגם כאן. כפי שהוסבר

 אים זה את משנהו. ימוצ

                                                 
 .9-8, 4( סעיפים 1956לפי חוק השמות התשט"ז ) 6
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 . נימוקים אטימולוגייםא

בגלל מקורו. אציג כאן )או לא נבחר( , כלומר השם נבחר הפרטי נימוקים אלה מתייחסים למוצא השם

לאטימולוגיה של השם. )בגדר אטימולוגיה עממית( הקשורים באופן מדעי או אסוציאטיבי  נימוקים

בהמשך( ועמדות של נותני  3ם הללו יכולים להצטרף נימוקים סוציולוגיים )ראו סעיף אציין כי לנימוקי

 (:1.1.5.3השם )ראו סעיף 

החדשה ועוד. ספרות טקסט מן הטקסט כמו המקרא, המשנה, מקורו בשם שבחירה ב-בחירה או אי -

 ההורה עשוי לייחס חשיבות לטקסט שממנו לקוח השם, כלומר מעורבים בבחירת השם עמדות

: 2008; ברנדר, 46: 2003; ביידר, 95-94: 2001ונימוקים סוציולוגיים, כפי שציינתי לעיל )רוזנטל, 

176;) 

שם שמקור כל יסודותיו בלקסיקון השפה העברית לרבדיה. על בסיס העובדה בחירה ב-בחירה או אי -

 ;148-147: 1988ויטמן,  ;26: 1985)דינור, הזו גם כאן עשויים להשתלב שיקולים סוציולוגיים 

 ;(176: 2008; ברנדר, 19-9: 2004קרנצלר,  ;103: 2002רוזנהויז,  ;97-96: 2001רוזנטל, 

.ד 3סעיף ראו בהרחבה בשפה זרה ) שם שמקור חלק מיסודותיו או כולםבחירה ב-בחירה או אי -

 ;101: 2001רוזנטל,  ;200: 1998בית הלחמי,  ;149: 1988ויטמן,  ;83-80: 1985( )דינור, שבהמשך

 ;(176: 2008; ברנדר, 19: 2004קרנצלר,  ;103: 2002רוזנהויז, 

משם פרטי אחר, למשל  מעתק לשוני מסוג אטימולוגיה עממיתשעבר שם בחירה ב-בחירה או אי -

הנצחה. לעיתים הסיבה למעתק מערבת שיקולים סוציולוגיים, אותם אציג כאן בהמשך  לצורך

אפרת,  ;105: 2003עוקשי,  ;97: 2001רוזנטל,  ;197: 1998, בית הלחמי ;42: 1991)שלו, .ד( 3)סעיף 

2006 :66-65); 

מנומקת לשונית על ידי נותני השם אשר משתמשים, הבחירה בשם פרטי מסוים  – . נימוקים פונטייםב

מתמקדת בהיבטים פונטיים. כלומר הנימוקים יהיו קשורים וכאמור, בלשון פשוטה ברוב המקרים, 

 ופן הגייתו כרצף קולי. בספרות המחקר נמצאים הנימוקים הבאים:לצליל של השם ולא

ומתגלגל שהעיצורים  , הרמוניבשם בעל צליל רךבחירה  –צלצל נעים משם שבחירה ב-בחירה או אי -

ורי למנ"ר ואמות הקריאה )אהו"י(, כולל העיצור עי"ן שאינו מבוטא בהגייה השולטים בו הם עיצ

: 2010; צוקרמן, 101: 2001; רוזנטל, 42: 1991; שלו, 257: 1989 הישראלית כעיצור גרוני )הארמן,

29); 

: 2001קשה לשבש את קריאתו על ידי הטעמה מלעילית )רוזנטל,  יהיהששם בחירה ב-בחירה או אי -

 (;346-345: 2003; רוזנהויז, 101

: 2003 ; רוזנהויז,101: 2001קצר בעל הברה אחת או שתיים )רוזנטל, בחירה בשם -בחירה או אי -

 (;66: 2006; אפרת, 347-346

הזהה לזה של שם אחר, למשל לצורך הנצחה או עיצורים  בחירה בשם בעל שילוב-בחירה או אי -

 ;כאן בהמשך( 2וראו גם סעיף  ;65-64: 2006כביטוי לנטיות נרקיסיסטיות )אפרת, 

סות על ידי נותן הנתפבינלאומיות בשם שמסמנו מכיל צלילים שקיימים בשפות בחירה -או איבחירה  -

 ;(29: 2010צוקרמן,  ;67: 2008, שותפיויוקרתיות )נדב והשם כ

, כאשר (, אך1.1.2לשם הפרטי אמנם אין משמעות מושגית )ראו סעיף כמוסבר,  –. נימוקים סמנטיים ג

 הכללימשמעות השם בנותני השם מנמקים את בחירתם השם הפרטי לקוח מהלקסיקון הכללי, חלק מ

(. אציג כאן מספר נימוקים 1.1.2עויות נלוות שהשם הפרטי מכיל בתוכו )ראו סעיף משמבבשפה או 

 ספרות המחקר:סמנטיים שעלו ב
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שם פרטי שלקוח מלקסיקון השמות הכלליים של השפה העברית, ונבחר בגלל בבחירה -או איבחירה  -

משום  כינרתו גולן, עוזבחירה בשמות השם הכללי לשדה סמנטי מסוים. לדוגמה  השתייכות

כוח, ביטחון, טבע. בדרך זו נוצרת גם  –שדות סמנטיים של אהבת הארץ השתייכות השם הכללי ל

שרשרת של שמות הנקשרים כולם בשדה סמנטי מסוים, למשל במטרה לשמור על קשר סמנטי בין 

; 201: 1998; בית הלחמי, 42: 1991; שלו, 148: 1988( )ויטמן, אלמוג, ים, אגםשמות האחים )

 ;(97: 2008; נדב ושותפיו, 105: 2003; עוקשי, 101: 2001טל, נרוז

( שהן כמובן 1.1.2בשם פרטי בגלל המשמעויות הנלוות שלו )ראו סעיף בחירה -או איבחירה  -

, משום שיסמין כשם יסמיןבין אדם לאדם. למשל בחירה בשם  ועשויות להשתנותסובייקטיביות 

מעביר קונוטציה נעימה וחיובית עבור נותן  יסמיןטי כללי הוא פרח ריחני ונעים, ולכן השם הפר

 (;63: 2006השם )אפרת, 

נבחר שבשם פרטי שלקוח מלקסיקון השמות הכלליים של השפה העברית, בחירה -או איבחירה  -

משום שהוא קיים גם בלקסיקון השמות הכלליים של שפה אחרת )שם הומופוני(. היום בישראל 

(, אך בעבר היו אלה שמות מן גיא, דין, שירלינגלית רחבה )תפוצתם של שמות הקיימים גם בא

 (;350: 2003; רוזנהויז, 103: 2002( )רוזנהויז, גיורא, עזרא, חנניאהארמית )

נימוקים אלה מתמקדים במבנה של השם ביחס לעצמו או ביחס לשמות  :. נימוקים מורפולוגייםד

 אחרים, כפי שאציג להלן:

אמונה באלוהים.  או את תיאורו ומבטאהאל שם את  הכולל ופוריתיא םבשבחירה -או איבחירה  -

שדי, אדון, עלי, שם,  שתי מילים שאחת מהן היא שם אלוהות כגון: שמות אלה בנויים כהרכב של

וראו גם סיווג מורפולוגי  ;19-18: 1986" שהוא גם שם אלוהות )אפרת, אל, או מהצּוְרכב "ועוד צור

ים אחרים השם התיאופורי מכיל עיצור אחד או יותר הלקוח משמו של . במקרלעיל( 1.1.4.2בסעיף 

; 50-48: 1982זקוביץ', ) ועוד אביה, יוכבד, יהונתןאלוהים ומצטרף למילה אחרת. כך בשמות 

 ;(346: 2003רוזנהויז,  ;103: 2002רוזנהויז, 

 ;(101: 2001, הקשור למסמן )רוזנטלכינוי חיבה בשם שפשוט לגזור עבורו בחירה -או איבחירה  -

 (;65: 2006( )אפרת, בן-בנימיןגזירה לאחור של שם אחר )נוצר מבשם שבחירה -או איבחירה  -

 אחרפרטי שם שם כללי או של על בסיס רכיבים מורפולוגיים של  נוצרבשם שבחירה -או איבחירה  -

אפרת, ) , וכולל גם שמות אלוהות היוצרים שמות תיאופוריים(אורלי-ליאור :לצורך הנצחהלמשל )

 ;(66-64: 2006אפרת,  ;19-18: 1986

אין מדובר  נקבי.צורן בעל  ואלבנות, משום שה םבקלות כש ושניתן לזהות םבשבחירה -או איבחירה  -

על ההבחנות המורפולוגיות בין שם עצם כללי לשם  1.1.2בצורן נטייה, אלא בצורן גזירה )ראו סעיף 

(, הסיומתָ ת יוספה, אילנהָה )–לציון נקבה: הסיומת הסיומות הבאות נפוצות בעברית  עצם פרטי(.

ת )רינת, גילת) י והסיומת י  , 103: 2002; רוזנהויז, 61-60: 1982, '( )זקוביץגלי, גלית(, הסיומת  

 (;347: 2003רוזנהויז, 

; 101: 2001)רוזנטל,  (טל, שחר) שמתאים מבחינה צורנית לשני המיניםשם בבחירה -או איבחירה  -

 (;68: 2008נדב ושותפיו,  ;66: 2006אפרת, ; 349: 2003; רוזנהויז, 103: 2002, רוזנהויז

 :. נימוקים פסיכולוגיים2

עצמו או כלפי כלפי של מעניק השם  משאלותבאו  רגשותומנומקת בכאשר הבחירה בשם הפרטי קשורה 

רות המחקר אציג כאן את הנימוקים הפסיכולוגיים שעלו מספ ילוד, מדובר בנימוק פסיכולוגי.יה

 שעוסקת בשמות הפרטיים:
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)אהבה, חיבה, שייכות  בגלל המשמעות שלו בלקסיקון הכללי בשם שמביע רגשבחירה -או איבחירה  -

 (;105: 2003ועוד( )עוקשי, 

נטיות ביטוי לובתוך כך  ילוד או עבור הוריויעבור הכביטוי של משאלה  בחירה בשם-בחירה או אי -

בחירה בשם  בדרכים שונות: המשכיות של העצמיון ליצור מתוך רצשל ההורים נרקיסיסטיות 

ילוד יבחיבור שם ה תהמנומקבחירת שם ו ;ועוד שלי, לי, נרי, רעיכגון  המורכב ממילית שייכות

חיבור יכול להיות מצד המסמן, או מצד המסומן באמצעים הלשמו של ההורה או של שני ההורים. 

)שמות ילדים  יםעיצורים(, באלה גם אורתוגרפישונים: פונטיים )שמות בעלי שילוב זהה של 

(; סמנטיים )שמות לאו דווקה באותו צליל – שמתחילים באות הזהה לאות הראשונה בשם ההורה

מילית השייכות הנטויה מושמות המורכבים  ,הלקוחים מאותו שדה סמנטי שממנו לקוח שם ההורה

: 2006; אפרת, 348: 2003רוזנהויז,  ;105: 2003עוקשי, ; 103: 2002; רוזנהויז, 90: 1976( )סימן, לי

 (;108, 99-97 ,91 ,68 :2008; נדב ושותפיו, 68, 66-64

 :. נימוקים סוציולוגיים3

גורמים הנוגעים לפרט כתוצאה מבחירה בשם פרטי מסוים הנימוק להכוונה בנימוקים סוציולוגיים היא 

של תחושותיו שצוין לעיל, הם ביטוי פסיכולוגיים אשר, כפי  כחלק מקבוצה, להבדיל מנימוקים

עשויה ציין כי הימנעות משם פרטי מסוים א לוד או כלפי עצמו.ישל מעניק השם כלפי היושאיפותיו 

מחקר המחוסר רצון להשתייך לקבוצה מסוימת. בעיון בממצאי  לנבוע, כלומר תסוציולוגילהיות מנומקת 

וציולוגיים שעלו ממחקרים של שמות פרטיים אתייחס להימנעויות הללו. אציג כאן את הנימוקים הס

 בישראל:

 – רווחתחברתית מגמה  –משקף אפנה מסוימת המנומק בכך שהוא שם בחירה ב-בחירה או אי -

; 101: 2001; רוזנטל, 42: 1991)שלו,  באותה תקופהלודים יבאשר לבחירת שמות פרטיים לי

 ;(29: 2010צוקרמן, 

נימוק זה נראה לכאורה הפוך לבחירה בשם  –באותה חברה שם חדש וייחודי בבחירה -או איבחירה  -

 פנה מכתיבה בחירת שמות ייחודיים, השניים הולכים יחדיוהמשקף אפנה מסוימת, אולם כאשר הא

 (;101: 2001; רוזנטל, 42: 1991; שלו, 83: 1985)דינור, 

גון בחירה בשם , כשיש לו בקרב מעניקי השםהחיובי שם בגלל הסטריאוטיפ בבחירה -או איבחירה  -

: 1998; בית הלחמי, 15-14: 1997גנוז,  ;24: 1996באב"ד, )שנתפס סטריאוטיפית כשם אשכנזי 

201;) 

מידת את ( ו1.1.5.3העמדות של נותני השם )ראו סעיף  המבטא אתשם בחירה ב-בחירה או אי -

 גלובלית:  קבוצה אתנית, דתית, אידיאולוגית, לאומית או -הזדהותם עם קבוצה חברתית מסוימת 

 יהודית: -. הזדהות דתיתא

  גלותית משום היותו גרסה יידית לשם עברי -בשם שמייצג הזדהות יהודיתבחירה -או איבחירה

 (;198: 1998( )בית הלחמי, מנדל, זלמן, הירשל)

  רצון )הגלוי או המסווה( של מסורתי מתוך המקראי משום היותו שם בשם בחירה -או איבחירה

בית הלחמי,  ;42: 1991קשר עם המסורת היהודית ועם עולם המקרא )שלו,  ההורים לשמור על

 ;(101: 2001רוזנטל,  ;194-193: 1998

 ציונית: -. הזדהות אידיאולוגיתב

  (עומרי ,אבשלום) האלשל דמות מקראית שמתוארת כמתנגדת לרצון  םבשבחירה -או איבחירה 

 (;198: 1998)בית הלחמי, 
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  אלים כנעניים( שמות של )בעיקר  או אלילית יהודית-אנטישל דמות  םבשבחירה -או איבחירה

 (;199-198: 1998( )בית הלחמי, אמיר, ענת, נבו, נמרודבמקרא ) השהופיע

  (, בלפורהרצל, בינימינהלאומית )-בעל קונוטציה ציונית של איש ידוע םבשבחירה -או איבחירה 

; נדב 348-347: 2003; רוזנהויז, 198: 1998 בית הלחמי, ;187: 1995שטאל, ; 147: 1988)ויטמן, 

 (;62: 2008ושותפיו, 

  ויטמן,  (ציונה, כרמלה) לאומית-בעל קונוטציה ציונית בחירה בשם טופונימי-או איבחירה(

 (;62: 2008; נדב ושותפיו, 348-347: 2003; רוזנהויז, 198: 1998; בית הלחמי, 147: 1988

 ישראלית:-. הזדהות לאומיתג

  (מירב, יעל, ברק) הזדהות ארץ ישראליתשמבטא  7בחירה בשם מקראי מוחיה-או איבחירה 

 ;(187: 1995שטאל,  ;142: 1988ויטמן,  ;42-41: 1975)אלון, 

  1998)בית הלחמי,  (י, יריב, שחרר  אּו) צברית-תישראליבשם שמבטא זהות בחירה -או איבחירה :

 ;(63: 2008; נדב ושותפיו, 101: 2001; רוזנטל, 201

  גולן, מבטא פטריוטיות וגאוות ניצחון במלחמות ישראל )טופונימי הבשם בחירה -או איבחירה

 (;66: 2008( )נדב ושותפיו, דותן, טירן

  (רם, עידן, וזי ,רן)אלא כישראלי גרידא  ,אינו נתפס כיהודי באופן סטריאוטיפישבחירה בשם, 

 ;(201: 1998)בית הלחמי, הוא הימנעות הנימוק לבחירתו  כלומר

 . הזדהות גלובלית:ד

נימוקים נוספים שעלו בראיונות  .שעלו ממחקריםהנוגעים להזדהות גלובלית אציג כאן שני נימוקים 

 :3בפרק  יוצגו והרחיבו את נימוקי ההזדהות הזוהעומק שקיימתי עם ההורים 

 149: 1988מן, ( )ויטגיא, דין, שירלישם שקיים הן בעברית והן באנגלית )בחירה ב-או אי הבחיר ;

 (;200: 1998בית הלחמי, 

 מתוך ציפייה שהילדים יהפכו לאזרחי י לא עברי שנתפס באותה חברה כגלובלשם בחירה ב

כאשר  ,60-ות השנשימוש החל מסוף  מדובר בנימוק של הימנעות שנעשה בו –העולם המערבי 

; 149: 1988; ויטמן, 83-80: 1985נדרשה פחות סולידריות והזדהות של הפרט עם הכלל )דינור, 

; 291-287: 2004; אלמוג, 103: 2002; רוזנהויז, 101: 2001; רוזנטל, 200: 1998בית הלחמי, 

 (;19: 2004קרנצלר, 

הנימוק מעיד על תהליך הבחירה בשם הפרטי ולא על השם כמסמן, ולכן אותו  כאמור וכמודגם לעיל,

ים שונים יכולים להוביל לבחירה באותו מסמן נימוק יכול להוביל לבחירה במסמנים שונים, ונימוק

, משום שהוא שם תיאופורי, לעומת הורים דניאל(. כך נמצא הורים שקראו לבנם 66-64: 2006)אפרת, 

 ,6.1בסעיף  (. כפי שאסביר12-11: 2004משום היותו שם גלובלי )קרנצלר,  דניאלאחרים שבחרו בשם 

שתמש במונח "שם גלובלי" רק לאור נימוקי אודה זו בעבמשום ייחוס הנימוקים להורים ולא לשם, 

 ההורים בנוגע לשם המדובר, ולא כסיווג המכוון כלפי השם עצמו.

 
 שינויים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים המשתקפים בשמות פרטיים בישראל 1.1.5.2

                                                 
שם מקראי מוחיה הוא שם ששימש כשם פרטי באוצר המילים המקראי, אך לא נעשה בו שימוש מאז, והוא הושב  7

 (102, 98: 2003חזרה להיות חלק מלקסיקון השמות הפרטיים )אפרת, 
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גם בבחירת ערכי התרבות מושפעים מתהליכים היסטוריים ומשינויים חברתיים, הם באים לידי ביטוי 

, וכפי שראינו הם גם יכולים להניע בחירה אחת על פני אחרת. כלומר ערכי התרבות שמות הפרטייםה

יכולים מצד אחד להיות סיבה לבחירה בשם פרטי מסוים ומצד שני להשתקף בו, כך שאם נבחן את 

רכי לעמדד ההיבטים החברתיים של הענקת שמות פרטיים ונשיאתם בחברה מסוימת, נוכל לקבל 

; 13: 1999; קופר, 59: 1981, אקינסו; 585: 1927)מילר, ים מוענקהם שבה  אותה חברה של התרבות

 (.קט"ו-: קי"ב2002; מגד, 465: 2001רודריג ובירנבוים, -שורצולד

זיהו תקופות שונות בתולדות ישראל המאופיינות במגמות  (2002מגד )( ו1988(, ויטמן )1975אלון )

שמות שונים. גם דינור  בחירתמסוימות. תקופות ומגמות אלו באות לידי ביטוי בתרבותיות -חברתיות

תרבותיים של שמות. היא השתמשה בשמות כדי לבדוק זהות לאומית, -( עסקה בהיבטים חברתיים1985)

 שמות יהודיים.לביחס שמות ישראליים הם בעלי סטריאוטיפ חיובי יותר והגיעה למסקנה כי בישראל 

 עברייםהשמות בחנו את הן מרוכזים ומוצגים ממצאיהם של חמישה חוקרים בולטים שבטבלה א שלהל

(, 1995(, שטאל )1988(, ויטמן )1975ים: אלון )לודים יהודיים בישראל, לפי תקופות וסיווגים חברתיישל י

על  ןהן על מחקרים קודמים וה אציין כי נדב ושותפיו מסתמכים בספרם(. 2008) שותפיו( ונדב ו2002מגד )

מתארים תופעות חברתיות ופסיכולוגיות . בעזרתם הם מקרים פרטיים של מטופלים מהקליניקות שלהם

יה יהסתמכו על נתונים של מאגרי אוכלוסשטאל ו פרטיים. לעומתם אלון, ויטמןהמשתקפות במתן שמות 

. גם מותנייםלכן הם עוסקים בכלי מחקר כ ,להכללות לגבי דפוסי השמות בישראלניסו להגיע שונים, ו

בהסתמכות על  מגד מציג הכללות לגבי דפוסי השמות בישראל, אך לא כתוצאה ממחקר שערך, אלא

 .כתוצאה מהיכרותו עם הנושא במסגרת כתיבת ספרו "יד ושם"מחקרים אחרים ו

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008, שותפיונדב ו 2001מגד,  1995שטאל,  1988ויטמן,  1975אלון,  חוקרים

 שנים
אירועים 

 רייםהיסטו
 תקופות

מגמות 
-תרבותיות
 חברתיות

 תקופות סוגי שמות
מגמות 
-תרבותיות
 חברתיות

 סוגי שמות
 שלבים/
 תקופות

 סוגי שמות תקופות סוגי שמות
 שלבים/
 תקופות

 סוגי שמות

1880 
חידוש 

 ההתיישבות, 
תחיית 
 העברית,
העלייה 
-1914 הראשונה

1882 
 

הזדהות עם 
גיבורים מן 
העבר 
שסמלו 
ארציות, 

זק חו
 ועצמאות

שמות 
מקראיים 
 מוחיים

1920-
1882 

עידן 
ההזדהות 

 יהודית-הכלל

מעבר 
משמות 
גלותיים 
לשמות 
יהודיים 
עבריים 
 קלאסיים 

שלב א: עליות 
והתחדשות 
השפה 
העברית 

 כשפה דבורה

שמות 
עבריים 
מתורגמים 
 מלועזית

ימי העלייה 
 הראשונה

שמות 
גלותיים 

שביטאו ערכי 
ציונות 

ותקווה לחיי 
 בא"י חופש

שלב א: 
תקופת 
העליות 
 הראשונות

שמות פרטיים 
המבטאים 
ערכים 

אידיאולוגיים: 
שמות מן העבר 
המקראי, מן 

העבר ההיסטורי 
ומן העבר 
 המיתולוגי

1885 

1890 

1895 

התחדשות  1900
השפה 
 1905 העברית

 עלייה שנייה

העלייה  ימי
השנייה 
והקמת 
הקיבוצים 
 הראשונים

החייאת 
השמות 
 1910 התנ"כיים

דגש על 
הקשר 
לארץ 

ישראל ועל 
ערכים 
 לאומיים

המצאת 
שמות 
עבריים 
ניצני הזדהות  מקוריים

ארץ ישראלית 
 ילידית

שמות 
מקראיים 
ומשנאיים 
 מוחיים

שמות 
 מקראיים

1915 
מלחמת 
העולם 
 הראשונה

1918-
1914 

ידה יר
מהארץ 
שהובילה 
לירידה 

 לודהיבי

שפל במתן 
 שמות

ימי העלייה 
 השלישית

שמות 
שמבטאים 
תחושת 
ביטחון 

במפעל הציוני 
ובערכיו 
 1920 החברתיים

שלטון 
המנדט 
 הבריטי,
העליות 
השלישית, 
הרביעית 
 והחמישית,
תחילת 
מלחמת 

ולם עה
 השנייה

1940-
1918 

הזדהות עם 
ערכי 
הציונות 
ואהבת 
 הארץ

שמות 
מקוריים 
מתחום 
הביטחון, 
הנוף, החי 
 והצומח

1944-
1921 

עידן הצבר 
כגיבור תנ"כי: 

מעבר 
מהעולם 
היהודי 
להזדהות 
הישראלית 
 ילידית

שמות 
מקראיים 
נדירים 
מוחיים: 
שמות 

קצרים של 
אנשי חיל 
 ומעשה

שמות 
חדשים 
סמליים 
)אביבה, 
עליזה, 
 (נאווה

אווירת  1925
התחדשות 
 וחופש

ות שמ
עבריים 
כלליים 
המבטאים 
שמחה 
 וחופש

ימי העליות 
הרביעית 
 והחמישית

שמות 
תנ"כיים 
 מוחיים

שימור שמות 
לועזיים ע"י 
חלק מניצולי 
 השואה

שמות מתחום  1930
 1935 הטבע

1940 

סוף מלחמת 
העולם 
השנייה, 
העפלה, 
העלייה 
ההמונית, 
סיום שלטון 
המנדט, 

לחמת מ
העצמאות, 
קום 
 המדינה.

1960-
1940 

הנצחת 
השואה לצד 
הדגשת 
 התקומה

שמות 
 מסורתיים

שלב ב: ערב 
 קום המדינה

שמות 
המבטאים 
כוח, רוח 
התנדבות, 
התחדשות, 
שלום 
 40-שנות ה וחירות

-עד שנות ה
60 

שמות גיבורים 
מן העבר 

ומתקופת קום 
 המדינה

שלב ב: סוף 
שלטון 
המנדט 
והקמת 
 המדינה

מות צבריים ש
מובהקים 

שמייצגים זהות 
 חברתית נחשקת

1945 

שמות 
מקראיים  
קצרים 
 מוחיים 

   

שמות 
הקשורים 
לעולם 
 הטבע

שמות של 
מנהיגי 
 הציונות

 
 
 
 
 
1950 

 
  

שמות שהם 
ערכים 
-1975 מילוליים

1951 

עידן הצבר 
האביבי: 

מעבר מערכים 
קולקטיביים 
לערכים של 

 ההגשמ
 עצמית

שמות 
עבריים 
כלליים: 
ערכים 
שלב ג: לאחר  מילוליים

  -קום המדינה 
שאיפה 
-לאינדיבידו

ליות, מעבר א
מאידיאליזם 
 לחומרנות

שמות 
מקוריים 
ובלתי 
 שגרתיים

  
  

1955 

1960 

1975-
1960 

התרחקות 
 מהמסורת

שמות שהם 
ערכים 
מילוליים 
בעלי צליל 
אפנתי או 
לועזי 
 כסיאנגלוס

1965 

מלחמות 
ישראל, 
עלייה 

מבריה"מ 
 70-בשנות ה

, הסכם 90-וה
השלום עם 
 מצרים.

נטייה 
לפתיחות 
-ולקוסמו
 פוליטיות

שלב ג: 
תחושת 
הצלחה 
לאחר 
מלחמת 
ששת 
 הימים

שמות 
שמבטאים 

 השפעה מערבית

1970 
1975-
1971 

התכוונות 
כלפי חוץ 
המתבטאת 
בהזדהות 
נוכרית 
פה שאי

למודרניות 
 -ולקוסמו
 פוליטיות

שמות 
עבריים 
 -קוסמו

 פוליטיים

שמות עם 
היסוד 'לי' 
ושמות של 
רכוש 
 וחפצים

 70-שנות ה

שמות פרטיים 
חדשים 
שמבטאים 
ניטרליות 
ומצלצלים 

 יפה

1975    
1980-
1975 

התייצבות 
    המגמות

1980           

שלב ד: 
התפתחויות 
טכנולוגיות 
והגירה 

הארץ מ
 לחו"ל

 שמות
 אנדרוגיניים

שמות            1985
המבטאים 
 ערכים

 נרקיסיסטיים
1990           

1995 

הסכם 
השלום עם 
ירדן, העלייה 
מאמריקה 
 הלטינית.

        
סוף שנות 

 90-ה

שמות 
שניתנים 
מתוך 

הסתכלות 
לעתיד: שמות 
אנדרוגיניים 
ושמות 
שעשויים 
להתאקלם 
בקלות 
במדינות 

 ערבהמ

שמות 
המאופיינים 
בהשפעה 
 גלובלית

2000             

ה 
בל

ט
א

 :
ן 
מ
 ל
אל
שר
בי
י 
ט
פר
ה
ם 
ש
ה
ל 
ש
ו 
ת
חו
ת
תפ
ה

18
80

 
 

 

- 
1
7

 - 



- 18 - 

 

 בשלושת , לצד נקודות שוני מסוימות.מחקריהם של אלון, ויטמן ושטאלישנן נקודות דמיון רבות בין 

 .הייתה מגמה של הזדהות יהודית המאופיינת בבחירה בשמות תנכיים 1915כי עד שנת  נמצאהמחקרים 

צביעים ים ויטמן ומגד גם שימוש בשמות גלותיים. במקביל לאותה תקופה מבנוסף לאלה מציינ

לאחר  ".שמות מקראיים מוחיים"ניצנים של הזדהות ארץ ישראלית המאופיינת בשימוש בהמחקרים על 

 ידי אימוץ-שמות חדשים עליצירה של מכן החלה מגמה של התחדשות השפה העברית שהתאפיינה ב

כללי, בעיקר מתחום הביטחון, הנוף, החי והצומח. לפי אלון וויטמן, מגמה מילים עבריות שבלקסיקון ה

 –. מאוחר יותר 40-. לעומתם שטאל ומגד מצאו עדויות למגמה זו רק משנות ה20-זו החלה כבר משנות ה

שמות הלקוחים מלקסיקון השמות הכלליים על בחירה ב, הצביע ויטמן 60-עד שנות ה 40-משנות ה

 הגשמה עצמית. ומבטאים ערכים של

ידי ארבעה -על מצוינת( על דפוסי הבחירה בשמות פרטיים 1.2השפעת הגלובליזציה )ראו להלן סעיף 

כי ומממצאיה עולה  ,ולקוסמופוליטיותמכנה אותה כנטייה לפתיחות  (49-25: 1975)מהחוקרים. אלון 

המבטאים השפעה מות מדברים על ש( 68-61: 2008) שותפיונדב ו ;60-נטייה זו החלה כבר בשנות ה

מגמה תאר את ה( 142: 1988ויטמן ) ;80-תיאורם בשנות ההמגמה הגלובלית החלה לפי ומערבית, 

והוא מצא  ",התכוונות כלפי חוץ המתבטאת בהזדהות נוכרית ובשאיפה לקוסמופוליטיותכ"הגלובלית 

מגמה זו תארך ו( מקט"-: קי"ב2002לעומת זאת מגד ) ;70-עידים על מגמה זו החל משנות השמות המ

השאיפה להתאקלם בקלות מהבחירה בשמות הגלובליים , ולדעתו מונעת 90-כאופיינית לסוף שנות ה

 במדינות המערב. 

-189: 1995שטאל ), האינדיבידואליזציה היא חלק מהגלובליזציה. 1.2.5.2-ו 1.2.1כפי שאראה בסעיפים 

( מציג 291-287: 2004אלמוג ). 50-ר משנות המציג מגמה של שאיפה לאינדיבידואליות שהחלה כב (187

מעבר מחברה קולקטיבית לחברה אינדיבידואליסטית בה צורכי היחיד עומדים במרכז ומתחזקת הזיקה 

-68: 2008)לסביבה הפרטית "הקטנה" )שכונה, ישוב( על חשבון הזיקה ללאום הישראלי. גם נדב ושותפיו 

מודרניסטית בה היחיד עומד במרכז -ל תקופה פוסטמצביעים על עשרות השנים האחרונות כע( 60

והשמות מאופיינים בייחודיות ובמיוחדות. במדינת ישראל עומדת האינדיבידואליזציה, שהיא כאמור 

. הסתירה ביניהם באה לידי ביטוי, לדבריו של רם למקומיות וללאומיותחלק מהגלובליזציה, בסתירה 

ומצד  ;גלובליזציה יוצרת תגובת נגד מצד התרבות המקומית(, בשני אופנים: מצד אחד ה29-28: 2005)

קולוניזציה -לאומיות אזרחית, חילוניות, אינדיבידואליות וביזור, דה-שני הדפוסים הגלובליים )פוסט

קולוניזציה, -ופוסט תעשייה( מנוגדים לדפוסים הלוקליים )ניאו לאומיות אתנית, דתיות, ריכוזיות, היפר

 .(1.2.5.2או תרשים ב בסעיף חקלאות ותעשייה(  )ר

: 2005רם,  ;595-591: 2004)ארז וגטי,  ניכר שמגמת האינדיבידואליזציה מנוגדות למקומיות וללאומיות

מבחינת מטרתן. הראשונה מטרתה  האינדיבידואליזציה לבין המקומיות. עם זאת ישנם הבדלים בין (29

ה הגלובלית, ואילו השנייה מטרתה להשתייך להיות יחיד ומיוחד ביחס לחברה המקומית או ביחס לחבר

 לקבוצה גלובלית ולהיות חלק ממנה, כלומר היא פונה כלפי חוץ. 

לודים בישראל יבדפוסי בחירת שמות פרטיים לי מרכזייםהתרבותיים -חברתייםהכי השינויים אסכם 

ר מהזדהות מעב( 2; )ת להזדהות ציוניתגלותי-יהודיתמעבר מהזדהות ( 1): התרחשו בשלושה שלבים

קולקטיבית -מעבר מהזדהות ילידית( 3; )קולקטיבית-ישראליתיהודית או מהזדהות ציונית להזדהות 

 גלובלית שבה נכללת גם ההזדהות האינדיבידואלית. להזדהות 

יש להעיר, שבדומה לשינויים בדפוסי הבחירה של השמות הפרטיים, שינוי שמות משפחה לאורך 

גם הוא התקדם בשלושת המעברים שהוצגו לעיל. בשלב הראשון, בסמוך ההיסטוריה של מדינת ישראל 

. גלותית להזדהות ציונית-הזדהות יהודיתמלקום המדינה, עוברתו שמות המשפחה וסימלו את המעבר 
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חלק עברתו את שמות המשפחה מרצונם החופשי וחלק בהשפעת הסביבה או בהוראת מנהיגים כמו דוד 

קבוצות המייצגות את ישראל )חברי כנסת, חיילי צה"ל, שחקני נבחרת גוריון ומשה שרת שקראו ל-בן

ישראל, אנשי שירות החוץ( לעברת את שמות משפחתם, או בהנחיית יצחק בן צבי שקבע כי "על כולם 

: 2010להתנער מעפר הגולה, ולקיים בגופם לפחות מצווה ראשונה זו ]...[ מצוות גאולת השם" )אפרתי, 

זדהות וך השפה העברית וסימלו מעבר להאומצו רכיבים חדשים מתתקופה שלאחר מכן ב (.31, 29, 21, 11

, ובכך בא לידי ביטוי המעבר למגמה "ים"זרבחירת שמות משפחה ולבסוף החלה מגמה של  ישראלית,

 ואולם, העבודה שכאן מתמקדת בשם הפרטי )ולא בשמות משפחה(.  (.157-152: 1988)טורי,  הגלובלית

 

 לודיםישר בין עמדה כלפי שמות פרטיים לבין התנהגות של בחירה בשם פרטי ליהק 1.1.5.3

נטייה פסיכולוגית כ ( מגדירים עמדה270: 1998 ;582: 2007בתוך איגלי וצ'ייקן,  1: 1993איגלי וצ'ייקן )

כוללת מידה של העדפה , והיא או על נושא מסוים ישות מסוימת ביטוי בהערכה שיש לפרט על שבאה לידי

קוגניטיבי הכולל רכיב : רכיבים שלושהמורכבת מהעמדה  .או אותו נושא כלפי אותה ישות העדפה-אי או

התנהגותי הכולל כוונה או  ; ורכיברגשי הכולל רגשות ותחושות; רכיב מחשבות ואמונות שיש לאדם

ירועים העמדה יכולה להיות מונעת מא .)אך לא כולל את ההתנהגות עצמה( נטייה להתנהג באופן מסוים

הללו יכולים להיות מעוצבים בעקבות התנסות  הרכיביםאו יותר.  רכיביםקודמים שכללו את אחד ה

אם כן ניתן לראות (. 272-271: 1998ספציפית, אך הם יכולים להיות גם כוללניים יותר )איגלי וצ'ייקן 

טרף אליו רכיבים הרכיב ההתנהגותי ויכולים להצביטוי מעשי של היא באופן מסוים שנטייה להתנהג 

 . של העמדהנוספים 

והרחיבה את מחקרה במטרה לבדוק קשר בין עמדה  (1985) ( התבססה על ממצאיה של דינור1991שלו )

חדשים( לבין -מקראיים; ושמות ישראליים-גלותיים; שמות ישראליים-כלפי שמות )שמות יהודיים

את הקשר בין  ,בין היתר ,( שבחן101 ,87: 1991)של שלו  הבמחקר .התנהגות של בחירת שם לצאצאים

לודים התגלה פער יעמדה של זהות לאומית )יהודית או ישראלית( לבין התנהגות של בחירה בשם פרטי לי

 עמדה של ההורהשלו לא מצאה קשר בין הלודים. כלומר יעמדה לבין התנהגות של בחירת שם ליהבין 

איגלי . לפי לו בשם פרטי מסוים ולא באחר)הזדהות יהודית או ישראלית( לבין התנהגות הבחירה ש

פער בין עמדה לבין התנהגות יכול להתרחש כאשר נורמות חברתיות כופות על אדם  ,(277: 1998וצ'ייקן )

ביחס  יוצא דופןת שונה או להיומעוניין , או כאשר האדם לא דפוסי התנהגות הנוגדים את עמדותיו

לפער זה )שבין העמדה לבין ההתנהגות( הוא  (104: 1991) . ההסבר שמציעה שלולחברה בה הוא חי

, ואילו התנהגות הכרתי )"צדדים רציונליים" כלשונה(-הקוגניטיבי בעיקר על הרכיב שהעמדה מתבססת

אפשרי שרכיב מסוים של העמדה יבוא לידי ביטוי . של בחירה בשם פרטי מתבססת על הרכיב האמוציונלי

ציונלי המנותק מהרגש, שהרי הרכיב ן גורף כי העמדה היא עניין ראך לא ניתן לקבוע באופיותר מהאחר, 

 הרגשי הוא חלק מהעמדה, כאמור לעיל. 

מרכיבי העמדה )קוגניטיבי,  תון מצבים של חוסר התאמה בין שלושהמחקר שבעבודה זו מביא בחשב

 ,ם: אם ואבמתחרות, או שבהיות שבמשפחות רבות מדובר בשני הורירגשי והתנהגותי( מה שיוצר עמדות 

התנהגות היא ביטוי מעשי של מרכיב אחד או יותר . החרות גם באותו רכיבתשתהיינה עמדות מ יאפשר

דות מתחרות, כלומר תהיה התאמה בין שלושת רכיבי העמדה ובין . לכן רק אם לא יהיו עמבעמדה

לא יימצא  – . אחרתזוההורים, אזי עמדה מסוימת של ההורים תוביל לבחירה בשם פרטי שישקף עמדה 

 קשר בין עמדת ההורים לבין השם הנבחר.

 

 פרטיים שמות של סטריאוטיפים 1.1.5.3.1
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רגשי , קוגניטיבי רכיבים: המשלושוככאלה גם הם מורכבים סטריאוטיפים הם סוג מיוחד של עמדה 

מבטאים חשיבה מכלילה על אובייקטים, תפיסות,  מבחינה קוגניטיבית הסטריאוטיפים .התנהגותיו

. הנמנים באותה קטגוריה פרטיםתכונות ומאפיינים מסוימים לכל ה, בכך שהם מייחסים נשים ורעיונותא

אקונומי, להשתייכות לקבוצות חברתיות, למגדר ועוד; -למעמד סוציו הופעת הסטריאוטיפים קשורה

כך  אנשים מחזיקים ברגשות חיוביים או שליליים כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה,מבחינה רגשית 

; בנוסף סטריאוטיפים יכולים ששיוכו של אדם מסוים לקבוצה מסוימת תוביל לביטוי של רגשות אלה

 .(58: 1984)לאוסון,  לשנות התנהגות של אנשים המחזיקים בהם

סטריאוטיפים כלפי שמות פרטיים יכולים להשפיע גם שמות פרטיים הם אובייקטים לסטריאוטיפיזציה. 

רוזנטל וג'ייקובסון  .מורים את תלמידיהם , והערכתהתנהגות של מתן שם פרטיעל מגוון תחומים, באלה 

( מצאו כי העברת מידע כוזב חיובי על יכולותיהם של תלמידים מסוימים, 15: 1996בתוך באב"ד,  1968)

העלתה את הציפיות החיוביות של המורים מאותם תלמידים, והובילה את התלמידים להישגים גבוהים 

 ובו משפיע הממונה על הכפוף לו באמצעות רמת הציפיות ,ון זה מכונה "אפקט פיגמליון"יותר. עיקר

קשר גם בין ציפיות שליליות של מורים מתלמידיהם לבין אי  ( מצאו560: 1981ממנו. באב"ד וענבר )

הצלחתם של אותם תלמידים בהמשך. כלומר האמון של המורים ביכולות ובכישורים המוצלחים או הלא 

חים של תלמידיהם משפיע על מימוש היכולות הללו למעשה. עיקרון זה מכונה "אפקט הגולם", מוצל

והוא משתנה בין מורה למורה על סמך הבדלים אישיותיים שונים. החוקרים שלעיל הצביעו על שלושה 

משתנים נפרדים אשר השפיעו על ציפיות המורים מהתלמידים: איסוף מידע, סטריאוטיפים וניסיון 

י. לדעתי, משתנים אלה אינם בהכרח נפרדים זה מזה, שהרי סטריאוטיפים עשויים לבוא לידי ביטוי איש

גיל כך למשל כאשר שם התלמיד המוצג במבחן הוא בפירוש של המידע הנאסף על התלמידים. 

תלמיד מוצג בו בשם למבחן הזהה ברמתו, אך ה, יינתן עבור מבחנו ציון גבוה יותר מאשר רובינשטיין

 .(24: 1996, באב"ד) משמותיהם של התלמידים שמושפעיםישנם מורים  כלומר .עון אמסלםשמ

שעסקו בסטריאוטיפים של שמות פרטיים התייחסו לסטריאוטיפים המופיעים על רקע  נוספיםמחקרים 

 של לבנים, ( הראו שקבוצות61: 1984בתוך לאוסון,  1972מיקר וקליינק )כך אתני, מגדרי, אישיותי ועוד. 

אמריקנים ומקסיקנים משתמשות במכוון בשמות המזוהים עם מוצאם האתני. מחקר שנעשה -אפרו

בהמשך בדק את הערכת תלמידי בית הספר כלפי שמות המייצגים קבוצות אתניות שונות. מחקר זה 

אהודים פחות ביחס לשמות המאפיינים קבוצות אתניות  ,אמריקנים-שמות המאפיינים אפרוהראה כי 

  (.61: 1984בתוך לאוסון,  1977בוס וסריידריאן אחרות )

( מצאו כי שמות טיפוסיים של בנים הם בעלי סטריאוטיפ חיובי יותר ביחס לשמות 15: 1982בארי והרפר )

סטריאוטיפים אלה קיימים  לתת שמות של בנים לבנות ולא להפך.מעדיפים הורים  טיפוסיים לבנות, ולכן

כתוצאה מכך עם הזמן  סת כחיובית יותר ביחס לאוכלוסיית הבנות.גם כלפי אוכלוסיית הבנים שנתפ

הופכים שמות של בנים לשמות אנדרוגיניים. בנוסף הם הצביעו על השפעתם של אנשים מפורסמים על 

 ,שהיה נחשב לשם אנדרוגינישירלי יצירת סטריאוטיפים של שמות פרטיים בכל הנוגע למגדר. כך השם 

מצאו כי ( 224-222: 1973. מקדיוויד והררי )שירלי טמפלעקבות פרסומה של הפך לשם טיפוסי של בנות ב

שמות נפוצים יותר הם בעלי סטריאוטיפ חיובי יותר, אולם ישנם משתנים נוספים המשפיעים על ערכו של 

כלפי הסטריאוטיפ שינתה את  ,דייויס אדלבשם השם. כך למשל הם העלו אפשרות שאישיות מפורסמת 

 ., והעלתה את ערכו למרות נדירותו ביחס לשמות אחרים שנבדקון חיוביבאופ אדלהשם  

התופעה שבה מייצג שם פרטי  ( על218, 213: 2001הצביע נצר )במסגרת מחקרו על המטונימיה העממית 

מייצג טיפוס בעל  יורםשל אדם תכונה הקשורה בתודעת הדובר לאותו שם. כך למשל השם הפרטי 

( עוסק בתופעה הזו, ובאמצעותה הוא מסביר את 15-14: 1997ם גנוז )חשיבה מיושנת ומקובעת. ג
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אדם רשע, לא מוצלח,  –ההימנעות מקריאה בשמות של דמויות ספרותיות המייצגות תכונות שליליות 

תימהוני ועוד. לדבריו, בזיכרון הקולקטיבי של העם נטבע השם הפרטי של הדמות כאב טיפוס המייצג את 

תופעה זו כתהליך גנרי שבו שם פרטי הופך לשם  מסבירה (773: 2013)פרת תיה. אתכונוהתנהגותה ואת 

אשר נצמד אליו ומועבר כחלק ממעתק ( 15-14: 1974', כללי בעקבות הקישור האסוציאטיבי )ראו ליץ

הפך לתפקד גם כשם  זלמןכך למשל השם הפרטי  מטונימי מאדם מסוים לאובייקט שהוא חלק מקבוצה.

 "מרושל".כללי במשמעות 

, עידן אגמון, שחר ורן זי –( מצביע על כך שמאחורי חלק מהשמות בישראל כיום 201: 1998בית הלחמי )

 השמות הללו אינם נתפסיםלפיה מדובר בשמות לא יהודיים. כלומר  ,ועוד, עומדת אמירה רם

בתוך  2013רום )(. 1.1.5.1יהודיים, ולעיתים זה גם הנימוק לבחירתם )ראו סעיף שמות כ סטריאוטיפית

ילוד יאינם משייכים באופן סטריאוטיפי את הבישראל יום הריים שמות הפופולה טוענת כי( 2013רוזן, 

ברשימת השמות הפופולריים כי לא נמצאים  מוסיפהלעדה מסוימת, למוצא אתני או למגזר מסוים. היא 

כפי יטה החזקה הצברית. שמות ישראליים המזוהים באופן סטריאוטיפי עם האלשמות גלובליים, אלא 

מניעי בחירת נימוקי ההורים, היינו טענה מכלילה כזו ללא חקירת תמוך לשאראה בעבודה זו, לא ניתן 

הלשכה המרכזית  ;11: 2004)קרנצלר,  הנפוצים בישראל ברשימת השמות נכלליםשמות ההשם, שהרי 

ים דווקה להעיד, כתלות בנימוקי ועוד, יכול דניאל, יהונתן, נועה, נויהכגון:  (2011לסטטיסטיקה, 

 ההורים, על הזדהות גלובלית, גם אם באופן סטריאוטיפי אלה אינם שמות גלובליים.

לידי ביטוי בתהליך בחירת השם או בפסילת שמות מסוימים, באים סטריאוטיפים של שמות פרטיים 

תכלות סטריאוטיפית על מהסאימנע (. 3.4.3.2.5ואתייחס אליהם אם יעלו בנימוקי ההורים )ראו סעיף 

י באופן מוחלט על דברי ההורים יואבסס דבר שמות פרטיים בכלל ועל שמות פרטיים גלובליים בפרט,

 בראיונות.

 

 

 גלובליזציה  1.2

ובשינויים שחלו  ם לבחירה בשם פרטינימוקיסוגים של ב תיאת השם הפרטי והתמקד תילאחר שסקר

שגם היא מרכיב בשאלת  הגלובליזציהבור עתה לסקירת עאשל השם הפרטי בישראל,  בדפוסי בחירתו

 . המחקר

בספרות המשמשים מרכזיים זה אציג מונחים  בסעיףהגלובליזציה נחקרה מנקודות מבט שונות. 

להצביע כדי "גלובליזציה".  , ואצא מהם להגדרת המונחאבחין ביניהם, גלובליזציהבהקשר ל המקצועית

אסקור  שתקפת בנימוקי ההורים, יש להכירה ולעמוד על היקפה, ולכןעל השפעת הגלובליזציה, כפי שזו מ

חברה  ;תוך הצגת הגורמים לגלובליזציה בכל תחום ותחום: מדינה תחומי חיים הנוגעים להאת בהמשך 

הזדהויות שהיא אציג את תוצאות הגלובליזציה ואת ה. תקשורת וטכנולוגיה ;כלכלה ;משפט ;ותרבות

 .ליזציה בישראלגלובתמקד ב, ולסיום אבציבור יוצרת

 

 "גלובליזציה"על המונח  1.2.1

לובליזציה". בין כדי לתאר את אותו תהליך שייקרא בעבודה זו "גשונים חוקרים השתמשו במונחים 

". קוסמופוליטיות", "אמריקניזציה" ו"אוניברסליזציה", "מודרניזציהים "נמצאהמונחים הבולטים 

הבדלים בין השימושים צועית בתחום זה, עולים כלפי חלק מאולם כאשר סוקרים את הספרות המק

המשמעויות של המונחים הללו לבין המשמעות של המונח "גלובליזציה". בסעיף זה אעמוד על הבדלי 
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המשמעויות הללו. לסיום אציג הגדרות למונח "גלובליזציה" מתוך הספרות המקצועית, ואנסח הגדרה 

 שתשמש אותי לעבודה זו.

 :ה וגלובליזציהמודרניזצי

( מתייחסים לגלובליזציה כחלק מתהליך 503: 2000רדס והאקנברוץ' )אגרה( ו249 :1989)הארמן 

ירידה ים מרכזיים של תהליכי מודרניזציה: המודרניזציה. הם מצביעים על חמישה מאפיינים חברתי

 ;החברתייםהתמוטטות מבנה המעמדות  ;תהליכי חילון גוברים ;בחשיבותה של המסורת המשפחתית

כלומר הם מייחדים את המונח גלובליזציה של התרבות. ; ואינדיבידואליזציה של יחידים וקבוצות

"גלובליזציה" למודרניזציה בתחום התרבותי בלבד, בעוד שתהליך המודרניזציה כולל תחומי חיים 

הנעים  יניאריים( מתייחס למודרניזציה ולגלובליזציה כשני תהליכים ל29: 2005רם ) ,לעומתםנוספים. 

לפי  . הוא סבור שבישראל ניתן להבחין ביניהםהשני הוא המשכו של הראשוןבכיוון מסוים, באופן ש

גלובליזציה )ראו ואילך מדובר ב 70-משנות ה מדובר בתהליכי מודרניזציה, 70-עד שנות ה :תקופות

 (. 1.2.5 הרחבה על הגלובליזציה בישראל בסעיף

 :האוניברסליזציה וגלובליזצי

( מבחין בין המונח "אוניברסליזציה" לבין המונח "גלובליזציה". לדבריו: "רעיון 95: 2002ומן )בא

ביטא את התקווה, הכוונה והנחישות להשלטת הסדר ]...[ פירוש המונח הוא השלטת  האוניברסליזציה

למי שמאפיין מבטא חוסר סדר עו יה"גלובליזצל, כלל עולמי". לעומת זאת המונח "סדר בקנה מידה כול

כלשהו. לדבריו: "רעיון הגלובליזציה מתייחס מכוון עולם הפכפך ופרוע שמונע מכורח עצמו ללא גורם 

לאותם 'כוחות אלמוניים' ]...[ הפועלים בשטח ההפקר העצום, המעורפל, הבלתי עביר והמרדני המשתרע 

מאפיין משותף לשני המונחים לצד ההבדלים יש  ,לדרכו מעבר ליכולת התכנון והביצוע של אדם מסוים".

 עולמית שבה הם נמצאים.-הללו, והוא המסגרת הכלל

 :אמריקניזציה וגלובליזציה

(, "אמריקניזציה" היא מילה נרדפת ל"גלובליזציה". התהליך 207: 2005לייטמן )( ו187: 2004ידגר )לפי 

התאפיין באוריינטציה  עם סיום המלחמה הקרה ולאחר נפילת חומת ברלין, והוא 80-החל בסוף שנות ה

מערבית, ובייחוד בערכים אמריקניים, שגברו על הערכים הקודמים. תופעת הגלובליזציה נתפסת 

  -כאמריקניזציה, מפני שיש לה חזות אמריקנית, כלומר נראה כי הכול מגיע מארצות הברית של אמריקה 

לייטמן ( ול187: 2004. בניגוד לידגר )מוצרי צריכה, סרטי קולנוע, זמרים, אנשי בידור, בגדים, מזון ועוד

נוצרת תרבות אחת  הגלובליזציה שבכבסיס ל( אשר מתייחסים לערכי התרבות האמריקניים 207: 2005)

( הציג ראיות לכך שהגלובליזציה דווקה מאפשרת ומעודדת גיוון 507-506: 2006משותפת, פרידמן )

אין לארצות הברית יש חלק חשוב בגלובליזציה, אך תרבותי, ולכן היא אינה אמריקניזציה. לדעתו, אמנם 

היכללות שבהם תרבויות  יחסי קיימים ביניהן, אלא זהות התופעות )האמריקניזציה והגלובליזציה(שתי 

 (. 507-505: 2006נוספות ממדינות אחרות מלבד ארצות הברית משפיעות על הגלובליזציה )פרידמן, 

 :קוסמופוליטיות וגלובליזציה

 –קוסמופוליטיות" מצומצם ביחס למונח "גלובליזציה", משום שהוא מופנה כלפי האינדיבידואל המונח "

( הבחינה בין 252: 2006ולארוץ',  בתוך קלבלנד 1992)כלפי האדם כישות גלובלית. האנרז 

ביטוי לתפיסת עולם. במובנו הראשון כ "קוסמופוליטיות" ככינוי כללי לאדם, לבין "קוסמופוליטיות"

)"אזרח העולם"(, ואילו במובן השני ממדינה למדינה נע כדרך קבע אדם ש המונח "קוסמופוליטי" מתאר

פיינת ברצון של אנשים לתקשר עם אנשים אחרים מופוליטיות" מתייחס לתפיסה המתאקוסהמונח "

המשקיף מן  ממקומות רחוקים, בפתיחות לתרבויות זרות וביכולת השתלבות במדינות אחרות לא כתייר
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. בימינו לאור ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התקשורת, החש שייכות לתרבות , אלא כבן המקוםדהצ

 עולם לא יצא מגבולות מדינתו.בתפיסתו, גם אם מקוסמופוליטי יכול להיות אדם 

; קופר, 55: 1997; גולדברג, 149-147: 1988מספר חוקרים השתמשו במונח "שם קוסמופוליטי" )ויטמן, 

בלבול מונחים זה מעלה צורך בקביעת  לי".ר כי מדובר בשם "גלובלי ואוניברסופר מסביק(. 21: 1999

 טרמינולוגיה לצורך המחקר הנוכחי, וכך אעשה מיד.

 

 :הגדרה ל"גלובליזציה"

ניכר כי בספרות המחקר משמשים מונחים שונים לתיאור תופעה אחת ומונחים זהים מתארים תופעות 

משנות השישים של המשמש  –"גלובליזציה"  –אחד  מונחאימוץ ות באמצעשונות. אפתור קושי זה 

ְתעֹוְלמּות"  המאה העשרים  (. 2010)מילון מונחי סוציולוגיה, ומקבילתו העברית היא "ה 

האמריקניזציה היא חלק  ;ראינו כי הגלובליזציה מתבטאת באי סדר עולמי שאין מאחוריו גורם מכוון

ליטיות היא תפיסת עולם שמאפיינת את האנשים שמזדהים עם קוסמופו ;מרכזי בה, אך לא בלעדי

ובישראל נתפסת הגלובליזציה כהמשכה הישיר של המודרניזציה. כל אלה עלו מתוך  ;התרבות הגלובלית

ההשוואה בין המונחים השונים שנסקרו לעיל, ואולם מעבר לכך עולה צורך בהגדרת הגלובליזציה. אציג 

 :הבאתן בספרות המחקרסדר כאן חלק מההגדרות לפי  

תהליך שבו תרבויות שונות משפיעות זו על זו והופכות להיות דומות יותר באמצעות מסחר, הגירה " -

 (.  התרגום שלי 774: 2002)ארנט,  "והחלפת ידע ורעיונות

תהליך גידול התלות בין גורלם של בני אדם בחלקי עולם שונים והדמיון הגובר באורחות החיים, " -

 (.39: 2002)יציב,  "ולם ובטעמים האישיים בארצות שונות ומרוחקות זו מזובתפיסות הע

תהליך בו נוצרת תלות גדולה בין תרבויות, חברות וכלכלות שונות. התרבות הגלובלית הזו נשענת על  -

חילוניים שהמרכזיים ביניהם הם חופש בחירה, שוק חופשי, אינדיבידואליות, -ערכי יסוד מערביים

 592-591: 2004ות לשינויים, סובלנות למגוון דעות ואחדות תרבותית )ארז וגטי, חדשנות וסובלנ

 (.התרגום שלי

כלכלה המקומית באזורים שונים בעולם שמצריך עבר התהליך התפשטות הכלכלה העולמית ל" -

 (.התרגום שלי 636: 2007)פו וצ'יו,  "מהכלכלה המקומית להתאחד ולהתאים עצמה לשוק העולמי

א תהליך, אולם ההגדרות שונות בתכונות ובהיבטים שהן והגלובליזציה התהליך ת שלעיל בכל ההגדרו

תרבותי, ואילו זו של פו וצ'יו -מפרטות או זונחות. כך ההגדרה של יציב מתייחסת בעיקר להיבט החברתי

ת ( הן המקיפו774: 2002( ושל ארנט )592-591: 2004להיבט הכלכלי. לעומתם ההגדרות של ארז וגטי )

 ביותר, ולכן גם המתאימות עבור עבודה זו. 

ת גדולות בין תרבויות, חברות וכלכלות שונות מּוכתהליך שבו נוצרות תלות ודֹולפיהם, אגדיר גלובליזציה 

נשענת על ערכי שמאפיינת תהליך זה . התרבות הגלובלית באמצעות מסחר, הגירה והחלפת ידע ורעיונות

ים ביניהם הם חופש בחירה, שוק חופשי, אינדיבידואליות, חדשנות חילוניים שהמרכזי-יסוד מערביים

וסובלנות לשינויים, סובלנות למגוון דעות ואחדות תרבותית. אוסיף להגדרתם כי הגלובליזציה אמנם 

תרבויות מקומיות  השפעות של ,צמה פחותה יותרובעאף כי  ,מבוססת על ערכי תרבות המערב, אך כוללת

 (.1.2.2.6או סעיף ורחוקות מן המערב )ר
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 הגורמים לגלובליזציה 1.2.2

-לגלובליזציה גורמים רבים ומגוונים שנוגעים בתחומי חיים שונים: התחום המדיני, התחום החברתי

טכנולוגי. לעיתים קשה לקבוע אם -תרבותי, התחום המשפטי, התחום הכלכלי והתחום התקשורתי

שר תרבותיות גורמות לגלובליזציה להתרחב, או שמא מדובר בגורם או בתוצאה. לדוגמה, האם רשתות ק

הן נובעות ממנה? שאלה זו עולה לגבי פתיחת שווקים מקומיים בפני שווקים זרים, מגע ישיר בין 

תרבויות, פיתוח טכנולוגיות מידע ותקשורת ועוד. ניתן להבחין כי הגלובליזציה היא מחזורית, כך שגורם 

וזר חלילה, ולכן, כאמור, לא תמיד ניתן להחליט אם מדובר בגורם או לגלובליזציה הופך לתוצאה שלה וח

 בתוצאה. 

כיוון שמטרת עבודה זו היא להתחקות אחר השתקפותה של הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים 

לודים בישראל, יש להבין תחילה מה גורם לגלובליזציה ולאילו תחומי חיים היא נוגעת. רק כך נוכל ילי

את דברי החוקרים בנוגע לגורמים להלן אציג  הנוגעות לה מתוך נימוקי ההורים. לכן תקטגוריולהעמיד 

שהובילו לגלובליזציה. הגורמים יוצגו לפי תחומי החיים שונים, כפי שהם מוצגים בספרות המחקר: 

תים יעל ,. כפי שנראהטכנולוגי-המשפטי, הכלכלי והתקשורתי תרבותי,-התחום המדיני, החברתי

משתלבים האחד במשנהו. לסיום אתייחס ליחסי  האך לרוב הם דווק ,ציאים זה את זההתחומים מו

 פריפריה משום תרומתם להנעת הגלובליזציה.-מרכז

 

 התחום המדיני 1.2.2.1

 החוקרים מעלים ארבעה גורמים מדיניים שהובילו, לדעתם, לגלובליזציה:

 (;2009)אלמוג,  סיומה של המלחמה הקרה והתפרקותה של בריה"מ -

ביטול משטרת הגבולות בין מדינות אירופה ובכך צמצומן של המגבלות על הניידות החופשית בין  -

 (;2009)אלמוג,  מדינות

)אלמוג, ( 20-)החל מהמחצית השנייה של המאה ה עלייה במספר המדינות הדמוקרטיות בעולם -

2009;) 

טגרלי ממדינת הלאום ודרנית שהייתה חלק אינהיחלשות מדינת הלאום: מעבר מזהות לאומית מ -

( 1.3.1.3-ו 1.2.5.2לזהות גלובלית שמחלישה ומאתגרת את הזהות הלאומית )ראו בהרחבה סעיפים 

 (;17: 2009פורת, -)בן

 

 תרבותי-החברתיהתחום  1.2.2.2

, אולם כפי תרבותי מושפע מהגלובליזציה ולא גורם לה-ישנם חוקרים שסבורים כי התחום החברתי

הגורמים בליזציה היא מחזורית ולעיתים קשה להבחין בין גורם לבין תוצאה. שלושת שציינתי לעיל, הגלו

 :בשני האופנים הללו )לעיתים כגורם ולעיתים כתוצאה( בספרות המחקר מופיעים הבאים

גיאוגרפית זו מזו, באמצעים תרבותיים שונים כגון -מגע ישיר בין תרבויות וחברות המרוחקות פיזית -

, יוואבוצ'י; 520-519: 2000גרהארדס והאקנברוץ', קולנוע, סגנונות מוזיקה ועוד )חברות מזון, סרטי 

 ;(2005קוקרין ופיין, ; 36: 2002

עלייה במספר האנשים המהגרים ממקום למקום מסיבות אישיות שונות, ועל ידי כך חשיפה גוברת  -

 (;36: 2002, יוואבוצ'ילתרבויות מגוונות )

ראו ממדינות שונות ומרוחקות באמצעים טכנולוגיים מגוונים ) קיום קשרים אישיים בין אנשים -

 ;(1.2.2.5סעיף 
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 התחום המשפטי 1.2.2.3

. הידוק קשרים בין מערכות משפט של מדינות מערביות שונותהגלובליזציה מאופיינת בהידוק הקשרים 

 הגורמים הבאים:  באמצעותזה מאיץ את הגלובליזציה 

במסגרת הלוחמה בפשע המתבטא באמנות הסגרה שעליהן חתומה  שיתוף פעולה בין מדינות שונות -

 לבתי משפט במדינות שונות על עבירות בגיןהניתנת סמכות שיפוט כל מדינה עם מדינות שונות וב

רותיו מחוץ מעשים המפרים ערכים הומניטריים. סמכות שיפוט זו חלה גם על אדם שביצע את עבי

 (;524-523 :2004)אלמוג,  לגבולות המדינה השופטת

בנוגע  כלל עולמית הקמתו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג שבהולנד אשר קיבל סמכות שיפוט -

 ;לפשעי מלחמה, לרצח עם ולפשעים נגד האנושות

אשר מחייבות את הצדדים המסכימים במישור הבינלאומי בתחומים  אמנות בינלאומיותחתימה על  -

את תוקפם של מסמכים ציבוריים כגון תעודות נישואים  שמסדירה "אמנת האפוסטיל"שונים, כגון 

ותעודות לידה בין מדינות שונות החתומות עליה. כך שאדם שנישא במדינה מסוימת ייחשב כנשוי 

 (. 2009לוי, -גם במדינה אחרת )דה

 באמצעות גורמים אלה נוצרת חברה גלובלית שמגינה על ערכי יסוד גלובליים שעומדים בבסיסה.

 

 התחום הכלכלי 1.2.2.4

 חוקרים שונים הצביעו על מגוון גורמים כלכליים לגלובליזציה:

הפעלת  השאפשרשל מדינות מפותחות הסרת הפיקוח הממשלתי הגורם הבולט והנסקר ביותר הוא  -

. שוק זה אפשר מעבר חופשי של סחורות והון בין מדינות והוביל 1980שוק מסחר עולמי החל משנת 

. מעבר לכך הוא אפשר את (36: 2002שקעות זרות בין מדינות )יוואבוצ'י, לגידול משמעותי בה

שעות ביממה, בזמן אמת,  24היווצרותן של חברות עסקים בינלאומיות שמבצעות עסקאות פיננסיות 

 תוך התעלמות מגבולות גיאוגרפיים. חברות אלו שולטות על מרכזי ייצור המפוזרים על פני מדינות

, בין היתר באמצעות ענקי מסחר אלקטרוניים כמו מוצריהן ברחבי העולםשונות, ומפיצות את 

"Amazon" "eBayואין  ,". כך שהזמנת טובין ושירותים יכולה להתבצע ממקומות שונים בעולם

 (;2009; קולינס, 2009; אלמוג, 11-10: 2002)גרונאו, היא מצריכה נוכחות פיזית 

. האיחוד פרלמנט כלל אירופאיכונן פי משותף ומטבע אירו קבעהקמתו של האיחוד האירופי ש -

עובדים בין מדינות בהיקף חסר תקדים, בעיקר ממדינות מתפתחות למדינות האירופי האיץ ניידות 

. האיחוד האירופי פועל לפי עקרונות ואינטרסים כלכליים משותפים, כך למשל סייע מפותחות

 (;2009; אלמוג, 85: 2008וג ובלייס, )אלמ האחדה בהגבלים עסקיים ובפרקטיקות מסחרליצירת 

הורדת מכסים על ידי הממשלות, מיסוי על סחר בינלאומי שכללה  התחזקות ה"שוק החופשי" -

 (;111: 2007והסרת המגבלות על החזקת מטבע זר )צאי, 

 , והןכלכלה הגלובליתלכלכלתן מחובר מאשר חלק עיקרי  נוספות התפתחות מואצת של ערי עולם -

; קולינס, 2009; אלמוג, 10-9: 2002גרונאו,  ;2000שחר, תיירות, מסחר ובנקאות )מהוות מוקדי 

2009;) 
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 טכנולוגי-התחום התקשורתי 1.2.2.5

. לגלובליזציה , לדעתם,טכנולוגיים מרכזיים שהובילו-גורמים תקשורתייםהחוקרים מצביעים על שלושה 

גם את השפעת הגלובליזציה הנכללת  הגורמים הללו נוצרו כחלק מהמודרניזציה, אולם הם מקדמים

 :כאןם , ולכן בחרתי להביא1.2.1, כאמור בסעיף תוכהב

השתכללותם והוזלתם של אמצעי התחבורה: כבישים חוצי מדינות, רכבות חדישות המגיעות  -

ויצרו למהירויות עצומות, פיתוח מטוסים חדישים והוזלת מחירי הטיסות שהגדילו את התיירות, 

רדס והאקנברוץ', א)גרה ומרוחקות מתנייד בין מדינות ונחשף לתרבויות אחרותש דור "גלובלי"

 ;(2009; אלמוג, 36: 2002, יוואבוצ'י; 32: 2002טרכטנברג, ; 520-519: 2000

(: טכנולוגיה זו כוללת קווי תקשורת של סיבים אופטיים, ICTפיתוח טכנולוגיות מידע ותקשורת ) -

דע עולמיות. רשתות קשר אלו משתרעות על פני כל העולם, תוכנות מתקדמות ומערכות אבטחת מי

. (1.2.2.4ומאפשרות הזדמנויות כלכליות חדשות )ראו סעיף  זו,ֵמֵעֶבר למדינות הגובלות זו עם 

באמצעות טכנולוגיות אלו נוצר מעין כפר גלובלי ממוחשב שבו מתנהלת חברה וירטואלית היוצרת 

בודה הגלובלית שיצרו התפתחויות אלו, מחלישה את התלות מרחב גיאוגרפי גלובלי חדש. סביבת הע

 ;10: 2002גרונאו,  ;520-519: 2000)גרהארדס והאקנברוץ',  (1.2.5.2במדינת הלאום )ראו סעיף 

 ;(96, 85: 2008; אלמוג ובלייס, 2005קוקרין ופיין,  ;36: 2002יוואבוצ'י,  ;32: 2002טרכטנברג, 

אין הכוונה כאן לאמצעי תקשורת מקומית כגון רדיו  :ניםתקשורת ההמוהתפתחותם של אמצעי  -

לחברה הגלובלית ומאפשרים שיתוף בתכנים לאותם אמצעי תקשורת אשר פונים ועיתונות, אלא 

התפתחות זו . האינטרנטהבולטים ביניהם הם הטלוויזיה בכבלים, סרטי הקולנוע ו גלובליים.

לסלונם של  אירועי תרבות שונים, והביאה יםמשותפ הובילה לחשיפה גוברת לגירויים תקשורתיים

, השבעת אובמה האירוויזיוןתחרויות האוסקר, פרסי חלוקת  ימונדיאל, טקסה: אזרחי העולם

גלובלי המחזק את המכנה המשותף בין תרבויות -ן קולקטיביועוד. כל אלה יוצרים זיכרו לנשיאות

 (;2009; אלמוג, 32: 2002 ; טרכטנברג,520-519: 2000שונות )גרהארדס והאקנברוץ', 

ליצור חברה  ומסייעיםפונים לקהל הרחב התקשורת ההמונים אמצעי הגורם השלישי שצוין לעיל עוסק ב

 ותרבות גלובלית בשלוש דרכים מרכזיות:

תקשורת החוצות גבולות וימים, וכך ליצור ולשמר בני אדם להיות חלק מרשתות ל הם מאפשרים -

ומהירים אמצעי מדיה חדשים שיהיו נגישים טק מפתחות במרץ -היי קשרים בינאישיים. לכן חברות

 (;279: 2004; אלמוג, 4: 2001רפאל, -יותר )בן

רכישת מוצרים שונים ממקומות שונים בעולם באמצעות אתרי אינטרנט המשמשים  הם מאפשרים -

 ;" ועודAmazon" "eBayכענקי מסחר אלקטרוניים כמו "

)בעיקר מהאנגלית( באמצעות סרטי  ביטויים משפות זרותלהחדרתם של מילים ו הם תורמים -

ואת הצורך בשפת  את השפה הגלובלית יםהקולנוע, תכניות הטלוויזיה ורשת האינטרנט, וכך מבסס

 (;279: 2004; אלמוג, 4: 2001רפאל, -( )בן1.3.1.1)ראו סעיף  תקשורת

ושפים אנשים לאותם המידע ותרבות הפנאי המועברים באמצעות רשתות תקשורת עולמיות, ח -

יוצרים גיבורי תרבות משותפים ותחושת הזדהות ושייכות  מקורות מידע ואמצעי בידור, וכך

קולנוע, סדרות הסרטי  לתרבות הגלובלית. בין מקורות המידע ואמצעי הבידור הבולטים נמצא את

אפנה הות מהיר, רשתהמזון הספורט, רשתות משחקי הפופ, הסבון, מוזיקת הטלוויזיה, אופרות ה

אב הטיפוס של  1968פותח בשנת  יחד עם הופעת ניצני הגלובליזציהוהאינטרנט.  עולמיותה

האוריינטציה הגלובלית  תורם לחיזוקומאז הוא  האינטרנט על ידי סוכנות המחקר של הפנטגון,
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מאפשר תקשורת קלה ומהירה בין מקומות ת, הוא מגדיל את הנגישות למידע, ראשי –היבטים  שניב

אתרי יש בו  . שנית,, וחושף תרבויות שונות ופחות מוכרות בפני משתמשיוונים על פני הגלובוסש

 מוביל ליצירת קשרים חוצי גבולות וימיםם כמעין שוק היכרויות גלובלי הצ'טים שונים המשמשי

ני . ש(2-1: 2008גריצן,  ;506: 2006פרידמן,  ;1259-1258 ,279: 2004אלמוג,  ;4: 2001רפאל, -)בן

מציאותי המכונה "סייברספייס" ]...[ אשר משעתק לא רק דימויים, -אלה יחדיו יוצרים "מרחב כמו

 1986אלא גם זהויות, ומשלח אותן דרך מרחבי הזמן והמרחק כמו היו דואר אלקטרוני" )גיבסון, 

 (;126-125: 2008אלמוג ובלייס, בתוך 

 

 גלובליזציהפריפריה ב-יחסי מרכז 1.2.2.6

ריית האימפריאליזם התרבותי, המרכז הפוליטי והכלכלי המזוהה לרוב עם ארצות הברית לפי תיאו

מכתיב את התרבות לשאר העולם, ובני תרבויות אחרות מאמצים את התרבות האמריקנית באופן תמים, 

פסיבי וללא כל התנגדות. בניגוד לתיאוריה הפשטנית הזו מוצעת תיאוריית מיזוג התרבויות 

(Transculturationלפיה הגלובליזציה מונעת גם על ידי יחסי מרכז ,)-פריפריה. מדובר ביחסים א-

סימטריים שיוצרים תרבות חדשה דרך אנשים, סחורות, ורעיונות שנעים מכיוון הפריפריה )המדינות 

-223: 1992המתפתחות( נגד הזרם המרכזי המזוהה עם מדינות המערב שבראשן ארצות הברית )האנרז, 

 (. 52, 40-39: 2002בוצ'י, ; יווא222

)לאחר כיבוש מצרים על ידי  לפני הספירה הנוצרית 30ההשפעה של אסיה על המערב מוכרת עוד משנת 

תחילה נסחר לבדי משי.  ברומא העתיקה ובעולם המערבי, כאשר התעורר ביקוש האימפריה הרומית(

בין הודו, סין ויבשתיים נרחבים ימיים עם הזמן נוצרו נתיבי מסחר המשי באמצעות נוודים סיניים ו

בין המזרח לבין המערב,  אשר קישרהאלה נודעו כ"דרך המשי"זור הים התיכון. לבין אומזרח אסיה 

 ;110: 1993, 8למגע בין התרבות הרומית המערבית לבין תרבויות המזרח הרחוק )לץ' ואדווין הוהוביל

ינות אירופה לגלות עניין באסיה, וכתוצאה מכך מדהחלו  ,17-מאה הב –מאוחר יותר (. 10: 2010קסינרו, 

גם הושפעו ממנה. התעניינות זו באה לידי ביטוי בדרכים שונות: המסחר בין אירופה לאסיה שבו שלטו 

המדינות האירופאיות השוכנות לאורך האוקיינוס האטלנטי ושהוביל לשטף של מוצרים שמקורם במזרח 

 ;מדינות אסיה ונדרשו לדווח מהשטח ישירות לרומא ולפריזהמיסיונרים שהפיצו את הנצרות ב ;הרחוק

דיווחים של מדינות מערב אירופה ובראשן  ;הרתפקנים שתיירו באסיה ושיתפו את הציבור בחוויותיהם

ופרסום מאמרים על אסיה )בעיקר בצרפת ובאנגליה(  ;גרמניה, פורטוגל וספרד על ניצחונותיהן באסיה

 17-לקורא במאה הקל היה פואה של המזרח הרחוק. באמצעות כל אלו בנושאי בוטניקה, זאולוגיה ור

מידע על אסיה בכלל ועל המדינות היבשתיות שלה בפרט )בעיקר על סין ועל הודו( )לץ' ואדווין, להשיג 

1993 :3-1.) 

(, כאשר בריטניה הייתה בשיא גדולתה והודו הייתה מושבה תחת חסותה החלו 1875)בשנת  19-במאה ה

בריטיים לחקור ביחד עם מלומדים הודיים את הסנסקריט כחלק מגיבוש תיאוריית השפות  חוקרים

אירופיות. מעבר להתעניינות בשפתם של ההודים, התפתח עניין אתנולוגי בתרבות ההודית, וניתן -ההודו

לומר שהמגע הישיר בין אותם חוקרים בריטיים לבין המלומדים ההודיים הוא השלב הראשון של 

 (.145: 2003, גולדברג, 26, 3-1: 1997התעניינות המערב בתרבויות המזרח )טראוטמן,  –נטליזם האוריי

, אך תרבותי בגלובליזציההצבאי והפוליטי, ההכלכלי,  כיום ניתן להצביע בבירור על ארצות הברית ככוח

האיחוד אין להתעלם מהעובדה שלצדה פועלים כוחות נוספים שיש להם חלק חשוב בגלובליזציה. כך 

                                                 
 על ההפנייה למקור ביבליוגרפי זה.מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה ותם קובנר תודה רבה לפרופסור ר 8
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בפרס נובל לשלום  2012(, זכה בשנת 1.2.2.4האירופי שהקמתו הובילה להאצת הגלובליזציה )ראו סעיף 

על הצלחתו במאבק למען שלום ופיוס, למען דמוקרטיה ולמען זכויות אדם ועל תפקידו ההיסטורי 

 (. 2012באיחוד יבשת אירופה והפיכתה מיבשת של מלחמה ליבשת של שלום )קוראני וקלסטי, 

נוסף לכך ישנן מדינות שלוקחות חלק משמעותי בהיבטים מסוימים של הגלובליזציה: מדינות מסוימות 

אינן מוגדרות כמרכזי כוח כלכליים או פוליטיים, אך תרומתן התרבותית לגלובליזציה בכלל וליצירת 

ך פחות על תרבות גלובלית בפרט ניכרת. למשל בריטניה וצרפת משפיעות על התרבות הגלובלית, א

 מדינה בעלת כסף רבכ 70-הכלכלה או על הפוליטיקה הגלובלית. יפן לעומתן נתפסה עד סוף שנות ה

התרבות  70-וטכנולוגיות מפותחות שאין לה השפעה תרבותית על העולם, אלא רק כלכלית. מסוף שנות ה

גם על שאר רחבי  היא החלה להשפיע 80-היפנית החלה להתפשט במזרח אסיה ובדרום מזרחה, ומשנות ה

פנה, מוזיקת פופ וסדרות טלוויזיה. כיום אנימציות, קומיקס, משחקי מחשב, אהעולם באמצעות 

לטכנולוגיות היפניות יש השפעה עצומה על אורח החיים של אזרחי העולם, והתרבות היפנית היא חלק 

 (. 48, 32, 24-23, 2-1: 2002, יוואבוצ'י; 220-218: 1992)האנרז, מהשגרה ומנופה של התרבות הגלובלית 

( 2011המדינה המדורגת )נכון לסוף  –בפריפריה נמצאות המדינות המתפתחות ובראשן נמצאת סין 

נפתחה סין בפני הכלכלה העולמית, ומאז היא מייצאת  70-כיצואנית המובילה בעולם. החל מסוף שנות ה

וד, הנעלה ומוצרי ספורט. בשני העשורים בעיקר ביג –באופן אינטנסיבי מוצרי צריכה רבים לרחבי העולם 

האחרונים היא החלה להשתלב ברשת המסחר הגלובלית בכל הנוגע למוצרי חשמל ואלקטרוניקה, 

ובתחום תעשייה זה משקיעות בה חברות זרות רבות הודות ליתרון הכלכלי שהיא מספקת להן )עלות 

; המכון 48: 2010זהאנג וזהאנג,  ;1: 2009; וונג, 235-234: 2009)אטוקורלה,  ייצור נמוכה יחסית(

. מבקרי הגלובליזציה טוענים כי חלקן (21, 16: 2011סין,  –לאומי-ולשיתוף פעולה ביןהישראלי לייצוא 

של הארצות המתפתחות בכלכלה העולמית הוא תוצר של ניצול אימפריאליסטי המאפיין את 

מדינות, כלומר ההתייחסות למדינות הגלובליזציה ומתנהל לעיתים תוך שימוש בכוח כלפי אותן 

 (.2007המתפתחות היא כאל נחותות )חנין, 

לסין יש סיכוי גבוה לקחת חלק משמעותי עוד יותר בגלובליזציה בעתיד וזאת הודות לגודלה העצום, 

לצמיחתה הכלכלית, לשינויי המדיניות שמתרחשים בה ולכניסתה לארגון העולמי לסחר. יש המעריכים 

הייצוא הגבוהים ביותר בכל  נתחיור השני של המילניום הנוכחי סין תהיה המדינה בעלת כי בסוף העש

העולם, והיא תגבור על ארצות הברית כמדינה בעלת הכלכלה המצליחה ביותר. בנוסף צפוי כי הצלחתה 

של סין בכלכלה הגלובלית תוביל מדינות מתפתחות נוספות מהפריפריה להשתלב בגלובליזציה 

 (.48: 2010; זהאנג וזהאנג, 1: 2009; וונג, 260, 236: 2009 )אטוקורלה,

גלובלי, ואילו בפן הפוליטי ובפן הצבאי -של סין מתבטאת כיום בפן הכלכלי גלובליזציהאדגיש כי ה

מבחינה תרבותית אינה דומיננטית ביחס למדינות אחרות בעולם. על הגלובליזציה השפעתה של סין 

ות המזרח הרחוק על הגלובליזציה הולכת וגוברת. ההשפעות השפעתה של סין ושל יתר מדינ

הפריפריאליות שמקורן בארצות אלו באות לידי ביטוי בכל תחומי החיים, לדוגמה: סגנונות מוזיקה 

)ראגיי, לטינית(, מנהגים, סגנונות אמנות, שיטות טיפול פיזיות ופסיכולוגיות, שיטות חינוך, מיסטיקה 

 , כמו גם בשאר העולם,. בישראל(33: 2009וונג, ; 36: 2002, יוואבוצ'י; 223-220: 1992ועוד )האנרז, 

 .(1.2.5.3ראו סעיף החדש" )"עידן בתרבות הההשפעות הפריפריאליות הללו מתבטאות 

 

 תוצאות הגלובליזציה 1.2.3

ת תרבותי כאל דיכוטומיה של שתי תופעו-חוקרים רבים התייחסו לתוצאות הגלובליזציה בהיבט החברתי

מנוגדות. מצד אחד נוצרת האחדה חסרת תקדים שנובעת מהפריה בין תרבותית לאורך השנים )"עולם 
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תרבויות המשמרות  זהּות מבודלותומצד שני החברות האנושיות מתפרקות לקבוצות  ,המק גלובלי"(

; 2009פורת, -, בתוך בן1995הנכפית )"עולם הג'יהאד"( )בובר,  לאומיות כמעין אופוזיציה לתרבות

 (.79: 2008; אלמוג ובלייס, 12-11: 2005רם  ;84: 2005; גרהארדס, 476: 2005ג'ייאראמן, 

( מבין כי המפגש בין תרבות גלובלית לתרבות מקומית יכול 51: 2002) יוואבוצ'ילעומת החוקרים שלעיל 

לפי בארי  להוביל גם לאינטגרציה בין שתי התרבויות, ולא רק לשתי הזדהויות תרבותיות מנוגדות. 

 תהמתייחס תרב ממדי הסתכלותהציע  הואאפשריות. ארבע תוצאות גלובליזציה יש (, ל9: 1997)

האחד מונע על ידי התרבות המקומית והשני על ידי  –לתוצאות הגלובליזציה כנעות על פני שני רצפים 

ל של ארבע התרבות הגלובלית. שני הרצפים משתלבים זה בזה ויוצרים כתוצאה מהגלובליזציה מוד

, היינו שמירה אינטגרציה( 2, היינו קבלה מלאה של התרבות הגלובלית; )התבוללות( 1הזדהויות שונות: )

על התרבות  , כשמירההיבדלות( 3על התרבות המקומית לצד אימוץ השפעות מהתרבות הגלובלית; )

ית. כדי להמחיש את שהיא חוסר השתייכות תרבות שוליות( 4המקומית ודחייה של התרבות הגלובלית; )

 .9(, הכנתי את התרשים הבא1997של בארי )תיאוריה ה

 

 הזדהויות אפשריות בעקבות מגע עם התרבות הגלובלית: אתרשים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

אעיר כאן כי כל אחת מן ההזדהויות הללו )שוליות, היבדלות, אינטגרציה והתבוללות( היא תלוית חברה 

ה בהתאם לתרבויות המשפיעות על החברה. כך למשל התבוללות יכולה להעיד על הזדהות ומשתנ

גלובלית, כפי שעולה מתרשים א שלעיל, אך גם על הזדהות מקומית, כפי שעולה מדבריו של קליפטון 

(. קליפטון מתאר את ההתבוללות של משפחות מהגרים בתרבות המקומית בצרפת באמצעות 410: 2013)

ת פרטיים צרפתיים לילדיהם, כלומר ההתבוללות מתבטאת שם בהזדהות עם התרבות בחירת שמו

, משום שהמגע הוא בין תרבות המקור של המהגרים לבין המקומית על חשבונה של תרבות המוצא

כיוון ששאלת המחקר שכאן עוסקת בהשפעת הגלובליזציה על הורים . התרבות המקומית הצרפתית

 ת הנוגעות לה הן התרבות הגלובלית והתרבות המקומית הישראלית, ולכןחילוניים בישראל, התרבויו

: 1997של בארי )בתרשים א לעיל, על סמך התיאוריה בארבע ההזדהויות, כפי שהוצגו בעבודה זו אשתמש 

9.) 

 ( התייחסו לתוצאות הגלובליזציה מנקודת מבט של מגע בין התרבות המקומית87-86: 2007צ'יו וצ'אנג )

-בין התרבות האמריקנית שמייצגת, לדעתם, את התרבות הגלובלית. הם מעלים תוצאות פסיכוהסינית ל

                                                 
( במסגרת הקורס "סדנה בבניית 1997תודה רבה לדוקטור אמיר רוזנמן על הרעיון להמחשת התיאוריה של בארי ) 9

 א תשע"ב באוניברסיטת חיפה. למד בסמסטרכלים פסיכולוגיים" שנ

- 

- 

+ 

+ 
 

התבוללות: קבלה 
מלאה של התרבות 

 הגלובלית

 תרבות גלובלית

 תרבות מקומית

אינטגרציה: התרבות 
המקומית נשמרת 

ת לצד התרבו
 הגלובלית 

 
שוליות: חוסר 
השתייכות 
 תרבותית

היבדלות: שמירה על 
התרבות המקומית 
 והתנגדות לגלובלית
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( יצירת הקבלה בין שתי התרבויות וקבלה של 2( התנגדות לאחת התרבויות; )1חברתיות אפשריות: )

( יצירת הפרדה 4; ))למשל קולקטיביזם(( העדפת התרבות המקומית על פני התרבות הגלובלית 3שתיהן; )

 הבחנה בין התרבות המקומית הסינית לבין התרבות האמריקנית )למשל אינדיבידואליזם(. ו

( במחקרו היא היחסים שבין התרבות המקומית לבין התרבות 1997כניכר, נקודת המוצא של בארי )

מגע בין התרבות מצומצמת למקרה הפרטי של ( 2007הגלובלית, ואילו נקודת המוצא של צ'יו וצ'אנג )

ת הסינית לבין התרבות האמריקנית, שנתפסת אצלם כגלובלית. נקודות מוצא שונות אלו המקומי

( לא 2007מובילות למסקנות שונות בנוגע לתוצאות האפשריות של הגלובליזציה. כך צ'יו וצ'אנג )

(, אך מוסיפים אפשרות של הפרדה והבחנה 1997של בארי ) תיאוריהמתייחסים ל"שוליות" שנמצאת ב

 התרבות המקומית הסינית לעומת התרבות הגלובלית האמריקנית.  –תרבויות בין שתי ה

( מביאה אותי לניסוח ההיבדלות 2007( ושל צ'יו וצ'אנג )1997אינטגרציה של גישותיהם של בארי )

כמאופיינת בהזדהות מקומית העומדת בסתירה להתבוללות המאופיינת בהזדהות גלובלית. בנוסף ניכר 

( התבוללות או 1עשויות להעיד על השפעת הגלובליזציה על קהילה מסוימת: ) שההזדהויות הבאות

( אינטגרציה או הקבלה בין שתי התרבויות וקבלה של שתיהן. לפיכך 2התנגדות לתרבות המקומית; )

כעדות , המשתתפים במחקריעלו בדברי ההורים שכחי ייחשבו הזדהויות אלו, במידה במחקר הנו

 (.1.3.1.3 גלובליזציה )ראו סעיףל

 
 התגובות לתוצאות הגלובליזציה 1.2.4

הגלובליזציה. קיימת הסכמה בין החוקרים על הצביעו על תחומי חיים אחרים שהושפעו מחוקרים שונים 

הגלובליזציה אירועים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים המתחוללים במקומות מסוימים מכך שכתוצאה 

שגם בהן היו גילויים של גלובליזציה, אך  תקופות קודמותבאשר בעולם, משפיעים על העולם כולו יותר מ

ין . א16-אלה היו מוגבלים מבחינה גיאוגרפית, כגון ההתפשטות הקולוניאלית של אירופה החל מהמאה ה

תרבותית של חברות שונות שמתבטא בדֹומּות הולכת -גם חילוקי דעות בדבר הגידול בדֹומּות החברתית

, בסוגי תעסוקה, במשטרים הפוליטיים והכלכליים, בלבוש, במזון ובתכניה של וגדלה בדפוסי התנהגות

תקשורת ההמונים. עם זאת קיימות עמדות שונות לגבי השלכותיה של הגלובליזציה על תרבויות ועל 

 (.2007חנין,  ;32: 2007הרפז,  ;40-39: 2002מסורות מקומיות )יציב, 

הגלובליזציה נעוצים במתן  תוצאות של ןנויות השלכותיה( טוען כי הבדלי פרש212-207: 2005הלד )

חשיבות שונה לאותן ראיות קיימות על ידי כל גישה וגישה. ניתן לזהות שלוש תיאוריות מרכזיות 

 גלובליזם, טרדיציונליזם וטרנספורמציונליזם.  –הגלובליזציה תוצאות המפרשות באופן שונה את 

מגדיל יה היא תהליך האחדה אשר מפורר את מדינות הלאום, טוענים כי הגלובליזצ הגלובליסטים. 1

מבטל מסורות מקומיות, ופוגע ביכולתם של ראשי המדינות לשלוט בהן.  ,פערים בין עשירים לבין עניים

שעתיד ליצור בהמשך עם אחד בעל ארץ אחת  עולמי-טענתם, תהליך זה הופך את העולם לכור היתוך כלל

קצוביץ  ענתו שלט (.47: 2010זהאנג וזהאנג, ; 212-207: 2005הלד, ; 224-223: 1992)האנרז,  ושפה אחת

( כי ביטוייה הפוליטיים של הגלובליזציה משתקפים בצמצום הריבונות המדינית ובהיווצרותה 9: 2009)

( 147-146, 139: 2012עפרת )גם דבריו של . מבטאים עמדה גלובליסטית אחת גלובלית-של חברה אזרחית

הגלובליזציה מנפיקה יצירות של "כל  מבטאים עמדה גלובליסטית: הגלובלי,נות בעידן שעוסק באמ

(, folklore( ולרעיון העממיות )folkמקום" שהוא "שום מקום", היא מנוגדת לרעיון "העם" )

 והאימפריאליזם המסחרי המאפיין אותה הביא להאחדה תרבותית על חשבון כוחה של המקומיות. 

צמת המדינה. וסבורים כי התעצמותה של הפעילות הגלובלית דווקה הגבירה את ע יםהטרדיציונליסט. 2

הם סבורים כי ההתארגנות הכלל עולמית מאפשרת ואף מטפחת הבדלים בין תרבויות ובין חברות 
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שמעוניינות לפתח זהות ייחודית. לטענתם, ביטול הגבולות מגדיל את הגיוון התרבותי, הכלכלי והפוליטי 

אר פרידמן ב"גלובליזציה של הלוקליזציה" שת (. עמדה כזו מתבטאת212-207: 2005לם )הלד, ברחבי העו

 ארצות הברית( בספרו. לדבריו, תופעת ההגירה ממדינות המזרח הרחוק למדינות המערב )507: 2006)

 הגלובליזציה, מחזקת את התרבות המקומית שממנה הגיעו המהגרים,נתפסת כחלק מואירופה( אשר 

 ., וכתוצאה מכך יוצרת מגוון תרבויותת אותם לשמר את תרבותם הייחודיתמעודד

 ,לדעתםת. הטרדיציונליסטילגישה גלובליסטית ה הגישהמשלבים בין  הטרנספורמציונליסטים. 3

הגלובליזציה יוצרת נסיבות כלכליות, מדיניות, חברתיות ותרבותיות חדשות המחוללות לעיתים שינויים 

למית כנמצאת על פני רצף, נויים שליליים. הם מתארים את ההתרחשות הכלל עוחיוביים ולעיתים שי

דו השני "הכול השתנה". לטענתם, התמורות העולמיות ו האחד "הכול נשאר כפי שהיה" ובצדכאשר בצ

של התרבות הן מורכבות, רב ממדיות ורב סטריות, משמע שיש להתייחס לכל התרבויות כאל תרבויות 

החסרונות בהשלכותיה היתרונות ו הצגת. (103: 2007, צאי; 212-211: 2005)הלד,  משפיעות ומושפעות

 ,רכטנברגט ;10-9: 2002 ,גרונאו) טרנספורמציונליסטיתמבטאת גישה  לובליזציה בתחום הכלכלישל הג

כגון פתיחת השווקים הלאומיים ולהצטרפות לכפר הגלובלי יש השלכות חיוביות כך ל (.33-32: 2002

 עלייה של נגישות רוב התושבים; ופשרויות הייצור בעקבות פיזור תהליך הייצור בין מדינותהרחבת א

; התפשטות משברים פיננסיים עולמיים השלכות שליליות כגוןהמקומיים למסחר בנכסים פיננסיים, לצד 

קומיים פגיעה במשקים המ; תנודתיות גבוהה בהכנסותיהם של השכירים ובתפוקתה של כל מדינה

 גישהמבטאים  (510: 2006)ות העדפת השקעות זרות ועוד. גם דבריו הבאים של פרידמן בעקב

אם אתה  "חוק הברזל של הגלובליזציה הוא פשוט מאוד:כלפי הגלובליזציה:  טרנספורמציונליסטית

 חושב שהיא כולה טובה או אם אתה חושב שהיא כולה רעה, כנראה לא הבנת את מהותה".

וכוללת , לפיה הגלובליזציה נמצאת על פני רצף טרנספורמציונליסטיםשת הבעבודה זו אאמץ את גי

( 9: 1997של בארי )תרשים א המציג את התיאוריה שינויים רב ממדיים ורב סטריים, כפי שרואים גם ב

אין בכוונתי לנקוט עמדה כלפי השפעת הגלובליזציה על (. 87-86: 2007של צ'יו וצ'אנג )בדבריהם ו

להשתמש בגישה הטרנספורמציונליסטית לתיאור המצב הקיים היום בישראל  אלא ,תהתרבות הישראלי

 כנקודת מוצא למחקרי. 

 
 הגלובליזציה בישראל 1.2.5

בישראל המגמה הגלובלית מתבטאת בהיפתחות של ישראל כלפי חוץ, ובהפיכת סגנון החיים שקיים בה 

ות מארצות המזרח הרחוק )ראו סעיף לזה של מדינות מערביות. לצד אלה ניכרות גם השפעות מסוימ

(. הייחודיות של ישראל נובעת ממיקומה הגיאוגרפי במזרח התיכון בין מדינות ערביות לא 1.2.5.3

: 2002שילובן בשוק הגלובלי מוגבל ביחס למצבה של ישראל )בראל, שמהן היא מבודדת ושדמוקרטיות 

 (. 2009; אלמוג, 96 :2004קמרבה, ; 188

דמוקרטיות להשתלב בגלובליזציה. מבחינה -מקשים על מדינות המזרח התיכון הלאגורמים שונים 

כלכלית שילובן של מדינות אלו בשוק הגלובלי מוגבל כתוצאה ממדיניות כלכלית מקומית אשר מקשה על 

חתימת עסקאות עם חברות זרות. בנוסף מדינות אלו נמנעות משימוש באסטרטגיות כלכליות זרות 

אינפלציה ולהגביר ביטחון כלכלי. מבחינה מדינית נלקחות החלטות מסוימות של שמטרתן להפחית 

מחמירה על שידורי הטלוויזיה צנזורה וננקטת  ,פוליטיים-מנהיגי המדינות הנובעות ממניעים אנוכיים

(. מבחינה 61: 2011; בומס, 109-108: 2004קמרבה, ) נשלטים וממומנים על ידי השלטוןהמקומית אשר 

דתית מדובר במדינות מוסלמיות שבהן מסורות פונדמנטליסטיות והן רואות בגלובליזציה -תרבותית

התחקה אחר המקור לאיבה הזו ומדבריו עולה כי מוסלמים רבים חשים מושפלים  (2001לואיס )אויב. 
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נוכח הגלובליזציה, משום שהיא מייצגת את עליונות המערב ובראשו ארצות הברית. הפונדמנטליסטיים 

 אים נגד החילוניות והמודרניות, ושני אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהגלובליזציה.יוצ

המעידים על כך שגם מדינות המזרח התיכון הערבי הולכות ונפתחות כלפי  סימניםעם זאת כיום ישנם 

פתיחת שידורי וכתוצאה מכך נוצר מזרח תיכון פתוח לעולם, מודע אליו ודמוקרטי יותר.  ,שאר העולם

הכניסה לתמונה את ערוצי החדשות הבינלאומיים שסיקרו בהרחבה באותה  90-ין בתחילת שנות ההלווי

אביב "בתקופה את מלחמת המפרץ, וכך נחשפו מדינות המזרח התיכון הערבי לחדשות הגלובליות. 

את השימוש  הגבירבהתקוממויות, ושימש האינטרנט תפקיד מרכזי  ,2010שהחל בחורף  "הערבי

( 67: 2011(. ואכן מחקרו של בומס )63: 2011בומס,  ;400: 2000דינות אלה )גהאריב, באינטרנט במ

מיליון  80מעל ) 36%ת על מזרח התיכון הערבי עומדלהחדירה של האינטרנט ( 2011)נכון ל מראה כי

. בגלל עלותו הגבוהה של האינטרנט ומצבם הכלכלי הרעוע של רוב באינטרנט( משתמשיםתושבים ה

(, אך מספר המשתמשים גבוה, מבתי האב 10-16%מדינות אלה, יש אמנם מעט מחשבים )ב האזרחים

גהאריב, ) כגון בתי קפה, בתי ספר וטרמינלים יםציבורי מקומותמשום שאלה מתחברים אל האינטרנט ב

 (.2012רביחא,  ;63-62: 2011בומס,  ;415: 2000

אידיאולוגיה המבוססת על השפעתה של  (1993ים פרס ונאור )חדש", מציגהתיכון המזרח ה" םבספר

הגלובליזציה על המזרח התיכון כולו. רעיון זה שולל את הבדלנות הלאומית של המדינות ודוגל בסתגלנות 

לדברי ליברלית, בדמוקרטיה, בשיתוף פעולה בין מדינות ובשלום כפתרון לבעיות האזור. -לכלכלה הנאו

מיד  –למשך תקופה קצרה  היה כחזון אפשריכון חדש נראה הרעיון של מזרח תי(, 43-39: 2005פורת )-בן

, כאשר תהליך השלום נעצר, ואיתו גם אבדה 2000לאחר הסכמי אוסלו, אולם הוא התפוגג בסוף שנת 

-43: 2005) פורת-בןו (188-187: 2004)האמונה בקרב הציבור הישראלי שיכול לשרור שלום באזור. ידגר 

בקרב הציבור באזור, כעל הגורם המרכזי לעלייתו הגלובליזציה וררת על הקונפליקט שמעים ( מצביע39

ליברלי -המזרח התיכון החדש. בצד אחד של הקונפליקט נמצא הסדר הכלכלי הנאוחזון ולנפילתו של 

נתפס כדבר רצוי ובלתי נמנע, ובצד השני נמצאות ההתנגדויות הרבות המאפיין את הגלובליזציה ו

 .רצון שהיא מעוררת בקרב חלק מהציבורלגלובליזציה ואי שביעות ה

(, נוצר בישראל "מצב 12-11: 2005(, לדעת רם )1.2.3סעיף ) ה בתרשים אהוצגשבדומה לאינטגרציה 

לוקלי( שבו מתקיים דיאלוג מתמיד בין התרבות הגלובלית לבין התרבות המקומית. -גלוקלי" )גלובלי

, ואילו התרבות )בעיקר ארצות הברית ואירופה( דרך העולם המערביהתרבות הגלובלית מועברת לישראל 

המקומית מושפעת ממיקומה של ישראל בלב המזרח התיכון. במצב זה הכוח המניע שינויים הוא 

הגלובליזציה, ובתגובת נגד אליו פועלים לחצים לוקליים )מקומיים(. בישראל מדובר, לדעת רם, במאבק 

 לוקליסטית.-לאומנית-ן מגמה דתיתגלובליסטית לבי-אזרחית-בין מגמה קפיטליסטית

 

 שינויים פנימיים בישראל 1.2.5.1

מלבד השפעתה הכללית של הגלובליזציה בעולם המערבי על הגלובליזציה בישראל כחלק מהמזרח 

ישראליים שעיצבו את הגלובליזציה בישראל. אציג -לעיל(, חלו גם שינויים פנים 1.2.5התיכון )ראו סעיף 

 :המצומצםמהרחב אל אותם כאן 

: מעבר מסביבה כלכלית ממשלתית לסביבה כלכלית פרטית, כלומר מעבר מהלאמה להפרטה .א

מהלאמה שבה לממשלה )למדינה( יש מעורבות משמעותית בתכנון, בויסות ובפיקוח על המשק 

הכלכלי, להפרטה שבה מתנהל רוב המשק על ידי הסקטור הפרטי באופן תחרותי ובמידה מועטה של 

חלוקת  –, והוא כלל שני היבטים 80-תית. תהליך ההפרטה החל באמצע שנות המעורבות ממשל

גזור של  המשק הציבורי לקבוצה קטנה של בעלי הון; ופירוק מדינת הרווחה שבמסגרתו חל מ 
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השירותים החברתיים ומסחורם, כלומר החלפתה של מדינת הרווחה במגזרים שהוגדרו על בסיס 

, והפיכתם לספקי השירותים. מטרתה המוצהרת של ההפרטה עדתי, דתי, לאומי, תרבותי ועוד

כדי שיתאים לכלכלה הגלובלית וישתלב בה, אך בפועל היו לה השפעות  ,הייתה לייעל את המשק

העמקת פערים בין מעמדות, ריכוז  –שליליות לא מבוטלות על הכלכלה ועל החברה בישראל 

מדינת הרווחה, שחיקת מעמד הביניים  השליטה במשק בידי קבוצה קטנה של בעלי הון, פירוק

-14: 2002נוסק,  ;503: 2007 ;2002גוטוויין, ) ין מגזרים שונים בחברה הישראליתויצירת שסעים ב

 (.37-31: 2005; רם, 209: 2005טמן, ; ליי12

נגד ימנית גלובלית -יש הסבורים כי ההפרטה הייתה אילוץ של הגלובליזציה והיא חלק ממהפכת

, כאשר הגלובליזציה חוללה שינויים 20-ר בשנות השבעים והועצמה בסוף המאה האשר החלה כב

( מתנגד לסברה הזו, 2002שהגדילו את השפעתו של ההון על חשבון הפוליטיקה והמדינה. גוטוויין )

ולטענתו תהליך ההפרטה אינו השתקפות של הגלובליזציה בישראל, אלא תוצר של מאבקים 

: 2007משת להם כרקע, אך היא אינה מניעה אותם. לדעת גוטוויין )חברתיים שהגלובליזציה מש

(, ההפרטה בישראל כללה גם את הפרטת התודעה של הישראלים. לדבריו, "הפרטת 510-509

התודעה התבצעה באמצעות מגוון מערכים רעיוניים ששללו את אתוס היחד, תחמו את הדיון 

רכזו את אתוס היחיד ]...[ כך התאים את עצמו הציבורי בגבולותיו של השיח המופרט, והציבו במ

הדיון הרעיוני בישראל לדפוסיה של תרבות המותגים והצריכה של העידן הגלובלי, או ליתר דיוק, 

הגלוקלי". דברים אלה מראים כי ההפרטה משקפת את המעבר מעידן הלאומיות לעידן הגלובליות 

 (.1.2.5.2ציה היא חלק ממנו )ראו סעיף ליזשהאינדיבידוא

והיא חלק  90-: המהפכה הצרכנית מתחוללת בישראל החל מאמצע שנות ההמהפכה הצרכנית .ב

צריכת מוצרי  –מהפכה זו היקף הצריכה הפרטית עלה והרכבה השתנה מסגרת ב .מגמת ההפרטהמ

שינוי משמעותי לצד אלה חל היסוד הצטמצמה והוצאות על דיור, חשמל, דלק ושירותים שונים עלו. 

של אמצעי הניידות והוזלתם בעקבות שכלולם  ל"חויה בין ישראלים לבין אנשים מבאינטראקצ

שינוי זה בא לידי ביטוי בעלייה בכמות שיחות הטלפון והתקשורת העומדים לרשות האדם. 

עלייה משמעותית בכמות הבינלאומיות, בגידול בתשלומים ובהעברות הכספים מעבר לגבול וב

. כל אלה מעידים על עלייה ברמת החיים 1.2.5.3פי שאראה בסעיף , בייחוד לאסיה, כל"חוהטסים ל

 .(84: 2008אלמוג ובלייס,  ;46-43: 2005)רם, בישראל 

: חיזוק התאגידים הכלכליים על חשבון כוחו של מעמד העובדים חיזוקם של התאגידים הכלכליים .ג

המדינות המפותחות . הוא בא לידי ביטוי בהצטרפותה של ישראל לקבוצת 90-הואץ החל משנות ה

תעשייתית ובחתימה על -טק ששיקפה את המהפכה הבתר-העשירות בעולם, בפריחת תעשיית ההיי

: 2005; רם, 14-12: 2002הסכמי סחר חופשי עם מדינות שמהן ניתן לייבא מוצרי צריכה בזול )נוסק, 

34-31.) 

, ואיתו 2000ת שנות ה: מספר האנשים העניים בישראל גדל משמעותית מתחילפערים בין המעמדות .ד

עלה גם אחוז המובטלים במשק. ישראל הופכת פחות שוויונית ופערי המעמדות בה גדולים יותר 

מאשר ברוב המדינות המערביות. הפערים הללו משפיעים על המורל וגורמים לחוסר מוטיבציה 

מגמה של ולפגיעה בביטחון הכלכלי והאישי, בייחוד בקרב מעמד הביניים. כתוצאה מכך קיימת 

לאפשרות כזו בעתיד. מגמה זו יכולה לבטא מעבר מהזדהות קולקטיבית  נכונות, או ירידה מהארץ

המאופיינת בתחושת שייכות לארץ וללאום להזדהות אינדיבידואלית המתרכזת בטובתו האישית 

 (.209-207: 2005)לייטמן,  1.1.5.2של הפרט, כפי שהסברתי בסעיף 
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יותר מאשר  חו"ל: הישראלים חשופים היום לתקשורת מת המוניםחשיפה גוברת לאמצעי תקשור .ה

בעבר. צפייה בטלוויזיה היא הפעילות השכיחה ביותר של הישראלים בשעות הפנאי, ומשתתפים בה, 

ה בישראל. יימכלל האוכלוס 93%רוג )רייטינג( כלפי נתוני הצפייה של הועדה הישראלית למד

תרבות הערוצים והפרטתם שינו את מקו מה ואת תפקידה של התקשורת, והיא הפכה מאמצעי ה 

 (. 279: 2004לאומי וגלובלי )אלמוג, -ביטוי של התנועות האידיאולוגיות לאמצעי מסחר פוסט

: ישראל היא אמנם אחת מהמדינות שעדיין שקועה בנושאים שינוי באופיים של אירועי התקשורת .ו

ון ציון חגים לאומיים ומעורבות בנעשה כגומציינת אירועי תקשורת בעלי אופי לאומי  פנימיים

למצוא בציון אירועי תקשורת בעלי צביון בארץ, אך מגמה זו הולכת ומצטמצמת. עדויות לכך ניתן 

בהגדלת נפח הכתבות החדשותיות העוסקות בתרבויות זרות ובפריחה של עיתונות  בינלאומי,

ל שגדלה החשיפה התקשורתית מסעות, טבע ונוף מרחבי העולם. ואכן, מחקרים מוכיחים כי ככ

למתרחש בעולם, כך קטנה ההתעניינות במתרחש בארץ. במקביל לכך, מתעצמת השפעתן של 

תרבויות זרות בכלל ושל התרבות האמריקנית בפרט, ומתפתחת גישה המעניקה לגיטימציה 

 (.289, 284, 279: 2004לצרכנות ולהדוניזם )אלמוג, 

וצאות המהווים חלק מהגלובליזציה בישראל. הם חשפו את הם גורמים או ת השינויים הללו ששת

לקחת חלק  הובילו אותםעוצמה שונות, ואולי  לתרבויות זרות )בייחוד לתרבות המערב( בדרגות אזרחיה

רצון המתבטא בצריכה גוברת של מוצרים מיובאים, בירידה מהארץ או  –מסוים בתרבות הגלובלית 

ה במספר הטיסות היוצאות בכלל וליבשת אסיה בפרט, כפי שאראה לאפשרות כזו בעתיד ובעליי נכונותב

 .1.2.5.3בסעיף 

 

 מעבר מלאומיות לגלובליות 1.2.5.2

לאום מגדיר עם כ"בני האדם היושבים על הטריטוריה העצמאית המבקשת לנהל את חייה באופן עצמאי 

: 1983)אורנן  בדיאלקט ובשפה" ]...[ ולכן ייתכן שבני הלאום יהיו שונים זה מזה בדת, בגזע, במסורת או

 .10"מהווים את הלאום המרכיב אותהמדינת ישראל כלל אזרחי לפיכך " (.11

כ"מין ייחודי של פטריוטיזם, מין שנעשה נפוץ ודומיננטי רק בתנאים ( הגדיר לאומיות 175: 1994גלנר )

אחרים". הלאומיות , אבל לא במקומות או בזמנים חברתיים מסוימים, שאכן שוררים בעולם המודרני

מתייחדת, לדבריו, במספר מאפיינים: היחידות הלאומיות הן הומוגניות מבחינה תרבותית ומבוססות על 

 ;הן מקיימות או שואפות לקיים מערכת חינוך שתאפשר המשכיות לתרבותם ;ערכים אוניברסליים

יד לבין החברה, כלומר מבנה האוכלוסיות שלהן הן אנונימיות, זורמות וניידות ואין בהן תיווך בין היח

החברה מאפשר קשר ישיר בין האדם לחברה, ולא דרך השתייכותו של האדם לקהילה מסוימת הנכללת 

 (.175, 58-57, 53: 1994באותה חברה )גלנר, 

 היבט גלובלי במובן של חלוקה כללית ללאומים ,אותו הדגיש גלנר בהגדרתו ,תרבותי-בפן החברתי יש

( 75-74, 68: 2008אלמוג ובלייס )גם . , מעין "גלובליזציה של ייחודיות"משותפים המושתתים על ערכים

עוסקים בהיבט הגלובלי של הלאומיות. לדבריהם, מדינות שונות שהוקמו אמנם לא נשענו על מודל 

הן התבססו על עקרונות לאומיים דומים; קיבצו  –גלובליים -לאומי אחיד, אך לכולן מאפיינים משותפים

בעלי תכונות לאומיות משותפות לכדי יצירת זהות נבדלת;  ותפסו בעלות על היחידה הגיאוגרפית,  אנשים

 כלומר על מדינת הלאום.

                                                 
 .02.10.2013טענות המערערים,  – 3: עוזי אורנן נגד משרד הפנים, סעיף 8573/08ק מתוך פסק דין בג"צ בתי 10
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שינויים שחלו כפי שהם מתבטאים ב ,( חקר את השינויים בלאומיות הישראלית12-9: 2004ידגר )

הוא הבחין . ת המילניוםממלחמת ששת הימים ועד תחיל עיתונות החלפרשנויות ובתכנים המובאים בב

גלובלית )"עם ישראלית -זהות לאומיתבין ל )"עם סגולה"( מתבדלת יהודית-ישראלית-זהות לאומיתבין 

כל של  וככל העמים"(. לדבריו, המתח בין הלאומיות המתבדלת לבין הלאומיות הגלובלית עומד ביסוד

לדאוג לטובתם של כל בני האדם  מצד אחד מטרת קיומם של לאומים היא – הישראלישל לאום, לא רק 

באשר הם ולשמור על ערכי מוסר אנושיים גלובליים, ומצד שני הלאום מדגיש את ייחודיותה של אומה 

 מסוימת ביחס לאומות אחרות. 

( עולה כי זהות לאומית יכולה להיות מכוונת כלפי פנים 2004( ושל ידגר )1994מדבריהם של גלנר )

היות מכוונת כלפי חוץ ולהתאפיין בערכים גלובליים. שתי ההזדהויות הללו ולהתאפיין בהתבדלות, או ל

הוצג בתרשים דבריו עיבוד של ( ש1997נמצאות על פני רצף שעליו נע הנרטיב הלאומי בישראל. גם בארי )

(. הוא 1.2.3מצביע על שתי ההזדהויות הללו בבואו לתאר את תוצאות הגלובליזציה )ראו סעיף  א לעיל,

להן גם אפשרות של אינטגרציה בין התרבות המקומית לבין התרבות הגלובלית ואפשרות של מוסיף 

 . , ואולם אין הוא עוסק בישראלחוסר השתייכות תרבותית

 ( מתארים את המצב החברתי בישראל כמושתת על ארבע דיכוטומיות:28-26: 1991) ל ובית הלחמיסוב

חילוניים. המצב הזה יוצר חברה מלאת  /דתיים ; כנזיםאש /ספרדים  ;יהודים /ערבים  ;מלחמה /שלום 

תיכונית -מצד אחד, ישראל היא מדינה ביבשת אסיה שנטמעת בתרבות המזרח ,פרדוקסים. כך למשל

 רואה באירופה מודל חברתי ואישי ומושפעת מאמריקה הרחוקה. מצד אחר היא אך  ,המקומית

( בישראל כמושפעת new religionהדת החדשה" )( מצביע על "50-49, 15-14, 12) 1992בית הלחמי, 

מצד אחד היא ישראלית, ומצד שני היא משיקה ליהדות,  –מאופיה הפרדוקסלי של החברה הישראלית 

 ,מבחינה זו שהיא משמרת את האמונה באלוהים ובעולם הרוחני, אם כי זונחת את רוב מצוות היהדות

נצרות. אוסיף כי היא גם משיקה לגלובליזציה, ואף מקבלת השראה מדתות אחרות כמו הינדואיזם ו

הן  ;1950אחרות בעולם: כולן הופיעו אחרי  "דתות חדשות"מבחינה זו שיש לה מאפיינים המשותפים ל

ולכולן רכיב פסיכותרפויטי במערכת האמונות והמצוות שלהן )נידלמן,  ;פועלות בשיטות ארגון מודרניות

שלב ראשוני  פתמשק( ותלוקלי-ות)גלובלי שהגלוקליותתן לשער ני (.13: 1992בתוך בית הלחמי,  1970

במעבר מהזדהות לאומית להזדהות גלובלית המוגדרת כתחושת השתייכות לקבוצה בעלת ערכים 

גלובליים כגון: חדשנות, פתיחות לשינויים, נכונות לשיתוף פעולה, פתיחות למגוון התרבותי הקיים ועוד 

 ( מתאר את המגוון התרבותי הקיים בישראל החל 48: 1992ת הלחמי )בי (.44, 5: 2006)שוקף וארז, 

תזוזות בין פלורליזם ויוצר שהישראלים עומדים בפניו והוא  "סופרמרקט של הזדהויות" כ 1970משנת 

 .דתות

( בדקו מהם הערכים המניעים את הרצון להזדהות עם הקולקטיב 828-821: 2011בוצ'ן ושותפיו )

קרם הם מזכירים מחקרים קודמים אשר הצביעו על העדפה להזדהות עם הגלובלי. בסקירת מח

הקולקטיב המקומי על רקע אתני, לאומי או דתי, ומוסיפים כי מחקרם בודק לראשונה מה מניע את 

ההזדהות עם הקולקטיב הגלובלי, כלומר הם מתייחסים אל התרבות הגלובלית כאל קולקטיב. על סמך 

ההזדהות עם הקולקטיב הגלובלי היא במובן מסוים המשכה של ל בישראסבורה כי  אני ,מחקרם

: 2004, שהרי הלאום הישראלי מתפצל, לדברי ידגר )11ישראלי גלובלי-ההזדהות עם הקולקטיב הלאומי

-לאומית לעומת ישראלית גלובלית )"עם ככל העמים"(-לאומית –וכאמור לעיל, לשתי זהויות  (12-9

                                                 
ובו התייחסות לתחושות השתייכות כלפי קבוצות שונות  1.3.1.3( בסעיף 1980ראו תיאור מחקרה של בוקשטיין ) 11

 דהות עם החברה הגלובלית.הז –חסותי לקולקטיביות כלפי חוץ בתוך ישראל כרקע להתיי
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עם הקולקטיב הגלובלי ועם הקולקטיב  –. שתי ההזדהויות גולה"(יהודית מתבדלת )"עם ס-ישראלית

 רצון להשתייך לקולקטיב מסוים. –חברתי של האדם -ל אותו צורך פסיכוישראלי גלובלי עונות ע-הלאומי

הלכה ונשחקה  80-(, עד למחצית הראשונה של שנות ה124-123, 104, 84-83: 2008לדברי אלמוג ובלייס )

חברה המכוונת למטרות לאומיות שבראשן הצלת העם היהודי והקמת מדינת המערכת הלאומית, ו מ 

היהודים, הפכה החברה הישראלית לביקורתית ולאגוצנטרית יותר, ואיבדה את הסולידריות השבטית 

 –פטריוטיות במודל חלופי בשלה. בעקבות שינוי זה הוחלף "איש הלאום" המאופיין בקולקטיביות ו

פתיחות ליברלית באינדיבידואליות ובכישורים טכנולוגיים, בבחומרניות,  "הגלובליסט" המאופיין

ותרבותית כלפי הזר והאחר. זהות הגלובליסט אינה מוגדרת באמצעות דת, עדה, גזע או לאום, אלא 

(, גם בעולם האמנות 142, 136: 2012באמצעות המקצוע ותרבות הפנאי. מעבר זה מתבטא, לדברי עפרת )

וון של "זהות גלובליסטית בלתי מתבדלת" ועבר מהאמנות העממית, הקולקטיביסטית, הישראלי שנע לכי

דלת החומר שנושאת מסר של "כאן לא שם"; דרך האמנות המודרנית הסוגדת לאמן האינדיבידואל; ועד 

 לעידן הגלובלי שבו האמנות ממוסחרת ונושאת מסר של "כאן, שם ובכל מקום".

נתמקד בקבוצת הרוב בישראל, המזוהה אצלו עם אזרחי ישראל ( סבור כי אם 29: 2005גם רם )

, נגלה נטייה ברורה למעבר מהמגמה הלוקליסטית למגמה הגלובליסטית. הוא מציג חילוניים-היהודיים

ה היהודית בישראל החל משנות ימעבר זה על פני ציר זמנים המתאר את התמורות שחלו בקרב האוכלוסי

-ם ב שלהלן, בצדו הימיני של הציר נמצאים דפוסים לוקליים )ניאו. כפי שניתן לראות בתרשי90-ה

   לאומיים(.-לאומיים(, ובצדו השמאלי עומדים מאפיינים חברתיים גלובליים )פוסט

 

 

 

 

 

 

 

 

אם כן הערכים הקולקטיביסטיים המאופיינים בלאומיות הוחלפו בערכים גלובליים, אך קיימת, כאמור, 

רצון להשתייך  –חברתי של הפרט -פסיכו אותו צורךהללו עונים על  אפשרות כי שני סוגי הערכים

 לקולקטיב מסוים. בנוסף חוקרים, כמו אלה שציינתי לעיל, מצאו בלאומיות עצמה היבטים גלובליים.

יהודיים ייחודיים. כך -יש להבחין בין מאפייני הגלובליזציה בישראל לבין מאפיינים ישראליים

פרד הן מהיהדות הקבליסטית שנחשבת לבעלת אופי מאגי והן מהיהדות המיסטיקה היא חלק בלתי נ

(. גישות מיסטיות שונות 28-27: 1996החסידית שהרוחניות בה מרוכזת סביב דמות הצדיק )אידל, 

חכמים רבים עסקו בה, מדרשי האגדה מלאים  –מאפיינות את הדת היהודית והנומרולוגיה ייחודית לה 

(. לאור 86-85, 14: 2002בה כדי לפרש את ההלכות, התפילות והפיוטים )שיר, בה וחסידי אשכנז השתמשו 

 זאת לא ניתן לקשור את הגישות המיסטיות הללו עם השפעות מהמזרח הרחוק שבהן אדון בסעיף הבא.

 
 העידן החדש 1.2.5.3

ף סעי)ראו  ההשפעות הפריפריאליותהיא חלק מן בכלל ההשפעה של תרבויות אסייתיות על המערב 

(. מקורה New Ageתרבות "העידן החדש" ) (. מעבר לכך ישראל נחשפה לתרבויות אסייתיות דרך1.2.2.6

 , כמו גם לשאר העולם,בייחוד בהודו, בסין ובתאילנד, והיא חדרה ארצה –של תרבות זו במזרח הרחוק 

  : ציר הגלובליזציה בישראלבתרשים 
 

 

 

 

 

 לוקליות
 אתנית לאומיות-ניאו

 דתיות
 ריכוזיות

 קולוניזציה-היפר
 חקלאות ותעשייה
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 חילוניות
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 קולוניזציה-דה
 תעשייה-פוסט
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יינית בישראל התרמילאות אופ .מבקרים במדינות המזרח הרחוקה ( תרמילאים1) במספר דרכים:

( עלייה ברמת החיים של האוכלוסייה בארץ שלא הרבתה לטוס 2)השירות הצבאי; סיום לאחר לתקופה ש

( 4) ;( דעיכת תחושת הלאומיות המאופיינת ברצון לראות נופים נוספים מלבד נופי הארץ3) ;לחו"ל בעבר

לפי נתוני ו היא ש. העדות לדרכים הללקשרי המסחר שהולכים ומתפתחים בין ישראל לבין הודו וסיןו

הנוסעים  מספרב 94%חל גידול של יותר מ 2011ועד שנת  2000משנת , 12הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פחות מ  ולאמריקה שבה חל גידול של 27%היוצאים ליבשת אסיה, בהשוואה לאירופה שבה חל גידול של 

 .(2011עצר,  ;2010; אלמוג, 107-106: 2008אלמוג ובלייס, ) 22%

מהוות את שני יעדי הייצוא הגדולים של ישראל במזרח הרחוק. שתיהן מוגדרות כמדינות יעד  סיןהודו ו

במדיניות סחר החוץ של ישראל, בעיקר בגלל הצמיחה הכלכלית המואצת שלהן המהווה פוטנציאל עצום 

. 2003. בין הודו לבין ישראל קיים הסכם שיתוף פעולה כלכלי שנחתם בשנת עבור החברות הישראליות

ההסכם כולל הפחתת מכסים הדדית, הקלות בהשקעות זרות, פטור ממס על השקעות, הקלות במתן ויזה 

והקלות על סחר בשירותים. תחומי המסחר בין ישראל לבין הודו כוללים טכנולוגיות חקלאות 

חתם ים הסכם סחר שנבין סין לבין ישראל קיטכנולוגיה וטכנולוגיות מידע. -מתקדמות, יהלומים, ננו

מייצאת לישראל מגוון מוצרים הכוללים ציוד חשמלי, טקסטיל, מתכות פשוטות  וסין ,1992בשנת 

 140על שבעה מיליארד דולר, פי  (2011נכון לר הכולל בין ישראל לבין סין עומד )ומוצרי צריכה. המסח

; 2011)עצר, , עם כינון היחסים הדיפלומטיים והחתימה על הסכם הסחר 1992ב ביניהןמהמסחר הכולל 

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף ; 28: 2011הודו,  –לאומי-המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין

 (.21: 2011סין,  –לאומי-פעולה בין

"העידן החדש" הוא תופעה אשר מושתתת על הרצון למצוא חלופות למצב הקיים ולשנותו, כגון חיפוש 

אמפירית(, חיפוש חלופה לסגנון החיים המערבי -ת )לוגיתחלופה לצורת המחשבה והניתוח המערבי

המודרני, העדפת מדעי הרוח על פני המדעים המדויקים ועוד. החלופות שמתקבלות מאופיינות בכמיהה 

 (. 2010ארצי, הסובלני, השורשי וההוליסטי )אלמוג, -לעולם הרגשי, הלא

חדש". אציג כאן ארבעה מתוכם אשר ישנם מספר גורמים להעצמת הפופולריות של תרבות "העידן ה

נוגעים לענייננו. הגורם הראשון ייחודי לישראל, והשאר מאפיינים לא רק את ישראל, אלא את העולם 

 (.2010; אלמוג, 107-106: 2008אלמוג ובלייס, )כולו 

דעיכת הרוח הציונית: תחושת הלאומיות אשר תפסה מקום נכבד בחיי האזרחים בישראל דעכה,  -

 לל של זהות שיש למלאו מחדש; ונוצר ח

התפתחות העולם המערבי: "העידן החדש" שמבטא חזרה לטבעי ולאמיתי הוא תגובת נגד  -

 להתפתחות העולם המערבי, המתועש והמלאכותי; 

שאיפה ליציבות: בעולם המודרני הכול זמני, משתנה במהירות ורווי בגירויים. בעקבות זאת נוצרת  -

 ליציבות; כמיהה לחיפוש עצמי שיוביל 

חלק , האינדיבידואליזם תופס 1.2.5.2-ו 1.2.1עליית ערך האינדיבידואליזם: כאמור בסעיפים  -

בסולם הערכים הגלובלי. הוא גורם ליצירת דור נהנתן ואגוצנטרי אשר בוחר בתרבות "העידן 

 הן כמפלט למשברים ולחרדות שבחייו, והן כמימוש של צורך רוחני ביצירת זהות אישית. החדש"

                                                 
י הרבעון הסטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה שפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתאריך על פ 12

שפורסמו באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתאריך  2011ועל פי הנתונים השנתיים לשנת  15.12.2005

28.11.2012. 
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ת, הצורך בסולידריות, בזהו –אם כן תרבות "העידן החדש" נותנת מענה לצרכים מהותיים של האדם 

כיוון כיוונית של הגלובליזציה. -ביציבות ובמתן משמעות לקיומו, והיא מבטאת את ההשפעה הדו

גם אחריה  אתחקהבשאר העולם, גם שתרבות ה"העידן החדש" היא חלק מהגלובליזציה בישראל, כמו 

 בדיקת נימוקי הורים לבחירה בשם הפרטי של ילדם.ב

 

גלובליזציה נוצרת תלות גדולה בין תרבויות, חברות וכלכלות שונות. יש לומר כי ב 1.2לסיכום סעיף 

על בתרשים ב,  1.2.5.2בהגדרה לגלובליזציה ובסעיף  1.2.1, כאמור בסעיף התרבות הגלובלית הזו נשענת

. יש לה גורמים מדיניים, תרבותיים, אך מושפעת גם מהפריפריה, חילוניים-ערכי יסוד מערביים

משפטיים, כלכליים, תקשורתיים וטכנולוגיים, והיא יוצרת ביחד עם התרבות המקומית ארבע הזדהויות 

קבלה מוחלטת של התרבות התבוללות שמשמעה  –לעבודה זו יותר אפשריות ששתיים מתוכן רלוונטיות 

)המקומית  ואינטגרציה שמשמעה שילוב בין שתי התרבויות ;המקומית זניחת התרבותהגלובלית לצד 

בישראל המגמה הגלובלית יצרה בתגובה לתרבות המקומית מצב בו מתקיים דיאלוג מתמיד  והגלובלית(.

בין התרבות הגלובלית לתרבות המקומית. ניכר כי הגלובליזציה משפיעה על ישראל הן דרך העולם 

ית, והן דרך הפריפריה ובראשה הודו וסין. מעבר להשפעות הללו התרחשו המערבי ובראשו ארצות הבר

 שלעיל( אשר עיצבו את הגלובליזציה בישראל.  1.2.5.1כאן שינויים פנימיים )ראו סעיף 

 

 

 שמות פרטיים וגלובליזציה 1.3

 העתהשם הפרטי והגלובליזציה.  –סקרתי את שני התחומים המרכזיים הנוגעים לשאלת המחקר לעיל 

הקשר בין שפה לגלובליזציה יבוא שני התחומים תוך בדיקת נקודות ההשקה והחפיפה ביניהם. שלב בין א

. העולות בה וממנה ובבעיותכזו צורך בשפה גלובלית, במאפייניה של שפה בפרק זה לביטוי בעיסוק ב

כמדד  עסוק בשם הפרטיאה האנגלית כשפה גלובלית, ולבסוף שפסקור מחקרים על מעמד האבהמשך 

למערכת הערכים החברתית ולשינויים החלים בה בעשורים האחרונים, תוך דגש על מעבר מהזדהות 

 .שבה נכללת גם הזדהות אינדיבידואליתלאומית להזדהות גלובלית 

 

 הקשר בין שפה לבין חברה  1.3.1

 המקרומת קרו. בריקרו וברמת המברמת המ –בין שפה לבין חברה נעשית בשתי רמות בקשר ההתבוננות 

נמנה מגע בין לשונות כגורם , המיקרוברמת , ואילו כתוצר של מערכת ערכים חברתיתנתפסת שפה ה

(. כדי להמחיש 189-188: 1996זהיגנג ומיקלין, ; 61: 1981לשינויים במערכת הערכים החברתית )אקינסו, 

 את הקשר בין שפה לבין חברה הכנתי את התרשים הבא. 
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 : הקשר בין שפה לבין חברה ברמת המקרו וברמת המיקרוגתרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשינויים בדפוסי השמות הפרטיים הנבחרים בחברה מסוימת  עומדת התבוננות במרכז העבודה שכאן

 המקרוהיא דוגמה להתבוננות ברמת  . התבוננות זותרבותיים באותה חברה-כביטוי לשינויים חברתיים

 ,, כלומר מערכת הערכים החברתית והשינויים בה באים לידי ביטוי בשפהס שבין שפה לבין חברהביח

המגע של השפה . לעומת זאת להלן( 1.3.1.2בדמות דפוסי הבחירה בשמות הפרטיים )ראו סעיף למשל 

 על מערכת הערכים החברתית בישראליכול להשפיע  בהיותה שפה גלובלית,שפה האנגלית העברית עם ה

קשר בין זו מבטאת את ה דוגמה .ולהוביל לשינויים כדוגמת המעבר מהזדהות לאומית להזדהות גלובלית

   .להלן( 1.3.1.3)ראו סעיף  המיקרושפה לבין חברה ברמת 

 

 שפה גלובלית 1.3.1.1

כאשר בני קהילות שונות בעלי שפות שונות באים במגע, עולה צורך בשפה משותפת שתשמש כשפה 

השונות, אך לא תהיה בגדר שפת אם,  יהם. שפה זו תהיה שפת התקשורת עבור בני הקהילותהמתווכת בינ

לפחות לא של כולם )"לינגווה פרנקה"(. לעיתים נבחרת שפה מסוימת על ידי קהילות שונות שמאמצות 

את שפתה של הקהילה החזקה יותר באותו אזור, ולעיתים השפה המשותפת מגיעה מחוץ לגבולות 

האזור. במקרים אחרים נסיבות פוליטיות, כלכליות או דתיות מובילות לבחירה בשפה  המדינה או

 (.11: 2003מסוימת, ולא שיקולים גיאוגרפיים )קריסטל, 

כשפת במהלך ההיסטוריה שימשו שפות שונות כ"לינגווה פרנקה": השפה הארמית שימשה בימי בית שני 

ברחבי העולם שפה הערבית הערבי הפיץ את ה כיבושה ;התקשורת המשותפת לכל האימפריה הפרסית

, סחרשפת ההיא שימשה כ( 14-מאה הלספירה עד ה 600) האימפריה המוסלמיתבתקופת המוכר דאז, ו

כפי שנראה ו ;20-במחצית הראשונה של המאה השימשה כ"לינגווה פרנקה" הצרפתית ; מדעוה תרבותה

(, במחצית השנייה של המאה הקודמת האנגלית דחקה את הצרפתית, ומאז היא 1.3.1.1.1מיד )ראו סעיף 

 מהווה "לינגווה פרנקה".

חמש השפות הנפוצות  ,(4: 2007 בתוך סלבי, 2007) "נקרטההאנציקלופדיה הממוחשבת "אלפי נתוני 

מובן שאין זהות בין ביותר בעולם כיום הן המנדרינית, הספרדית, האנגלית, הערבית וההודית, בסדר זה. 

ארבע מתוכן )המנדרינית, הספרדית, הערבית וההודית( אינן שפות נפוצות לשפות גלובליות, ואכן 

בקרב מדינות שתושביהן  יד של שפה רשמיתתפקממלאות אינן כל הארבע גם משמשות כשפה גלובלית. 

 מיקרו
 מגע בין לשונות

 
 

שינויים במערכת 
 הערכים החברתית

 מקרו
מערכת ערכים 

 חברתית
 
 
 שפה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
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 , כלומר הן אינן שפות שהוכרזו כבעלות מעמד חוקתי באותן מדינותים של אותה שפהידוברים ילידאינם 

 .שבהן הן אינן שפות הילידים

( טוען כי שפה לא הופכת להיות גלובלית בשל המאפיינים הלשוניים שלה, היינו 10-9: 2003קריסטל )

או משום שהיא שימשה בעבר כלשון ספרותית בעלת מוניטין  ,אוצר מילים מצומצםפשוט ודקדוק ברור ו

שהפיצה תרבות או דת מוכרת. כל הגורמים הללו עשויים לגרום לאנשים ללמוד שפה נוספת, אך אף אחד 

בייחוד  –מהם לא יכול לבדו לגרום לשפה להפוך לגלובלית. להבדיל מכל אלה, הכוח של דוברי השפה 

, לשפה (10: 2003קריסטל )ו (220: 1992הוא שגורם, לדעתם של האנרז ) –ח הפוליטי והצבאי שלהם הכו

 מסוימת להפוך לשפה גלובלית, ואילו הכוח הכלכלי הוא שמשמר ומחזק את היותה כזו.

 

 האנגלית כשפה גלובלית 1.3.1.1.1

בפני  חושפתהשפה האנגלית זו:  משפיעות זו עללשונית -יה כתופעה חוץגלובליזצההשפה האנגלית ו

. תהליך גלובלית את השפה האנגלית כשפה ממצבתוהגלובליזציה  ,אזרחי העולם את התרבות הגלובלית

(, ומאז ועד היום הוא 19-סוף המאה ה)עד אנגלית עם היות בריטניה אימפריה הדוברת  הדדי זה החל

, גירידהארדס; 3: 2007)מיידנס, , בין היתר באמצעות אימפריית האינטרנט ממשיך עם ארצות הברית

בריטניה וארצות הברית מומחשת  –התפשטותה של האנגלית באמצעות שתי האימפריות  (.2: 2010

 בתרשים שלהלן.

: 2003)קריסטל,  האמריקני והבריטי –הצגת העץ המשפחתי של השפה האנגלית על שני ענפיו : דתרשים 
70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7-5מנקודת מבט היסטורית, לפני ארבע מאות שנים השפה האנגלית הייתה שגורה כשפת אם בפיהם של 

 20-, תחילת המאה ה19-מיליון דוברים שהתגוררו ברובם בקבוצת האיים הבריטיים. בסוף המאה ה

. לית, אך עדיין לא שימשה כשפה גלובארצות הברית –הפכה האנגלית להיות שפת האימפריה הכלכלית 

האנגלית מה להתפשטות התרבות המערבית בכלל ולתפוצת השפה תר 1991ב המועצות-נפילתה של ברית

המלחמה הקרה במה שנחשב כניצחון לתרבות המערב. כתוצאה בפרט, משום שלאחר נפילתה הסתיימה 

י שפה האנגלית הפכה להיות שפת התעשייה המשפיעה על כל תחומי החיים: פרסום, חדשות, סרטהמכך 

 (. 25, 3: 2007קולנוע, תקליטי מוזיקה, תקשורת ועוד )סלבי, 
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 400השפה האנגלית מדוברת כשפת תקשורת בקרב יותר משלושה מיליארד דוברים, שרק עבור  כיום

 (. האנגלית משמשת כשפת התקשורת הגלובלית של העולם4-3: 2007מיליון מתוכם היא שפת אם )סלבי, 

-רשמית ביותר מהיא מתפקדת כשפה חומי המדע, העסקים והפוליטיקה. שימוש בתהמודרני, ונעשה בה 

מלחמת העולם השנייה ניתן להצביע עליה כעל השפה הגלובלית המשמשת  , ולמןמדינות בעולם 75

 (.1: 2008)קובנר ורוזנהויז, ממקומות שונים לתקשורת בין אנשים 

ראשית, השפה  –ת לשני גורמים מרכזיים מייחס את מעמד האנגלית כשפה הגלובלי( 5-1: 2003קריסטל )

האנגלית ממלאת תפקיד מיוחד במדינות שבהן היא מוכרת כשפה שנייה, מפני שהיא משמשת בהן כשפת 

התקשורת בתחום הפוליטי, הכלכלי, המשפטי, התקשורתי והחינוכי. שנית, היא נלמדת בבתי הספר גם 

רוסיה, מצרים, ברזיל, אלג'יריה ועוד. כלומר  במדינות שאינן מחשיבות אותה לשפה רשמית כגון סין,

מוסיף  (10: 2003קריסטל )רשמית במדינות הללו. לצד שני הגורמים האלו, -היא מתפקדת כשפה סמי

גיאוגרפיים )"המקום הנכון -גורמים משניים: פוליטיים, צרכניים, תרבותיים, טכנולוגיים והיסטוריים

 ו לכך שהשפה האנגלית מתפקדת היום כשפה גלובלית. בזמן הנכון"(. כל הגורמים יחדיו הוביל

( היא מתפקדת כשפת תקשורת בין 1השפה האנגלית נושאת על עצמה ערכים גלובליים בשלושה אופנים: )

( היא מאומצת כשפה מקצועית לתחומי הטכנולוגיה והכלכלה 2מדינות ותרבויות בעלות שפות שונות; )

( 3כך היא מעצבת את הטרמינולוגיה של מקצועות שונים; ) –ת במדינות שאזרחיהן אינם דוברי אנגלי

 (.251: 1989היא מסמלת ערכים המבטאים באופן סטריאוטיפי סגנון חיים מודרני )הארמן, 

( סבור כי מבחינה חברתית האנגלית נמצאת היום בשיא עוצמתה, אולם הוא 127-123: 2003) קריסטל

, גם אם לא רבים בהיסטוריה העולמית ששפות בעלות מוניטיןמביע דאגה מעתידה, ומסביר שהיו מקרים 

ים דעכו ומתו, כך הלטינית, הצרפתית ואפילו העברית. קריסטל מודאג משינוי תפקדו כשפות גלובליות,

בקרב אזרחי מדינות שונות.  האנגליתאנטגוניזם כלפי השפה יפתחו אשר פוליטיים, כלכליים ותרבותיים 

בארי  אצללות לפנות גם כנגד התרבות הגלובלית בכלל. אלו מוצגות כהיבדלות תחושות שליליות אלו עלו

, כלומר שמירה על התרבות הלאומית בקנאות במקביל (שלעיל 1.2.3בסעיף  וראו גם תרשים א ;1997)

: 2003סבור קריסטל ) מבחינה פוליטיתלהתנגדות לתרבות הגלובלית שהשפה האנגלית היא חלק ממנה. 

בריטיות ואמריקניות לשעבר עלולות לפתח התנגדות לשפה האנגלית מתוך רצון ושבות מ( כי 127-123

חושש קריסטל כי גושי מדינות  מבחינה כלכליתליצור מדינה עצמאית ששפה היא חלק הכרחי ממנה. 

מבחינה תרבותית הוא טוען אזורית שאינה תלויה במרכז הסחר העולמי. -כלכלה עצמאיתלפתח יעדיפו 

את האפשרות כי בעוד  נגלית בימינו היא אמנם פופולרית ואהובה, אולם לא ניתן לפסולכי השפה הא

 רק בשפת , למשל לחזור ולהשתמשמאה אחת יהיו תרבויות שירצו לחזור ולפתח זהויות ייחודיות משלהן

 .אמם

 

 השפה האנגלית בישראל 1.3.1.1.1.1

בישראל )פלשתינה(, הייתה השפה האנגלית  ועד לקום המדינה, ֶמֶשְך שלטון המנדט הבריטי 1922משנת 

שפה רשמית. בכתב המנדט שהעניק חבר הלאומים לבריטניה על ארץ ישראל, נקבע כי אנגלית, עברית 

כי כל המסמכים הרשמיים אז וערבית יהיו שלוש השפות הרשמיות בארץ ישראל. בהתאם לכך הוחלט 

 המחייב:ינוסחו בשלוש השפות, אך הנוסח האנגלי ייחשב כנוסח 

"כל הפקודות, המודעות הרשמיות והטפסים הרשמיים של הממשלה וכל המודעות הרשמיות של 

רשויות מקומיות ועיריות באזורים שייקבעו על פי צו מאת הנציב העליון יפורסמו באנגלית, בערבית 

ובעברית. בהתחשב עם כל תקנות שיתקין הנציב העליון, אפשר להשתמש בשלוש השפות במשרדי 

ממשלה ובבתי המשפט. אם תהא כל סתירה בין הנוסח האנגלי של כל פקודה או מודעה רשמית או ה

 טופס רשמי ובין הנוסח הערבי או העברי שלהם, הולכים אחר הנוסח האנגלי."
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  (1922, 82, סעיף )"דבר המלך במועצתו"

 13תיקון בחוקל הכניסה ממשלת ישראהקמת מדינת ישראל סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ועם 

חרג מעברה של  השימוש בשפה האנגלית בישראלכיום החיוב להשתמש בשפה האנגלית. את אשר ביטל 

להיות חלק אינטגרלי מהעולם המודרני ומהכפר רצון מהישראל כחלק מהמנדט הבריטי, והוא מונע 

אלא כדרך כל  ,סטוריילקשר הה סבחוק, ואינו מיוחעוגן מעמדה של האנגלית היום אינו מהגלובלי. 

העולם נעשה בה שימוש בתחומים מקצועיים שונים, בקשרי חוץ, בשלטי הכוונה, בתוויות על אריזות 

 (.2010בוניץ',  ;4: 2001רפאל, -יום כעל "שפה לא זרה" )בןלכן ראוי לדבר עליה ה מזון ותרופות ועוד.

 

 השם הפרטי כביטוי למערכת ערכים חברתית )רמת המקרו( 1.3.1.2

פרטי. עם זאת קיימים הבדלים בין  םשמקבל  חברהלוד בכל תרבות ובכל י(, כל י1.1שראינו )סעיף כפי 

במנהגי מתן שמות, סוגי שמות, מספר השמות לכל אדם, חקיקה והסדרה בחוק של שמות תרבויות ה

תרבותי שלה )ראו בסעיף -חברתיההווי את האוצר השמות הפרטיים של חברה מסוימת משקף ועוד. 

הרווחות באותה חברה  העמדותעל (. כלומר מעיון בשמות הפרטיים בתרבות מסוימת ניתן ללמוד 1.1.5.2

(, ובאלה 102: 2003; עוקשי, 673-672: 2003ייט, בר ;502: 2000הנתונה )גרהארדס והאקנברוץ',  בתקופה

כי בחירת שמות  ( גילה88: 2005ואכן גרהארדס ) .(256-255: 1989הארמן, ) גם עמדות כלפי גלובליזציה

 פרטיים בגרמניה מבטאת זיקה ומשיכה לתרבויות זרות כחלק מהגלובליזציה. 

של ההורים בשמות פרטיים שינויים חברתיים ותרבותיים מתבטאים בשינויים בדפוסי הבחירה 

תרבותי -. אותו מסר היסטורישל חברה מסוימת תרבותי-מסר היסטורי נושאשם הפרטי , ולכן הלילדיהם

ירוש מהמערכת החברתית הסובבת את נושא השם. לפיכך אפשר שהורה יעדיף שם מסוים על פני מקבל פ

: 1985הערך החברתי המיוצג בשם הנבחר )דינור,  עליחס חיובי מהסביבה מתוך ציפייה לקבלת שם אחר 

: 2008ו, ; נדב ושותפי1: 2008; גריצן, 489: 2005; ג'ייאראמן, 7: 2004; קרנצלר, 88: 1991; שלו, 82, 9

43-42.)  

יכולה להעיד על השפעת הגלובליזציה על מעניקי השם. השפעה זו ילודים יבחירת שמות פרטיים ל

( והגבירו את 1.2.5.1מתבטאת, בין היתר, בשני תהליכים פנימיים שהתחוללו בישראל )ראו סעיף 

כה הצרכנית שהובילה המהפ( 1) –ובתוכן התרבות הגלובלית חשיפתם של אזרחי המדינה לתרבויות זרות 

לשכלולם ולהוזלתם של אמצעי הניידות והתקשורת והובילה לעלייה בכמות שיחות הטלפון הבינלאומיות 

לחוסר מוטיבציה הגידול בפערים בין המעמדות שהוביל ( 2) ;ל"ובעלייה משמעותית בכמות הטסים לחו

להיות , או לרצון לרדת מהארץ , וכךולפגיעה בביטחון הכלכלי והאישי, בייחוד בקרב מעמד הביניים

הזדהות הרצון לרדת מהארץ יכול לבטא מעבר מ. (209-207: 2005)לייטמן,  לאפשרות כזו בעתיד נכונים

להזדהות אינדיבידואלית המתרכזת בטובתו  ,תחושת שייכות לארץ וללאוםלאומית המאופיינת ב

 .האישית של הפרט

מחקר, הפתיחות למערב מתבטאת בבחירת שמות פרטיים (, לפי ספרות ה1.3.1.3כפי שאראה מיד )סעיף 

לודים בישראל בדרכים המעידות על הרצון של ההורים לבחור שם שיתאקלם בקלות במדינות זרות, ילי

 שם.בקלות לחיים  וך שאיפה להסתגלבעיקר מערביות, מתוך נכונות לאפשרות כזו בעתיד ומת

  

 ת )רמת המיקרו(מעבר מהזדהות לאומית להזדהות גלובלי 1.3.1.3

התמקדו בהזדהות הלאומית של מעניקי  90-תחילת שנות ה – 80-בסוף שנות המחקרים שנעשו בישראל 

השם, כפי שהיא מתבטאת בעמדתם כלפי שמות פרטיים ובהתנהגות של בחירת שם פרטי לצאצאים. 
                                                 

 (52-49: 2005 ב' )מדינה ורובינשטיין, 15, סעיף 29.04.1948פקודת סדרי השלטון והמשפט,  13
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ומית של ישראלים ואת אשר חקרו את ההזדהות הלא( 2002( ומגד )1991(, שלו )1988(, ויטמן )1985דינור )

)ראו  ישראלית-יהודית לבין זהות לאומית-הבחינו בין זהות לאומית השתקפותה במתן שמות פרטיים,

קשר לעם היהודי בתפוצות ובזיקה לתרבות, יהודית מתאפיינת ב-. בעוד שהזהות הלאומית(לעילטבלה א 

ישראלית מתאפיינת בקשר ה-למסורת ולהיסטוריה של העם היהודי בארץ ובגולה, הזהות הלאומית

לארץ ישראל מתוך תחושות אהבה ומסירות לארץ ובתחושת שותפות גורל של הישראלים בינם לבין 

יהודית -הללו )הלאומית הזדהויותשתי השמות פרטיים המונעת על ידי בעצמם. לפי חוקרים אלה, בחירה 

 .כל העדפההמתאימים ל שונים זה מזה בנימוקי בחירה תתבטאישראלית( -והלאומית

מהמינוח "זהות לאומית יהודית" משתמע שהמושג "לאום" מתייחס לקבוצת אנשים בעלי דת ומסורת 

אם  .מוגדר על סמך טריטוריה, כלומר מדינהלאום  לעיל, 1.2.5.2, כפי שהראיתי בסעיף אולםומשותפות. 

ל וקודם כרתית(, אלא מסו-יהודית )הבחנה דתיתרק ישראל אינה יכולה להיות מדינת כן זהות לאומית ב

( מבחין בין לאומיות 12-9: 2004ידגר ) ,1.2.5.2ישראלית )הבחנה לאומית(. כפי שהראיתי בסעיף 

גלובלית שמשמעה רצון -יהודית שמשמעה היבדלות משאר הלאומים, לבין לאומיות ישראלית-ישראלית

 ובליזציה של ייחודיות"."גל – (175: 1994)אר זאת גלנר ת ככל העמים והלאומים, או כפי שתלהיו

 בהבחנה בין סוגי הלאומיות הללו אשתמש בעבודה זו.

ד קולקטיבית הייתה אח( היא מצאה כי הזדהות 70-69: 1980במחקרה של בוקשטיין על שינויי שם )

" . כוונתה במונח "הזדהות קולקטיבית1970-1923לשינוי שמות בישראל בין השנים  הגורמים המרכזיים

קולקטיביות כלפי החברה החדשה  – על סמך ייחוד מקומי ייכות עם קבוצות שונותא לתחושת שהי

הזדהות היא הזדהות הגלובלית ניתן לשער כי גם ההמתיישבת בארץ, כלפי המדינה, כלפי הצבא ועוד. 

 .(1.2.5.2)ראו סעיף  כלפי קולקטיב מסוים שהוא במקרה הזה חיצוני לגבולות המדינה

השמות הפרטיים הנובע  בדפוסיארבעה חוקרים ישראליים זיהו שינוי עיל, בטבלה א לכפי שהראיתי 

ארבעתם מזהים את גלובלית.  תרבותית-למגמה חברתיתלאומית תרבותית -מהמעבר ממגמה חברתית

: 1975קיום התקופות ומסכימים לגבי המעבר בין המגמות, אך טווח התקופות אינו אחיד ביניהם )אלון, 

 (.77-76: 2008קט"ו; נדב ושותפיו, -: קי"ב2002; מגד, 149-147 :1988; ויטמן, 49-45

תהליך פוסט ( מתארים את המעבר מהזדהות לאומית להזדהות גלובלית כ77-76: 2008שותפיו )נדב ו

אחד שכולל בחובו גם  , לאומיות וסגורות ל"כפר גלובלי"מתבטא במעבר מחברות מסורתיותהמודרניסטי 

השמות המאפיינים את בשינויים בדפוסי השמות הפרטיים בישראל.  מעבר זה מתבטאאת ישראל. 

ההזדהות הלאומית בתחילתה הם שמות מקראיים נדירים מוחיים, ומאוחר יותר מתווספים אליהם 

שמות עבריים מקוריים מתחומי התוכן הבאים: ביטחון, טבע, חירות, רוח התנדבות, שלום ושמחה. 

מבטאים פתיחות כלפי תרבויות זרות בכלל וכלפי ות הגלובלית השמות המאפיינים את ההזדהלעומתם 

קט"ו; נדב ושותפיו, -: קי"ב2002; מגד, 149-147: 1988; ויטמן, 49-45: 1975תרבות המערב בפרט )אלון, 

2008 :77-76.) 

בדרכים שונות. הדרכים אשר בתחום השמות הפרטיים יכולה להתבטא תרבות המערבית להפתיחות 

שמות אנגלוסכסי לשמות עבריים קיימים; בחירה ב צלילות המחקר הן אלה: שימוש במופיעות בספר

שצפויים דו לשוניים שמות בשפה זרה; בחירה במשמעות ; בחירת שמות בעלי פוליטיים-עבריים קוסמו

מערביים לחלוטין; בחירה בשמות הלקוחים  שמות; בחירה בלהתאקלם בקלות בארצות המערב

; 202-200: 1998; בית הלחמי, 149-147: 1988; ויטמן, 49-45: 1975)אלון,  מתרבויות המזרח הרחוק

 (.77-76: 2008; נדב ושותפיו, 111: 2003; עוקשי 112: 2002רוזנהויז, קט"ו; -: קי"ב2002מגד, 
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בסעיף זה התייחסתי לקשר בין הגלובליזציה לבין השפה בכלל ולשמות הפרטיים בפרט. בנוסף עסקתי 

ההורים, מעניקי השם, אשר מבטאות מערכות ערכים חברתיות ומשתקפות בבחירת  בהזדהויות של

ל הורים שיכולות להוביל מספר הזדהויות שהשמות הפרטיים של ילדיהם. מסקירת הספרות עולות 

 בשם פרטי:לנימוקים שונים לבחירה 

גלותי )ראו -נימוק יהודי –הזדהות יהודית גלותית שמשמעה היבדלות משאר העמים על רקע דתי  .א

 (;3.4.3.3.1.1סעיף 

על  לאומיםהיבדלות משאר הישראלית ו-ייחודיות לאומיתהזדהות לאומית ישראלית שמשמעה  .ב

 (;3.4.3.3.3לוקלי )ראו סעיף -נימוק לאומי – רקע טריטוריאלי

במטרה להיות לאום ככל הלאומים מבחינה חברתית ופוליטית,  גלובלית-ישראלית-הזדהות לאומית .ג

. כלומר יש שאיפה לשמור על ההשתייכות הישראלית במקביל יהודי-דלות על רקע דתיוללא היב

 (;3.4.3.3.4גלובלי )ראו סעיף נימוק ישראלי  – לפתיחות לתרבות הגלובלית

והן עם הפריפריה המשפיעה על  כוללת הן הזדהות עם המרכז המערביה בליתהזדהות גלו .ד

נימוק גלובלי  –שתייך לתרבות ולקהילה הגלובלית במטרה לה, (1.2.2.6ראו סעיף ) הגלובליזציה

 (.3.4.3.3.5)ראו סעיף 

נימוקים הנימוקי ההורים לבחירת שם פרטי לילדם. מתוך ההזדהויות הנ"ל עשויות לבוא לידי ביטוי ב

, אשר חלקן משמשות כעדות הללוהקשורות להזדהויות  תקטגוריואזהה שיעלו ההורים בראיונות 

הזדהויות נוספות שאולי יעלו מתוך הראיונות  אגלהעל מעניקי השם. במקביל  להשפעת הגלובליזציה

 עצמם.
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 . מתודולוגיה2

 

ומשם אצא למחקר  להערכת איכות ביצועו, םדרכיהבפרק זה אציג את הנחות המחקר האיכותני ואת 

את  מתבסס על ההנחות הללו. במסגרת זו אציג את שאלת המחקר ואת השערתו, ואתאר הנוכחי אשר

מערך המחקר ואת שיטתו תוך התייחסות לאוכלוסיית המחקר, לכלי המחקר, לשיטת ניתוח הממצאים, 

 לאיכותו של המחקר ולשיקולים האתיים שבו. 

 

 

 הנחות המחקר האיכותני 2.1

 ;קונסטרוקטיביסטי כולל ארבע הנחות מחקר: הראשונה נוגעת לאופייה של המציאות-המחקר האיכותני

השלישית לדרכים למציאת הידע על התופעה  ;בין החוקר לבין התופעה הנחקרת השנייה ליחסים

(. אתאר 31-25: 2003והרביעית לאופן שבו לומדים אנשים להכיר את תפיסת עולמם )שקדי,  ;הנחקרת

 כאן בקצרה ארבע הנחות אלו.

ס באופן קונסטרוקטיביסטית סבורה כי יש להתייח-לפי הנחת המחקר הראשונה, הגישה האיכותנית

הוליסטי לתופעות ולהבינן כישויות שלמות שמורכבות מחלקים שאינם ניתנים להפרדה. כלומר הגישה 

קונסטרוקטיביסטית רואה את המציאות כמורכבת ותלויה בקשרים הדדיים ובהקשרים של -האיכותנית

שבה גורמים סיטואציות מסוימות. לפי גישה זו, המציאות אינה אובייקטיבית, אלא תוצר של הבנייה 

פוזיטיביסטית סבורה שישנה מציאות -שונים משפיעים זה על זה. לעומת זאת הגישה הכמותנית

אובייקטיבית ויש לתארה בדיוק מרבי באמצעות פירוקה לחלקים שונים ונפרדים זה מזה )משתנים בלתי 

 ;(27-25: 2003תלויים ותלויים( ובאמצעות מציאת סיבתיות ליניארית )א' גורם לב'( )שקדי, 

קונסטרוקטיביסטית לא ניתן להפריד בין החוקר לבין -לפי הנחת המחקר השנייה, בגישה האיכותנית

התופעה הנחקרת, משום שהמציאות נבנית על התנסות המשתנה מאחד לאחד, ולכן  –מושא החקירה 

קט המחקר, החוקר חיצוני לאוביי ,פוזיטיביסטית-היא סובייקטיבית. בניגוד לכך לפי הגישה הכמותנית

 ;(28-27: 2003לכן חובה עליו להקפיד להיות אובייקטיבי כלפי התופעה הנחקרת )שקדי, 

קונסטרוקטיביסטי הוא כלי המחקר המרכזי במחקרו, -לפי הנחת המחקר השלישית, החוקר האיכותני

גם המחקר, אלא  במשתתפיאך הוא גם אדם בעל ערכים ואמונות, ולכן הבניית המציאות תלויה לא רק 

הסיפורים והמילים שלהם, משמשים אותם ככלי להבניית המציאות  –המחקר  משתתפיבו. שפתם של 

, כפי משתתפיםולתיאור החוויות הגלומות בה, ומאפשרים לחוקר להתחקות אחר נקודת המבט של ה

לספר את  מרואייניםהמבוסס על ראיונות. כדי לאפשר לשהם חוו אותה, בייחוד כאשר מדובר במחקר 

יפורם אודות התופעה הנחקרת בדרך האותנטית ביותר מעדיפים החוקרים האיכותניים להשתמש ס

אם כן הראיון הוא  (.71, 29, 13: 2003שקדי,  ;130: 1988האצ'ינסון, ) בראיון עומק ולא בראיון מובנה

מצום ומושפעים זה מזה באופן הדדי תוך צתורמים מרואיין תהליך של הבניית מציאות שבו החוקר וה

 ;(358: 2002צבר בן יהושע,  ;72: 2003בתוך שקדי  1986)מישלר,  ער הכוחות וחוסר הסימטריה ביניהםפ

לפי הנחת המחקר הרביעית, ארגון צורת המחשבה של אנשים יכול להיות מבוסס על דרך פוזיטיביסטית 

מתאימה יותר או על דרך נרטיבית ה ;חומריים-המתאימה יותר למדידה כמותית של דברים פיזיים

-להבנת עולמם של אנשים ולקליטת חוויותיהם, ולפיכך זו השנייה מאפיינת את המחקר האיכותני

קונסטרוקטיביסטי. הנרטיב הוא צורת ידע שיכולה להציג מצבי עמימות, מתח ודילמות המאפיינים 

על העולם  מאוד את חייהם של בני האדם. מדובר בכלי פרשני וסלקטיבי מאוד שבעזרתו אנו מביטים

שמסביבנו ומעניקים לו משמעות. משתמע שלחיים ניתנת משמעות, משום שאנו מסוגלים לספר על 
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חוויותינו ועל פעולותינו. באמצעות נרטיבים אלה אנשים לא רק מספרים על חייהם, אלא אף משפיעים 

)שקדי, ת יקונסטרוקטיביסט-הנרטיבים הללו הם הכלי המשמש את החוקר בגישה האיכותניתעליהם, ו

2003 :34-31.) 

-ארבע ההנחות שהוצגו לעיל מספקות את היסוד שעליו בנויה השקפת העולם האיכותנית

 להלן.  2.2מחקר זה, כפי שאראה בסעיף  התבססקונסטרוקטיבית ועליהן 

 

 המחקר האיכותני ביצועו של הערכת איכות 2.1.1

המונח "ראוי לאמון" כאמצעי להערכת איכות ( הציעו את 228: 2003בתוך שקדי,  1985לינקולן וגובה )

הביצוע של מחקר איכותני. משמעות מונח זה קשורה לשאלה עד כמה ניתן לסמוך על דיווחי החוקר ועל 

תוצאות המחקר. מתן אמון קשור במחקר האיכותני לאופן שבו החוקר אוסף את הנתונים, מנתח אותם 

-שלושת המונחים המוכרים מגישת המחקר הכמותנית( משתמש ב230-229: 2003ומדווח עליהם. שקדי )

תוקף, מהימנות והכללה כמדדים לאיכות המחקר, אך הוא ממלא אותם במשמעויות  –פוזיטיביסטית 

 קונסטרוקטיביסטית, כפי שאתאר מיד.-המתאימות לגישת המחקר האיכותנית

חושב שהוא רואה"  סוגיית התוקף במחקר האיכותני קשורה לשאלה "אם החוקר רואה את מה שהוא

במחקר האיכותני:  וםשיליניתנים (. שלושה תקפים 231: 2003בתוך שקדי,  21: 1986)קירק ומילר, 

 ;דרך המחקר המובילה באופן הטבעי ביותר למענה על שאלת המחקרהתוקף הנראה שנקבע על פי 

אורטי שנקבע על והתוקף התי ;התוקף האינסטרומנטלי שנקבע על פי מידת התקינות של תהליך המחקר

פי היחס בין הבסיס התיאורטי שעליו מושתת המחקר לבין תוצאות המחקר, כלומר המחקר צריך 

להתאים לתיאוריה שהוצגה, ואם לא כך, יש לבדוק את תהליך המחקר, ואולי אף לשנות את התיאוריה 

   (.232-231: 2003שעליה הוא מסתמך )שקדי, 

יא המידה שבה תהליך מחקרי מניב את אותן תשובות בכל זמן ובכל מהימנות ה(, "234: 2003לפי שקדי )

". במחקר איכותני לא ניתן לצפות שחוקרים אחרים במצבים דומים ישחזרו במדויק מקום שהוא מבוצע

את הממצאים, משום שלחוקרים שונים יש רקע שונה ונקודות מוצא מחקריות שונות. לכן על החוקר 

כיצד נערך המחקר וכיצד התקבלו החלטות, כדי לאפשר לקוראים חיצוניים האיכותני להציג באופן גלוי 

לעמוד על מהימנות המחקר. לצורך כך על החוקר לעבוד על פי שלושה שלבים פורמליים של איסוף מידע 

וניתוחו: בשלב הראשון יש ליצור מאגר נתונים שניתן לחזור אליו כל העת ולהציגו במידת הצורך לרשות 

בשלב השני יש לשמור על המסמכים מתהליך ניתוח הנתונים, כדי שחוקרים אחרים  ;םחוקרים אחרי

יוכלו לשחזר את תהליך הניתוח ולעקוב אחר שלבי בניית הקטגוריות. שמירת המסמכים הללו חיונית גם 

בשלב השלישי  ;לחוקר עצמו בבואו לנתח שוב את מאגר הנתונים או לבדוק את הקשרי הדברים שנאמרו

קר להציג שרשרת עדויות בדו"ח ממצאי המחקר באמצעות שילוב ציטוטים הנוגעים לסוגיות על החו

רלוונטיות. הקפדה על ביצוע שלושת השלבים הללו תספק הזדמנות לקוראים חיצוניים לבחון את תהליך 

 (.236-234: 2003שקדי,  ;31: 1995יהושע, -המחקר ולהחליט אם תוצאותיו מהימנות )צבר בן

נוגעת לשאלה אם אפשר להכליל את ממצאי המחקר על א התוקף החיצוני של המחקר והיא היהכללה 

( סבור 237: 2003בתוך שקדי,  1995) סטייק (.103: 1995יהושע, -ות ועל אוכלוסיות דומות )צבר בןסביב

שכדי להגיע לרמת הכללה במחקר האיכותני יש להתמקד בייחודיות, כלומר למידת הייחודיות של 

הפרטי תוביל להבנת המקרה הכללי. לצורך כך על החוקר להציג תיאור מפורט ועשיר של  המקרה

 ממצאי המחקר למקרה אחר. תיאור כזה יאפשר לבחון את מידת ההכללה של המחקר ושל ממצאיו

( מבחין בין שלושה סוגי הכללות 241-239: 2003בתוך שקדי,  1993(. פיירסטון )239-238: 2003)שקדי, 

( הכללה לגבי מקרה אחר שמשמעה עד כמה ניתן לצפות מראש דברים שעשויים 1איכותני: )במחקר ה
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להתרחש במצבים דומים על סמך חקר של מקרה מסוים. לא מדובר בהכרח בהעברת המקרה בשלמותו, 

אלא בהיבטים מסוימים של המקרה או המקרים הנחקרים שיכולים לשפוך אור על מצבים אחרים 

( הכללה אנליטית שנוצרת על ידי 2) ;ן השראה של המקרה הנחקר על מקרים אחריםהדומים להם, כמעי

קישור שאלת המחקר ותיאור הממצאים למבנים תיאורטיים רחבים יותר, ומאפשרת לקוראים לבחון 

( והכללה של מדגם המחקר 3) ;באיזו מידה המקרים הנחקרים ניתנים להסבר על ידי התיאוריה המוצגת

 רחבה יותר.  הילגבי אוכלוסי

התוקף, המהימנות  –שלושת המדדים שהוצגו כאן להערכת איכות ביצועו של המחקר האיכותני 

אותי במחקר זה החל משלב איסוף הנתונים דרך ניתוח הנתונים וכלה בהצגת  שימשווההכללה 

 .2.2.2.4הממצאים, כפי שאתאר בסעיף 

 

 

 המחקר האיכותני גישתלפי חקר השפעת הגלובליזציה על בחירת שמות פרטיים  2.2

מנסה לחשוף תהליכים פנימיים,  קונסטרוקטיביסטי-, מתודת המחקר האיכותני2.1כאמור בסעיף 

. כזאת היא המתאימה ביותר משתתףעל פי נקודת הראייה השונה של כל  אמונות, מחשבות וכוונות

, כפי ויות של הוריםהמחשבות, הרגשות, ההשקפות וההזדה רתו להבין ולתאר אתשמטלמחקר הנוכחי 

בעל אופי והוא  ,חקר מרובה מקרים עם אנשיםהמחקר הוא מ בבחירת שמות ילדיהם. שאלה מתבטאים

. פנומנולוגי המתמקד בהבנת המשמעות שיש למאורע של בחירת שם פרטי על האנשים המשתתפים בו

מידע נוספים שהם ונעזר במקורות  של המשתתפים)מתוך הראיונות( נרטיבים לצורך כך הוא משתמש ב

  לגיטימיים במחקר מסוג זה, להבדיל ממחקר כמותני.

 רוב המחקרים שעסקו בשמות פרטיים כמדד תרבותי הינם כמותיים, כדוגמת מחקריהם של דינור

 (. מחקרים אלה2008בתוך גריצן,  2002וגריצן ) ( וקפרלי2000גרהרדס והאקנברוץ' )(, 1991(, שלו )1985)

אין מאחוריו תהליך בחירה, מניעים או מוגמר העומד בפני עצמו ופרטי כאל תוצר מתייחסים אל השם ה

אין בהם התייחסות לייחודיות של כל תהליך בחירה באשר הוא, אלא הם משטיחים . ונרטיבים נימוקים

את התופעה ומקבעים אותה במשתנים קבועים מראש. בחלק מהמחקרים הכמותניים ההתייחסות 

כאל שמות כלליים מבחינת המשמעות ומבחינת סיווגם לקבוצות. כל אלה מובילים לשמות הפרטיים היא 

קים שונים לבחירה בשם פרטי ישנם נימוכיוון ש. מסויםנימוקים לבחירת שם פרטי להיעלמותם של 

הנימוק אינו מכוון כלפי שם, אלא את השמות הפרטיים לקבוצות, שהרי מראש לא נכון לסווג  מסוים,

ראו ן נימוקים שונים מובילים לאותו מסמן, כפי שאותו נימוק יכול להוביל למסמן שונה )כלפי מקרה. לכ

מנתחת כל  הגישה האיכותנית, לעומת זאת(. 66-64: 2006אפרת,  ;ליאורלעיל כלפי השם  1.1.5סעיף 

לאור זאת,  נעשה בה רק בשלב מאוחר. תלקטגוריובחירה בשם פרטי כמקרה בפני עצמו, והקיבוץ 

בנרטיבים על ההורים  הציגוש יםהיוצאות מתוך המניע תקטגוריובדרך איכותנית להעמיד  תיהשתמש

ולא להפך )ראו בפירוט  את הסיווגים פיתחתיומהם  ,פרטי מסוים ולא אחרק לילדם שם בחירתם להעני

היבטים  מעלה. דרך מחקר איכותנית זו הניגשת למכלול (2.2.2.3את שיטת ניתוח הנרטיבים בסעיף 

וקים ורחבים להשפעות גלובליות על שמות פרטיים, שלא זכו לביטוי ולטיפול, נעלמו ונבלעו במחקרים עמ

 תקטגוריומדד לזיהוי ה ומספק ,את התמונה משלים, כמבחן חיצוני מקוון בשאלון כמותניים. השימוש

 בכלל. משתתפי המחקרבנימוקי השם בפרט ולהשפעת הגלובליזציה על 

יוצאת תיאוריה ההמשגה והוא אינדוקטיבי בבסיסו, מטרתו ליצור איכותני כמחקר המחקר הנוכחי 

כך  לצורךמבלי לכפות הנחות מוקדמות על תנאי המחקר.  ,ומתבססת עליה המציאות שבשטחמתוך 

הורים מבחינת סוגי וונו את היכמכל אפיון או שאלה שנמנעתי בהם  בוצעו ראיונות עומק להורים
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ירתיות, ומובן שמבנה בר-שאלו שאלות רבננת הנימוקים עצמם, מובן שלא בחיציגו ומההנימוקים שהם 

את  הגבלתיבנוסף לא . ציג ההורההתפתחו בהתאם לנרטיב המסוים שהש ציג שאלות פתוחותההראיון 

 הסתמכתיהמחקר לעיסוק בשמות פרטיים מסוימים ולא באחרים, וכמתבקש ממחקר יוצר )ולא מאמת( 

ולקבל פרספקטיבות שונות לצורך הבנת התופעה  לגלות מבנים ואמיתותכדי  מידעעל כמה מקורות 

  (.30: 2003שקדי,  ;82: 1995יהושע, -צבר בן ;131: 1988האצ'ינסון, ) הנחקרת

, במורכבות משתתפיםמטרת המחקר תלויה במחקר האיכותני באופי הב המשתתפיםשאלת שיתוף 

מוטב  לכיוון מסוים המשתתפיםשל תשובות  היחסים עמם ובשאלת המחקר. לפיכך כדי למנוע הסטה

את מטרת  משתתפים. במקרים כאלו עדיף להסביר ללעיתים שלא לשתף אותם בפירוט מטרת המחקר

המלצה זו יושמה במחקר זה כדי  (.79: 2003שקדי  ;45: 1995יהושע, -המחקר באופן כללי בלבד )צבר בן

, וכדי למנוע מהם של המרואיינים במרכז עניינם להעמיד את הגלובליזציה באופן מלאכותי וחיצונילא 

 הושגהתשובות מסוימות בנוגע למידת המושפעות שלהם מהגלובליזציה. בכך  םלחשוב שמצופות מה

 . מהימנות תשובות גבוהה יותר

שמות פרטיים  –בנפרד את הנושאים המרכזיים שעולים משאלת המחקר  תיצגה 1.2-ו 1.1שני הסעיפים ב

נקודות ההשקה והחפיפה בין שני אלה מתוך ההנחה שמדובר בתופעה הוצגו  1.3סעיף בווגלובליזציה, 

 למחקר:תכניות ארבע הנחות יסוד  הוליסטית. מסקירה ספרותית זו עולות

)ראו  מעניקי השם -חושפת הזדהויות של ההורים והימנעות משמות אחרים בחירה בשם פרטי מסוים  -

 ;(1.3.1.2ותת סעיפיו וסעיף  1.1.5סעיף 

-ו 1.1.5.2)ראו סעיפים  שינויים חברתיים ותרבותיים, ביניהם הגלובליזציהיכול לבטא השם הפרטי  -

1.3.1.2); 

 ;ותת סעיפיו( 1.2.5)ראו סעיף  על החברה הישראלית ההגלובליזציה משפיע -

יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות )ראו המבטאים את התרבות הגלובלית פרטיים בחירה בשמות  -

 (.1.3.1.3סעיף 

הנחות יסוד אלו יוצאות משאלת המחקר שעל פיה נכתבה סקירת הספרות, ומתוכן אעלה מיד את 

 השערת המחקר.

 

 שאלת המחקר והשערתו  2.2.1

יים כיצד משתקפים תהליכי גלובליזציה בבחירת שמות פרטיים לילודים יהודשאלת המחקר היא "

 בישראל מראשית המילניום?" 

כי תהליכי וארבע הנחות היסוד שהוצגו בסעיף הקודם, אשער ( 1.2)ראו סעיף  הספרות על סמך סקירת

בשני אופנים עיקריים:  בחירת השמות הפרטיים של ילדיהםלהורים יתבטאו בנימוקי ההגלובליזציה 

והזדהות מוחלטת עם התרבות  ;עם התרבות הגלובלית ועם התרבות המקומית אינטגרטיביתהזדהות 

 ך דחיית התרבות המקומית. הגלובלית תו

יורחבו בעקבות  של מחקר איכותני שאלו מטבעו, שהרי אין ספק שזוהי הבחנה ראשונית של הזדהויות

  .מרואייניםמחקר השדה והנימוקים שיציגו ההורים ה

 

 מערך המחקר ושיטתו  2.2.2

 בהמשך אציג אתבסעיף זה אציג את אוכלוסיית המחקר ואת כליו, ואתאר את המחקר על פי שלביו. 

 של המחקר, ולסיום אעסוק בסוגיית האתיקה במחקר הנוכחי. ושיטת הניתוח ואת איכות
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 אוכלוסיית המחקר 2.2.2.1

ההתמקדות במשפחות חילוניות מנומקת  חילוניות בישראל.-משפחות יהודיות כללהאוכלוסיית המחקר 

ובירנבוים,  רודריג-שורצולד ;200: 1998בית הלחמי,  ;191-190: 1995)שטאל,  מחקרים קודמיםבממצאי 

ה זו מושפעת באופן ניכר יותר יבהם אוכלוסי (178: 2008ברנדר,  ;354: 2003רוזנהויז,  ;469: 2001

אוכלוסיית המחקר כללה זוגות הורים שלהם  ה הדתית בישראל.ימתהליכי הגלובליזציה ביחס לאוכלוסי

כדי לא לסווגם  לדיהם ומבלי שידעתי שמות אלהמבלי קשר לשמות י 2000ילדים שנולדו אחרי שנת 

 מראש לקבוצות. 

ראיונות שנמשכו  15ב מרואיינים 22, שבו השתתפו שישה מרואיינים ראיינתי בנוסף למחקר החלוץ

נקבע לפי סוגי  המרואייניםדקות בממוצע לשאלון המקוון. מספר  20-דקות לראיון וכ 40בממוצע כ

 תקטגוריו, כיסוי תופעות ונימוקים ידועים וכדומה. אעיר כי תקטגוריות הנימוקים וגיוונם מבחינת העמד

 (.5.3בסקירת הספרות ולא נמצאו באוכלוסיית המחקר מסיבות שונות, הובאו בפרק הדיון )סעיף  זוהוש

הייתה לי  מהמרואייניםעם חלק  – הייתה באמצעות שיחה טלפונית למרואייניםההתקשרות הראשונית 

טחית ועם חלק לא הייתה היכרות כלשהי טרם ביצוע המחקר, והגישה אליהם הייתה היכרות קודמת ש

לאחר הצגה אישית קצרה ביקשתי את השתתפותם במחקר העוסק בשמות  דרך מכרים משותפים.

פרטיים, ללא הסבר או פירוט נוסף על מטרתו, כאמור, כדי להימנע בהמשך מהסטת תשובות 

 המרואייניםו לשני ההורים יחדיו וחלק רק לאמהות, כתלות בהיענות . חלק מהראיונות נערכהמרואיינים

 ובאורח חייהם. 

היו לא פורמליים, לרוב בביתם, בסביבה הנוחה להם ביותר, ולעיתים, לפי  המרואייניםהמפגשים עם 

. לעיתים נכחו המרואייניםנפגשנו בביתי. כל זאת כדי ליצור אמון ביני לבין  מהמרואייניםבקשת חלק 

לדי המשפחה ולעיתים לא. עובדה זו השפיעה באופן מסוים על הראיונות ועל התפתחותם. כך היו הורים י

 שפנו לילדיהם בחלק מהראיון, ואחרים שבחרו ללחוש אמירות מסוימות בגלל נוכחות ילדיהם.

 

  תיאור המחקר וכליו  2.2.2.2

שמטרתו להצביע על סוגיות  וץבשלב הראשון של המחקר ערכתי מחקר חל ,כנהוג במחקר האיכותני

(. במסגרת מחקר החלוץ שוחחתי בקצרה עם 50: 2003אפשריות שאליהן המחקר יכול להתייחס )שקדי, 

)ראיונות אלה יקבלו את הסימון  לגבי המניעים העומדים מאחורי בחירת השמות לילדיהםהורים  שישה

ההשפעה הגלובלית. הקריטריונים . מתוך השיחות העליתי קריטריונים ששימשו אותי לזיהוי (ר"ח

הופעלו על הנימוקים שהציגו ההורים, ובאלה הובאו בחשבון הן נימוקים שהובילו לשם שנבחר על ידי 

ובין לאחר  על הסףעל ידם בין אחרים שנדחו או נפסלו ההורים והן נימוקים שהועלו כלפי הצעות שמות 

מקדימה המחקרית בנושא ומתוך התנסות  אלה גובשו לאחר קריאת הספרות קריטריונים שיקולים.

 , והם היוו פתח למחקר המלא שבוצע בהמשך.בשטח

 ואילך 2000הורים יהודיים שנולדו להם ילדים בישראל משנת ראיינתי  –המחקר עצמו  –בשלב השני 

השתמשתי בראיון עומק נרטיבי איסוף נתונים  . לצורך(ר"ע)ראיונות עומק אלה יקבלו את הסימון 

להגיע להבנה כאחת השיטות היעילות להבנה עמוקה של תופעות ותכנים נחקרים. בעזרתו ניתן  המוכר

יהושע, -הנאמרים בו )צבר בןולהבהיר את התכנים  משתתפיםדעותיהם של השל עמוקה של עמדותיהם ו

דף פרטים אישיים ובו שמם המלא, שנת הלידה, ארץ  משתתפיםהראיון מילאו ה בתחילת (.65: 1995

דה, שפת האם ומקצועם. בנוסף מילאו פרטים אישיים על ילדיהם )ראו נספח ב(. לאחר חתימת הלי

בו הפתוח שדמה לשיחה, ו העומק ראיוןהחל  (אבמחקר )ראו נספח על הסכמה להשתתפות  המשתתפים

נקטתי  כךאליי. לצורך  מהםולאפשר זרימת מידע חופשית  מרואייניםלהגיע ליחסי אמון עם ה השתדלתי
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בהתאם  ונשלפו הורחבו, השתנו, אך אלה בסיסיותבמספר שאלות  פר פעולות: השתמשתימס

משאלות מנחות ומשאלות המעידות על ציפייה  נמנעתי ;מרואייןאינטראקציה הספונטנית עם כל ל

ושילבתי טיפוסי  ;להתבטא בחופשיות יחסית מרואייניםכדי לאפשר ל מרואייןלתשובה מסוימת מה

בתחילת הראיון וכאשר רציתי לפתח נושא  –התקדמותו והתפתחותו של הראיון  שאלות שונים, לפי

מסוים שאלתי שאלה פתוחה, ובהתאם לתשובות שאלתי שאלות מקומיות, שאלות דוגמה ושאלות 

 (.68-67: 1995התנסות )צבר בן יהושע, 

, תוך שימור כל ראיון הוקלט ברשמקול דיגיטלי ותומלל בצורה אותנטית המרואייניםבאישורם של 

ים, כדי לשמר את הנרטיב על לשונו, ולייצג באופן הטוב ביותר את נקודת מרואיינלשונם הטבעית של ה

וקיבל את  ,הרלוונטיים מרואייניםתמלול ראיון נשלח בדואר אלקטרוני ל. כל של המרואיינים השקפתם

ותומלל, משום שלא חשו  ביקשו להשמיט משפט מסוים שהוקלט מרואייניםאישורם. אציין כאן כי שני 

 או משום שפגע בפרטיותם באופן מסוים, ואכן נעניתי לבקשתם. ,עמו בנוח

למנוע כדי , ושל המרואיינים להעמיד את הגלובליזציה באופן מלאכותי וחיצוני במרכז עניינםלא כדי 

לק חו ,תשובות מסוימות בנוגע למידת המושפעות שלהם מהגלובליזציה םמהם לחשוב שמצופות מה

על שאלונם  המבוססוא עיבוד רק לאחר סיום הראיון. השאלון המקוון ה( ג)ראו נספח השאלון המקוון 

. היגדים בודדים שניסחו קלבלנד ולארוץ' הוסרו מהשאלון, משום (255-254: 2007) 'ולארוץקלבלנד  של

, בושת מסורתית()למשל בנוגע לתל חילונית-שלא נמצאו רלוונטיים עבור אוכלוסיית המחקר הישראלית

סקירת הספרות בנושא הגלובליזציה, ולא זוהו בש תקטגוריוהיגדים אחרים על מנת לייצג  תיוהוספ

 של הזדהות מקומית קטגוריה ;של אינדיבידואליזציה קטגוריה –התייחסות בשאלון המקורי  ןניתנה לה

של אינטגרציה בין  הקטגוריו ;בין הלאומים שכללה הן היבדלות לאומית והן מכנה משותף גלובלי

 .ההזדהות הלאומית לבין ההזדהות הגלובלית

לגלובליזציה, כאשר חלקם חזרו על עצמם בוריאציות  היגדים מנושאים שונים הקשורים 59השאלון כלל 

היגדים על פי את הלדרג נתבקשו  משתתפיםה. המשתתפיםשונות כדי לבדוק את מהימנות תשובות 

שאלון נוסח בגוף ראשון המסכימים במידה רבה.  – 7עד  ;מסכימים בכלללא  – 1עמדתם כלפי כל היגד: 

 אינדיבידואלאנחנו( הן כדי להפנותו לנשים ולגברים כאחד, והן כדי לזהות תפיסה של -יחיד ורבים )אני

וכל , ותקטגורינבחרו כדי לשקף את ההשאלון היגדי  .לעומת תפיסה של קולקטיב )מקומי או גלובלי(

  (.4)ראו פרק  יכמות ה באופןתואר קטגוריה

דירוג ההיגדים על ידי הנשאלים נשלח אליי בדואר האלקטרוני מיד עם סיום מילוי השאלון המקוון, וכך 

התאפשר לי בזמן אמת לבקש מההורים הסברים בנוגע לחלק מהדירוגים. לצורך כך בחרתי מראש תשעה 

. על כל היגד נשאלה שאלה פתוחה כגון מדוע שונות הנוגעות לגלובליזציה קטגוריותהיגדים המייצגים 

בחרת כך? מה עומד מאחורי בחירתך? כיצד זה מתבטא בחייך האישיים? ועוד. תשובות ההורים לשיחת 

ההבהרה הוקלטו ותומללו אף הן, ואפשרו לי לעמוד על הסיבות העמוקות לבחירותיהם ולא להסתפק 

. אציין כי בחלק מהמקרים 4כפי שאראה בפרק , משתתפיםבייצוג מספרי לדעותיהם המורכבות של ה

אחת ציינה בפניי  סיום מילוי השאלון עםהשאלון חידד סוגיות מסוימות עבור ההורים עצמם, כך 

: "פתאום הבנתי שכן יש בי איזושהי אהבה לחוץ. אהבה מאוד חזקה לחוץ, שלא כל כך תומרואיינה

 . (14)ר"ע ג הבנתי לפני, כאילו"

                                                 
קורפוס המחקר נחלק לראיונות מחקר החלוץ )ר"ח(, ראיונות עומק )ר"ע(, כתבות )כ'(, בלוגים ופוסטים )ב'(,  14

קטעי פורומים )פ' בתוספת לכינויי הרשת שבהם מציגים עצמם משתתפי הפורום( וקטעים המצוטטים מתכניות 

 וך הקורפוס.טלוויזיה )ט'(. מפתח זה ישמש אותי להצגת המובאות מת
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בשיטתיות, וכללו טופסי הסכמה להשתתפות במחקר, אישורים לתמלולי הראיונות,  כל הנתונים נאספו

ועל ילדיהם )שמות, גילאים, מקצוע, שפת אם ועוד( ונתונים ערכיים  משתתפיםנתונים בסיסיים על ה

 שעלו במהלך ראיונות העומק ובשאלונים.

יה ואינטרנט( אחר כתבות באמצעי תקשורת שונים )רדיו, עיתונות, טלוויז חיפשתיבשלב השלישי 

נחלקו לכתבות )יקבלו את שנאספו וסיפורים המציגים את נימוקי הבחירה בשם פרטי מסוים. הנתונים 

וקטעים  ;(פ'קטעי פורומים )יקבלו את הסימון  ;(ב'בלוגים ופוסטים )יקבלו את הסימון  ;(כ'הסימון 

באותו אופן שנותחו הראיונות בשלב  תחונו(. אלה ט'המצוטטים מתכניות טלוויזיה )יקבלו את הסימון 

מהמקורות שנאספו על ידי השוואת הנתונים  נערך תיקוף למיפוי הקריטריוניםבהתאם לממצאים השני, ו

 גיליתי בשלב השני. והקריטריונים ש קטגוריותולקשרים בין הלנתונים  ,החדשים

שר שימשו אותי לזיהוי נרטיביים של נימוקי ההורים, א-אם כן קורפוס המחקר העמיד טקסטים

המעידות על השפעתה של הגלובליזציה על נימוקי ההורים לבחירה או להימנעות מבחירה בשם  קטגוריות

של גלובליזציה אצל  קטגוריותזיהוי ראייה חיצונית ל המקוון שהיווהשאלון מסוים. לאלה נוסף ה

 .המשתתפים

 

 שיטת הניתוח 2.2.2.3

הוא תהליך אנליטי עם מאפיינים אינטואיטיביים ומטרתו מתן  ניתוח הנתונים במחקר האיכותני"

. לתהליך זה מגיע החוקר עם שיטה ותכנון מוקדמים, אך "משמעות, פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת

במקביל עליו לגלות רגישות וגמישות מחשבתית כדי לשנות ולהתאים את מערך המחקר בהתאם למידע 

 (. 196-195: 2002ון, הזורם אליו מאיסוף הנתונים )גבת

לצורך ניתוח הנרטיבים הלכתי בדרך התיאוריה המעוגנת בשדה, שיטה מרכזית לניתוח נתונים ולבניית 

ה משמשת תיאוריה, אחת מחמש מסורות המייצגות את המחקר האיכותני. התיאוריה המעוגנת בשד

, ועל ידי כך להגיע ניםמרואייהיא שואפת להביא את נקודת מבטם של ה .בעיקר במחקר מרובה מקרים

לממד הפרשני שעומד במרכזו של ניתוח התוכן. תהליך פרשני זה אינו נשאר ברמת הדיווח על מציאות 

האצ'ינסון, עם נקודת מבטו של החוקר ) המרואייניםכלשהי, אלא כולל שילוב של נקודת מבטם של 

  (.211: 2002גבתון,  ;26-25: 2010בתוך שמעוני,  1998קרסוול,  ;124: 1988

הוא יוצא מהנרטיב, מזהה מילים שחוזרות על עצמן ורעיונות הוא ספיראלי, תהליך ניתוח התוכן 

מרכזיים המובעים במשפטים, ממשיך ביצירת קשרים בין הרעיונות ובזניחת נושאים לא רלוונטיים 

ב כלפי ת. תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוקטגוריוומשם עובר לתהליך הפשטה שממנו מתפתחות ה

שמשמעה  , עד לרוויהנתונים חדשים שנאספים במחקר בשילוב עם קריאת ספרות מחקר רלוונטית

 (.135-133: 1988יציבות תיאורטית )האצ'ינסון, 

בתוך  1990, שטראוס וקורבין ;135-133: 1988)האצ'ינסון,  שלושה שלבי קידוד על פי הראיונות נותחו

, נתוני המחקרב מאתר חזרות , בו החוקרא שלב הקידוד הפתוח(. השלב הראשון הו29: 2010שמעוני, 

, ומקודד את הרעיונות הללו תוך שימוש במילים ממשיות מזהה רעיון מרכזי בכל משפט או פסקה

למצות הלקוחות לרוב משפתו של הנחקר. כל זאת במטרה לפרוט את כל המידע שנאסף לפרטי פרטים ו

את (. בשלב זה קראתי 33: 2010שמעוני,  ;133: 1988ינסון, האצ') את כל הרעיונות העולים מהטקסט

בכל אחד מהם. חזרתי על התהליך כולו  הנושאומצאתי את  משפט אחר משפטתמלולי הראיונות, עברתי 

ספרות  שקראתיפעמיים, פעם אחת מתוך לשון הנרטיב עצמה )ללא השפעות חיצוניות( ופעם שנייה לאחר 

וא שלב הקידוד הצירי, והוא יוצר הרכבים חדשים של הנתונים שנאספו השלב השני ה ;מקצועית בנושא

 ם וזונח פריטי מידע ונושאים שנמצאו כלא רלוונטייםמוצא קשרים ביניהנושאים, בשלב הקודם, מחדד 
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שעלו בכל  נושאים(. בשלב זה התאמתי בין רשימת ה35: 2010שמעוני,  ;135-134: 1988האצ'ינסון, )

נושאים יטריונים שהוצגו בסקירת הספרות ונוסחו במחקר המקדים תוך קיבוץ התמלולים לבין הקר

 ;וזניחת נושאים לא רלוונטיים זיהוי קריטריונים משנייםהקרובים זה לזה מבחינה תכנית ורעיונית, 

בשלב השלישי, שלב הקידוד הסלקטיבי צומח ההסבר התיאורטי לתופעה הנחקרת, ובו מגיע החוקר 

ובניית הסיפור המרכזי על פני צירים  קטגוריותפשטה הגבוהות ביותר על ידי זיהוי לרמות ההכללה והה

(. בשלב זה 36: 2010שמעוני,  ;135: 1988האצ'ינסון, עד להצגת התיאוריה שעלתה מקידוד הנתונים )

והקריטריונים לבין התופעה הנחקרת, ופיתחתי  הקטגוריותזיהיתי קשרים בין ת, קטגוריוניסחתי את ה

למונחים  מרואייניםל המציג קשרים אלה באמצעות תרגום המונחים היומיומיים בהם השתמשו המוד

תיאורטיים במטרה להסביר את אופן השפעת הגלובליזציה על בחירת השמות הפרטיים בישראל )להצגה 

 (. 3.6סעיף גרפית של המודל ראו 

ים( ומפורומים שפורסמו לאחר כל אלה הוספתי את הנתונים שאספתי מכתבות, מרשומות )פוסט

מודל או ערערו בנספגו ם הזוהו בש קטגוריותבאופן זהה, כך שה םבאמצעי תקשורת שונים וניתחתי אות

, ורק אז ניסחתי יבותועוצב המודל כל פעם מחדש עד ליצהחדשות שזוהו,  קטגוריותל. בהתאם ותוא

 תיאוריה כוללנית בהתאם אליו.

 :יילודמרכזיות שמהוות ציר לתהליך בחירת שם ה גוריותקטמתוך קורפוס המחקר הופשטו חמש 

הכוללים מועדים מרכזיים בתהליך הבחירה החל משלב הצעת השמות ועד להכרעה על השם  זמנים -

  ;הנבחר

וצמצומם עד  יילודשמשמען נקיטה אקטיבית בדרך לצורך העלאת שמות אפשריים ל אסטרטגיות -

  ;להחלטה על השם הנבחר

  ;בילו לבחירה בשם מסוים באופן מקרי ולא באופן אקטיבי מצד ההוריםשהו נסיבות אקראיות -

  ;שהם הסיבות שהובילו לבחירה בשם מסוים ובהעדפתו על פני שם אחר נימוקים -

, בדיעבד יילודעל תהליך בחירת שם הההורה מנקודת מבט ביקורתית שמשמעו הסתכלות  משוב -

  .יילודאחרי שעברו מספר שנים מהולדת ה כלומר

נה בין אסטרטגיות לבין נימוקים התבצעה על סמך הנרטיבים שהציגו ההורים. כך למשל אמר אחד ההבח

, הוא נהרג בששת הימים, נולדתי כמה עוזיבגלל שלאח של אמא שלי קראו  עוזיקוראים לי אני, האבות: "

אינה דרך, "בגלל ש" מבהיר כי ההנצחה כאן  במילת הסיבה(. השימוש " )ר"ע חשנים אחרי, וזה על שמו

אני התלבטתי "המובאה הבאה: בעזרת אלא נימוק. אחדד את ההבחנה בין אסטרטגיות לבין נסיבות 

... ואז חברה ככה ממש איזה יום לפני הברית אמרה לי: מה ובהתחלה,  יאירהמון בין כמה שמות, רציתי 

ם האם פנתה א   (.ע יד" )ר", לא חשבנו על זה, ואיך שהיא אמרה זה צלצל לי מאוד נחמדעמיתדעתך על 

, משום שמועד הברית מתקרב, ועליה להכריז בפני כולם יילודלחברתה כדי שתעזור לה להחליט על שם ל

מדובר באסטרטגיה של התייעצות עם מכרים. לעומת זאת אם החברה הציעה מיוזמתה את  –על השם 

 ירה ולא באסטרטגיה. , ללא אקטיביות מצד האם, מדובר בנסיבות אקראיות שהובילו לבחעמיתהשם 

: 2007) 'קלבלנד ולארוץ המקוון המבוסס על שאלונם שלהשאלון לניתוח האיכותני שתואר לעיל, נוסף 

גדיו ישה הקטגוריותכמותית באמצעות סטטיסטיקה תיאורית על סמך סיווג אשר הוצג ( 255-254

 .מייצגים

 

  איכות המחקר 2.2.2.4



- 53 - 

 

כות המחקר האיכותני יש לנקוט בצעדים שיבטיחו את התוקף, , כדי לבחון את אי2.1.1כאמור בסעיף 

( 106-103: 1995יהושע )-המהימנות וההכללה במחקר. לצורך כך התבססתי על המלצותיהם של צבר בן

 ( ונקטתי בצעדים הבאים: 234-232: 2003ושל שקדי )

 ם, אספתי נתונים תיקוף לשם אישור: חזרתי על שאלות מכיוונים שונים הן בראיונות והן בשאלוני

וקטעי תכניות  קטעי פורומיםפוסטים ובלוגים, )ראיונות, שאלונים, כתבות,  ממקורות מגוונים

שבהם שני ההורים  ראיונות זוגיים(, בדקתי פרשנות חלופית לאותם נתונים באמצעות טלוויזיה

לול הראיון לתמ מרואייןכל , וביקשתי את אישורו של נימקו כל אחד את הבחירה באותו שם פרטי

  ;ם עצמםמרואייניבידי ה נכונות התמלולשנערך עימו על מנת לוודא את 

  סתירה בדברי המרואיינים, בין סיפורים שונים  התגלתהתיקוף על ידי זיכוך המקורות: כאשר

, המרואייניםשסיפרו, או בין הצהרותיהם בראיון לבין החלטותיהם בפועל, הפניתי את תשומת לב 

 ;הסתירה מנקודת מבטם על מקור עמדתיו

  :ואני  המרואייניםיחסי אמון עם  השתדלתי ליצורתיקוף על ידי יצירת תנאים לאיסוף מידע אמין

חשפו בפניי סיפורים אישיים ועמדות שחלקן יוצאות דופן או  םמאמינה שהגעתי לכך, משום שה

ירות קרבי, בחברה הישראלית )התנגדות לשירות מילואים, התנגדות לש כבעייתיותנחשבות 

 ;גזעניים ועוד(-םסטריאוטיפים עדתיי

 עצי הניתוח, התזכירים  ,: שמרתי את כל המסמכים, ההקלטות, התמלוליםוהכללה מהימנות

דברי  –עד כמה הניתוח נאמן למקור בעצמי והתרשימים שנערכו בתהליך הניתוח הן כדי לבחון 

  .דה, והן כדי להתייעץ במידת הצורך עם מנחת העבוהמרואיינים

 

 אתיקה במחקר 2.2.2.5

אתיקה של מחקר מכוונת לחיפוש אחר עקרונות מנחים בהתנהגותו של החוקר. נסיבותיו של המחקר 

האיכותני ייחודיות מהבחינה האתית, משום שעבודת השדה של החוקר מושתתת על קשרים אישיים עם 

החברתיות, האמונות ועוד  ועל קרבה ויצירת אינטימיות עמם. תפיסות העולם, הנורמות משתתפיםה

 (.346-345: 2002יהושע, -)צבר בן נחקרשיח בין החוקר לבין ה-נבנות ומתגלות מתוך הדו

להביא בחשבון חמישה  (, כאשר עורכים מחקר איכותני, יש2006יהושע )-( וצבר בן2006לפי פרידמן, י. )

 :זהמתוכם שלושה רלוונטיים למחקר  ,שיקולים אתיים מרכזיים

 המרואיינים כדי לצמצם את הטיית תשובותיהם של –ת מחשיפת נושא המחקר ומטרתו הימנעו .א

כי המחקר עוסק ינים יאופו בפניהם באופן מלא. כאמור, אמרתי למרחשנושא המחקר ומטרתו לא נ

וזכרו לא ה ,ליכיםואפילו נושאים של תה ,בשמות שהם בחרו לילדיהם, אך נושא הגלובליזציה

מכיוונים שונים הצגתי שאלות זהות  יו מהימנים עד כמה שניתן. כמו כןיהבפניהם, כדי שדבריהם 

את הפן הלשוני של המחקר, שם החוג לא רציתי לחשוף ש כיווןכדי לוודא את מהימנות התשובות. 

בכותר האוניברסיטה ובשמות  תיבלוגו מכתב ההסכמה והסתפק רשם)החוג ללשון העברית( לא נ

 החוקרות. 

בשמות פרטיים עוסק המחקר והיות  – משתתפיםות ועל הזכות לפרטיות של השמירה על אנונימי .ב

כפי שנהוג בחקר שמות פרטיים )אפרת, ים, אין אפשרות להשתמש בשם בדוי בעבודה זו. יילודשל 

, אך רק לאחר המרואייניםשמות פרטיים ופרטים רלוונטיים של  נחשפו(, 2008, שותפיונדב ו ;2006

פרסום  ף את סיפור בחירת השם תוך שימוש בשמם הפרטי של הילדים.אישור לחשומהם התקבל ש
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היה כפוף לאישור מפורש של  ,ומהדוגמת שמות משפחה, שמות מקומות וכדשל כל פרט מזהה אחר, 

 .משתתפיםההורים ה

(. אתבקשו לחתום על טופס הסכמה להשתתפות במחקר )ראו נספח ה המרואיינים –הסכמה מדעת  .ג

פרסומו בתיזה. רק נוסח שרו המשתתפים את נכונות הראיון ואת יהראיון א לאחר תמלולכאמור, 

 כלל בתיזה.  על ידי ההורים )בכתב( נ אושרש

 

לניסויים בבני אדם,  קיבל את אישור ועדת האתיקהת התיזה שכאן עבודלצורך המחקר שבוצע 

 (.ה-ד)ראו נספחים  050/12אוניברסיטת חיפה, מס' אישור 
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  – יילודבתהליך בחירת שם ה קטגוריות. ה3

 נימוקים ומשוב, נסיבותזמנים, אסטרטגיות, 

 

( ועל סמך וקורפוס המחקר )ראו נספח מתוך התפתחו והופשטו ש קטגוריותהחמש בפרק זה אתאר את 

שהרי שאלת המחקר נוגעת להשתקפות  ,יילודציר לתהליך בחירת שם ה, והן מהוות סקירת הספרות

" זמנים" קטגוריית :ובנימוקי ההורים לבחירה בפרט ,בכלל לודיית שם הבחירהגלובליזציה בתהליך 

 ;מועדים מרכזיים בתהליך הבחירה החל משלב הצעת השמות ועד להכרעה על השם הנבחר הכוללת

לצורך העלאת שמות אפשריים ן וָ ומכּו בדרך באופן אקטיבינקיטה  משמעהש "אסטרטגיות" קטגוריית

" שכוללת מקרים שבהם נסיבות אקראיות" קטגוריית ;השם הנבחר וצמצומם עד להחלטה על יילודל

 קטגוריית ;מצד ההוריםן וָ ומכּוולא באופן אקטיבי  מקרישם מסוים באופן מוצע, נפסל או נבחר 

 קטגורייתו ;הסיבות שהובילו לבחירה בשם מסוים ובהעדפתו על פני שם אחר" שכוללת את נימוקים"

לכאורה  .לעיל( 2.2.2.3)ראו סעיף  בדיעבד יילודליך בחירת שם ההסתכלות על תה" שמשמעה משובה"

"כיצד משתקפים תהליכי גלובליזציה בבחירת שמות פרטיים צפוי שהתרומה העיקרית לשאלת המחקר 

הנימוקים, ואולם לעיתים  קטגורייתתבוא לידי ביטוי בים יהודיים בישראל מראשית המילניום?" יילודל

חסרות נגיעה לשאלת נראות במבט ראשון כשהן  אף על פי ,נוספות יותקטגורלשאלת המחקר קשרות נ

והן חלק  יילודבחירת שם ה תהליךת שהוצגו לעיל לוקחות חלק בקטגוריוחמש הכיוון שהמחקר. 

של  תגרפי הצגהבאת הפרק אסיים . לא ניתן להפריד ביניהן, מהתמונה השלמה שעלתה בראיונות

 .(תרשים הניהן )ראו בי יםהיררכייחסים ושל הקטגוריות ה

שהרי דברי חשיבות  המרואייניםלשפתם של ייחס אכדרך מחקר איכותני המבוסס על ראיונות עומק, 

הבאת ציטוטים ות שהופשטו. משום כך אפריד בין קטגורילהמקור למחקר ו המרואיין ולשונו הם

בציטוטים אלה ולקשר  במושגים תיאורטיים רלוונטיים כדי לדון שימושלבין מדויקים מקורפוס המחקר 

, קטגוריותאותם לסקירת הספרות ולמחקרים נוספים. כיוון שחלק מהציטוטים מתאימים למספר 

לא יובאו כאן כל  בצורה הבהירה ביותר. הקטגוריהגים את צייבחרתי להציגם במקומות שבהם הם מ

חזרה על דברי האחר.  ולא יהוו ,מסוימת, אלא רק אלה שיוסיפו רובד קטגוריההציטוטים הרלוונטיים ל

מסוימת, אך  קטגוריהבמהלך הניתוח לעיתים היה נראה כי אמירה מסוימת נראית על פניה כמתאימה ל

לא קפדתי בהקשר הרחב של הראיון כולו כוונת המרואיינים הייתה מעט אחרת. במקרים כמו אלה ה

 אה בראיון כולו.  להוציא את הדברים מהקשרם, אלא לשמור על כוונת המרואיינים, כפי שהתבט

 

 

 זמנים 3.1

, והיא כוללת ההורים בנוגע לבחירת שמות ילדיהם ם שהציגוהופשטה מהנרטיבי"זמנים"  קטגוריית

. שהתשובה להן נמצאת בנרטיבים שהציגו ההורים ו כשאלותאל קטגוריותקטגוריות. ניסחתי  שלוש

לראשונה? מתי מכריעים? ומתי  מתי מציעים שמות – לפי השלבים הבאיםוצגו כאן אלו י קטגוריות

 ? על השם הנבחר מכריזים בפני הסביבה

  

 ?ודנים בהם מתי מציעים שמות לראשונה 3.1.1

, היא השלב הראשון להיוולד עתידייםאלא  ,נולדו טרםהם ים, גם אם יילודהצעת שמות אפשריים ל

 המאפיין את תהליך בחירת השם. 

 בתקופת נעוריה: במקרה הבא העלתה האם שם אפשרי לבתה עוד
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אבל אחרי שילדתי הסתכלתי עליה ופשוט  ]...[ אביגילידעתי שאם תהיה לי בת היא תקרא  16מגיל  [1]

15(300אנטיבס – פ' א) אביגילידעתי שהיא לא 
 

 . על השם הנבחר דברים אלה מעלים באופן ברור את ההבחנה בין הצעת שם לבין החלטה

 לפני החתונה וטרם הפיכתם להורים בפועל: – ב האירוסיןבשלאצל זוג הורים אחר עלו שמות אפשריים 

ואני אמרתי רסנו בדרך חזרה מאילת, אני חושב. : הכול התחיל עוד לפני שעשינו אותה, כשהתאיובל [2]

 .(ר"ע ה) , ומרינה אהבה את זה[במלרע] ואדם [במלרע] אלהזה יהיה  ,לדעתי ,ששמות טובים

לפני  , אךםאו אחריה יים לצאצאים עתידיים לפני הנישואיןהוצעו שמות אפשר אחריםאצל זוגות הורים 

שינוי מעמדו של מעניק השם הזמנים בהתאם ל קטגוריית בכל המקרים הללו מוצגת .היריוןכניסתם ל

 קטגורייתניתן לחלק את הורות, ה תהליךכאשר בני הזוג נכנסים ל (.נישואין)רווקות, זוגיות, אירוסין, 

פשריים עד האשמות העם הצעת  ההורים חיכו ,למשל ,במקרה הבאהשונים.  שלבי ההיריוןהזמנים לפי 

 :תםשום גישמ של העובר מינולידיעת 

ל ו: אמממ, הייתה לי אמונה כזו שלא לבחור שם ממש ממש בשלב מוקדם, אז קודם כסול קרן [3]

ודש זה גם, היום בח ,חיכיתי לדעת מה המין. לפני שידעתי מה המין לא ממש התעסקתי בקטע הזה

יותר מדיי. אז  too muchחודשים את כבר יודעת גם מה המין אז, כאילו זה לא שאת מחכה  4-3.5

 .)ר"ע יא( אחרי שכבר ידעתי מה המין, התחלתי להתעסק אבל לא יותר מדיי ,זהו

, אולם הצעות עוד לפני כן מהאמירה של האם: "חיכיתי לדעת מה המין" מתברר כי נושא השמות עלה

 ל שמות אפשריים לא הועלו עד לשלב הסקירה המוקדמת שבה מתגלה מין העובר. ספציפיות ש

הוא בשלבי סיום ההיריון  יילודשמות אפשריים לובעיקר לדיון )אפילו פנימי( בת ומועד אחר להצע

 :ולקראת הלידה

 לדון הסכים הוא ,נולד שירין לפני ימים כמה ורק השמות, אובססיית עם פעולה שיתף לא בעלי [4]

  אלה של משה(. –)פ' א  נוספים שמות שני והעלה בנושא איתי

מעלים את תהליך בחירת השם כתהליך השייך למהלך של קבלת החלטות בכלל ובצוות בפרט. דברי האם 

 ,יילודעולה כי כאשר שני ההורים מעורבים בהצעת השמות ובכלל בתהליך בחירת שם המהדברים שכאן 

לב בתהליך, כך שעלול להיווצר פער ביניהם וחוסר הסכמה בנוגע כל הורה יכול להכתיב קצב אחר לכל ש

כלומר דיון בהצעות שם הוא תהליך קבלת החלטות המאפיין בדרך כלל צוות  לזמני השלבים השונים.

אלא  ,אך גם לא זמן אין סופי ,שוויוני: שני הורים, ומאופיין במשך זמן ייחודי: לא ישיבת הנהלה בודדת

  ריון ופרק זמן קצר שלאחר הלידה. יוא משך ההרבי המהלך שמשכו המ

מגוון ביותר, ואולם אין הוא חורג  יילודמכל אלה עולה כי זמן התחלת העיסוק בהצעת שמות אפשריים ל

ההורים העתידיים כבר בוחרים בשם המיועד, אלא  לפני הלידה עצמהאין זה אומר כי  מועד הלידה.מ

 .יילודל ל שמות אפשרייםמשוחחים עהם ש

 

 מתי מכריעים? 3.1.2

. רגע יילודל עוברים ההורים מהצעות ודיון, להחלטה וקביעה של השם הנבחרשבו  שלבההכרעה היא ה

כדרך  ההכרעה משמעותי עבור ההורים, ועדות לכך היא שהם זוכרים את המועד גם כאשר חלף זמן רב.

                                                 
קורפוס המחקר נחלק לראיונות מחקר החלוץ )ר"ח(, ראיונות עומק )ר"ע(, כתבות )כ'(, בלוגים ופוסטים )ב'(,  15

קטעי פורומים )פ' בתוספת לכינויי הרשת שבהם מציגים עצמם משתתפי הפורום( וקטעים המצוטטים מתכניות 

 הקורפוס. טלוויזיה )ט'(. מפתח זה ישמש אותי להצגת המובאות מתוך



- 57 - 

 

 .יתים אחד מהם מוביל אותהותף, ולעלעיתים ההכרעה היא של שני בני הזוג במש ,צוותקבלת החלטות ב

 שלבי ההיריון והלידה. לפי בזמנים שונים שנחלקים לקבוצות  תההכרעה מתרחש

 של ההיריון: בשלב מתקדם יחסיתבמקרה הבא נבחר השם 

 בחודש . כשהייתיאל-בת לה ושקוראים בת שזו ידעתי ריון, פשוטיבה שאני שכשהבנתי זוכרת אני [5]

, ספירבשם  נתקלתי סקרנות, ואז מתוך בו לדפדף . החלטתישמות ספר לי הביאה השביעי, חברה

 .נוגעש( –)פ' א ספיר לה לקרוא הרגע באותו החלטתי מה ומשום

 את ההבדל בין הצעת שם אפשרי לבין ההחלטה על השם הנבחר. מחישמקרה זה מ

 לקראת הלידה: בנסיעה לבית החולים  –בסיום ההיריון במקרה אחר נבחר השם 

ובדרך לבית חולים  .רותם – דרור, לא דרוראו  ניצןהיה... נשארנו עם שני שמות או  וניצן: בוז'נה [6]

 .ניצןבחרנו 

 : עוד לפני שהוא נולד?מראיינת

 . )ר"ע ב( רותםוזה  ניצן: לפני, אני לא מבינה איך אפשר כאילו, ילד יוצא, אי אפשר להגיד זה בוז'נה

ין השם לבין ב התאיםלמתוך רצון חר הלידה לא יילודעל שם המחליטים ישנם הורים הלעומת זאת 

 :במקרה הבאכך למשל  (.3.5-ו 3.2.3.1 פיםראו סעי[ לעיל, ו1] מובאה) יילודה

התחלנו עם השמות העבריים, אבל לא מצאנו משהו מתאים.  .[..] אמלי הייתה ארבעה ימים ללא שם [7]

מבית החולים, גילי בעלי  ואז, כמה שעות לפני שיצאתיה רציתי משהו שיתחבר לי מיד כשאראה אות

. וזהו. היה ברור מיד שזה השם של המלכה שלי. הוא כל כך מתאים לה, היא מיוחדת יאמלהציע את 

 )כ' ב(. כמו השם שלה

 המקרה הבא מתייחס לדחיית ההכרעה על השם הנבחר בעקבות ניסיון העבר:

ספה בשואה, רק בהיפוך שם. הענקנו לו את שם הדוד שנ בליבננו הראשון השתחרר מבית החולים  [8]

הוא שינה  9אותיות ובהיפוך מזל, כך קיווינו. ייתכן שמשהו מהלחץ והכובד הרגשי עבר אליו, ובגיל 

את שמו, בהסכמתנו ובתמיכתנו. עם הילד השני כבר ידענו טוב יותר, ובאמת לקחנו את הזמן. במשך 

 .ריה(מי –)פ' א  , עד שמצאנו לה שם מתאים'התינוקת'חודש היא נקראה 

דרך להימנעות עד לאחרי לידתו כ יילודההחלטה בנוגע לשם הדחיית מקרה זה מעלה את סוגיית 

ההורים, כדיווח , בעקבות בחירה שגויה חרטה הצפויה לדחייה היאהסיבה . (1.1.5.1מהחלטה )ראו סעיף 

החלטה על זהירים יותר והעדיפו לדחות בחודש את ה ולכן היותחרטו על הבחירה בשם בנם הבכור, הש

 השם של בתם השנייה.

 

 ?על השם הנבחר מכריזים בפני הסביבהמתי  3.1.3

כך למשל מתארת אם ישראלית שחיה באיטליה עוד לפני לידתו.  יילודשם ה הורים חושפים אתלעיתים 

 : יילודשם ה הכרזה עלאת הנהוג שם בנוגע ל

ומודיעים לכולם )איזה קטע זה  דרך אגב, באיטליה, ברגע שיודעים את מין התינוק, בוחרים לו שם [9]

הלילה!'(. אני נראיתי זזה כל  אנה-מריהבעט בי!' או: 'אני מודאגת, לא הרגשתי את  'ג'ובנילשמוע: 

 .טוי טוי( –)פ' א  יהיה לה שם –להם ממש, אבל ממש מוזרה כשאמרתי שרק כשהיא תיוולד 

חר כתלות בחברה ובתרבות שאליה בנוהגי ההכרזה על השם הנבניכר הבדל המרואיינת מבטאת בדבריה 

השם בפני הסביבה  ההכרזה עללפי קורפוס המחקר, בחברה החילונית בישראל . משתייכים ההורים

 האם הכריזה על השם הנבחר במהלך הלידה: . במקרה הבאלידהלאחר הלרוב מתרחשת 
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 השם את תריו אוהבת שאני הרגשתי פתאום הלידה . בזמןנבוו שלו לבנים: שמות שני עם נותרנו [10]

 . עיניים אוהבות( –)פ' א  שלוי – בשמו הידוע שלו לנו נולד עליו, וכך והכרזתי שלו

 המקרים שיוצגו מיד המתינו ההורים עד להולדת התינוק, לפני שהכריזו בפני הסביבה על השם ניבש

תייעצו לאחר שהלידה, עוד בחדר הדרך הטלפון הנייד על השם  הכריזוההורים הנבחר. במקרה הראשון 

 :עם המיילדת

. ואז דפנה'היא שאלה 'יש לך עוד ילדים'? אמרנו 'כן,  -היא הייתה מאוד חמודה -: ]...[ המיילדתשלי [11]

התלהב  [הבעל] . ואז הואלדפנה'. זה אנרגיה טובה וזה מתאים אלההיא מסתכלת עלינו 'תקראו לה 

 .)ר"ע טו( גמרה ההתלבטותנולדה". בזה זה נגמר. נ אלה יחזקאליושלח ישר אס אם אס לכולם "

היו שסיפרו לבני המשפחה על השם הנבחר עוד לפני הלידה,  טכנולוגיית התקשורתאמנם לפני התפתחות 

המאפיינת את העידן הגלובלי, מאפשרת להורים לעדכן בזמן אמת של אמצעי התקשורת  אך הטכנולוגיה

 .יילודעל הלידה ויחד איתה על הבחירה בשם ה

 מין זכר ועתיד לעבור ברית מילה, ישנם הורים שמחכים עד לברית עצמה כדי להכריזהוא מ יילודכאשר ה

 על שמו. 

אז לא נהוג להגיד, אני לא יודעת אם זה קשור למסורת או אמונות טפלות, אבל  –: מסורתיים שגית [12]

מלאה באמונות טפלות וחששות ופחדים, אבל הייתי  –כל ההורמונים עם נראה לי אחרי לידה 

כמה שעות לפני  ,מה שקרה כאן זה שההתלבטות של השם הייתה עד הדקה התשעים, לדעתיבעיקר 

 .)ר"ע יד( הברית עוד התלבטנו. בברית צריך להחליט

עד לברית. ההכרזה על השם הנבחר  להתקבלההחלטה על השם הנבחר צריכה מדברי האם עולה כי 

את אמונות טפלות שליוו הג זה עדות ליש בהיצמדות למנ .יהודי-מקורה במנהג מסורתידווקה בברית 

 .(5.2.1)ראו סעיף  מקומית העומדת בניגוד להזדהות גלובלית-הזדהות יהודיתאו ל לאחר הלידה האם

 

, שלב ההכרעה יילודמשלושה שלבים: שלב הצעת השמות האפשריים לאפוא הזמנים מורכבת  קטגוריית

לב כזה נחלק למועדים שונים בהתאם למעמד כל ש על השם הנבחר ושלב ההכרזה על השם בפני הסביבה.

זו תוחמת מסגרת זמנים  קטגוריהההורה )רווק, ארוס, נשוי, הורה( או בהתאם לשלבי ההיריון והלידה. 

, וניכר כי הוא יכול להתחיל עוד מתקופת הילדות של ההורה ועד יילודשבה מתרחש תהליך בחירת שם ה

 .16בסמוך ללידתו יילודאל מחייב לבחור שם ללמספר שבועות אחרי הלידה, שהרי החוק בישר

 

 

 אסטרטגיות 3.2

משום שברגיל הוא  ,בחירת שם הינה מקרה פרטי של אירוע קבלת החלטה. מקרה זה מורכב במיוחד

הן הדרכים המשמשות את ההורים קבלת ההחלטה של אסטרטגיות הנעשה בין שני שותפים ולא אחד. 

סטרטגיות, וגם כאן אמרכזיות הנוגעות ל קטגוריות לושש הופשטו מהראיונות. יילודלבחירת שם ה

מחליטים על כיצד וכיצד מועלים שמות אפשריים? כיצד מצמצמים אפשרויות? : ניסחתי אותן כשאלות

תיאור הללו תוך הבאת ציטוטים רלוונטיים מהראיונות ו קטגוריותאציג כאן את שלוש ה ?נבחרשם הה

 . הקטגוריות שהן כוללות

 

                                                 
 .9-8, 4( סעיפים 1956לפי חוק השמות התשט"ז ) 16
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 ?מועלים שמות אפשריים כיצד 3.2.1

שמות האסטרטגיות המשמשות את ההורים לצורך הצעת אם מבודדים את לפי קורפוס המחקר שכאן, 

, נותרים עם החלטה על השם הנבחרולצמצום האפשרויות האסטרטגיות המשמשות אותם לאפשריים מ

פנייה רת המונים ו, שימוש באמצעי תקשושימוש ברשימות מוכנות של שמות פרטיים אסטרטגיות: שלוש

 . מכריםעצה מל

 

 מוכנות של שמות פרטייםת ורשימ 3.2.1.1
רשימות מוכנות של שמות פרטיים ניתן למצוא באתרי אינטרנט ובספרים המאגדים שמות, שהמוכר 

ב ולעיתים נחלקות -. רשימות אלו ערוכות לפי סדר הא(2008)כהן,  ביניהם הוא "ספר השמות הענק"

)שמות לבנות, שמות לבנים ושמות אנדרוגיניים(, לפי שפת המקור של  יילודהלפי מין לקטגוריות נוספות 

השם, לפי שדה סמנטי ועוד. ישנן רשימות המציגות פירושים לשמות על פי הנומרולוגיה, האסטרולוגיה 

כפי שניתן . (2007 ,ויש רשימות המכילות רק את השמות המופיעים במקרא )ראו למשל כהן או הקבלה

להעלאת שמות  אמצעיםאחד ה היארשימות מוכנות של שמות פרטיים פנייה ל, מקורפוס המחקרן להבי

 :יילודאפשריים עבור ה

שתביני, יש לי כאן ספר על שמות מהתנ"ך. אם את רוצה, אני אראה לך אותו... תכף : לימור [13]

וממש קראתי אני זוכרת שישבתי במלון הסקוטי כשהיינו לפני הלידה, ]...[ תסתכלי אם זה חשוב 

]...[ אולי חודש לפני הלידה, ישבתי, פתחתי ספר של שמות, כי לא  ונברתי, כי אני לא הייתי בטוחה

 .)ר"ע ז( ל כך היה לנו משהו קונקרטיכ

למשל שמות מקראיים או שמות גלובליים  –מסוג מסוים לעיתים השימוש בספרי שמות המאגדים שמות 

 קטגורייתטא הזדהות של ההורים. מקרים כגון אלה נוגעים למב יילודלצורך העלאת שמות אפשריים ל

חשוב היה  שבומקרה הבא דוגמה לכך היא ה (.3.4.3.3עמדות ההורים, ולכן יוצגו במסגרתה )ראו סעיף 

 :דווקה בשפה האנגלית ספרי שמותלהורה לפנות ל

 ?בן, סיוון ותומרריון, היו רק את השלושה שמות האלה: י: וכשהיית בהמראיינת  [14]

, אבל זה לא תומסאו  אית'ן. אני רציתי דווקה: לא, היה לי ספרים, ואני רציתי שמות באנגלית ליסה

 .]אצל הבעל[ עבר אצלו

נשמע  אסתרהיא למשל יכולה למצוא בספרים שלה שם שהיא חושבת שהוא מגניב. נגיד ]...[ : עוזי

 ח(. )ר"ע לה כאילו רלוונטי, בשבילה זה חדש, ואני יודע שזה כבר...

, התנגדותו של האב לשמות שמציעה האם מביעה התנגדות להזדהות 3.4.3.3.1.2כפי שאראה בסעיף 

 היהודית מסורתית.

 

 אמצעי תקשורת המונים 3.2.1.2

טכנולוגיים שהובילו לגלובליזציה הוא התפתחותם של אמצעי -אחד משלושת הגורמים התקשורתיים

לאותם אמצעי תקשורת מקומית כגון רדיו ועיתונות, אלא אין הכוונה כאן לאמצעי תקשורת ההמונים. 

הבולטים ביניהם הם  לחברה הגלובלית ומאפשרים שיתוף בתכנים גלובליים.תקשורת אשר פונים 

(, האינטרנט תורם להאצת 1.2.2.5כפי שהצגתי בסקירת הספרות )סעיף . האינטרנטהטלוויזיה בכבלים ו

ת הנגישות למידע, מאפשר תקשורת קלה ומהירה בין מקומות הגלובליזציה בשתי דרכים: הוא מגדיל א

שונים על פני הגלובוס, וחושף תרבויות שונות ופחות מוכרות בפני משתמשיו; בנוסף יש בו אתרי צ'טים 

רפאל, -שונים המשמשים כמעין שוק היכרויות גלובלי המוביל ליצירת קשרים חוצי גבולות וימים )בן

. הדרכים הללו (2-1: 2008גריצן,  ;506: 2006פרידמן,  ;1259-1258 ,279: 2004; אלמוג, 4: 2001
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בשני אופנים  שם פרטי לילדםחפש הצעות בבואם ל כאסטרטגיהאינטרנט פנות אל הללהורים מאפשרות 

 ההורים יכולים לבחור שמות אפשריים מרשימות מוכנות של שמות, בדומה לאסטרטגיה שהוצגה לעיל –

ת שמות אפשריים באמצעות שיתוף של להעלא לנצל את מרחב הסייבר הישראליאו  ;(3.2.1.1)סעיף 

 :כך למשל במקרה הבא .עמםייעצות הסייבר והתאנשים אחרים הפעילים במרחב 

יק מגיח ושם איין. לא הצלחתי להתחבר 'אשמח לשמוע המלצות לשמות לבנים. אוטוטו הקטנצ [15]

 .איתיו איליי, עילאי, עידן, רועיברתי הם: השמות שעוד איכשהו קצת התח לשום שם בצורה מלאה.

 .(1אמא של נועהלה –פ' ב ) מה דעתכן עליהם?

את האינטרנט באה לידי ביטוי גם בשאלון  בין היתר החשיפה של ההורים לתקשורת ההמונים הכוללת

ת זו רלוונטית לשאלת המחקר, משום שהיא נוגע קטגוריה(. 4המקוון שעליו ענו המרואיינים )ראו פרק 

 .5ים. לפיכך אחזור לדון בה בפרק יילודלקשר בין גלובליזציה לבין בחירת שם פרטי ל

 
 בני משפחה וחברים( –)מכרים  לעצהפנייה  3.2.1.3

משמשת כאסטרטגיה להעלאת שמות אפשריים  לצורך קבלת עצה גם פנייה לסביבה הקרובה של ההורים

 . כך למשל במקרה הבא: יילודל

י מחברים שיעזרו לי למצוא שם שמתחיל בא' וכולל גם את האותיות ל' וי', בהיריון השלישי ביקשת [16]

 .)כ' ב( כי כל אחד מהילדים שלי הוא האלוהים שלי

או  יילודהעלאת שמות אפשריים למקורפוס המחקר עולה כי על פי רוב פנייה למכרים נעשית לצורך 

 (.3.2.2.2ף צמצום האפשרויות שהועלו )ראו סעילצורך 

 

 ?צד מצמצמים אפשרויותכי 3.2.2

לפי . בין ההחלטה על השם הנבחרל יילודהעלאת שמות אפשריים להצמצום הוא המעבר בין תהליך 

האפשרויות: רשימות שמות אסטרטגיות משמשות את ההורים לצורך צמצום  ארבעקורפוס המחקר, 

 .ת ופנייה לאנשים זריםלבעלי סמכופנייה בני משפחה וחברים,  –מכרים עצה משמכינים בני הזוג, פנייה ל

 
 בני הזוג כינושמות שהרשימת  3.2.2.1

. יילודלהיות שותפים לתהליך בחירת שם ה הםמתאפשר לשני מכינים רשימת שמות,כאשר בני הזוג 

יש הורים שהעמידו . אפשרויות ולהיוותר עם מספר שמות מצומצם פסולהרשימה מסייעת להורים ל

אין היא משתנה בין הילדים )אם . זו משמשת אותם גם בהמשךורשימה  ,רשימה לקראת לידת בן אחד

 מדובר באותו מין(, ובכל היריון נבחר שם אחר מתוכה:

: זה באמת מרשימת שמות מאוד מאוד מצומצמת, סה"כ. אם תתני לנו עכשיו דף נייר ותגידי אלדד [17]

מות ששרבטנו גם אבל תיתני לנו רשימה ונשרבט לך את אותם ש]...[  לנו: יש לכם בן זכר שלישי

פחות שרבטנו, כי זה כבר די היה ברור, אבל לפי דעתי ]הבן הראשון[  ונועםכשדיברנו על הילד השני, 

זה אחיין שלה,  עידו -רועי, עידוניתן לך את אותם שבעה שמות שרצים לנו בראש שהם הקבועים: 

 . א( )ר"ע זה חבר, אז הרשימה הזאת מצטמצמת , ורועיזה אחיין שיש לה -עומרי

שמות  ההורים מכניסיםמהדברים לעיל עולים שני שלבים בצמצום השמות האפשריים. בשלב הראשון 

שלב השני הם מצמצמים את הרשימה על ידי פסילת שמות שכבר ניתנו לילדים וב ,שהם מכיניםלרשימה 

 חברים.בני משפחה או של 
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לקידום תהליך בחירת השם בגלל שמות, אולם זו לא סייעה רשימת הכנת נעשה שימוש ב במקרה הבא

)ראו גם  יילודהתאמת השם הנבחר לשל  , ולכן הם עברו לאסטרטגיה אחרתחוסר ההסכמה בין ההורים

 :להלן( 3.2.3.1סעיף 

לא כל כך הצלחנו להחליט. כל פעם היא לא אהבה את השם או שאני לא אהבתי, ובסוף הצענו : יובל [18]

שמות וביניהם לא הצלחנו  15הגענו לאיזה רשימה של לעשות רשימה כל אחד, וגם זה לא הסתדר. 

)ר"ע  אמרנו: נראה אותה, נדע. כמו בטח הרבה אנשים אחריםלהחליט, וכבר היינו קרובים ללידה. 

 .ה(

האסטרטגיה כדרך תהליך קבלת החלטות בכלל, וקבלת החלטות בצוות, מכל המקרים שלעיל עולה כי 

, אך גם מצריכה מהם יילודהזוג להיות חלק מתהליך בחירת השל הכנת רשימת שמות מאפשרת לשני בני 

 יפנו ההורים לאסטרטגיה נוספת. –להגיע להסכמה. ללא הסכמה 

 

 (בני משפחה וחברים –מכרים עצה )פנייה ל 3.2.2.2
, לאחר שהכין יחד עם אשתו במקרה הבא פנה האב למשפחתו כדי לקבל עזרה בבחירת שם התינוקת

  שלא קדמה אותם בתהליך בחירת השם: רשימת שמות אפשריים, 

הוא הביא את המשפחה שלו. אני לא ידעתי מזה ]...[  הרשימה עברה אצל המשפחה שלך ]...[: מרינה [19]

בכלל, ואז פתאום אני מתחילה לשמוע שזה שם של חומר ניקוי, וזה כזה, וכל השמות נפסלו, והיו 

יתם את זה על הדעת. המשפחה שלי לא סיבות כאלו חמורות של מה זה השם הזה, ובכלל איך העל

 ]...[ התערבו. אולי רק אחר כך כשביקשנו

 שנתחתן ושנעשה מהר ילדים וכל זה : ]...[ אבא שלי היה פולני בקטע ביני ובינה. הוא זה שלחץיובל

וכאלה דברים,  "אין שם", וקרא לה "חמודה" ו"מתוקה"אז הוא קרא לה  –וגם בקטע של השם ]...[ 

 מר: צריך להיות לילדה שם. אבל הוא א

 .)ר"ע ה( והוא גם היה הפוסל העיקרי של רוב השמות, כי הם לא היו שמות ישראליים :מרינה

מות רבים, וכך צמצמו את , אלה פסלו שמשפחתו כאסטרטגיהבני פנה למהדברים עולה כי האב 

שנכפו עליה ולא  מדובר בנסיבותהאם מבחינת לעומת זאת  .שמות( 15הרבות שהועלו ) האפשרויות

ישראליים על ידי הסב מעידה פסילת השמות שאינם . באסטרטגיה, שהרי היא לא בחרה להתייעץ איתם

 .3.4.3.3.3מקומית, ובמקרים כגון זה אדון בסעיף -על הזדהות עם התרבות הישראלית

 

 בעלי סמכותפנייה ל 3.2.2.3
ולעיתים  ,ן ומרצון ברור להתייעץ איתםבעלי סמכות ניגשים ההורים באופן מתוכנהנתפסים כאנשים ל

שבהם פנו אמהות להתייעצות שני מקרים מהראיונות עלו . אף משלמים להם בתמורה לחוות דעתםהם 

 .בעלת סמכותבמטרה לצמצם את השמות שהועלו כאפשריים מתוך תפיסתן שמדובר ב נומרולוגית עם

שם האדם על ידי חיבור המספרים ולידה תאריך העיקר בעוסקת בשטכניקה הניתוח נומרולוגי המוצג כ

שנושא משמעות מיסטית כלשהי, משמש  ה( עד לקבלת מספר חד ספרתייהמייצגים כל אות )גימטרי

 :באחד מתוך שני המקרים כךכאסטרטגיה לשם צמצום אפשרויות והחלטה על השם הנבחר. 

עכשיו תשימי ]...[ יקשתי על כל השמות שב]מראה לי ניתוח נומרולוגי[ : יש כאן ממש עבודה לימור [20]

 גם היה לי בראש. רותם, דפנהלב, נתתי לה 

 : ומתוך האפשרויות האלה איך בחרתם?מראיינת

  )ר"ע ז(. , אוקיי?מיכאלה: והיא, תשימי לב מה היא ניתחה לי הכי הרבה, היא ניתחה לי את לימור
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עומת זאת האבות בשני ל ר"ע ה(.גם )ראו ההתייחסות לנומרולוגית כבעלת סמכות היא מצד האם 

המקרים הביעו זלזול והתנגדות מפורשת לייעוץ מסוג זה, ומכאן שהם אינם תופסים את הנומרולוגית 

( מדובר במגמה לפיה הנשים בישראל הן הצרכניות 76-75: 1992לפי בית הלחמי ) כבעלת סמכות.

 .העיקריות של מיסטיקה הכוללת גרפולוגיה, אסטרולוגיה, נומרולוגיה ועוד

התייעצות של לא נמצאו מקרים  ,במחקר שכאן, כנראה משום התמקדותו באוכלוסיית מחקר חילונית

את שתופעה זו מוכרת בארץ, בקרב מי שכנראה תופס  אף על פי ,ילודיבנוגע לבחירת שם ה עם רבנים

 כבעלי סמכות.   הרבנים

 

 פנייה לאנשים זרים 3.2.2.4
מיילדת ופקידת רישום ) אנשים זרים פנו להתייעץ עםורים מקורפוס המחקר עלו שני מקרים שבהם הה

, אולם מתוקף מקצועם הם קרובים לתהליך בחירת י סמכותעלבכשלא נתפסו על ידם  (במשרד הפנים

 שמות באופן יומיומי:

 ?גיא, תספרי לי איך בחרתם את השם גיא: ומראיינת [21]

התלבטנו, ובזמן שבאנו לצאת מבית  הייתה התלבטות, היה שם נוסף שככה דווקה גיא: ]...[ במיטל

ואז  ארז,או  גיאהחולים, ברישום של משרד הפנים, שיתפנו את הפקידה שם, כאילו אני מתלבטת 

והיא הראתה לי את התמונה שלו, והוא היה כזה הורס  גיא, יש לי נכד גיאהיא אמרה לי ברור ש

 .)ר"ע ט( גיא וזהו, זה נתן את האוקיי ליבדיוק כמו שהצטייר 

האמירה "שיתפנו את הפקידה" מעידה על כך שהפקידה לא נתפסה בעיני ההורים כבעלת סמכות 

להחליט על השם הנבחר, אך הם כן התעניינו בחוות דעתה לקראת קבלת ההחלטה על השם הנבחר, ופנו 

 פנייה זו סייעה להורים לצמצם את האפשרויות להיוותר עם ההחלטה על השם הנבחר. אליה ביוזמתם.

 

 ?מחליטים על השם הנבחרכיצד  3.2.3

להחלטה על השם ההורים כדי להגיע  שנוקטים בהןשל אסטרטגיות  יחסימגוון עלה בקורפוס המחקר 

ייחודיות רק  לעיל כחלק מתהליך העלאת השמות האפשריים וצמצומם, וחלקןגם . חלקן הוצגו הנבחר

 חירה. יך הבשל תהל הוא ברגיל, השלב האחרוןשהחלטה ממש, לשלב ה

 

 יילודהתאמה ל 3.2.3.1
מראהו, אופיו ועוד. כדי להשתמש  – יילודעוסקת בקביעת השם לפי טיבו של האסטרטגיה זו 

הורים מייצג מקרים נוספים שבהם התלבטו המקרה הבא ה באסטרטגיה זו על ההורים להמתין ללידה.

, יילודיצירת התאמה ל האסטרטגיה שאליה פנו כדי להחליט על השם הנבחר הייתהו ,בין שני שמות

 :מראהו החיצוני לפיבמקרה שכאן 

 .אלון: אוקיי, ספרו לי איך בחרתם בשם מראיינת [22]

, ואם הוא אלוןאו  יותםאו ]...[  : זה היה ממש ברור, היו לנו ממש מעט שמות ברשימה של בניםטלי

מעשה בחמישה כי בספר " –. ויש לי סיבה נורא נורא הגיונית לזה אלוןיצא בלונדיני, זה יהיה 

בלונים" אלון הוא בלונדיני. אין לי מושג למה, אבל זה חקוק לי. הוא לא נראה בדיעבד בלונדיני, 

אבל הייתה לי תמונה בראש שהוא בלונדיני עם תספורת סיר כזאתי על הראש. ואני זוכרת כשהוא 

 הוא נולד בלונדיני. ויותםל אלוןנולד, ישר שאלתי מה הצבע שיער שלו, כי זאת הייתה ההכרעה בין 

 .)ר"ע ד(
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חרטה לחשש מ עד ללידה על השם הנבחר החלטההלדחיית  מוביל יילודלהרצון לבחור שם המתאים 

 .יילודהצפויה בעקבות בחירה בשם שאינו מתאים ל

 

 מוכנות של שמות פרטייםת ורשימ 3.2.3.2
, שונים פרי שמות, להילקח מס3.2.1.1רשימות מוכנות של שמות פרטיים יכולות, כאמור בסעיף 

 :יילודשם ה כדי להחליט עלספר שמות בהשתמשו ההורים  הבאמקרה במהאינטרנט ועוד. 

וביום שהשתחררנו מבית חולים, נמרוד אמר: 'זה לא נוח לי, אני לא מוכן שנצא בלי שם'. ואז : ליבי [23]

והתחלנו  וכאלה, uniqueלקחנו את הזה של השמות, שזה הכי לא אנחנו. אנחנו הכי רוצים להיות 

 ? אמרתי כן, הכי סתמי בעולםנגה. ואז הוא אמר רוצה נגהלעבור. אמרנו זה לא, זה לא, זה לא, ואז 

 .)ר"ע ו(

מביעה " uniqueשזה הכי לא אנחנו. אנחנו הכי רוצים להיות  ,האמירה "לקחנו את הזה של השמות

ברירת מחדל כאותם ה שימשספר שמות האסטרטגיה של בחירה מ  כלומר  י האסטרטגיה,סתמיות כלפ

טרם היציאה מבית החולים. בהמשך הראיון הביעה האם את  לתינוקתלבחור שם  הםשלרצון בגלל ה

אני קצת מרגישה שעשינו לה בגלל תפוצתו הנרחבת: " חוסר שביעות רצונה מהשם הנבחר לאותה תינוקת

בעולם" מכוונת גם כלפי , ומכאן שהאמירה "הכי סתמי "מסביב נגהעוול, שזה קצת, אני שומעת המון 

 . (3.5)ראו סעיף השם שנבחר כתוצאה מהשימוש באסטרטגיה 

 

 אחד מן ההורים מחליט 3.2.3.3
לעיתים אחד ההורים מעורב בתהליך , אך שמו בוחרים את יילודהורי המטבע הדברים במרבית המקרים 

יה, שהרי היא כוללת מתוך החלטה ברורה בין בני הזוג, ולכן מדובר באסטרטג הבחירה יותר מהשני

, ואולי זהו דפוס התנהלות וקבלת החלטות המתקיים בין יילודנקיטה אקטיבית בשיטה לבחירת שם ה

 במקרה הבא האמא היא הדומיננטית יותר בקבלת ההחלטה על השם הנבחר:. הורים אלה כצוות בכלל

 .עמית. ספרי לי איך בחרתם את השם אוקיי: מראיינת [24]

 : איך בחרנו?שגית

 : כןינתמראי

 [צוחקת]: אני בחרתי שגית

 : אוקיימראיינת

 )ר"ע יד(.: אני בחרתי ויניב התלהב שגית

מעיד על חלקה  ,המענה של האם בגוף ראשון יחיד, על אף שהופנתה אליה שאלה בגוף ראשון רבים

מצד שני יש לה צורך באישורו של . [3כך גם במובאה ]. יילודבקבלת ההחלטות בסוגיית בחירת שם ה

 אב. ה

 :השייך לאסטרטגיה זו הוא המקרה הבא אחרמקרה 

: ]...[ ערב לפני שהשתחררתי מביה"ח, אני ממש אין לי מושג איך לקרוא לו, הגיעה חברה מיטל [25]

ואז היא אומרת לי את מה שכנראה ]...[  שבאה לבקר אותי, וסיפרתי לה על השמות שאני מתלבטת

את הסיפור של הלידה, אני לא מבינה למה את  תקשיבי כשאת מספרת לי -הייתי צריכה לשמוע 

. וזהו, זה גיאזה בדיוק השם שמתאים לזרימה, וגם מתחבר טוב עם  יובלבכלל מתלבטת לגבי השם, 

מה שהייתי צריכה לשמוע כדי להחליט, ישנתי על זה, ובבוקר קמתי עם החלטה שזה הולך להיות 

 . )ר"ע ט( יובל
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דיה בלבד ולאב אין חלק כלשהו בהחלטה. מקרה זה נוגע גם מדברי האם עולה כי ההחלטה היא בי

 3.2.2.2בני משפחה וחברים לצורך צמצום השמות האפשריים )ראו סעיף  –של פנייה למכרים  קטגוריהל

 (.שלעיל

 

 על שמות שונים שני ההורים מחליטים 3.2.3.4

גיה אפשרית נוספת זו אמנם הועמדה על בסיס ריאיון בודד, אך משום שמדובר באסטרט קטגוריה

 ומשום ייחודיותה, בחרתי להביא מקרה המייצג אותה: יילודלהחלטה על שם ה

: קיצור עוד יום ועוד יום עובר, וצריך למלא טפסים ולהודיע בעבודה וזה, והילדה כבר בת יובל [26]

 ]...[ , וכולם: מתי תחליטו, מתי תחליטושבועיים ובת חודש

בא ואמר לו  [יובל] , ואז הוא[של אביו של יובל] שלוזה ממש היו הימים האחרונים  :מרינה

 .שלישקוראים לה 

 : אז איך היא כתובה בתעודת זהות?מראיינת ]...[

 רשמתי אותה בלי לשאול אותו. [צוחקת] :מרינה

 .)ר"ע ה( , היא עשתה מחטף וגנבה לילדה את השם. שם גנובמישל: יובל

 מישל –סכמה בין ההורים, קרויה הילדה בשני שמות כתוצאה מחוסר הה , בפועל,כפי שהתגלה בראיון

)אם הוא ממשפחתו של האב או של האם( וכתלות בנוכחים בסיטואציה )אם האב כתלות בקורא לה  שליו

 או האם נוכחים(.

 

  גדוליםהאחים החלטת ה 3.2.3.5
הבא אחות בכורים. במקרה ללאח או  יילודההורים מעבירים את ההחלטה על שם ה באסטרטגיה זו

 מספרת האם על שמה שלה, אשר נבחר לה על ידי אחותה הגדולה שהייתה באותה עת בת שלוש:

 : אני, את השם שלי אחותי נתנה לי.לימור [27]

 : אה, באמת?מראיינת

וזה,  לימור, אחותי רצתה לילך: כן, אחותי בחרה לי את השם שלי. אמא שלי רצתה לקרוא לי לימור

 .17 )ר"ע ז( ככה זה נבחר

ם של ההורים, או לפחות ידקים היא תפיילודשמות ל בחירת, לפיה הגישהמשתמעת אותו ראיון בהמשך 

 של אדם בוגר אשר מסוגל לנמק את בחירתו:

? היא הייתה בת שלוש, אז אין לי מושג, אני לימור: למה? למה אחותי רצתה לקרוא לי לימור [27]המשך 

 באמת לא יודעת. נראה לי פרט שלא ידעת, נכון?

 : לא, אני ידעתי, אני לא ידעתי שהיא הייתה בת שלוש.וספבי

 : כןלימור

 )ר"ע ז(. : שיתנו לה לבחור בגיל שלוש?!פביוס

                                                 
, ולכן היא חורגת מתחום המילניום שכלפיו הגבלנו את המחקר לבחירת שמם של ההורים עצמם מובאה זו נוגעת 17

מחקר זה כיוון שכזו או אחרת, אולם  קטגוריהכאשר תהיה להם תרומה מרכזית ל מסוג זה. אביא ציטוטים שכאן

בכל הנוגע  ,, אלא בנימוקי הבחירה בשמות ילדיהםכילודים הוריםשניתנו לשמות המקד בנימוקי אינו מת

, נימוקים שהציגו ההורים כלפי שמותיהםאימנע משימוש ב ,הקשורות באופן ישיר לשאלת המחקר תקטגוריול

 .(3.4.1.2.6)ראו סעיף  שזהו נושאה, למשל "רגשות ההורה כלפי שמו" קטגוריהאלא אם כן מדובר ב
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בטאת השתוממות כלפי החלטתם של הורי האם להטיל את הבחירה בשמה על ילדה האמירה של האב מ

ורית של הורים היא חלק מהתפקיד ההורי והאחריות הה ילדיםלמשתמע כי בחירת שמות  בת שלוש.

 . כלפי ילדיהם

 אח בכור:גם במקרה הבא ההחלטה על השם הנבחר נעשתה על ידי 

 .סיוון: אז נעבור למראיינת [28]

 בחר את זה. היה לנו שלושה שמות, ולא הצלחנו לבחור, אז... [האח הבכור]: גפן ליסה

 ?סיוון: גפן, אתה בחרת את עוזי

 : כןגפן

 . )ר"ע ח( תומראו  סיוון, בן: היה לנו ליסה

בני משפחה וחברים לצורך צמצום שמות )ראו סעיף  –דוגמה זו נוגעת גם לאסטרטגיה של פנייה למכרים 

לעיל(, שהרי ההורים פנו לאח הגדול עם רשימת שמות שהוכנה על ידיהם, הוא בחר מתוכה את  3.2.2.2

 , ובכך סייע בתהליך צמצום השמות האפשריים.יילודשם ה

 

החל משלב הצעת השמות,  – שונות משמשות את ההורים בבואם לבחור שם לילדם ניכר כי אסטרטגיות

גלובליזציה . אסטרטגיות אלה נוגעות לדרך צמצום השמות האפשריים וכלה בהחלטה על השם הנבחר

, והוא השני עקיףו ;יילודמקרים המבטאים רצון לבחור שם גלובלי לוהוא  ,האחד ישיר –בשני אופנים 

נעשה שימוש במאפייני הגלובליזציה כדוגמת השפה האנגלית ואמצעי תקשורת אסטרטגיות שבהן 

  (.3.2.1.2)ראו סעיף  יילודההמונים לצורך בחירת שם ה

 

 

 אקראיות נסיבות 3.3

 נסיבות אקראיות משמען שההורה אינו בוחר בדרך אקטיבית כלשהי )אסטרטגיה(, אלא שבאופן מקרי

 . יילודל שנבחר השםרות או מועלות אפשרויות של שמות, נפסלות אח

המקרה הבא מייצג חשיפה אקראית לתכניות טלוויזיה, שהובילה להעלאת שמות אפשריים לילדיה של 

 המרואיינת:

 : ואיזה שמות של בנות היו, את זוכרת?מראיינת [29]

ריון עם רומי וידעתי י: זה היה תלוי איזו תכנית הייתה בטלוויזיה באותה תקופה, כשהייתי בהרונה

, דבר שעבר לי מאוד מהר, בערך אחרי נועם, ומאוד אהבתי את השם נועםאז היה את  ,ת בתשזא

 .)ר"ע יג( התכנית, אז אני מושפעת מהטלוויזיה

 :לבחירה בשם התינוקתאת ההורים  הובילבאינטרנט אקראי שיטוט  אחרבמקרה 

 לפני יתפנה. הניתוח שחדר חיכינו כי הזמן, את להעביר כדי תפוז של לפורום גלשתי החולים בבית [30]

 ואני ,[אוריאן] הפורום מגולשות אחת של שמה על יעיני נפלו שמות ]...[ פתאום הרבה על חשבנו זה

 .טינה אוריאן( –)פ' א  הזה לשם מיד התחברתי

 משקף היטב את האקראיות שבבחירת שם:ה אסיים במקרה

לתינוקות, אז  מישליש חברת , אבל לא הייתי סגורה עליו, ושלי –אמרנו שזה שם נחמד מרינה:  [31]

 , וחשבתי עליה, וזה התלבש לי טוב.מישלבמקרה אנחנו קיבלנו אמבטיה והיה כתוב עליה 

 : לפני זה לא עלה לך השם הזה?מראיינת

 .)ר"ע ה( : לא, פתאום זה בא לימרינה
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במקרה  , גם אם מדובריילודלהוביל את ההורים בתהליך בחירת שם ה קראיות יכולותניכר כי נסיבות א

 משקףהמקרה האחרון האסטרטגיות.  קטגורייתולא בנקיטה אקטיבית בדרך מסוימת, כפי שראינו ב

אין זה אומר כי ההורים היו בעקבות אירוע כה נסיבתי ואולי אף סתמי כמו קבלת אמבטיה.  בחירה בשם

במיוחד  רוךאשל תהליך הבחירה של אותם הורים היה משכו  קלי דעת בבואם לבחור את שם בתם, שהרי

 על השם הנבחר.ביניהם, עד כדי חוסר הסכמתם וכלל דיונים רבים 

 

 

 נימוקים 3.4

על פני  לבחירה בשם פרטי מסוים או להעדפתו ושהביא ותנימוקי ההורים לבחירה בשם פרטי הם הסיב

ה תהליך הבחירמשמשים את ההורים בהשונים הנימוקים ה ,כפי שאראה כאן (.1.1.5שם אחר )ראו סעיף 

נימוקים להכרעה פסילת שמות מסוימים וכלה בנימוקים ל, דרך אפשרייםבחירה בשמות לנוגעים  ,בשם

הנימוקים שעלו הן מקורפוס המחקר והן מסקירת הספרות נחלקים לשלוש  .יילודשם העל הסופית 

 קבוצות: נימוקים פסיכולוגיים, נימוקים לשוניים ונימוקים סוציולוגיים. 

 

 יכולוגייםנימוקים פס 3.4.1

הפרטיות כלפי  ושאיפותיאו  ותחושותי -נקודת המוצא של הנימוקים הפסיכולוגיים היא מעניק השם 

הנימוקים הפסיכולוגיים  .יילודלשקול, לפסול, או להחליט על שם אותו  ובבוא יילודהאו כלפי  ועצמ

מרכזיות:  יותקטגורלשתי מתקבצים מקורפוס המחקר ו( 1.1.5.1)ראו סעיף  שעלו מסקירת הספרות

, כפי ורגשות ההורים ;יילודשבא לידי ביטוי בנימוקי ההורים לבחירה בשם ה נורמלי(-)משנינרקיסיזם 

 משניות, כפי שאציג כאן מיד. קטגוריותשתי אלו מסתעפות ל .יילודשהם מתבטאים בבחירת שם ה

 

 (נורמלי-משניביטוי נרקיסיסטי ) 3.4.1.1

שנגזר  על נרקיסוסהמיתולוגי ומקור המונח בסיפור  המופרזתתופעת האהבה העצמית  נרקיסיזם הוא

 .קיימים שני סוגי נרקיסיזם ,לפי הגישה הפסיכואנליטית .עליו עונש התאהבות עצמית שגרם למותו

קשיים וחסכים נרקיסיסטיים  הןמשני מתייחס לנרקיסיזם במובן הרחב יותר, והוא כולל הנרקיסיזם ה

נרקיסיסטיות נורמלית כגון אהבה עצמית, ביטוי ל והן, ו עם הוריומיחסיו של של ההורה המושלכים

. לעומת ועוד ור המשכיות לקיומנו, גאווה בילדינואהבה לאובייקט שדומה לנו, רצון ללדת ילדים וליצ

)נדב ושותפיו,  והוא מתבטא במצבים פסיכוטיים ,קשור בהפרעות חמורותראשוני הנרקיסיזם הזאת 

2008 :80-78 ,85 .) 

באופנים הבאים: המשכיות שם  יילודתמקד כאן בנרקיסיזם המשני הבא לידי ביטוי בבחירת שם הא

מכנה משותף בין שם ההורה או  ;מילות שייכות בשם ;יילודהמשפחה הקודם של האם בשם הפרטי של ה

 (109: 2008כדברי נדב ושותפיו )אסתייג ואומר,  .ילד-ותיקון יחסי הורה ;יילודשמות ההורים לבין שם ה

"השמות עצמם אינם נרקיסיסטיים ]...[ נרקיסיסטי הוא האופן בו הורים מסוימים נותנים לילדיהם  כי

  ".כלים שלא קיבלו מענה במהלך התפתחותםמתוסשמות המבטאים את צורכיהם ה
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 יילודשל ה בשם הפרטישל האם המשכיות שם המשפחה  3.4.1.1.1

תודעת המוות של האדם. רצון זה המשכיות לעצמי בעקבות אחד ממאפייני הנרקיסיזם הוא הרצון ליצור 

, כלומר בהעברת הייצוג העצמי של ההורה לצאצא שלכתית של ההורה עם צאצאיוההזדהות הב מתבטא

 (. 85: 2008, שותפיו)נדב ושלו, כך שאהבת הילד היא למעשה אהבה עצמית של ההורה 

ום שנהוג לשאת את שם המשפחה של האב, בעוד שהמשכיות שם משפחתו של האב מתרחשת ברגיל, מש

מבטאת צורך נרקיסיסטי. כך למשל  יילודיצירת המשכיות לשם המשפחה של האם בשמו הפרטי של ה

 במקרה הבא: 

 , זה שם המשפחה של אמא שלי לפניטל, ככה אני גם רשומה בתעודת זהות. טל: אני נולדתי טלי [32]

 )ר"ע ד(. השם, אז היא הייתה צריכה משהו כזההנישואים, היא הבינה שכבר אף אחד לא ימשיך את 

 

 מילות שייכות בשם 3.4.1.1.2

וף מילות שייכות לגהמורכבים מהוא שמות  סוג נוסף של שמות המבטאים את הצורך הנרקיסיסטי

בחירה בשמות אלה שמות כלליים המבטאים משמעות מושגית של שייכות. ראשון כגון: "לי" ו"שלי", או 

לעיתים עד כדי חוסר נפרדות בין  – ואת הזדהותו עמו יילודקשר בין ההורה לבין החושפת את אופי ה

 .השניים

 :ת שייכותמילנימוקים לבחירה לצד נימוקים להימנעות משם המורכב ממציג  המקרה הבא

 ?מישל: אז למה אתה מתנגד למראיינת [33]

 . ]במלרע[ והיא שלי ]במלעיל[ שלי. היא מישל, היא לא שלי: היא יובל

 ?]במלרע[ זה שלי ]במלעיל[שלי: אתה אוהב את המשמעות שאיינתמר

 : עכשיו כן, אבל בהתחלה כשהעלנו את השם הזה, זה לא מה שחשבנו ]...[יובל

. סיבה אחת זה הצליל וסיבה נוספת זה שאומרים שזה לא שלי: לי יש הרבה סיבות למה לא מרינה

 .)ר"ע ה( הילד לפתח עצמאות טוב לתת לילד שם עם שייכות, כי זה פוגע ביכולת של

. צורך זה שמקומו האב שמעלהנימוק הנרקיסיסטי משתקף ב יילודבעלות של ההורה על הליצירת  הצורך

מעידים על כוונת האב  הבדלי ההטעמה מודע, עלה למודעות בשלב שלאחר הבחירה בשם.-הטבעי בלא

נאמר בהטעמה  שלי רטיהפ בעוד שהשם". כך שלימילת היחס "למשמעות של שייכות המובעת ב

 .נאמרת במלרעמלעילית, מילת היחס לגוף ראשון "שלי" 

שמות שמתקשרים סמנטית  ילדיה משום היותם נימקה את בחירתה בשמותבמקרה הבא האם 

 או כפי שהיטיב לנסח זאת האב: "היא מסמנת בעלות". ,להשתייכותם של הילדים אליה

או משהו, וגם בן בתורכית זה  בנימין, זה לא קיצור של בןהיה לי חשוב, וגם קוראים לו  בןאז  רונה: [34]

זה אני, זו תפיסה מאוד  בן, שלי, אז mineבאיטלקית, הרי גרתי באיטליה, זה  מיה ]...[ אני

 ]...[ אגואיסטית מה שאני אומרת לך

 , נגיד?מאיהולא  מיה: ולמה מראיינת 

. הייתה חשובה לי mine, שזה מיהמו לואין לו את הפירוש שאני רוצה כ מאיהזה  מאיה: כי רונה

 זה אני, והכול זה שלי,  בןהמשמעות. 

 .)ר"ע יג( : היא מסמנת בעלותניר

מתפקד ככינוי גוף ראשון  בןמתפקד כמילת שייכות בשפה האיטלקית במשמעות "שלי", והשם  מיההשם 

את הילדים  יכתהמשי האם, תפיסה אגואיסטיתכעדות , "אני". שני אלה מבטאים –בשפה התורכית 

ראש בוטובתו האגואיסטיות שמשמעה העמדת העצמי מעין קשר של בעלות כלפיהם.  יוצרתאליה, וכך 
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, וגם בה הפרט הוא הריבון מתקשרת גם לאינדיבידואליות המאפיינת את הגלובליזציה מעייניו של הפרט,

 וטובתו היא שמובילה את התנהלותו בחייו.

ת באמצעות שילוב האותיות המרכיבות את המילה נרקיסיסטיו מבטא [16שהוצג במובאה ]מקרה ה

 .יםיילודהאל שלי בשמות ה –"אלי" 

שנמצא על התפר בין נרקיסיזם בריא ונורמלי לבין הפרעה  צורך נרקיסיסטי האםבכך מבטאת 

וגורם לתחושת  ,משקף צורך בהאדרה עצמיתהייחוס תכונות אלוהיות לצאצאים  נרקיסיסטית, והוא

 (.90-89: 2008ור ההורה בעקבות החיבור שלו לאלוהים )נדב ושותפיו, עוצמה עב

 

 יילודמכנה משותף בין שם ההורה / שמות ההורים לבין שם ה 3.4.1.1.3

שבהם נבחר שם מהנימוק שהוא דומה בהיבט מסוים לשמו של אחד בראיונות נמצאו מקרים שונים 

מרכזית של ביטוי נרקיסיסטי, משום שהם ה קטגוריהמההורים או לשניהם. מקרים אלה משתייכים ל

ייצוג עצמי של השאיפה שהילדים יהיו זהים, מזוהים וממוזגים עם ההורה על ידי שימוש במבטאים את 

זו  קטגוריה. ביטוי זה מוגדר כנרקיסיסטי (85: 2008) שותפיולפי נדב ובשם הצאצא.  ההורה )שמו הפרטי(

 ואות ראשונה ;שם ההורה או ההורים שלהלחם  ;משותף שדה סמנטי: כוללת סוגים שונים של שיתוף

 משותפת לשמות שונים. 

. כאשר נימוק עולםבתוכן מסוים תחום שייכים ל שמסומניהילים מקבוצת הוא שדה סמנטי משותף 

ההורה ושמו ו הוא היות שם זה מאותו שדה סמנטי שאליו שייך שמו שלו, הרי שם ילדבחירה בההורה ל

ם שמהם י, ונימוק ההורה מתבסס על תחום התוכן של שני השמות הכללייילודר למיוצגים בשם הנבח

 :. כך למשל במקרה הבא(1.1.2)ראו סעיף  יילודלקוחים שם ההורה ושם ה

חלק  יש לזה גם לדפנה,זה טיפה מתאים כזה  שא.ב. האמת אלון מאוד אה – [במלרע] אלה: ]...[ שלי [35]

 . אלוןזה גם מתאים לשל אותו נושא. אני לא חשבתי על זה אבל 

 את מתכוונת? "...אותו נושא": מראיינת

לא כל  ,הציע בתחילת ההיריון, באיזה שהוא שלב, אבל לא רציתי דווקה: צמחים, שיחים. הוא שלי

 .)ר"ע טו( אלהכך אהבתי 

 הלחםיכול לבוא לידי ביטוי גם באמצעים מורפולוגיים על ידי יצירת  ילדושם ההורה ושמו ב של השיתוף

של שני שמות או יותר. כך למשל אסי ומיטל, בחרו לשלב את שמותיהם יחד לכדי שם אחד שיהיה שמה 

 של בתם הבכורה:

 ?ֵאמי: ואיך בחרתם את השם מראיינת [36]

, אסי ומיטל, אחרי שלא מצאנו שם שככה מצא חן בעינינו, החלטנו לעשות מיקס של אמי: מיטל

 )ר"ע ט(. , מצא חן בעינינואמייצא 

שמות ההורים לכדי שם חדש שנבחר כשמה של בתם הבכורה מהווה המשכיות לשמותיהם, שהם  חיבור

 בגדר ייצוג של העצמי, ולכן יש בדברים אלה ביטוי לצורך נרקיסיסטי של ההורים.

נרקיסיסטיות וצורך של ההורה  חיל באותה אות כמו שם ההורה מבטאשהוא מתמשום שנבחר שם פרטי 

בין שם ההורה לשמות ילדיו. כך למשל  באמצעות חיבור (90: 1976סימן )למשל  ליצור המשכיות לעצמו

 במקרה הבא:

 .)ר"ע ה( מרינהכי זה מתחיל במ"ם, כמו  מישל: בסופו של דבר מאוד מאוד אהבתי את מרינה [37]

בחירת שם המתחיל באות של שם אחר או של שמות אחרים יכולה להעיד על מטרות נוספות כגון הנצחה 

  .(3.4.1.2.4ף )ראו סעי
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. על סמך יילודישנן דרכים מגוונות ליצירת חיבור בין ההורה לילד באמצעות שמו הפרטי של ה ניכר כי

ניתוח קורפוס המחקר, דרכים אלו יכולות להיות סמנטיות, מיסטיות, מורפולוגיות או אורתוגרפיות, והן 

 .יילודעם המבטאות צורך נרקיסיסטי של המשכיות העצמי או הזדהות של ההורה 

 

 ילד-תיקון יחסי הורה 3.4.1.1.4

ילדים הוא הזדהות -אחד מהמאפיינים הנרקיסיסטיים של יחסי הורים ,(85: 2008) שותפיולדברי נדב ו

של ההורה לתקן את היחסים שחווה עם הוריו באמצעות  משאלה. מדובר ביילודנגדית של ההורה עם ה

המובאה מתחברת  וז משאלהלטובים יותר. נתפסים  אשרשונים תי המאופיין ביחסים יצירת תא משפח

 הבאה:

 בני של בחייו האב ומשמעות נוכחות את להדגיש ורציתי כאב תפקד לא אבי כי ליאב לבני קראתי [38]

 .יסמינים( –)פ' א 

דחוסים ומותקים  יילודסיפור שלם של יחסי האם עם אביה ורצונה לשנות יחסים הוריים אלה עבור ה

 , ליאב.יילודל

 

רבות הנוגעות לצרכים נרקיסיסטיים שונים אשר באים לידי  קטגוריותראיונות הועמדו על בסיס הר כניכ

העצמי משום היותו של נוגעות לגלובליזציה אלו  קטגוריות. יילודבחירת שם הלכים על ומושביטוי 

דרך ייצוג  ליצור המשכיות לעצמו, להאדיר את עצמו, להשליך עצמו –רצונותיו וצרכיו ובתוך כך  ןבמרכז

וטובתו . העמדת העצמי או לתקן את יחסיו עם הוריו שלו יילוד, ליצור בעלות על היילודבשם ה שלו שמו

(, ובכך 1.2.5.2-ו 1.2.1היא גישה אינדיבידואלית המאפיינת את הגלובליזציה )ראו סעיפים  במרכז

 תרומתה לשאלת המחקר.

 

 רגשות ההורים 3.4.1.2

או אדם  יילודה -ללת מצד אחד את הרגשות המכוונים כלפי מושא אנושי "רגשות ההורים" כוקטגוריה ה

משניות:  קטגוריות ששזו נמצאות  קטגוריהאחר, ומצד שני רגשות המכוונים כלפי השם עצמו. תחת 

הנצחה של  ;רגשות כלפי נושא השם ;שםכלפי הקונוטציות רגשיות  ;רגשות שהשם מעורר אצל הוריו

 ורגשות ההורה כלפי שמו. ;יילודבור הביטוי משאלה ע ;אדם קרוב

 

 רגשות שהשם מעורר 3.4.1.2.1

 אצל חלק מההורים. ה זהברגשות שהוא מעורר אצל הורשבחירתו מנומקת על ידי ההורה מדובר בשם 

 לדברי המרואיינת הבאה: , כךברגשות גאווהמדובר 

 וכל פעם ששאלו אותך על השם, זה?: מראיינת [39]

 .שככה קוראים להן זה מעורר בי גאווה: רגינה

  כן?: מראיינת

 .)ר"ע יב( זה עושה לי תחושה נעימה כזאת יעלגם כשאני צועקת לה בפארק : רגינה

 (, גאווה היא רגש לא טיפוסי, כלומר מדובר ברגש פחות נגיש מבחינה106-105, 91: 2006לפי ארגמן )

מתאר  (286: 2006בתוך ארגמן,  28: 2001תרבותית ביחס לרגשות טיפוסיים כגון עצב ושמחה. בן זאב )

. רגש זה יילודגאווה כרגש חיובי שמתעורר בעקבות מעשה שביצע האדם, במקרה שלנו בחירת שם פרטי ל

הגאווה שחשה האם כלפי מהמשך הראיון עולה כי מופנה כלפי העצמי, ובכך יש לו ביטוי נרקיסיסטי. 

ליים של נשים חשובות עבור מסורת ישרא-שמות יהודייםהיא משום היותם  בנותיה, בחירת שמות
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, כלומר הגאווה שלה מופנית כלפי עצמה כחלק מהחברה שאליה ישראל, אליה היא מעוניינת להשתייך

 . היא משתייכת

כלפי שם מסוים. למשל הם חשים אהבה שרגש בילדיהם שמות  מנמקים את בחירתהורים אחרים 

 מות שהציעה עבור אחת מבנותיה.בציטוט הבא מובאים דבריה של סול קרן ביחס לשני ש

 ?ליאן ומאי: ולפי מה בחרת את מראיינת [40]

: זה פשוט שמות שאהבתי, אהבתי את השם. זה כמו שאני כאילו לעצמי, אני זוכרת שעד גיל סול קרן

, למה? סתם בלי סיבה. נורא אהבתי את מיכלנורא נורא התבאסתי שאמא שלי לא קראה לי  15

גם כשידעתי שהיא צריכה להיוולד  מאי,אמרתי שאני אקרא לה  השם הזה, בלי משמעות. אני

 . )ר"ע יא( באוגוסט

של דיאקטית על המשמעות ה יםגוברמניעים את הבחירה בשם ואף רגשות האהבה לשם  שלעילבמקרה 

די בציון קיומו כיוון שמדובר ברגש כלפי שם,  .כשם חודש בלוח השנה האזרחית "מאי"העצם הפרטי שם 

 . ולהסביראין של הרגש ו

 

 כלפי השםקונוטציות רגשיות  3.4.1.2.2

דע ולא במודע מקונוטציות רגשיות )חיוביות או שליליות( כלפי במקרים רבים מושפעים ההורים במו

נקודת המוצא כאן היא הדיון בשמות אפשריים, ואחד מהנימוקים שיכול . שם שבו דנים ההוריםה

שאינו היכרות של ההורים עם אדם  מסוים בעקבותשם ל הקונוטצילהעלות במהלך דיון זה הוא 

שם פרטי מסוים )ראו סעיף  כלפיכי לא מדובר בסטריאוטיפ  אבהיר קרוי באותו שם.משמעותי עבורם ה

(, אלא בקישור שם פרטי לאדם מסוים הקרוי באותו שם ולרושם שהוא הותיר על ההורה. 3.4.3.2.5

אך לא מובילה לבחירה בו, ובמקומו נבחר שם חיובית,  היא מורי לילד בשםהקונוטציה במקרה הבא 

 אחר:

, שמאוד ככה, אני מורי, הייתה אפשרות ליובל. היה 100%: ]...[ שום שם לא התחברנו ב מיטל [41]

 )ר"ע ט(.והוא מאוד חמוד. והיה עוד שם  מורימכירה איזה שהוא ילד בשם 

רפדת את הבחירה בו. כך במקרה הבא , לאו דווקה מטזה שםאדם הנושא גם קונוטציה שלילית כלפי 

 בקרב שני ההורים:נושאו  נבחר שם למרות הקונוטציה השלילית של

: גם הייתה לי אסוציאציה לא טובה עם מישהו מהתיכון מאוד מופרע שזה עשה לי, היה לנו דנה [42]

 לא משנה. –אחד בתיכון  נועםאיזה 

 אנחנו מאותה כיתה. אלדד:

 כאילו לא היה פה מה לחשוב נועם,ל כזה. אז בסוף החלטנו פה אחד : היה נועם אחד מופרע גדודנה

 .)ר"ע א(

 

 רגשות כלפי נושא השם   3.4.1.2.3

כלומר נקודת  בשם מסוים בעקבות רגשותיהם כלפי אדם הנושא שם זה.לקרוא לילדם  הורים יכולים

, עותי עבורםוהיותו משמ השם המוצא לבחירה בשם המסוים היא הרגשות של ההורים כלפי נושא

 ארה זאת אור אלתרמן:תכך להבדיל מקונוטציות לנושא שם שאינו משמעותי עבור ההורים. 

תה היילי וויליאמס מלהקת "פארמור". אהבנו יאחת הזמרות שפיתחנו אליה סוג של אובססיה הי [43]

ודי מהר היה ברור לנו שלבת  ,את הלוק שלה, את המוזיקה שלה, את החוצפה והחדשנות שלה

  .)ב' ב( , בהשראתההיילילנו נקרא  שתהיה
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אני סבורה כי מקרה זה ממוקם באמצע רצף שבצדו האחד נמצאות הקונוטציות החיוביות כלפי השם 

הציטוט שכאן , ובצדו השני נמצאת ההנצחה במובן של שימור זכרו של אדם )ראו בסעיף הבא(. היילי

אור  –גלל ההקשר שבו הוא מסופר. האם מתקשר לגלובליזציה לא רק בגלל השם הנבחר, אלא בעיקר ב

אלתרמן כתבה תגובה לרשומה שביקרה אנשים מפורסמים בישראל שמעניקים לילדיהם שמות 

 גלובליים. היא מסיימת את תגובתה כך: 

לי ולא על סמך חיבור רגשי, זה עלוב. במקום לקרב אותנו לעולם להעניק שם על סמך נתון לוק[ 43]המשך 

ו שמות נבחרים על בסיס הצליל שלהם והמשמעות הפרטית שיש למעניקים הגדול והמתקדם, ב

. זה אמיתי. רועיוברפאל , בגלי, בדניאלהאותם, זה רק משאיר אותנו יותר לבנטינים. יש גאווה ב

, שכל מה שמשנה זה איזה מין בני אדם הם יגדלו אלבהאו  מיקה, הייליאבל זה לא פחות אמיתי מ

 .)ב' ב( להיות

יא מעודדת לבחור שם על בסיס רגשות, כפי שלדבריה נהוג בכל העולם, ובכך היא מביעה עמדה בדבריה ה

(. במקביל היא מתנגדת לבחירת שם 1.2.3בסעיף  תרשים אמתבוללת כלפי התרבות הגלובלית )ראו 

מנימוקים של הזדהות מקומית, ובכך היא מתנגדת להזדהות המתבדלת. על קוטביות המקומיות לעומת 

 (.5.2.1בליות ראו בהרחבה בפרק הדיון )סעיף הגלו

 
 הנצחה של אדם קרוב 3.4.1.2.4

שנפטר ונשא שם כלפי אדם  רגשות קרבהבעקבות לילדם בשם מסוים  מנמקים את בחירתםכאשר הורים 

ל על ניתן להסתכ .שלעיל ובו נושא השם עוד בחיים( 3.4.1.2.3זה, מדובר בהנצחה )להבדיל מסעיף 

כל מקרה ו)כלפי השם כמסמן, כלפי המנהג או כלפי הרגש לאדם המונצח(,  שונותת מבט ההנצחה מנקודו

רגשות ש, משום משתייכים לנימוקים הפסיכולוגייםת מבט אחת או יותר. המקרים שכאן מבליט נקוד

, להימנעות ממנו או לבחירה בו כשם פרטי או כשם שם המונצחלהצעת ה תהמרכזי הסיבה הםההורה 

 .(3.4.3.2.1-ו 3.4.2.1.4 בסעיפיםם נוספים של הנצחה ראו מקרי) אמצעי

  האם מעוניינת להנציח את סבה, שאליו הייתה קרובה:במקרה הבא 

 ]...[  באות הראשונה זה נהוג אצלנו]...[  : רציתי באות מ', על שם סבא שליבוז'נה [44]

 : ולפי מה אתם מחליטים את מי להנציח? אם כולם נפטרו?מראיינת

ני מניחה שלפי, כאילו אמא שלי, השם שלי זה מנציח את דודה של אבא שלי, ואח שלי את : אבוז'נה

אני לא יודעת, תלוי למי יותר קרובים, תלוי הרגשה. ]...[ סבא של אמא שלי. אבל כל אחד אני מניחה 

 . )ר"ע ב( אני לא חושבת שיש לזה חוק, אבל לפי הרגשה לדעתי

 אציג ,מונצחשל שם הסב ה באותו הגהור שם המתחיל ברצון לבח שבא לידי ביטוי הפונטישיקול את ה

 .3.4.2.3.7בסעיף 

שים חרובהם מת יילודשם הנימוקי בחירת ( מציגה מקרים של הנצחת אדם קרוב ב66-64: 2006אפרת )

דחיסה היא איחוד אירועים שיש בהם עניין דומה והם  ,1.1.4תהליכי דחיסה והתקה. כאמור בסעיף 

)פרויד,  יל, והתקה היא החלפת רעיון אחד ברעיון אחר הקרוב אליו אסוציאטיביתמתרחשים במקב

(. בהתבסס על עיונה האיכותני בנרטיבים שהציגו הורים על בחירת 58: 2006בתוך אפרת,  317, 166: 1900

 שמות ילדיהם, ניתחתי גם אני את המקרים הבאים:

והיה לי חשוב מאוד לקרוא על שם אבא שלי, שזה צבי,  הירשבגלל שלאבא שלי קראו  צביה: ורגינה [45]

ישן, זה שם  יעלכאילו, כי הוא מיושן נורא, למרות שגם  צביהאבל לא רציתי לתת את השם הראשון, 

 ]...[ אבל זה נשמע בכל זאת מודרני

 ...: והיה חשוב לך לקרוא על שם אבא שלך, כי? תסבירימראיינת
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 ]...[ לי בעולם, והיה חשוב לי להנציח את הזכר שלו : מאוד, כי אבא שלי הבן אדם הכי יקררגינה

 .)ר"ע יב( . הנה אני מדברת על זה ומתחילה לבכותיעל צביהאבל אני קוראת לה הרבה פעמים 

דוחס בתוכו הן את רצון האם להנציח את . הוא הירשהוא תרגום שאילה לשם האב,  צביההשם כניכר, 

נטייתה להיות מודרנית. סיפור זה נדחס ומותק אל והן את  ,אביה שהיה דמות משמעותית בחייה

משקפת את השפעת המודרניזציה שהגלובליזציה היא , יעל צביה. נטיית האם לשמות מודרניים יילודהה

 (. 1.2.1חלק ממנה )ראו סעיף 

 :בשם הסבתא שנפטרה סמוך ללידה ההורים בחרו בשם, משום שמקורו אחר הבמקר

. רצינו מאוד לקרוא לה על שמה, אבל לא לאהשלה שקראו לה נפטרה סבתא  ,נולדה ליהלפני ש [46]

 .)ר"ח א( ליהרצינו שיהיה לה שם של מישהי מבוגרת שנולדה בפולין, אז שינינו ל

דוחס בתוכו את הסבתא לאה, את מועד הלידה שהתרחש בסמוך למותה ואת רצון ההורים  ליההשם 

סוציולוגים, שהרי התנגדותם של ההורים לשם מקרה זה מערב שיקולים לבחור שם שאינו גלותי, ובכך 

, יילודההדחיסה של אלה מותקת אל ה (.3.4.3.3.1.1גלותי מבטאת התנגדות להזדהות גלותית )ראו סעיף 

 ליה.

 בקורפוס המחקר נכלל גם מקרה שבו תוארו נימוקים להימנעות מהנצחת אדם קרוב:

 מישהו שם על ולא]...[  בעלי וגם אני גם לאהוב חייבים השם עקרונות: את כמה אותנו הנחו [47]

 לא הוא שהילד הבהרתי אבל ל,"ז אמי שם על יהיה שיינתן שהשם ציפו קצת במשפחה שנפטר.

 .עיניים אוהבות( –)פ' א  ורענן חדש משהו רוצה ושאני מצבה

( ההחלטה של האם שלא להנציח את אמה היא שתיקה בגדר 69: 2006בדומה למקרה שהציגה אפרת )

 .יילודמשום המעמסה שההנצחה עלולה לגרום ל נאמר-הלא

 

 יילודביטוי משאלה עבור ה 3.4.1.2.5

( שחקר מגמות בקריאת שם פרטי במקרא מציג תחת קבוצת 107: 2003וקשי )בדומה לחלוקה שכאן גם ע

ואולם . יחזקאלו יאירהנימוקים השייכת להבעת רגשות, שמות שמבטאים בקשה ומשאלה לעתיד כגון 

ראיונות  מתבסס עלפרי תפיסת עולם היסטוריוסופית, המחקר שכאן מתבססים על פרשנות  בעוד שדבריו

 את שאיפותיהם ותקוותיהם של ההורים כלפי שמות שמבטאים של בחירתמקרים  ובהם עם הורים

שם לעיתים מדובר בשאיפה למראה חיצוני מסוים. כך במקרה הבא בחרה האם  .ועתיד חייו יילודה

תקוותה )גם אם זו לא  את היא מבטאתובכך , שם של ילדות יפותכאצלה  יתשמזוהה סטריאוטיפ

 שילדתה תהיה יפה. תמומש(

 .)ר"ע ד( כזה wishful thinkingזה שם של ילדות יפות, אז זה  דנה: אני חושבת שטלי [48]

במקרים אחרים השם הפרטי נבחר בגלל המשמעות המושגית של השם הכללי, והוא מעיד על שאיפה 

 :יילודושרים עבור הלחיים מא

 ושמחה אושר - לילד מאחלת שאני מה את בתוכו שיישא שם . רציתיירין לשם הזמן כל נטה הלב [49]

 .אלה של משה( –)פ' א 

נפטר אשר ש ההנצחה של אדם קרוב קטגורייתקושרים בין המחקר נימוקים נוספים שעלו בקורפוס 

ך במקרה כ החי. יילודנה ביטוי משאלה עבור השכאן שעניי הקטגוריהלבין  ,3.4.1.2.4הוצגה לעיל בסעיף 

 :החי יילודלבין איווי ההורים כלפי האדם שמת הצורך להנציח  הבא עולה הקשר בין

בננו הראשון השתחרר מבית החולים בלי שם. הענקנו לו את שם הדוד שנספה בשואה, רק בהיפוך  [50]

 .מיריה( –)פ' א  אותיות ובהיפוך מזל, כך קיווינו
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לבטא  במטרהי שם המונצח שמת צעיר דוגמות להיפוך הגא ו( על68, 65 :2006ת )במחקרה של אפר

כהיפוך אותיות השם  שהםכך נבחר השם  שיישא את שמו. יילודעבור ה אחרשל ההורים לעתיד משאלה 

אלה קושרים בין העבר כגון נימוקים  צעיר. שנפטר בגילשל האם  במטרה להנציח את הבעל הראשון משה

השינוי במישור הצורני )שיכול(  .יילודההורים לשנות לבין העתיד שעוסק בייעוד של ה שאותו מבקשים

  שבעזרתו נוצר השם, איקוני לשינוי הגורל המיוחל במישור העולם.

מעניקים ההורים ידי ה-, על( מציגים בספרם מקרים פחות גלויים של איווי91: 2008) שותפיונדב ו

)המבטא בעגה הצבאית  המשפחה ראשי תיבות כגון א"א לילדיהם שם פרטי שיוצר ביחד עם שם

 איוויעל  יכולים להעידועוד. ראשי תיבות אלה )במשמעות קלף מנצח 'אס'( , א"ס הישראלית 'מצוין'(

   .מצוינות ולהישגיות: שאיפה ליילודכלפי תכונותיו וטיבו של הההורים 

 ה של "המרוץ למיליון":דברי האם שבנה, טום קשתי, השתתף בעונה השנייאסיים בהצגת 

 )ט' א(. נתתי לילדים שלי שמות של שחקנים כי יום אחד הם יגיעו להוליווד [51]

משום ששחקני הקולנוע . מייסיו ריי, ג'ניפר, שון, טום, דיאנה, נטליבין ילדיה נמצא את השמות 

 אנשים נחשפים אליהם באמצעות תקשורת, ומשום שההוליוודיים הם גיבורי התרבות הגלובלית

לנושא  ות האם מילדיהשאיפנקשרות  ,( ומעוניינים לחקות אותם1.2.2.5-ו 1.2.2.2)ראו סעיפים ההמונים 

 הועמדהרצון לחקות את הקהילה הגלובלית . (2.2.1סעיף  )ראו גלובליזציה ולכן לשאלת המחקרה

 (.4ה גם בשאלון המקוון שעליו ענו ההורים )ראו פרק קטגוריכ

 

 כלפי שמו רגשות ההורה 3.4.1.2.6

. מקורפוס המחקר עולה כי יילודהרגשות שיש להורה כלפי שמו לוקחים חלק בתהליך בחירת שם ה

כאשר ההורה חש חוסר שביעות רצון ואף שנאה כלפי שמו או כלפי היבט מסוים בשמו, הוא בוחר עבור 

יח מאוד, לשמו שלו. למשל האם שדבריה מובאים כאן, גדלה עם שם שכמהיבט זה שם המנוגד  יילודה

 : יםוכתוצאה מכך היא מעוניינת לבחור לילדיה שמות ייחודי

בכיתה, אז תמיד היה לי חשוב  ליסה: היה חשוב לי שזה יהיה מיוחד, כי אני גדלתי עם ארבע ליסה [52]

 לקרוא לילדים שלי בשם שלא לכל אחד יש את השם הזה.

 .)ר"ע ח( גימ"לו תבי", אל"ף ליסה: היא רצתה שם שאין הרבה מסביב, שלא יהיה עוזי

. במקרה הבא הרצון לגונן מונע מרגשות מלשאת שם שכיח מהדברים עולה רצונה של האם לגונן על ילדיה

 :האם שהתקשתה להשתלב בישראל עם שמה שלה פחד ומטראומה של

? זה שם יפה ]...[ זה שם יפה שזה היה חשוב לי, שזה לא יהיה משהו כזה שיצחקו אחר מישל: בוז'נה [53]

 הילדה.  כך על

 : אוקיי, וכשאת אומרת שם יפה למה הכוונה? למה את מתייחסת?מראיינת

ל גם חשבנו על זה שבארץ זה יתקבל בצורה יפה, וקודם כ ,: גם צליל יפה, וגם שבארץ זה יהיהבוז'נה

ולא נגיד לתת לה שם שבארץ לא יוכלו לבטא, כמו את השם שלי הרבה פעמים. כבר שמעתי כל 

 . )ר"ע ב( תווריאציה אפשרי

שם שניתן להסתדר איתו בישראל  היילודלבחור ל הם שמניעים את האםמשיבוש השם רגשות הפחד 

"יתקבל בצורה יפה" נוגעת לנימוק סוציולוגי שבו אעסוק  היילוד. רצונה של האם ששם המבחינת הגייתו

 .3.4.3.2.2בסעיף 

 כתוצאה מפחדיו ובשל ות שונותשם שמוכר כשם פרטי בשפלבחור לילדיו האב מעוניין  מקרה הבאב

 :שהוא חווה עם שמו שלו בתהליך הקליטה בארץ הטראומה
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מתחבר, יש לזה כל מיני, בכל מיני שפות וריאציות ]...[ זה לא ישבור להם את  מיכאלה: אז פביוס [54]

י, כי השם שלי הוא לא שם ישראלי השיניים. יכול להיות שזה נובע מאיזה טראומה שלי באופן איש

וכשאני הייתי, הייתי צריך תמיד להציג את עצמי, אז אנשים כן התקשו, וזה כן עורר לפעמים  ]...[

גיחוך בגיל צעיר או אי הבנות בגיל יותר מאוחר, והיה חשוב למנוע את זה, כי העולם הוא קטן היום, 

גם לא יהיה מצד שני ש]...[  ]...[ חשוב לי שהוא יהיה מיוחדיודע איפה אנשים יתגלגלו וזה ואתה לא 

 .)ר"ע ז( , בסדרmainstreamחיים, כאילו, לא לדפוק לו ת' ,פביוס

האמירה של האב "לא לדפוק לו ת'חיים" מביעה את השפעת הטראומה של האב ואת רצונו לגונן על ילדיו 

, אחד מהקשיים שהאב מעוניין נולגלובליזציה, משום שכפי שראי המקרה מתקשרמפני טראומה שכזו. 

פשוט . הרצון לבחור שם שבשפות זרותעם שם שהגייתו מסובכת  חו"להוא קושי להסתדר ב ודימיללמנוע 

)ראו אינטגרציה הזדהות מסוג להסתדר איתו בישראל, אך יש לו גם וריאציות בשפות זרות מעיד על 

  .(3.4.3.3.4וסעיף  תרשים א

 

נרקיסיזם ורגשות ההורים.  – מרכזיות קטגוריותכפי שראינו, הנימוקים הפסיכולוגיים קובצו לשתי 

ציה המאפיינת קיסיזם דרך נגיעתה לאינדיבידואליזהנר קטגורייתהתרומה לשאלת המחקר מתבטאת ב

את הגלובליזציה, ובה טובת הפרט מובילה את התנהלותו בכלל ובתוך כך את בחירת שמות ילדיו. 

מוצגים בה ובהם עולה רגשות ההורים תורמת לשאלת המחקר הן דרך מקרים פרטיים ה קטגוריית

השפעת הגלובליזציה על נימוקי הבחירה בשם: רצון לבחור שם מודרני, רצון להתחקות אחר גיבורי 

 הגישה לפי קטגוריהתרבות גלובליים ורצון שהילדים יסתדרו בקלות ברחבי העולם, והן בכך שמוצגת ב

הורים בעולם כולו )ראו מובאה  בחירה בשם משיקול רגשי )ולא מקומי( מאפיינת את נימוקי הבחירה של

[43.)] 

  

 נימוקים לשוניים 3.4.2

ברוב המקרים נימוקים אלה, כמו בגדר מסמן. נקודת המוצא של הנימוקים הלשוניים היא השם הפרטי 

גם נימוקים פסיכולוגיים ונימוקים סוציולוגיים לא מופיעים בדברי ההורים בשפה מקצועית, אלא בלשון 

את נימוקי ההורים לחמשת תחומי הלשון הבאים: נימוקים אורתוגרפיים, נימוקים  פשוטה. ניתן לסווג

 אטימולוגיים, נימוקים פונטיים, נימוקים מורפולוגיים ונימוקים סמנטיים.

 

 אורתוגרפייםנימוקים  3.4.2.1

 לבין "אות" השימוש במונח כיוון שבדברי המרואיינים השפה אינה מקצועית, נוצר בהם בלבול בין

פונטיים הנימוקים הבעוד ש –. כדי לסווג את הנימוקים נשתמש בהבחנה לשונית "הגהשימוש במונח "ה

, הוא האות כיציר גרפי הנימוקים האורתוגרפייםעניינם של (, 3.4.2.3)ראו סעיף  ה )צליל(מתמקדים בהג

: קטגוריותשלוש נימוקים אלה נחלקים ל .)כמסמן( שם הפרטיה ובכתיב של כתבכלומר הם מתמקדים ב

 .מסוימות בשם אותיותשילוב ו ;הימנעות מאותיות מסוימות ;הרבה אותיות לחיזוק השם

 

  הרבה אותיות לחיזוק השם 3.4.2.1.1

מנמקים את  יילודמקורפוס המחקר עולה כי הורים שמעוניינים בשם עם יותר משלוש אותיות עבור ה

ת מחזקת את השם, משום שהיא נושאת על רצונם בגישות כמו הנומרולוגיה והקבלה. מבחינתם כל או

 עצמה מעלות ואנרגיות נוספות. כך למשל במקרה הבא:

 : ]...[ מה חשוב לך בשם?מראיינת [55]
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כי זה מאוד חשוב, אומרים. אהה מה עוד? .[ שיהיה יותר משלוש אותיות בשם ]...[ : ]..לימור

מרים שככל שהשם יותר ארוך אומרים שככל שהשם יותר ארוך, הרוב זה נומרולוגיה תכלס, אבל או

  )ר"ע ז(.אז את מעניקה לילד, כאילו בכל אות ומספר את מעניקה לו יותר... 

שם עם יותר משלוש אותיות,  יילודללבחור הכרח יש שמאמין באמת  במקרה הבא האב מצהיר שאינו

  גם עליו:משפיעות  מסביבוילדיו, משום שהאמונות ששמות מתייחס לכך בנימוקי הבחירה באולם הוא 

 אותיות בשם.  4: כן ולפחות אלדד [56]

 : לא אמרת לי את זה אף פעם.דנה

]מצביע על רקת  : מישהו אמר לי את זה פעם, זה לא כזה חשוב, זה דברים שיושבים לך פהאלדד

 . )ר"ע א( ]בראש[ ואתה לא מאמין בהם, כאילו אני הכי לא מאמין, אבל זה ישב לי פה [הראש

ה של האב "זה ישב לי פה", הוא מצביע על רקת ראשו, לא מדובר כאן בעניין אף על פי שבעת האמיר

זקות בשם עם מעט אותיות, כלומר מעט ח שכלתני, אלא בעניין רגשי הנוגע לחשש מפני בחירה

 )לתפיסתו(. חשש זה מניע את האב לבחור לילדיו שם עם ארבע אותיות לפחות.

 

  הימנעות מאותיות מסוימות 3.4.2.1.2

מדובר  הבאבחירת השם. במקרה נימוקי רפוס המחקר עולה כי הימנעות מאות מסוימת היא שיקול במקו

מצד אחד האם מעוניינת להימנע מעיצורים שקשים  –בשיקול פונטי המעורב עם שיקול אורתוגרפי 

)שיקול פונטי(, ומצד שני היא מדברת על הכתיב של השם בשפה האנגלית )שיקול  חו"ללהגייה ב

 גרפי(:אורתו

, אני הסתבכתי עם החי"ת, אם זה נחמני: למרות שכן היה חשוב לי, בגלל השם משפחה שלי, דנה [57]

CH  אוHהכניסה לי: רק לא  אחותי, תמיד גם נקרא לו שם שככה יתגלגל א. תמיד חשבתי רגע, בו

זה שם  נחמני]...[ היא צודקת, היא צודקת,  , רק לא שם עם חי"ת כל החיים שלהשם עם חי"ת

 .)ר"ע א( נהמניבעייתי, שואלים אותי בחו"ל מה שם המשפחה שלך, כאילו 

כתיב שלו לשפה האנגלית, כשפה מבחינת הגייתו לשפות זרות ומבחינת הבחירה בשם שיתאים נימוק לה

בעידן הגלובלי שבו  כאשר אתה נמצא בחו"ל, שהרי אנו חייםלתקשר עם אנשים  גלובלית מונעת מהרצון

 מואצת.זרות  במדינותהתיירות 

 

 שילוב אותיות מסוימות בשם 3.4.2.1.3

 מסתעפתאותיות מסוימות, והיא  מכילבחירה בשם משום היותו נימוקים לזו הוא  קטגוריהעניינה של 

 משניות, שיוצגו להלן. קטגוריותלשתי 

 

  אותיות אהו"י בשם 3.4.2.1.3.1

 זאת משום שגישות ,ת אהו"י בשם הפרטינומרולוגיה מעניקות חשיבות לאותיוהאסטרולוגיה והקבלה, ה

 18. כך בדבריו של יצחק אהרוןיילודעל עתיד ה והשפעה חיוביתעוצמות  אלו מייחסות לאותן אותיות

(2012 :) 

המסתורין האופף את אותיות אהו"י מצוי בעובדה של אי קיומן של אותיות המסמלות תנועה בשפתנו. "

ומשכך בכוחן אף להשפיע על שם האדם. למי , פעה עמוקיםנמצא אפוא, כי לאותיות אהו"י משמעות והש

                                                 
 לקבלה וליהדות "חכמה" מרכזראש  18
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שבשמו, אחת או יותר, מאותיות אהו"י יוכל לבחון את הסוד הטמון בשמו ולגלות צדדים נוספים 

 ו". באישיות

 :גישות אלומדגים  מקרה הבאה

 : לפי מה הכנסת שמות לרשימה מלכתחילה? מה חשוב לך בשם?מראיינת [58]

 .)ר"ע ז( כי זה מאוד חשוב, אומרים]...[  "ייות אהו: אהו"י, שיהיה אותלימור

חלק והן שנים מאות ואפילו אלפי קיימות  לעיל, הקבלה, הנומרולוגיה והאסטרולוגיה שהראתיכפי 

 נהירה של המוניםלפרסום רב ול (. הקבלה זכתהשלעיל 1.2.5.2ראו סעיף )ומהמסורת היהודית מהדת 

 ,קבלההלימודי  העלו את המוניטין שלשל מדונה ואשטון קוצ'ר . כך למבעקבות ידוענים המזוהים עימה

, מה שאולי מסביר את הפער בין התנהגות ההורה בהתאם 19היותם גיבורי התרבות הגלובליתמשום 

[ שלעיל ובמובאה הבאה 56במובאה ] למשלהוא מאמין בה,  שאיןלאמונה המסוימת לבין הצהרתו 

 הלקוחה מאותו ראיון:

בן אדם שלא מאמין באלוהים, אתיאיסט, לא מאמין באלוהים ובכל השטויות אני ככה, אלדד:  [59]

האלה וזה, אבל מישהו פעם חלחל לי במוח שאיזה רב פעם אמר, את יודעת, שלאותיות אהו"י, צריך 

 )ר"ע א(.אותיות אהו"י בשם, לפחות אחת. אז אני משכתי לכיוון של אות אהו"י בשם 

ת, הוא בחר לילדיו שמות עם אותיות אהו"י שמייצגו אך, טמצהיר על עצמו כאתיאיסהאב אמנם 

 אין קשר בין הצהרת ההורה לבין התנהגות של בחירת שםניכר כי  .כמשתמע מדבריו, אמונה באלוהים

 מודע.-ילדו, כנראה משום שמדובר באמונות ובעניינים של הלא

ותיות שנמצאות בשם כאשר הורים מנמקים את בחירתם בשם המכיל אותיות הו"י, משום שאלו א

 (.3.4.2.4.2 האלוהים, נוגעים הדברים לשם תיאופורי )ראו סעיף

 

  מסוימות )שאינן אהו"י( בשם אותיותשילוב  3.4.2.1.3.2

ובחרה בו כשם  ליהיבו האם מסבירה מדוע אהבה את השם זו על סמך המקרה הבא ש קטגוריההעמדתי 

 בתה הבכורה:

 את הלמ"ד, את מבינה, שהיא גדולה, שהיא כזאת ,האותיות אני גם אוהבת את ]...[ :סול קרן [60]

 )ר"ע י"א(. , ואת הצליל]כותבת באוויר האות האות למ"ד בכתב יד[ מוארכת

דברי האם נוגעים אמנם גם לנימוקים הפונטיים, אך כאשר היא מתארת את האות למ"ד כיציר גרפי, 

 מדובר ללא ספק בנימוק אורתוגרפי.

 

 ימולוגייםאטנימוקים  3.4.2.2

 בלשנית(. זאת-)מבחינה מדעית ולהתפתחותהבשפה מילה קורה של התחום הנוגע למאטימולוגיה היא 

מסמנים, כתוצאה מעתק סמנטי המבוסס על דמיון בין היא שאטימולוגיה העממית בניגוד ל

 ,הפרטי מתייחסים למוצא השם יילודם לבחירת שם ליהאטימולוגינימוקים מאסוציאציה של הדובר. ה

לאטימולוגיה של )בגדר אטימולוגיה עממית( באופן מדעי או אסוציאטיבי  והם יכולים להיות קשורים

 השם.

                                                 
 . 29.01.2013-ומתוך אתר 'ספר הזוהר', נשלף ב 16.02.2010, המהדורה המרכזית, 2מתוך חדשות ערוץ  19

http.ספר-הזוהר//:com/%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A1-

%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94/ 

 
  

http://ספר-הזוהר.com/%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A1-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94/
http://ספר-הזוהר.com/%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A1-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94/
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ובתוך ם שמקורו בלעז ש –ההתבוננות במקור השם יכולה להיות מכוונת כלפי שפה לפי קורפוס המחקר, 

 .טקסטים ספרותיים למיניהםכלפי או  ;שפת האם של ההורה )כאשר אינה עברית( כך

, מקורם בשפה העבריתמשום מנומקים עולה כי ישנם שמות ש( 1.1.5.1)ראו סעיף סקירת הספרות מ

בחירה בשם עברי משום היותו לקוח מהשפה נימוק ואולם מקורפוס המחקר לא עלו מקרים מובהקים ל

העברית. מדברי ההורים עולה כי שם עברי נתפס כשם המזוהה עם מסורת ישראל או עם החברה 

 )ר"ע י "שיש ילדים ישראליים שקוראים להם ככה"שם עברי הוא שם  אחד האבות לדברי. כך הישראלית

לשם עברי  יםמתייחס הםאין כאמור, זו, משום ש קטגוריהב נכללולא  כאלו(. מקרה [117ראו מובאה ]

 כשם שמקורו בשפה העברית. 

 

 לעז כמקור 3.4.2.2.1

יש , (1.1.5.1)סעיף  כפי שעולה מסקירת הספרות. תעברישאינן תחת המונח "לעז" נכללות כל השפות 

בשפה זרה. מקורפוס המחקר עולה כי השפה  שם זה שמקורהוא  יילודשם לשלעיתים הנימוק לבחירת 

הזרה שממנה מעדיפים ההורים לבחור שמות לילדיהם היא האנגלית, ובמקרים ספציפיים נמצא גם את 

לבחור  רצונםים שבהם הצהירו ההורים מפורשות על האיטלקית, הצרפתית והתורכית. אציג כאן מקר

 שפה זרה, וכך אצא מנימוקי ההורים ולא מהשם כמסמן. במקרה הבאשם לילדיהם בגלל היותו שייך ל

ציע שמות שונים שעונים, היהיה לקוח מהשפה האנגלית, והאב  של בתה חשוב שהשםהיה לאם 

 :לתפיסתו, על הדרישות הללו

. אז [שר הטבעות] , שזה שם מאוד יפה של איזה עיר באיזה ספרגונדולין : ]...[ למשל השםיובל [61]

זה גם שם  שליזה שם מאוד יפה, אבל אי אפשר לקרוא לה ככה ]...[ עכשיו  ,מרינה אומרת: שמע

 לועזי, למרות שבישראל הוא לא כל כך מוכר ככזה, נפוץ פחות. זה גם שם שהוא יפה ועדין, לדעתי...

 שהוא גם לועזי?: חשוב לך מראיינת

אבל לה כן. פשוט בהתחלה כשהעלינו את השם הזה, אז מרינה אמרה מה זה בכלל  ,: לי לאיובל

 )ר"ע ה(. השם הזה? איך זה בכלל באנגלית? אז הראיתי לה שיש כזה שם גם באנגלית

ם , הש(לא רק כלפי השם כמסמןהנימוקים שהציג ) לפישהוצעו על ידי האב את השמות  כאשר מסווגים

 –שם דו לשוני הוא  שליהשם (, ו3.4.3.3.5לקבוצת השמות המערביים גרידא )ראו סעיף משויך  ןגונדולי

 (. 3.4.3.3.4.5עברי ואנגלי )ראו סעיף 

, היא ילידת ניו זילנד, דוברת אנגלית כשפת אם, ולכן היה לה [ לעיל14הובאו במובאה ]האם, שדבריה 

לא ניתן להתייחס לרצונה של האם לבחור שם מהשפה . ילדיה חשוב לבחור שמות מהשפה האנגלית עבור

האנגלית כנימוק הנוגע לגלובליזציה, משום שמהראיון עולה כי מה שהניע אותה הוא שפת האם שלה, 

 ולא הזדהות עם התרבות הגלובלית. 

 :שמות גלובליים הלקוחים משפות שונות םבהיותילדיה נימקה את בחירתה בשמות האם מקרה אחר ב

בתורכית זה  בןאו משהו, וגם  בנימין, זה לא קיצור של בןהיה לי חשוב, וגם קוראים לו  בן: אז רונה [62]

 ]...[ אני

 מה משותף להם, למה דווקה הם, חוץ מזה שהם קצרים –בן, דין, איליי : ומראיינת

 ]...[ ה חשוב שהם יהיו שמות בינלאומיים: לי זרונה

 מיה...: אז נעבור למראיינת

 )ר"ע יג(. mineבאיטלקית, הרי גרתי באיטליה, זה  יה, מיהמ: רונה
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 .יילודשם הכמות שהוצעו, נפסלו או נבחרו ש – המחקראם כן ישנם שמות לועזיים שונים שעלו מקורפוס 

שבהם סיפרו  )ראו פ' א( עקבות קטעי פורומיםתגוביות )טוקבקים( שנכתבו ב שתי מידבנוסף להם אביא 

 :יילודבשם ה על נימוקי הבחירההורים 

 ..אין כמו שמות לועזיים [63]

  )פ' א(. השמות הישראליים נדושים והצלילים לא יפים

 השמות הכי יפים... שמות מחו"ל [64]

תגידו שמההה אנחנו מישראל ויש לנו מספיק שמות יפים ובלה בלה בלה.. אבל מה לעשות? אי 

. קצת גיוון זה מיוחד, אפשר להמציא כבר שמות ואי אפשר לקרוא לבת ברוריה או רוחלה.. נמאס

אלו שמות יפים, ובגלל שלא קוראים להם נועה ויובל אז הם לא ישראלים? וד"א השמות הם: שון, 

 )פ' א(. ניקול, קים, אמילי, וליז שזו אני

לבחירת שמות  נימוקים אפשריים מעלותשהן של "לעז כמקור" משום  קטגוריהתגובות אלו רלוונטיות ל

ברית: העדפת הצלילים הלועזיים, מיצוי השמות הישראליים העבריים ורצון משפות שאינן ע הלקוחים

  לגוון את לקסיקון השמות הפרטיים העבריים.

 
 טקסט ספרותי כמקור  3.4.2.2.2

בהיות ילדיהם מנמקים את בחירת שמות (, לעיתים הורים 1.1.5.1כאמור בסקירת הספרות )ראו סעיף 

מנמק את בחירתו בהיות ועוד. כאשר ההורה מסוימת ה, ספרות בטקסט מסוים כגון מקרא, משנ מקורם

ישנם שיקולים סוציולוגיים, שהרי  נימוקיוממקור ספרותי מסוים, ייתכן שיהיו מעורבים בהשם לקוח 

הנימוק לבחירה בשם הוא שבו במקרה הבא  כך למשל , ערכית וכדומה.חשיבות תרבותית טקסטים בעלי

 :המקראימקורו משום 

 ?יעלוספרי לי איך בחרתם את השם  :מראיינת [65]

 ]...[חשוב לתת שם עברי ושיהיה מהתנ"ך ל, היה לי ו: אז היו לי כמה קריטריונים. קודם כרגינה

 . )ר"ע יב( .. את יודעת, הוא חשוב לעם ישראלשם תנכי, כי זה ספר ש דווקה

כי זה לא הנימוק במקרים אחרים ההורים מעניקים חשיבות להימצאות השם במקרא, אולם מסבירים 

 הבלעדי, כך למשל עולה מהמובאה הבאה:

: לא, זה היה בעיקר הצליל. באיזה שהוא מקום קצת גם העניין הבין לאומי. גם קצת, שוב, חניתה [66]

זה שם של מלאך  דניאל – עשר אחוז זה בין לאומי, עשר אחוז העניין שיש לשם הזה גם מקור בתנ"ך

 .)ר"ע ג( קל הזה. בעיקר הצליל, הניגוניות של השםזה לא היה המש ,בתנ"ך, אבל גם קצת

אינם טקסט, אלא הם בהיר כי ספרי שמות שמהם נוהגים חלק מההורים לבחור את שמות ילדיהם יש לה

 לעיל(. 3.2.3.2-ו 3.2.1.1רשימה שהורים יכולים לפנות אליה כאסטרטגיה )ראו סעיפים 

 

 פונטייםנימוקים  3.4.2.3

ו שאר הנימוקים הלשוניים מתוארים על ידי ההורים בלשון פשוטה ללא שימוש הנימוקים הפונטיים כמ

לעיצורים שמהם הוא מורכב, למבנה צליל של שם, התייחסו לבמונחי לשון מקצועיים. כאשר נימוקיהם 

 זו. קטגוריהאופן הגייתו כרצף קולי, הכללתי אותם בהברותיו או ל

 

 צליל נעים 3.4.2.3.1

 :שכאן במקרהלמשל  , כךיילודף הגאי מהווה נימוק של הורים בבחירת שם ההצליל שיוצר השם כרצ

 ?עמית: ומה היה הדבר שגרם לך להגיד מראיינת [67]
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הצליל, היה מאוד נחמד בעיניי. התחברתי לזה, משהו בתוכי מאוד  ,: חשבתי שעמית, השםשגית

 מדי פעם. נועהם אני לא התחברתי לאף שם של בת. ואם כן, אז עלה לי הש התחבר לצליל ]...[

 למה?: מראיינת

 הצליל, אני אוהבת את הצליל של השם ]...[ זה צליל שאני אוהבת, זה צליל שמתחבר אליי: שגית

 .)ר"ע יד(

עולה כי  ,על בחירת שמות משפחה של נשים לאחר הנישואין( 141: 2008מממצאי מחקרה של רום )

מונחים רגשיים של על ידי הנשים באמצעות והיא מוסברת  ,סוגיית הצליל היא עניין של טעם אישי

  ., בדומה לדברי האם שלעילאהבה

במילותיהם אסתטי של השם, או -עוסק בהיבט הפונטי הבאהמקרה [ שכאן לעיל גם 67בדומה למובאה ]

 שם ש"מצלצל יפה": –של המרואיינים 

 בוזיאטה(. –' א )פ יפה מצלצל הוא - הזה השם את אהבתי ומתמיד . מאזרוני לה שקוראים ידעתי [68]

. מממצאי הראיונות שערכה האסתטי של השם-עלה הממד הפונטי( 142-140: 2008רום ) לגם במחקרה ש

השלילה באמצעות דוגמות לשמות בעלי צליל עולה כי רוב הנשים הגדירו מהו צליל נעים ויפה על דרך 

ש בעיצורים גרוניים הוא שימו , לדעתן, לא יפהמחוספס וגס. המכנה המשותף בתיאור השם שנשמע

 כאן בהמשך. 3.4.2.3.3ראו סעיף  יילודהמסוימים בשם ושורקים. על הימנעות מעיצורים 

 "איך זה מתגלגל על הלשון": – באופן הגייתו של השם כרצף קולי מתמקדת המרואיינת הבאבציטוט 

תי כל ההיריון זה שם יפה, לאט לאט שמע נועםכאילו חלחל לי, כאילו  נועם, נועם: ]...[ ואז דנה [69]

זה השם שהכי תפס.  נועםבהליכות, הייתי חושבת על שמות ו –אז ככה תוך כדי ספורט  נועם נועם

הרצתי  עמית עמיתגלגלתי את השמות בראש,  ]...[גלגל, איך שהוא נשמע, איך שהוא איך שהוא מת

נת שמות אחרים בואו הביתה", אז לא הייתי מדמיי נועם ועמיתריון שאני קוראת להם מהחלון "יבה

 .)ר"ע א( אז הייתי מדמיינת שמות לראות איך זה מתגלגל על הלשון .וזה בואו הביתה" עידן"

באמצעים יבור בין שמות האחים מבטאת רצון ליצור ח בדיקת הרצף הקולי של שני שמות הילדים יחדיו

 מהלך הראיון.. הדברים נאמרים כאן באופן משתמע, אך הם עולים בבירור מספר פעמים בפונטיים

 

 חריזה 3.4.2.3.2

, כלומר היא חריזה היא עניין פונטי, משום שמדובר על זהות בין הברות סופיות של שתי מילים או יותר

יש . נוגעת ליחס שבין ההברה הסופית של השם הפרטי לבין מילה אחרת בעלת הברה סופית זהה

מציינים כי כאשר הההורים אצל כך  החריזה לוקחת חלק בשיקולי ההורים בפסילת שמות מסוימים.ש

 הם בוחרים שמות לילדיהם, הם מתחשבים בין היתר גם בחריזה אפשרית לשם שהוצע:

 : מישהו שאין לו שם טוב, זה מעיק עליו. שמות שקל לעוות, שמות שיש להם חרוזים לאמאיה [70]

 נעימים.

 אז אתם חושבים על חרוזים אפשריים כשאתם בוחרים שם? :מראיינת

 )ר"ע י(. כן :מאיה

שם. האם ה בבחירנימוקי השיקול בבכלל ההורים מתווכחים ביניהם אם חריזה היא  אחרבמקרה 

בגלל הטראומה הרגשית שעברה  החריזה בחשבוןאפשרויות לוקחת את  ה"דנה בננשנקראה בילדותה "

 בכך:, ואילו האב סבור שלכל שם ניתן למצוא חרוז, ולכן לא צריך להתחשב עם חריזת שמה שלה

 יקראו לו... תמיד היה לנו. – זה .]...[ תמיד יש שמות כאלה שמתחרזים ישרדנה:  [71]

 ..כן אבל.: אלדד

 .לנועםאין שום דבר, שום דבר לא מתחרז  נועם: מה זה? יצחקו עליו ויקראו לו ככה וככה. אבל דנה
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 )ר"ע א(. כפית... עמית -אותו דבר עמיתמתחרז, גם אם יתחרז, גם  נועם :אלדד

 יש הוריםמהמקרים שעלו בקורפוס המחקר עולה כי ניתן לחרוז כל שם באין ספור רצפים.  ,אמורכ

. כלומר הנימוק יילודרצון לגונן על הפחד בעקבות טראומה שלהם או מתוך פועלים ממניע רגשי של ש

זה הוא הן העומדות לנגד עיניהם כסיבה לפסילת השם(, אך המניע לנימוק חריזה הוא פונטי )אפשרויות ה

 .5.1.1רגשי )רגשות פחד, טראומה, רצון לגונן(. על ההבחנה בין נימוק לבין מניע ראו סעיף 

 

 שם המכיל עיצורים מסוימים 3.4.2.3.3

. יילודשנמצאים בשם העיצורים ב התחשבותהוא  המחקרקורפוס מאחד מהשיקולים הפונטיים שעלו 

 שפת אם ושפה גלובלית. –יד משניות שיובאו מ קטגוריותזו מסתעפת לשתי  קטגוריה

 
  שפת אם 3.4.2.3.3.1

שפת האם ראה כיצד א 3.4.3.1שפת האם לוקחת חלק בנימוקי ההורים באופנים שונים. בסעיף יש ש

. המקרים שמובאים כאן יילודחלק מהשיקולים הסוציולוגים של ההורה הבוחר את שם המהווה 

 בשפת האם של אחד ההורים הקשים להגייהים מתמקדים בהיבטים פונטיים, ובעיקר בסוגיית העיצור

במקרה הבא מדובר באם ילידת ניו  .וזאת מתוך קשרים משפחתיים או חברתיים עם דוברי אותה שפה

 זילנד, דוברת אנגלית כשפת אם: 

זילנד, אז אי אפשר להגיד את החי"ת והרי"ש, רצינו -: ]...[ חשוב לנו, כי יש לנו משפחה מניוליסה [72]

 יכולים להגיד.משהו קל שהם 

 לא עם רי"ש, לא עם חי"ת, לא עם אף אות גרונית. –: כי הם לא יכולים להסתבך עוזי

 : אין רי"ש?מראיינת

 : לאליסה

 ?ריין: אז איך בחרתם מראיינת

 רייןשאנחנו אומרים זה לא אותו  רייןה אחרת. Rזה בעברית, באנגלית הם אומרים  ריין: ליסה

להגיד להם: ריין  . אבל היא כבר יודעתַרְייןחושבים שזה  ]הישראלים[ םה]...[  שאומרים בניו זילנד

 .)ר"ע ח( זה גשם באנגלית

התייחסותו של האב לעיצור בשפות זרות, ואולם  והגייתמגבלות רי"ש בגלל העיצור ההורים נמנעים מ

גרוני, אלא לא הוגים את העיצור רי"ש כעיצור ילידי הארץ , שהרי תמדויק רי"ש כעיצור גרוני אינה

מגבלות תוך התחשבות ב (סיווןו גפן)נבחרו שמות עבריים  ילדי המשפחהעבור שניים מבעוד שכוילוני. 

 שינוי. )מבטא אנגלי( כמקורובאופן שונה, ולא נהגה ש נבחר שם אנגלי כאןבמקרה שהגייה האנגלית, ה

 שינוי ,קוח מאותו ראיוןהל , כפי שנראה במקרה הבא, אךתוגורם לפסילאינו  רייןבהגייתו של השם 

 :האבפסל על ידי נ, תדתימבטא הזדהות יגרום לשם להיתפס ככך שהגייתו של שם אנגלי 

 .]אצל הבעל[ , אבל זה לא עבר אצלותומסאו ( Ethan)  אית'ן: אני רציתי ליסה [72]המשך 

 : למה?מראיינת

 או, זה לא... ןיָת ֵא ו בסוף : כי היא, היא אומרת את זה כמו שצריך להגיד, אבל בעברית יגידעוזי

]...[ 

 ?ןיָת ֵא יהיה ( Ethan)  אית'ן: ולמה הפריע לך שמראיינת

: כי זה שמות מלפני... אני לא רוצה גם שמות תנכיים ]...[ כי אין לנו הרבה קשר לדת, בוא עוזי

 .)ר"ע ח( נתחיל מזה, וזה נשמע לי משהו מאוד מיושן
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, ואולם שני הגאיו הראשונים כלל אינם ןיָת ֵא לשם העברי נראה לכאורה זהה  (Ethan) ן'יתא  השם 

 האב פוסל שם זה משום אופן הגייתם של הגאים אלה בעברית. .Ethanבעברית: 

ים. הפעם יילודהסביב ההימנעות מהעיצור רי"ש בשם [ 72כמו מובאה ]המקרה הבא סובב גם הוא 

 : (רוסית כשפת אם דוברת)ה על ידי האםכעיצור לשוני רוטט  שהוא נהגה נימוקמה

 נפלתי פה. תמר: גם העדפתי שמות בלי רי"שים, דרך אגב, למרות שברגינה [73]

 : למה?מראיינת

לא רציתי  יא לא גרונית אצלי היא לשונית, אז כאילו: אני מבטאת את האות הזו לא טוב. הרגינה

שלך,  אמאהנה  – וכולם בחצר יצחקו רותישהילדים שלי... אחר כך אני אקרא להם, לא יודעת, נגיד 

 .)ר"ע יב( . אז רציתי שם שאני אוכל לבטא נורמלירררררותי

העדפת שמות שאינם מכילים את העיצור רי"ש )נימוק פונטי( מונעת כאן מרגשות האם )רצון לגונן על 

 מפני החברה(. יילודה

ובאה בחלק מהמקרים שהוצגו כאן מדובר בהתחשבות בפונטיקה של השפה האנגלית הגלובלית )ראו מ

מקרים ואולם  .(שבה האם, דוברת האנגלית, נמנעת משמות שהגיית עיצוריהם מגבלתית באנגלית [72]

 אלה אינם נוגעים לגלובליזציה, משום שהשיקול של ההורים הוא התחשבות בשפת האם של ההורה

 . ובמשפחתו דוברת האנגלית

 

 ה גלובליתשפ 3.4.2.3.3.2

בדרכי  ותהתחשבלהימנע מעיצורים מסוימים מתוך  רצונות ההורים עלולעיל  3.4.2.3.3.1סעיף עוד שבב

הרצון  – גלובלי ים מסוימים בגלל מניעשכאן עוסקת בהימנעות מעיצור קטגוריהשפת האם, הההגייה של 

 שפה הגלובלית, כפי שנראה במקרה הבא:לבחור שם שקל להגות ב

 שיותר קשה להגיד [רפויה]ת וכ"ף יטים שאין להם את כל החי": ]...[ אני אוהבת שמות קלרונה [74]

 בחו"ל...

 : איפה חשוב לך שיצליחו להגות את השם?מראיינת

 .)ר"ע יג( ל, זאת המדינה שאנחנו חיים בהו: בארץ קודם כרונה

, ומצד שני חשוב לה שהשם (בשפות מערביות)מצד אחד האם לוקחת בחשבון את קשיי הגיית העיצורים 

רים אלה עולה הזדהות אינטגרטיבית )עם התרבות המקומית ועם יהיה ניתן להגייה בעברית, מדב

 .(3.4.3.3.4)ראו סעיף  התרבות הגלובלית(

אין דרך  –האם פוסלת שמות עם העיצור חי"ת, הן מסיבה אורתוגרפית  [57שהוצג במובאה ]במקרה 

 .ות המערבבמדינ מגבלתי להגייהעיצור מדובר ב –ברורה לרשום אותו באנגלית, והן מסיבה פונטית 

בהיותה נושאת שם משפחה ובו ההגה חי"ת ועל חוויותיה של  לחו"ל נסיעותיהדבריה מתבססים על 

 .אחותה הקרויה בשם ובו הגה זה

 

  צליל גלובלי 3.4.2.3.4

ארו במילים שונות את השפעת הגלובליזציה על בחירת השמות בישראל מבחינה חוקרים שונים ת

לועזי אנגלוסכסי החל משנות צליל צביעה על מגמה של בחירת שמות בעלי ( מ46-45: 1975פונטית. אלון )

( 67: 2008) שותפיוכחלק ממגמה כללית לבחור שם על פי הצליל ולא על פי המשמעות. נדב ו 60-ה

( מתאר העדפה 29: 2010מתארים בחירה בשמות המכילים "צלילים הנוחים לאוזן המערבית", וצוקרמן )

ם שקיימים בשפות יוקרתיות בינלאומיות, ולפיכך לא מכילים צלילים בעייתיים לשמות שמכילים צלילי

שלל המקרים שתוארו  כגון חי"ת/כ"ף רפויה. בחרתי במונח "צליל גלובלי", משום שהוא מכיל את
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ובממצאי מחקר זה, והוא יכול לכלול בתוכו גם את השמות המאפיינים את תרבות  בספרות המחקר

 על השפעת המזרח הרחוק. העידן החדש, ומעידים

בשפות שונות, כלומר שם בעל צליל  היות השם ניתן להגייהאת  בנימוקיו הדגיש האב הבאבמקרה 

 גלובלי:

, מישלמתחבר, יש לזה כל מיני, בכל מיני שפות וריאציות. זה יכול להיות  מיכאלה: אז פביוס 20'[54]

זה  יונתן]...[ ו שבור להם את השינייםרת, זה לא י. זאת אוממיקהאו  מיקיברוסית, או  מיקאלה

 )ר"ע ז(. ג'וני, ג'ונתן

מהקשר הראיון כולו עולה כי הרצון לבחור שם שניתן להגות בשפות זרות נובע מהרצון להקל על 

כגון אלה  במניעיםביצירת יחסי עבודה עם חו"ל. ו ים במדינות זרותיילודהעתידית של ההשתלבותם 

הבחירה בשמות המעידים על הזדהות גלובלית או נימוקי מאחורי  יםאשר עומד ובמניעים נוספים

 (.5.1.1ף נטגרטיבית, אדון בפרק הדיון )סעיאי

 

  שם שנשמע קצר 3.4.2.3.5

שם בשל היותו קצר, כלומר בעל הברה מנומקת הבחירה בבספרות המחקר מתוארים מקרים שבהם 

נימוק זה עומד באופן (. 66: 2006; אפרת, 347-346: 2003; רוזנהויז 101: 2001אחת או שתיים )רוזנטל, 

(. 3.4.2.1.1מסוים בניגוד לנימוקי הבחירה בשם המכיל הרבה אותיות )ראו נימוקים אורתוגרפיים סעיף 

אבהיר כי לא מדובר בשם קצר מבחינת כמות האותיות שבו )נימוק אורתוגרפי(, אלא מבחינת מספר 

 בביטויבראיונות  משתמשיםההורים ראייה לכך היא שפונטי. ההברות שהוא מכיל. לפיכך מדובר בעניין 

שמחזק את הטענה כי מדובר  , מהשמכיל השם הרצויאת מספר ההברות  מציינים"נשמע קצר" או 

 פונטי. נימוק ב

 יילודעולה כי אורכו של השם הפרטי הוא שיקול משמעותי כאשר שם המשפחה של ה מקורפוס המחקר

ו בשם קצר בעל הברה אחת או לעדן את שם המשפחה, בוחרים במקרים הללהוא ארוך. ההורים ברצונם 

 שתיים, כך למשל במקרה הבא:

 : והיו שמות אחרים שעמדו על הפרק?מראיינת [75]

  השם משפחה.אבל שלום לא אהב וגם בסופו של דבר זה נשמע לי ארוך עם  אביגיל: רציתי רגינה

 : אז היה חשוב לך קשר גם לשם המשפחה?מראיינת

. היה חשוב לי שזה יישמע סביר עם שם המשפחה שלו, ]שם משפחה[ : אי אפשר לבחור כל כךגינהר

היה חשוב לי שלא יתנגש, ושלא יהיה ארוך מדיי, שלא  ]...[ בגלל ששם המשפחה הוא מסורבל כזה

 .)ר"ע י"ב( יישמע מסורבל יחד עם שם המשפחה

הפרטי ומשם  ההמורכבת משמאחת כיחידה  היילודשל ה השמדברי האם מבטאים התייחסות ל

הרצון לבחור שם פרטי שנשמע קצר בגלל שם המשפחה הארוך הופיע עוד פעמים רבות  .התמשפח

השם  –בקורפוס המחקר ובכל המקרים ההורים מתייחסים למסורבלות של הגיית שני השמות יחדיו 

 הפרטי ושם המשפחה.

 

 שיבוש בהטעמה 3.4.2.3.6

                                                 
[, ואולם היא לא זהה לה בהיקפה, ולכן הסימון השונה. סימון זה ישמש אותי 54מובאה קשורה למובאה ] 20

 למקרים דומים בהמשך.
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בחשבון  שיקול זהלוקחים רבים , ונראה שהורים ראיונותמספר יס הועמדה על בסזו  קטגוריה

קיימת התייחסות לשיבוש ( 1.1.5.1)ראו סעיף ילדיהם. בספרות המחקר שם  תריבחנימוקיהם את ב

שם נימוקי הבחירה בזה כשיקול בעלה שיבוש  המחקרבקורפוס גם ו, השם על ידי הטעמה מלעילית הגיית

 :יםיילודה

 אפשר יהיה לעוות את זה.: רק זה שאי מאיה [76]

. היו כמה שמות שאמרנו, ולא רצינו [במלעיל] אלון, שלא יקראו לו [במלרע] אלון: זהו, נגיד עופר

 שיעוותו אותם.

 [במלעיל]? שנימה עם  :מראיינת

 זה קשה, אפשר לעוות כל דבר, אבל יש שמות שזה מתבקש. גלקשה,  מיקה: זה יותר קשה, עופר

 .)ר"ע י( יעוותו: חשוב לנו שלא מאיה

האמירה של האב כי ניתן לשנות את הטעמתו של כל שם אינה מדויקת מבחינה פונטית, שהרי לא ניתן 

. משתמע מדברי האב כי ישנם שמות שאנשים גללשנות את הטעמתו של שם המכיל הברה אחת כגון 

אין לכך ילדיו(, על סמך הדוגמות שהוא מביא )שמות אולם  ,טים לעוות יותר ביחס לשמות אחריםנו

 .פונטית-חוקיות לשונית

 גם במקרה הבא האב פסל שם כי צפה שישנו את הטעמתו ממלרע למלעיל:

 .[לעילבמ] אלה: בגלל זה לא רציתי, כי ידעתי שכולם יקראו לה יובל [77]

 : למה זה מפריע לך?מראיינת

זה  [במלרע] אלה: מפריע לי שמבטאים את השם שלה לא נכון, זה שונה לחלוטין. חוץ מזה שיובל

זה שם גלותי, ישן כזה שנראה לי פחות  [במלעיל] אלהשם כאילו מאוד מודרני, מהטבע, עכשווי וזה, ו

 .)ר"ע ה( יפה ופחות מתאים

סוציולוגי, שהרי מדברי האב עולה כי שינוי הטעמת השם משנה את ההזדהות  נימוקמקרה זה מערב 

כלומר הוא שם מודרני.  (במלרע) אלהתי ומיושן, הוא שם גלו (במלעיל) אלהבעוד ש – שהוא משקף

 .הזדהות הגלותיתמבטאת התנגדות ל אלההטעמה המלעילית של השם האב לההתנגדות של 

 

 קרבה פונטית לשם אחר 3.4.2.3.7

. כך בה פונטית בין השם הנבחר לשם אחרעלה הנימוק של קר יילודכחלק מנימוקי ההורים לבחירת שם ה

שאותו אהבה בתור  יוליהלשם  תהפונטי קרבתו משום יעללילדתה את השם האם בחרה  הבאבמקרה 

 ילדה:

 .יוליהתמיד אהבתי את השם זה ובתור ילדה תמיד רציתי שיקראו לי  ]...[? יעל: למה דווקה רגינה [78]

 : באמת?מראיינת

הזה גם . אז, כנראה, יש לי חיבה לשם יוליהזה איך שהוא גם בצליל מזכיר לי  יעלו [.].. : כןרגינה

 .)ר"ע יב( בגלל זה

 :כהנצחת הסבתא, דורה דריהמנומקת הבחירה בשם במקרה הבא 

 , ובינינו, מידורההיא )דריה( קרויה על שם סבתי האהובה ז"ל ששמה היה ]...[  משלי דריהגם לי יש  [79]

 (2007דצמבר –)פ' א  ?!דורהיקרא לילדה שלו היום 

ומצד שני את הרצון של ההורים קרוב אליו פונטית ששמה את הסבתא דורה מצד אחד דוחס  דריההשם 

מספרת על עלילותיה של ילדה ה מוכרתאנימציה אמריקנית  להימנע משימור שם הסבתא בגלל סדרת

הדברים נוגעים לגלובליזציה, משום שזו, כאמור בסעיף ה, דריה. יילודכל אלה מותקים ל. דורהבשם 

המידע ותרבות הפנאי. כתוצאה  באמצעותן מועברים, מאופיינת ברשתות תקשורת עולמיות ש1.2.2.5
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ואמצעי בידור, ונוצרים גיבורי תרבות משותפים ותחושת אנשים לאותם מקורות מידע  מכך נחשפים

גם במקרים שבהם  משתקפת בנימוקי ההוריםניכר כי הגלובליזציה  הזדהות ושייכות לתרבות הגלובלית.

 .יבה שבה הם חיים, משום שהיא חלק מהסבעמה מזדהים הם אינם

הקרבה הפונטית בין שני שמות לצורך הנצחה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בבחירת שם משום היותו פותח 

 [.44בהגה הזהה לשם המונצח. כך עולה ממובאה ]

 

נראה כי הנימוקים הפונטיים פונים בחלקם כלפי פנים, כלומר כלפי הפונטיקה של השפה העברית, בעוד 

פי חוץ, כלומר כלפי הפונטיקה של שפות זרות. כאשר הסיבה להתחשבות בפונטיקה שאחרים פונים כל

לא מדובר בעניין גלובלי, ובמקרים  – ם אישיים ומשפחתיים כגון שפת האםשל שפה זרה קשורה במניעי

השפעת הגלובליזציה עדות לכמובן זוהי אחרים שמונעים מהזדהויות של ההורים עם התרבות הגלובלית, 

 (.5.1שמות פרטיים, ובכך אדון בפרק הדיון )סעיף ב הבחירקי הנימועל 

 

 מורפולוגייםנימוקים  3.4.2.4

 , הנימוקים המורפולוגיים מתמקדים במבנה של השם ביחס(1.1.5.1 כאמור בסקירת הספרות )ראו סעיף

ני של הדרך לניתוח המקרים שאציג בסעיף זה מתבססת על הניתוח הצורלעצמו או ביחס לשמות אחרים. 

הבאים: האמצעים המורפולוגיים (, ובו הוצגו 68-61: 2006) שמות פרטיים כתחדישים שערכה אפרת

 הופשטומתוך קורפוס המחקר . יילודשם הכאמצעים ליצירת הוספה, השמטה, שינוי, חילופין ושימור, 

שם  ;ים: שם הבנוי מרכיבים של שם או שמות אחרהמורפולוגייםהנוגעות לנימוקים  קטגוריות שתי

 אפשרות לגזור לו כינוי חיבה.שמנומק בושם  ;תיאופורי
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 רכיבים של שם או שמות אחרים בניית שם מ 3.4.2.4.1

בנוי מרכיבים של שם אחר או של משום היותו ההורים שם  יצרוזו נוגעת לכל המקרים שבהם  קטגוריה

מטרות מסוימות של ההורים:  שני שמות אחרים. מקורפוס המחקר עולה כי בניית שם באופן זה משרתת

אחת  הבא. במקרה יילודהנצחה, יצירת קשר בין שמות האחים ויצירת קשר בין שם ההורה לשם ה

 האמהות מספרת על השם שניתן לה בעקבות אובדן אחותה:

בגיל  –י אחות, שנפטרה לפני שאני נולדתי : זה סיפור קצת עצוב. אבל לפני שנולדתי הייתה לליבי [80]

 .)ר"ע ו( זה 'לילך בי' ליבי. לילךלה וקראו  ,שלוש

במטרה הרכיב המורפולוגי "לי" , ממנו נשמר לילךהיא שם האחות  ליבינקודת המוצא ליצירת השם 

מילת היחס "בי", כדי להדגיש את הקשר בין  מתווספת לו. והושמט הרכיב "לך" ,את האחותציח להנ

דוחס בתוכו הן את הבת שנפטרה והן  ליביהשם  כלומר .הבת שנפטרהבין בין ההורים לאולי גם האחיות ו

 שמה. כאשר נולדה ונוצר , ליבי,הותקו אל האםאת רצון ההורים ליצור קשר אליה. אלה 

כיוון . גם כאן למטרת הנצחה – שיכול רכיביו של שם אחרמ יילודשם ה נוצר [50שהוצג במובאה ]מקרה ב

קורפוס הראיונות, אין לנו מידע על השם עצמו.  שדברי האם לקוחים מפורום של אתר "תפוז", ולא מתוך

, יילודאולם ברור כי מדובר ברצון להנצחת הדוד, במקביל לרצון ליצירת חיים חדשים וגורל שונה עבור ה

( מציגה 68, 65: 2006. אפרת )הוא האמצעי המורפולוגי ששימש את ההורים ולכן שיכול האותיות

ויצרה שיכול מאותיות שמו לכדי שמת צעיר  , משה,להאת בע הנציחה אםבמחקרה מקרה דומה שבו 

 את רצונה לגורל שונהבמטרה לבטא הן כדי לקשרו לאבני החושן משום היותה צורפת, והן  שהםהשם 

 .יילודעבור ה

נגעו לאפשרות ההורים להלחים בין שם אחיו הבכור,  עמית יילודנימוקי הבחירה בשם ה מקרה אחרב

 :, לבין שמו שלונועם

 , ספרו לי איך בחרתם את השם:עמיתו :תמראיינ [81]

 .מסתדרים נועם ועמית]...[  , זה בא ביחדעמיתונ, זה נועםזה מתחבר טוב עם  עמית: דנה

נועם ישבתי פעם עם שניהם בקופת חולים ואז האחות צעקה ]...[  זה הסתדר לנו נועם ועמית אלדד:

 וקמו שני תאומים. ועמית

 : גם לי זה היהדנה

 .)ר"ע א( : זה צמדאלדד

)שהייתי עדה לכך שהוא משמש את ההורים כשם חיבה בעת  "נועמיתיצירת ההלחם "עצם אני סבורה ש

צמד התאומים שנושא את שמות ילדיהם אזכור שנתנו ההורים להפנייה לשני האחים במשותף( בתוספת ל

צביעה על ( ה66: 2006אפרת ) מבטא את תפיסתם של ההורים בנוגע לקשר האחאות.עמית ו נועם –

תפיסת ההורים את קשר האחאות כמניעה שימוש ברכיבים מורפולוגיים משותפים לבחירת שמות אחים, 

 באמצעות שיכול סדר הרכיבים של שמה. אורליניתן לאחיה הקטן של ילדה בשם  ליאורכך השם 

 משום היותו מורכב משם האם ומשם סב: נוצר רומיבמקרה האחרון שאביא כאן השם 

והשם של אבא שלי זכרונו  רונהזה השם שלי:  רומיבסופו של דבר, הגענו להבנה ש מירוו: רונה [82]

 .)ר"ע יג( , וגרם לזה לתת את הפושרומי, אז השילוב הזה יצר את סמי –לברכה 

 נוצר משימור הרכיב "רו" משם האם בתוספת לרכיב "מי" שנלקח משם הסב ובכך שם זה ירומהשם 

 ה, רומי. יילודל יםמותק. אלה נה להנציח את אביהואת רצו את האםהסב, דוחס את 

נראה כי ישנן דרכים מורפולוגיות שונות כגון הלחם, צירופים ושיכולים שבעזרתן ניתן ליצור קשר בין 

הסיבה ליצירת קשר בין שמות, כפי של שמות אחרים.  רכיביםשמות ולהרכיב שם מסוים על בסיס 
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נימוקים אחרים על הורה לילדו. בין אחים וקשר בין א הנצחה, קשר שעולה מקורפוס המחקר, הי

 .3.4.3.2.1-ו 3.4.1.2.4ראו סעיפים  עולה מהםהנצחה שה

 

 תיאופורי 3.4.2.4.2

 ;מבחינה מורפולוגית בנוי מסמן השם התיאופורי מהרכב של שתי מילים שאחת מהן היא שם אלוהות

או מבסיס ומצּוְרכב אותו  אחרת;עיצור אחד או יותר הלקוח משמו של אלוהים ומצטרף למילה מ

( כחלק מהשם הפרטי המופיע בשכיחות רבה בשמות פרטיים נוספים, ומובנו 19-18; 1986מגדירה אפרת )

)ראו סיווג  בנאלו עמנואל, דניאלזהה למובנו בצורת הנפרד. ולכן "אל" הוא בגדר צורכב בשמות כגון  

 (.1.1.5.1בסעיף  ונימוקים מורפולוגיים 1.1.4.2מורפולוגי בסעיף 

, אמונה באלוהיםמבטאת  משום היותם תיאופוריים, בחירה בשמות (1.1.5.1 )סעיף לפי סקירת הספרות

הן  אלהבמקרה הבא ההורים בחרו לבתם את השם . כך הדברתמיד ואולם מקורפוס המחקר עולה שלא 

שם העצם הפרטי של  והן בגלל המשמעות המושגיתהמורכב מהצורכב "אל"  תיאופורישם היותו בגלל 

 :"אלה"

 : חשוב לכם ה"אל" הזה שנמצא בפנים? מראיינת [83]

 .godsה "אלה"וגם  ,"אלה"לק מהמשמעות גם. זה גם הרי השיח זה חכן, : שלי

 : אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

 .)ר"ע טו( : לאשלי

 הים: במקרה אחר מנמקת האם את בחירת שמות ילדיה בהיותם מכילים רכיב הלקוח משם האלו

 ל יו"ד אני חייבת שתהיה בשם. ו: קודם כמיטל [84]

 : למה?מראיינת

 : לא יודעת.. אומרים ככה שי' זה של השם וככה..מיטל

 : אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

: מאמינים, אבל לא יותר מדיי. בבתים של ההורים כן, אנחנו ככה קצת מסורת, לא מעבר לזה. מיטל

 . )ר"ע ט( לא בית כנסת ועניינים, ממש לא

מצהירים על אי אמונתם באלוהים חלקם אף בחירה בשם תיאופורי על ידי הורים חילוניים שנימוקי ה

שבחר גם  מרואייניםזאת אחד השניסח כפי , או על הזדהות עם היהדות לא כדת, אלא כמסורת יםמעיד

 .)ר"ע ז( שורשיות"לרקע או ל respectחילוני, אבל כן יש לי  הוא לילדיו שמות תיאופוריים: "אני

 

 גזירת שם חיבה  3.4.2.4.3

דו משמעי בעברית. אתייחס כאן לשם חיבה במובן  "שם חיבה" הוא מונחה ,1.1.3כאמור בסעיף 

המצומצם יותר, כלומר כתחליף לשמו הפרטי של אדם בקרב קבוצה מסוימת. לעיתים שם החיבה קשור 

(. 42: 2003; ביידר, 52, 46: 1984מקורי )לאוסון, מורפולוגית לשם הפרטי ולעיתים אין לו קשר לשם ה

( הציג את האפשרות לגזור שם חיבה הקשור למסמן כנימוק אפשרי של ההורים 101: 2001רוזנטל )

 הבאים לבחור שם לילדם. 

שימשה  מישלמהשם  שליגזירת שם החיבה , כך במקרה הבא גם מקורפוס המחקר עולים מקרים כאלו

 :את האם כנימוק
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הוא לא אהב את זה. הוא כעס, בעיקר הוא  [במשרד הפנים] מישל: אני זוכרת שכשקראתי לה המרינ [85]

 שלי. אז אמרתי לו שיהיה אפשר לקרוא לה בקיצור שליכעס כי הוא אמר לאבא שלו שקוראים לה 

 . )ר"ע ה(

נוצר כך ו י,Xותר, הוסף כינוי חיבה שנ"של" לרכיב . הרכיב "מי" שימש בסיס שממנו הושמט מישלהשם 

 .שלי שם החיבה

 במקרה אחר מתארת אם את נימוקי הבחירה בשם בעלה:

. עודי זה שם שקיצרו לו, שם חיבה, עובדיה, אבל השם שלו בעצם זה עודילבעלי קוראים : חניתה [86]

 .עובדיהאבל בתעודת זהות הוא 

 יש לך מושג?: למה הוא קיצר? מראיינת

מהיום שהוא נולד. כולם  עודישלו קראה לו  אמאו עובדיהשלו. בתעודת זהות הוא  אמא: חניתה

נכפה עליה השם, כי החלק המסורתי אצלם זה האבא, והיא לא כל כך  – שלו אמא. עודיקוראים לו 

אני  אוקייאהבה את העניין של לתת את השם שחצי מהמשפחה קרויה באותו שם. אז היא אמרה 

 .)ר"ע ג( עובדיהלא  עודיו . הרוב קוראים לעודיאמתיק את הגלולה ואני אקרא לו 

לגזור שם . האפשרות עודיעד ליצירת שם החיבה  יXכינוי חיבה הושמטו רכיבים והוסף  עובדיהמהשם 

הסתייגות זו ממו. שממנו הסתייגה א עובדיהשם המסורתי פלט מהמההייתה, כעדות האם,  חיבה זה

ת גם התנגדות לבחירה בשם , ומשתמעמשום תפוצתו בקרב בני משפחה נוספים לשםהתנגדות  עולה

 .המשקף הזדהות יהודית מסורתית

העניקו לבתם את השם שהורים הועלה הנימוק של גזירת שם חיבה מצדי והופנה כשאלה ל במקרה אחר

 : מיכאלה

 שבחרתם את השם?כ: חשבתם על שמות חיבה מראיינת [87]

א יהיה לה טוב עם השם : תראי, אני יכול להגיד לך שכן חשבתי על המפלט, זאת אומרת אם לפביוס

. זאת אומרת אפשר לקצר את זה ולחלץ אותה מיקי, מיקה, מייקיהזה, אז זה תמיד יכול להיות 

 .)ר"ע ז( מזה בקלות

יעבור קיצור מסוג גזירה  מיכאלהמתוך הדוגמות שמעלה האב לשמות חיבה אפשריים עולה כי השם 

האב במהלך הראיון ה להבעת חיבה. Xי או Xורן לאלה יתווסף צ, וק(-לאחור בשילוב עם שינוי הגאים )כ

כלומר יכול להיות ששפות נוספות , מיכאלהלשם זרות ריאציות וגם כו מיקהו מיקישמות האת  מעלה

 מלבד העברית מעורבות כאן בגזירת שם החיבה. 

 מתייחסת לצורך בשם חיבה:האחת המרואיינות שעלתה מדבריה של סוגיה אסכם ב

נשמע לי שם ( יעל)על שמות חיבה וגם אני לא חשבתי על שמות חיבה, כי הוא  שלום לא חשבגינה: ר [88]

יפה בפני עצמו. אז לא נשמע לי שיש צורך לתת שם חיבה. כביכול, אם יש שם שהוא פחות יפה, אז 

 . )ר"ע יב( נוצר הצורך לתת שם חיבה

 

ניינים פנים לשוניים של עלנוגעים  ,מעצם טבעםכפי שעלו מקורפוס המחקר ו הנימוקים המורפולוגיים

לשפות  משותפיםחלק מכינויי החיבה בעברית . לגלובליזציה מוגבלת, ולכן נגיעתם השפה העברית

י קיים בשפות רבות, אך אין מדובר כאן במושפעות Xנוספות, כך למשל ציון חיבה באמצעות הצורן 

 כאןישנם שמות חיבה שהועלו  . לעומת זאתי  לציון הקטנהXמהגלובליזציה, אלא באיקוניות של הצורן 

   .על ההורים זו עדות להשפעת הגלובליזציהמשפות זרות, לכן במכוון  והם לקוחים
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 סמנטייםנימוקים  3.4.2.5

שמנמקים את הורים ישנם  .מבחינה סמנטית לשם עצם פרטי אין משמעות מושגית, 1.1.2כאמור בסעיף 

להעניק משמעות  בנימוקיהםם הכללי, אך אין בחירתם בשם פרטי מסוים במשמעות המושגית של הש

 ארבענושא. נלוות שהוא המשמעויות מעבר לכך השם הפרטי יכול להיות מנומק ב מושגית לשם הפרטי.

 שיוצגו כאן מתייחסות לאחת או יותר מהמשמעויות הללו. הקטגוריות

  

 מושגית משמעות 3.4.2.5.1

קרים שבהם ההורים נשענים בנימוקי הבחירה לשם הפרטי עצמו אין משמעות מושגית, אך ישנם מ

על המשמעות האובייקטיבית הנלמדת לפי ", כלומר שלהם על המשמעות המושגית של השם הכללי

האב מספר על  שבו מקרה הבאלכך היא ה(. דוגמה 63: 2006)אפרת,  "היחסים המבניים בין המושגים

 : בו עבור בתו כחלק מנימוקיו לבחירה " באנגליתשלימשמעות השם הכללי "

באנגלית ספרותית זה אחו ושיפול של גבעה או משהו כזה, יפה דווקה,  "שלי": ]...[ מסתבר ש... יובל [89]

 )ר"ע ה(.לא? 

 עבור בנה: מתןהבחירה בשם נימוקי במקרה אחר מתארת אם את 

 על לאלוהים תודה אמרתי התרגשות, של בכי כדי י, תוךיעל אותו הניחה והמיילדת נולד כשהילד [90]

 הוא ההחלטה על לבעלי . כשסיפרתימתן שמו: נולד ומדהימה. כך קטנה לי, מתנה שניתנה המתנה

 .(17ליאתה  –)פ' א  מתנה אכן הוא מתן התרגש, כי

 

 שדה סמנטי מסוים 3.4.2.5.2

שלקוח מלקסיקון , בספרות המחקר קיימת התייחסות לבחירה בשם פרטי 1.1.5.1כפי שהוצג בסעיף 

, שהרי השם הכללי לשדה סמנטי מסוים ל השפה העברית, ונבחר בגלל השתייכותהשמות הכלליים ש

 לשם הפרטי אין משמעות מושגית ולפיכך הוא עצמו אינו לקוח משדה סמנטי, אלא השם הכללי.

 של בהשתייכות ריין לילישמה האמצעי של הילדה בשמה הפרטי ומנומקת הבחירה ב הבאבמקרה 

 לשדה סמנטי של טבע:כשם עצם פרטי של פרח( י" "לילוכשם כללי )"גשם"  השמות

, כי אני ריין: וגם הטבע היה מאוד חשוב לנו. שזה יהיה קשור לטבע. ]...[ אני העליתי את השם ליסה [91]

, אבל חשבנו שזה יהיה יותר טוב רייןרציתי אחד מהילדים עם השם הזה, אפילו חשבנו לקרוא לגפן 

 לבת.

 של אחד הילדים? : למה ידעת שזה יהיה השםמראיינת

וזה טוב  .פה במיוחד, זה חשוב –: כי אנחנו מאוד בקשר עם, אני מאוד בקשר עם מים, וגשם ליסה

, זה גם טבע עוד פעם, ולילי זה אחד לילי]...[  .לתת לבנות שמות חזקים ומיוחדים, וזה רגוע גם

 .)ר"ע ח( רייןמהפרחים שאני הכי אוהבת, וזה מתאים ביחד עם 

צרת שרשרת של שמות הנקשרים כולם בשדה סמנטי מסוים, למשל במטרה לשמור על קשר בדרך זו נו

לשם שמותיה של הילדה הם אנגליים, והאם מתרגמת אותם  .ליליו ריין –שני שמותיה של הילדה בין 

עניין של משמעות  יש כאן"אחד מהפרחים שאני הכי אוהבת".  –לשם העצם הפרטי "גשם" ו – הכללי

 . 3.4.2.5.3אדון בהמשך בסעיף  נלווית, ובו

 במקרה אחר נימקו ההורים את בחירתם בשמות בנותיהן בהיותם לקוחים משדה סמנטי של בישול:

, דבשו פאיבגלל אהבתם הגדולה לבישול הם העניקו לבנותיהן הראשונות את השמות המקוריים  [92]

 .)כ' א( הם אוהביםועכשיו הם חיפשו אחר שם מקורי לתינוקת הטרייה, שיתאים למשהו אחר ש



- 89 - 

 

דוחסת את אהבתם של ההורים לתחום הבישול ואת נטייתם לבחור שמות  דבשו פאיהבחירה בשמות 

 [( ומותקת לשתי הילדות.106ייחודיים )ראו מובאה ]

 
 משמעות נלווית 3.4.2.5.3

להורה. משמעות נלווית של שם פרטי היא עניין סובייקטיבי אשר משתנה בין הורה , 1.1.2כאמור בסעיף 

( כלפי 1974על חמש משמעויות נלוות של שמות פרטיים, על פי הצעתו של ליץ' )( הצביעה 63: 2006אפרת )

 :שלהלןבטבלה  אלוחמש משמעויות ואדגים שמות כלליים. אציג 

  משמעויות נלוותבהיותו נושא בחירת שם נימוקים ל: בטבלה 

 רפלקטיבית קולוקטיבית ריגושית סגנונית קונוטטיבית סוג

למשמעות  מתייחסת  הגדרה

המושגית כתוצאה 

מאסוציאציות של 

 הדובר

מתייחסת לבחירה 

ברמת לשון מסוימת 

או במשלב לשון 

 מסוים

מעידה על 

רגשותיו של 

הדובר ביחס לשם 

 הנבחר

בין  נובעת משכנות

 שתי מילים או יותר

המופיעות בסמיכות 

 זו לזו באופן שכיח.

בצירוף כבול כך 

ולכן , ובקולקציות

  מצריכה שכנות כזו

 במילים רב משמעיות

משמעות אחת  -

נשקפת ממשמעות 

 אחרת 

: מראיינת [93] דוגמה 

 והמשמעות של גיא?

: של זרימה, מיטל

 כן.

 :מראיינת

המשמעות של זה 

 בעינייך זה זרימה?

 . )ר"ע ט( : כןמיטל

 

 צביה: ורגינה '[45]

בגלל שלאבא שלי 

שזה  הירשקראו 

צבי ]...[ אבל לא 

רציתי לתת את 

 צביההשם הראשון, 

כאילו, כי הוא 

מיושן נורא, למרות 

זה שם ישן,  יעלשגם 

אבל זה נשמע בכל 

)ר"ע  זאת מודרני

 .יב(

 

: ואני ליבי [94]

התחברתי, כאילו, 

גור שלי,  –גור 

אני האמא החיה 

והוא יהיה הגור 

 .)ר"ע ו( שלי

: מראיינת [95]

תספרי לי איך 

השם בחרתם את 

 ?דפנה

: ]...[ בעיקר שלי

במשמעות הוא 

מתאים לה. גם עלי 

דפנה שמסמנים 

ניצחון ואהבנו את 

 .)ר"ע טו( זה

תמיד רגינה:   [96]

אהבתי את הדמות 

שהיא ]יעל[ התנכית 

אישה שחשובה, קודם 

ל אישה חזקה וכ

ואישה שחשובה 

למסורת ישראל ]...[ 

כי יעל זה שם מאוד 

ישראלי ]...[ גם 

 ישראל היא ארץ

)ר"ע  היעל, ארץ הצבי

 .יב(

אחת מן  הסבר 

המשמעויות 

המושגיות של השם 

הכללי "גיא" היא 

מעבר צר בין הרים. 

מעבר כזה מאפשר 

זרימת אוויר, ומכאן 

האסוציאציה של 

האם למשמעות 

הנלווית של שם בנה 

 .גיא –

ההימנעות של האם 

 צביהמבחירה בשם 

שהוא  כשם פרטי

תרגום שאילה לשם 

 (שירה) האב

 יעלשם הבהעדפת ו

היא בחירה סגנונית 

אשר קשורה, לפי 

נימוקיה, לסגנונו 

 צביההישן של השם 

לעומת סגנונו 

המודרני יותר של 

 .יעלהשם 

האם מבטאת את 

שותיה רג

האימהיים כלפי 

ומנמקת בנה, 

בעזרתם את 

בחירה בשם ה

 .גור

 אחד הנימוקים

 דפנהלבחירה בשם 

היא הקולוקציה 

 "עלי דפנה"

א עות שהיוהמשמ

 .נושאת

מוצג כדו  יעלהשם 

תנכי  –משמעי 

המשמעות וישראלי. 

התנכית מבוססת על 

ה של הדמות יאופי

, יעלהמקראית 

ונושאת על עצמה את 

הגבורה של מאפייני 

הדמות. המשמעות 

בעת ישראלית נוה

מהקולוקציה "ארץ 

אחד שהיא  היעל"

 .ארץהמשמותיה של 

 
, והיא יכולה ודחוסה לתוכו של שם תלויה בפרשנות של ההורה לשםמטבלה זו עולה כי משמעות נלווית 

את ישנם מקרים שבהם המשמעויות הנלוות הובילו  נוסף לכך. יילודשם הנימוקי הבחירה בלהוביל את 
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בגלל המשמעות  דין נפסל השם . כך למשל במקרה הבאיילודלפסילת שם שהוצע עבור הנימוקי ההורים 

 :"גזר דין" ולוקציהקהקולוקטיבית שלו בעקבות ה

שברגע שניר אמר לי שזה כמו  דיןשאני רציתי וניר לא, ו אילייהיה לנו התלבטות בין כמה: : רונה [97]

 .)ר"ע יג( 'גזר דין', אז זה גם ירד מהפרק, זה היה חזק מדיי

 

 בשפות זרותמושגית משמעות  3.4.2.5.4

שם  או את פסילתו שלילדיהם  מנמקים את הבחירה בשמות עולה כי חלק מההורים המחקרמקורפוס 

 מסוים בגלל משמעותו של השם הכללי בשפה זרה. להבדיל מהסעיף הקודם, לא מדובר כאן רק על השפה

האנגלית, ומשמעות השם הכללי בשפה העברית לא מופיעה בנימוקי ההורים כסיבה נוספת לבחירה בשם 

בגלל משמעותו בשפה לבתה  היָ מ  שם נימקה את בחירתה בבמקרה הבא האם כך למשל או לפסילתו. 

 האיטלקית:

 ה...יָ מ  : אז נעבור למראיינת   '[62]

זו תפיסה מאוד אגואיסטית ]...[  , שליmineבאיטלקית, הרי גרתי באיטליה, זה  היָ ה, מ  יָ מ  : רונה

 . )ר"ע יג( מה שאני אומרת לך

 סיקון השפה האנגלית:המשמעות שיש לו בלק משום נימקו את בחירתם בשם בתםההורים  אחרבמקרה 

 , ספרו לי איך בחרתם את השם?ריין: טוב, אז נעבור למראיינת   '[91]

כי אנחנו מאוד  ]...[ י רציתי אחד מהילדים עם השם הזה, כי אנריין: אני העליתי את השם ליסה

וזה טוב לתת לבנות שמות  .פה במיוחד, זה חשוב –בקשר עם, אני מאוד בקשר עם מים, וגשם 

 .)ר"ע ח( ומיוחדים, וזה רגוע גם חזקים

 ם על משמעות קונוטטיבית של רוגע.מדברת הא הכללי "ריין" כגשם, בנוסף למשמעות המושגית של השם

. יילודהמוביל גם לפסילת שמות עבור הכללי בשפות זרות היא שיקול המושגית שיש לשם המשמעות 

 :הדברים הבאים מבטאים זאת היטב

ת שאת חייבת להתרחק משמות שבאנגלית או בכל מיני שפות אחרות : בכל מקרה את יודעיובל [98]

 .עלולים להישמע בעייתי

 : זה חשוב לכם שבכל השפות זה יישמע טוב?מראיינת

 : לא חשוב לי אם בפורטוגזית עתיקה זה יישמע רע, אבל כן בשפות בסיסיות בעולם.יובל

 : שהן בשבילך?מראיינת

פות האנגלוסכסיות ורוסית, כי מהצד של מרינה זה כל : אנגלית, צרפתית, ספרדית, השיובל

, שזה שם מאוד יפה של איזה עיר באיזה גונדוליןהמשפחה, שזה לא יהיה משהו... למשל השם 

 אבל אי אפשר לקרוא לה ככה.  : שמע, זה שם מאוד יפה,ספר. אז מרינה אומרת

 זה כאילו קונדום. "גנדון": ברוסית מרינה

 .ר"ע ה() אבל זה קרוב מדיי: זה לא בדיוק, יובל

 

לקוח השם הפרטי  )כאשרניכר כי הנימוקים הסמנטיים מכוונים כלפי המשמעות של השם הכללי 

או כלפי המשמעויות הנלוות של השם הפרטי. כאשר ההורים מנמקים את מלקסיקון השמות הכלליים( 

)שפת האם משפחתי -פנים אם מדובר בשיקול לבדוק שימוש במשמעות השם בשפה זרה, ישהבחירה תוך 

 של ההורים(.הזדהות גלובלית או אינטגרטיבית ) גלובלי בשיקולאו של ההורה( 
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 נימוקים סוציולוגיים 3.4.3

כלפי של ההורים הפרטיות  בשאיפותיהםאו  רגשותיהםשעוסקים ב פסיכולוגיים להבדיל מנימוקים

שם פרטי מסוים ה בבחירנימוקי הקים בעוסנימוקים סוציולוגיים , או כלפי השם יילודהכלפי  ,עצמם

. גם הימנעות משם פרטי מסוים יכולה להיות עניין סוציולוגי, פרט כחלק מקבוצהל מתוך התייחסות

. חילקתי את או להיתפס ככאלה כאשר היא נובעת מחוסר רצון של ההורים להשתייך לקבוצה מסוימת

מקורפוס המחקר: הרגע הסוציולוגי של מרכזיות שעלו  קטגוריותהנימוקים הסוציולוגיים לשלוש 

 ; ועמדות ההורים. נורמות חברתיות ;ההורה

 

 הרקע הסוציולוגי של ההורה 3.4.3.1

הוא בא לידי ביטוי מקורפוס המחקר עולה כי מקצועם של ההורים נכלל ברקע הסוציולוגי שלהם ו

 כך למשל במקרה הבא:. יילודשם הנימוקי הבחירה בב

 ?דניאלבחרתם בשם  : ספרי לי איךמראיינת [99]

: לא היה איזה שהוא קו מנחה, שנינו אהבנו את השם הזה. גם בגלל, באיזה שהוא מקום גם חניתה

 לאומיים. לא משהו חשוב, שזה הנחה אותנו, אבל....-איפה שהוא גם היה חשוב שמות גם בין

 לאומי?-: למה היה חשוב לך שהשם יהיה ביןמראיינת

היה לנו איזה שהם שיחות, היה איזה שהיא אופציה של אולי לא יודעת, האמת, אז  :חניתה

relocation אז, וגם שנינו נורא אוהבים לנסוע לחו"ל, וגם שנינו עובדים בעבודות שהרבה מול ,

 .)ר"ע ג( חו"ל. מתעסקים

לגלובליזציה הכלכלית שאחד מגורמיה  ,בדברי חניתה ,יםקשרנבחירת ההורים בשמות גלובליים נימוקי 

שונות,  שולטות על מרכזי ייצור המפוזרים על פני מדינותהשל חברות עסקים בינלאומיות יווצרות הוא ה

 (.1.2.2.4)ראו סעיף  ומפיצות את מוצריהן ברחבי העולם

היא לוקחת חלק יש ש, וכמו מקצועם של ההורים, גם ארץ המוצא היא חלק מהרקע הסוציולוגי שלהם

 :  , כפי שעולה מהמקרה הבאבנימוקי ההורים לבחירת שמות ילדיהם

: אני חושב שהבינלאומיות חשובה לי יותר דווקה בגלל שנולדתי בחוץ לארץ ועברתי פביוס [100]

איזושהי טרנספורמציה של לבוא עם שם זר למקום. אז שיהיה קל להתחבר בכל מקום שהם יהיו 

 .)ר"ע ז( כמעט

 .הגלובלית, היינו גלוקליותתרבות ה לצד השפעת המקומית )לוקלית(התרבות  השפעתמדברי האב עולה 

 ומצד שני ,ויבטא השתייכות לחברה הישראלית המקומית רצון לבחור בשם שישתלב בתרבותמצד אחד, 

הגלוקליות משקפת, כאמור בסקירת הספרות )סעיף . רצון לבחור שם שיתקבל גם במדינות אחרות

, והיא מתבטאת בהזדהות תמעבר מהזדהות לאומית להזדהות גלובלישלב ראשוני ב(, 1.2.5.2

  (.3.4.3.3.4אינטגרטיבית )ראו סעיף 

משמות גלובליים עבור בנותיה )יעל היא נמנעת ו, נולדה גם היא בחו"ל, בריה יוצגו מידדהמרואיינת ש

 :חברה הישראלית ולישראל כמקום מגוריםותמר( בגלל הרצון שלה להשתייך ל

 : אוקיי. לא נולדת בישראל.מראיינת [101]

 א.ל: רגינה

 ?יעלהיה לזה חלק בבחירה של השם : מראיינת

כן, מאוד. גם הרצון הזה להשתייך, להרגיש ישראלית לכל דבר. נגיד, אני לא הייתי קוראת : רגינה

]...[  לבת שלי בשם לועזי, כי זה, את יודעת, כאילו, עוד יותר מרחיק אותי מהישראליות, מבחינתי

 )ר"ע יב(. אז גם רציתי ש...בגלל שאני תמיד רציתי להרגיש ישראלית 
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. בנימוקי הבחירה של הכולל הגירה דומה רקע סוציולוגימ שני ההורים שדבריהם הובאו לעיל מגיעים

אולם בעוד שבנימוקי  רבות ואל החברה הישראלית המקומית.שמות ילדיהם ניכר הרצון להשתייך אל הת

[ שלעיל מבטאים 100ימוקי האם במובאה ]הזדהות אינטגרטיבית, נ [ באה לידי ביטוי 99האב במובאה ]

שתי שני המקרים הללו ממחישים הזדהות ישראלית מתבדלת, כלומר התנגדות להזדהות הגלובלית. 

ומצד שני  לצד התרבות המקומית מצד אחד קבלת התרבות הגלובלית –לגלובליזציה  תגובות אפשריות

(. בסוגיה זו אעסוק בהרחבה 1.2.3או סעיף לאומית )ר-ורצון לשמור על השתייכות לוקלית לההתנגדות 

 (.5.2.1בפרק הדיון )סעיף 

שפת האם של ההורה נוגעת הן לשיקולים לשוניים )אטימולוגיים ופונטיים( והן לשיקולים סוציולוגיים, 

גם כאן רצון ההורים להשתייך לתרבות ולחברה המקומית עולה מנימוקי כתלות בנימוקי ההורה. 

 : יםיילודהבחירה בשמות ה

בחיים לא היה נותן ]...[ וגם אני לא. כי אין לזה טעם כל כך, כי שוב,  איגור: ]...[ שם רוסי בוז'נה [102]

 .)ר"ע ב( אנחנו לא ברוסיה, אנחנו פה, וגם הם צריכים להשתלב פה

מגורים. לפיכך אם הילדים לא מקום  צריכים לשקףבחירת שם הנימוקים לכי משתמע מדברי האם 

 רוסי. משום היותו ה, אין טעם לבחור להם שם מתגוררים ברוסי

 

ניכר כי הרקע הסוציולוגי של ההורים, כפי שהוא עולה מקורפוס המחקר, כולל את תחום עיסוקם, את 

מוצאם ואת שפת אמם. הדברים נוגעים בחלקם לגלובליזציה, גם אם הם מעידים על התנגדות לה, שהרי, 

נימוקי ב תגובה לגלובליזציה, והיא משתקפתא סוג של כאמור, גם התנגדות לתרבות הגלובלית הי

 שמות הילדים.ב הבחירה

 

 נורמות חברתיות 3.4.3.2

נורמות בחירת שמות פרטיים במספר היבטים כגון נימוקי הנורמות של החברה שבה אנו חיים נוגעות ל

שכיחותם , מאותה חברהמושפעות ההורים  ,חייםהם  לחברה שבהרצון ההורים להשתייך שם,  לבחירת

של שמות פרטיים מסוימים בחברה, סטריאוטיפים המשתקפים בשמות פרטיים וההבחנה בין שמות 

שיוצגו כאן:  קטגוריותה שש הועמדוהמיועדים לבנים לעומת שמות המיועדים לבנות. מהיבטים אלה 

עומת שם שם ייחודי המעיד על אינדיבידואליות ל ;מושפעות מהסביבה ;סוציאליזציה; נורמההנצחה כ

 .; ואנדרוגיניות של שמות פרטייםשם סטריאוטיפי ;סטנדרטי ונפוץ

 

 נורמההנצחה כ 3.4.3.2.1

)למשל הנצחת  יכולה לשמר זיכרון קולקטיבי של קהילה או חברה מסוימתמבחינה סוציולוגית הנצחה 

של מנורמה , ואולם כאן הכוונה היא להנצחה המשמרת זיכרון של בן משפחה שנפטר כחלק מורשת רבין(

המקובלת בקרב בני הקהילה שאליה משתייכים ההורים, והיא יכולה להתבטא בנימוקי הבחירה  הנצחה

מנימוקים של רגשות ההורים ההתייחסות להנצחה יכולה להיעשות ים, כפי שאראה מיד. יילודבשמות ה

ת שם ההנצחה )ראו ( או מנימוקים מורפולוגיים הנוגעים ליציר3.4.1.2.4 ף)ראו סעי כלפי האדם שנפטר

 .(3.4.2.4.1 סעיף

ו כדי להנציח את נכד מנדלהבשם  שיקראו לנינוהסבא זיסקינד  של מתואר רצונו (1955בסיפורו של מגד )

ת משום שהוא סבור שהחיים בישראל . זאיילודאת השורשים היהודיים של הבשואה ולהדגיש  מתש

הדילמה המועלית בסיפור היא הרצון של ם. צריכים להיות מושתתים על העבר באמצעות זיכרון הנספי

להימנע משם גלותי. בפער הזה אעסוק במסגרת  יילודהסבא להנציח את הנספים לעומת הרצון של הורי ה
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מספרת על ( 69: 2006בתוך אפרת,  152: 2001ויינרב ). (3.4.3.3.1.1ההורים )ראו סעיף  עמדות קטגוריית

"נר  ים בהיותםלודייעל ה בגלל המעמסהים יילודמות הבשמהנצחת הנספים  ניצולי שואה שנמנעים

 [.47על הימנעות מהנצחה ראו מובאה ] .מעולם לאנשים שלא הכירו זיכרון"

 רוסי:-יהודי נורמה שמקורה במנהגבמקרה הבא מוצגת ההנצחה כ

 ? מישל: אוקיי, ואיך בחרתם את השם מראיינת   ['44]

 ]...[ אפשריות והוא בחר 4 בעליתתי לשם סבא שלי, ונ: רציתי באות מ', על בוז'נה

 : איך קראו לסבא שלך?מראיינת

 . באות הראשונה זה נהוג אצלנו.מירון: בוז'נה

 : מה זה אצלנו? ב...?מראיינת

: יותר נכון בעדה הרוסית, אצל הרוסים זה נהוג ככה. יש מקומות שנותנים את השם המלא בוז'נה

 .)ר"ע ב( נה וככה לכבד את זכרו של המתאו זה, אבל אצלנו לוקחים את האות הראשו

והן בשיטת ההנצחה  שנפטר ההנצחה כנורמה עולה מדברי האם הן בעצם המנהג להנציח קרוב משפחה

 )לקיחת האות הראשונה משמו של הנפטר(.

 :קהילות יהודיותת לייחודיכנורמה המקרה הבא עוסק בהנצחה 

תם כי זה נשמע נחמד. הם נותנים שמות ואבא שלי אמר, שיהודים לא נותנים שמות ס :רגינה [103]

או על שם אנשים חשובים ש..או על שם אנשים שחשובים להם, על שם קרובי משפחה שנפטרו, 

 .)ר"ע יב( לעם ישראל

משקפת דעה לפיה שם של אדם יהודי צריך  ד"נשמע נחמ "יהודים לא נותנים שמות סתם כי זה האמירה

להיות מנומק עליו (, כלומר 3.4.3.3תית או דתית )ראו סעיף לאומית, תרבו –לבטא השתייכות מסוימת 

 בנימוקים סוציולוגיים.

 

 סוציאליזציה 3.4.3.2.2

היא תהליך התנסות מתמשך בו לומד היחיד להיות חלק מהחברה ומהתרבות ברות( י)חסוציאליזציה 

ו, על דרך התנהלותו ועל . תהליך זה משפיע על עיצוב אישיות(58: 1986אליעזר, -)שפירא ובן שבהן הוא חי

 .ילדיומחשבותיו ורגשותיו. לפיכך אפשרי שהוא יבוא לידי ביטוי בבחירת שמות 

[ מתארת האם שעלתה בילדותה מברית המועצות לשעבר את נימוקי הבחירה 53] במובאה במקרה המוצג

לא נגיד לתת ל גם חשבנו על זה שבארץ זה יתקבל בצורה יפה, ווקודם כ. באמירתה "מישלבשם ילדתה, 

 הסוציאליזציה בשני אופנים משתקפת" לה שם שבארץ לא יוכלו לבטא, כמו את השם שלי הרבה פעמים

, והן בנימוקי הבחירה בשם בוז'נהשעברה ועוברת האם כנושאת השם ברות החיתהליך הן כביטוי ל –

מהמשך הראיון ואולם  .בחברה הישראלית טוב יותר ביחס לשמה שלה , לדעתה,, שצפוי להתקבלמישל

 ביטוי לרצונהכ( גלובלי )"בינלאומי" כדבריה היותו שם מישלמנימוקי הבחירה בשם )ראו ר"ע ב( עולה 

 . בחברות אחרות, במקרה של הגירה עתידיתלהשתלב גם  תוכל בתהשל האם ש

משום  במקביל,ולחברה הגלובלית ישראלית -חברה המקומיתנוגעת לה [ הסוציאליזצי101במובאה ]

בין אם  –להם להשתייך לכל מקום שאליו ייקרו מוקי האב לבחירת שמות ילדיו עולה רצונו לאפשר נישמ

 התנסותומושתתים דבריו על [( 53)כמו במובאה ]. גם כאן אחרותדינות במובין אם ישראל ב הם יחיו

 .פביוס –שהוא נושא שם זר הקליטה בישראל תוך ויברות החבתהליך 

 

 יבהמושפעות מהסב 3.4.3.2.3
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להשתייך לחברה ולהיות מקובל בה יכול להוביל אותו  –הצורך של האדם להיות חלק מקולקטיב 

להתנהגות קונפורמית שמשמעה התנהגות לפי נורמות וכללים הנהוגים בחברה שבה הוא חי על חשבון 

רת שמות האינדיבידואליות שלו. הנטייה לקונפורמיות יכולה לבוא לידי ביטוי גם בנימוקי ההורים לבחי

 ילדיהם, כפי שאראה מיד.

 : עבור בתם בעקבות התגובות השליליות אליו מצד הסביבה אלכספסלו ההורים את השם  במקרה הבא

  וואו ]...[ הזה כאילו באלכסאנחנו לא בעד שמות אוניברסליים או משהו כזה, אבל משהו : ליבי [104]

 ?נגה: למה בסוף החלטתם מראיינת

תמיד הייתה הרמת גבה , שיתפנו את אמא שלי, שיתפנו כמה חברים, ואלכס: כי התגובות על ליבי

 מא שלי הזדעזעה.מטורפת. בקיצור, א

 : למה?מראיינת

 : אמרה לי 'מה היא רוסייה'? הילדים ישגעו אותה.ליבי

 מהמקום הזה. אוקיי: מראיינת

מכרים  : בהתחלה צפצפתי, אחר כך ניסיתי את השם עם חברות, עם כל מיני אנשים, עםליבי

 וכאלה.

 : איך הייתה התגובה?מראיינת

 : הרוב הזדעזעו. היו כאלה שהבינו את העניין, כמו אבא של נמרוד.ליבי

 : אז כן חשובה לכם מאוד הדעה של הקרובים אליכם.מראיינת

 .)ר"ע ו( : כאילו לא אבל כן, כןליבי

ועומדת בסתירה לרצונם  אלכסהנטייה של ההורים לקונפורמיות עולה מנימוקי ההימנעות מבחירה בשם 

 אלכסשם לההתנגדות של הסביבה [ הלקוחה מאותו ראיון(. 23להיות אינדיבידואליים )ראו מובאה ]

)על  העדה הרוסית, ולא משום שמדובר בשם גלובלי עם המזוהה באופן סטריאוטיפישם נובעת מהיותו 

כשם אפשרי לא נובעת  אלכסהשם  גם ההצעה של .(3.4.3.2.5שמות פרטיים סטריאוטיפיים ראו סעיף 

לפיכך הגלובליזציה אינה לוקחת כאן חלק, אף על פי שלמראית עין מדובר בהצעה של  משיקול גלובלי.

 התינוקת. שם גלובלי עבור 

 בגלל תגובות הסביבה: יאירבמקרה אחר האם פסלה את השם 

עסת על עצמי, אבל כשאמרו ]...[ אני חושבת שקצת אולי הייתי מושפעת ועכשיו אני קצת כו שגית: [105]

זה נשמע זקן, זקן מדיי", וכן אמרתי לך במהלך הראיון שחשוב לי גם איך עם החברים  יאירלי "

 .)ר"ע יד( שלו, שיהיה צעיר והכול. היום אני חושבת שזו שטות

 גם כאן כמו במובאה שלעיל באה לידי ביטוי נטייתה של האם לקונפורמיות.
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 ינדיבידואליות( לעומת שם סטנדרטי ונפוץשם ייחודי )א 3.4.3.2.4

משקף  בהיותוהמנומק שם בחירה ב( ומקורפוס המחקר, 1.1.5.1ראו סעיף )כפי שעולה מסקירת הספרות 

זאת  .באותה חברהחדש וייחודי משום היותו שם בחירה בלעמוד בניגוד ליכולה  רווחתחברתית מגמה 

האינדיבידואליות עומדת לכאורה בסתירה  כלומר כאשר המגמה אינה להעניק שמות ייחודיים.

לקונפורמיזם, אלא אם כן האינדיבידואליות היא אחד מהערכים עליהם מבוססת החברה, והרי זה 

 (.1.2.1המקרה בעידן הגלובלי )ראו בהגדרה לגלובליזציה, סעיף 

 בין שם ייחודי לבין שם נפוץ והמוני:מהמקרה הבא עולה כי קיים מעין רצף 

שלא יהיו שלושה או  : חשוב לי שהוא יהיה מיוחד, אבל לא מדיי. זאת אומרת לא קיצוני ]...[יוספב   '[54]

ארבעה בכיתה כאלה, את מכירה את זה? שאז אתה צריך להוסיף לו את השם משפחה כדי שידעו 

 .()ר"ע ז , בסדרmainstreamחיים, כאילו, א לדפוק לו ת', לפביוסמי זה ]...[ מצד שני שגם לא יהיה 

התנגדות הן כלפי השמות ההמוניים והן כלפי השמות הייחודיים יתר על המידה, ולכן בדבריו מביע  האב

האמירה של האב שיש לבחור שם מבלי הוא מעדיף למצוא לילדיו שמות שנמצאים במרכז הרצף הזה. 

שכן היא יל( לע 3.4.3.2.2)ראו סעיף " נוגעת לסוציאליזציה mainstream חיים, כאילו,לדפוק לו ת'"

ולא ייתפס כחריג בחברה. זאת על סמך התנסותו החברתית  ירגיש שייך יילודמבטאת את רצון האב שה

 (.[54] )ראו מובאה פביוסשל האב בתהליך הקליטה בישראל כשהוא נושא את השם 

. יילודפחות רווח מעידה על רצון ליצירת זהות אינדיבידואלית עבור המשום היותו הבחירה בשם 

של הייחודיות עלה כי  של נשים לאחר נישואיהן( כלפי שמות משפחה 147-145: 2008רה של רום )מחקב

היות בולטות יותר מאפשרת לנשים להיא  –ר חיובי כל עוד היא אינה חריגה השם נתפסת על ידן כדב

דיים , כלומר ליצור חיים ייחו"ביוגרפיה יחידנית"צורך לבנות לעצמן , והיא מונעת מומזוהות בקלות

ייחודי שנתפס כחריג, כפי שעולה מהתגובות באמצעות השם הייחודי. המקרה הבא הוא דוגמה לשם 

 :אליו

, דבשו פאיבגלל אהבתם הגדולה לבישול הם העניקו לבנותיהן הראשונות את השמות המקוריים  [106]

 ועכשיו הם חיפשו אחר שם מקורי לתינוקת הטרייה, שיתאים למשהו אחר שהם אוהבים. הפתרון

כי  לייקקראנו לה  ]...[ לייקנמצא בתום דיונים ארוכים ושיטוטים ברשת הפייסבוק: השם יהיה 

זה שם מודרני וחדשני", מספר האב המאושר. "בדקתי שאין עוד שם כזה בארץ. זה היה התנאי 

 )כ' א(. "העיקרי בשבילי

שם כלפי בחירת  התנגדות ברובןפרסום הכתבה הוביל לכתיבת תגוביות )טוקבקים( מצד הציבור שביטאו 

 כאן את אחת מהתגוביות לדוגמה: אביא. כה ייחודי

שמות לילדים זה לא הזמן להיות יצירתיים. תקנו כלב ותעשו איתו מה שאתם רוצים, תפתחו עסק  [107]

ותקראו לו איך שאתם רוצים, צאו לטייל ותצרחו כמה שבא לכם. את הרצון והדחף לשנות משהו 

עשו במקומות אמיתיים, אל תפילו את זה על חיים של ילד אומלל בעולם ולהיות מיוחדים ת

 . )כ' א( ותמים

תגובית זו מעלה את האינדיבידואליות כדרך ביטוי אפשרית של ההורים בתחומי חיים שונים, אך 

ההשפעה הפסיכולוגית שיש לשם הפרטי משום  יילודמתנגדת לאינדיבידואליות כנימוק לבחירה בשם ה

השם הוא חלק מהזהות העצמית של נושא השם, משום שהוא  ,1.1.4מור בסעיף כאעל נושא השם. 

, ומאפשרת לו לחוות שיקוף של יילודהתייחסות מילולית קבועה הנאמרת מצד הסביבה, מהדהדת אל ה

התייחסות זו תואמת את דעתו של עצמו באמצעות ההתייחסות של הסביבה ושל מעניקי השם אליו. 

 ".ל תפילו את זה על חיים של ילד אומלל ותמיםאכותב התגובית באומרו "
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את היצירתיות של המגבילים מכתיבות תנאים  אשרפורטוגל ו שוודיה, נורווגיה וביניהןישנן מדינות 

איסור על הענקת שמות או  בחירה מרשימת שמות סגורהכגון , ההורים בבחירת שמות צאצאיהם

ל בישראל אין חוק האוסר ע . אולםשמות גנאי(מין, )שמות של מחלות, שמות הקשורים ל פוגעניים

 (.2011)שרביט,  הענקת שמות מסוימים

 גלובלייםשל בחירת שמות  מגמה הרווחתהעל  הלבבלוג ש מצביעהאשר דליה נוימן אסיים בדבריה של 

 :ידוענים על ידי

יום אחד בג'ימבורי הרגשתי שהילדים שלי עם השמות העבריים שלהם במיעוט. לא מעט  [108]

סמים מובילים את המגמה עם שמות כמו אלמה, הלנה ומונה בלה ]...[ אנשים מוכרים מפור

וידועים, כולל האינטליגנטים שבהם, נותנים לתינוקות שמות כאילו לא גבעתיים ונתניה כאן, אלא 

 .ב' א() 'בוורלי הילס וגריניץ' ווילג

 חקות אחר תרבות המערב,ולהת מטבע עיסוקם שואפים להיות חלק מהקהילה הגלובליתהידוענים 

 זו.מתוך שאיפה לילדיהם שמות גלובליים מביעה התנגדות למגמה שהם מובילים בהענקת נוימן ו

היא אחד מהערכים  (, האינדיבידואליזציה1.2.5.2-ו 1.2.1כפי שציינתי בסקירת הספרות )ראו סעיפים 

יטוי בדפוסי בחירת השמות באה לידי ב)האינדיבידואליזציה(  , והיאהגלובליזציההמאפיינים את 

 לצאצאים.על ידי הרצון לבחור שמות ייחודיים  50-הפרטיים בישראל החל משנות ה

זו תרמו לשאלת המחקר בהעלאת הדיון של נושא  קטגוריההמקרים שהובאו ב ניכר כי

שם ב הבחירנימוקי הב ףמשתקהאינדיבידואליזציה המאפיין את התנהלותו של הפרט בעידן הגלובלי ו

בשאלון המקוון שניתן להורים בסיום  קטגוריהכ הועמדה. האינדיבידואליזציה יילודייחודי עבור ה טיפר

(. בנוסף ההתנגדות 4( )ראו פרק 7-1)בסולם של  4.17זו היה  קטגוריההראיון, וממוצע הדירוג שניתן ל

 נוגעת גם היא לענייננו.זו קטגוריה שעלתה בלבחירת שמות גלובליים 

 

 סטריאוטיפי שם 3.4.3.2.5

הורים חלק מהנימוקיהם של מקורפוס המחקר עולה כי סטריאוטיפים של שמות פרטיים משפיעים על 

; בית הלחמי, 15-14: 1997גנוז, בבואם לבחור שם לילדם. ואכן יש לנימוק זה תיעוד גם בספרות המחקר )

ות הוא רחב וכולל (. מגוון הסטריאוטיפים שנמצא בראיונ1.1.5.3.1וראו גם סעיף  ;201: 1998

אבהיר כי בניגוד לקונוטציה שבה ההורה מקשר  סטריאוטיפים על רקע עדתי, מעמד חברתי, מגדרי ועוד.

ה המיוצגת יקבוצה באוכלוסילשם פרטי מופנה  כלפישם מסוים לאדם מסוים באותו שם, סטריאוטיפ 

 .המאפיינים אותה באמצעות שמות מסוימים

 שהחזיק האב כלפי השם:מגדרי בגלל סטריאוטיפ  יילודבמקרה הבא נפסל שם פרטי ל

 .סול: אני מאוד מאוד מאוד רציתי לקרוא לו ליסה [109]

 : ולמה לא?מראיינת

 : נשמע לי גיי מדיי.עוזי

)ר"ע  דה שאני רוצה את השם הזה. לא עבד: זה לא עבר בשום דרך. בכיתי ואמרתי אחרי הליליסה

 ח(.

י" מבטאת סטריאוטיפ שלילי כלפי אוכלוסיית התנגדותו של האב לשם שנשמע לו "גיי מדי

אין כוונת האב לשם אנדרוגיני, שהרי, כפי  ההומוסקסואלים המיוצגת, לפי דברי האב, בשמות מסוג זה.

היותם אנדרוגיניים )ראו מובאה  הואשעולה מהראיון עמו, אחד מנימוקי הבחירה בשלושת שמות ילדיו 

[112.)] 



- 97 - 

 

נוגע לשמות  כיוון שהוא, אך יילודבחירה בשם ה-לבחירה או לאי אמנם לא עולה נימוקמקרה הבא ב

 :הזו קטגוריה, בחרתי להביאו תחת הה החרדית בישראליסטריאוטיפיים המזוהים עם האוכלוסי

 צביה.-יעל? יעלהיו תגובות מיוחדות לשם : מראיינת [110]

שמע מוזר ֵשם . להרבה ישראלים זה נצביהאנשים שאלו אותי למה קוראים לה  ,צביה-יעלרגינה: 

כפול, נשמע נורא דוסי. אפילו סימילאק התקשרו אליי. הם שולחים לי כל הזמן תווים, הנחה 

מילאק. אז אמרתי למה? אז לסימילאק למהדרין. מסתבר שאני רשומה בעדה החרדית שם בסי

כן. אז זה נשמע להם, בגלל שזה שמות -? אמרתידבורה-צביה ותמר-יעלשל  אמאאת  –אמרו לי 

 )ר"ע יב(.לים אז זה נשמע שאני חרדית כפו

, כדברי האם שהם שמות כפולים הם סטריאוטיפיים לא רק משום דבורה-צביה ותמר-יעל –שמות הבנות 

שם אמצעי  הוא מקראי, ואליו מצטרף הפרטיהשם  –מהם הם מורכבים  סוג השמותבגלל  בעיקראלא 

 (. וראו טבלה א לעיל 25-24: 1997בישראל )גנוז, חוגים חרדיים  יםמאפיינ . שמות כגון אלהשהוא שם חיה

שמות סטריאוטיפיים המזוהים עם הזדהויות מסוימות )גלותית, ישראלית, גלובלית ועוד( יכולים לבוא 

לידי ביטוי בנימוקי ההורים. מקרים כאלה יוצגו בסעיפים הנוגעים לעמדות ההורים )ראו למשל סעיף 

3.4.3.3.3.) 

 

 יניות של שמותאנדרוג 3.4.3.2.5.1

קשורה  לשני המינים. האנדרוגיניות מיוחסשם אנדרוגיני מיניות, כלומר -אנדרוגיניות היא דו

: 1982לסטריאוטיפים כלפי גברים ונשים בכלל, וכלפי שמות פרטיים של בנים ובנות בפרט. בארי והרפר )

יוחדו מלכתחילה שר שמות שמא בעבר לבנים הופכים לאנדרוגיניים יותריוחדו ( הראו כי שמות ש21, 15

 ,נעוצהלתזוזות הללו . הסיבה שמות אנדרוגיניים הופכים להיות שמות המוענקים לבנות. בהמשך בנותל

  . ובי שיש בחברות רבות כלפי גבריםבסטריאוטיפ החי ,לדבריהם

פרטיים שמות  שהרי שיוכם של הראשית של נורמות חברתיותקטגוריה זו מובאת כאן תחת ה קטגוריה

 ועשוינורמה חברתית תוצר של מסוימים לבנות ושל שמות פרטיים אחרים לבנים או לשני המינים הוא 

ומנימוקי האב להימנעות  מישלאם לבחירה בשם ה מנימוקילהשתנות מחברה לחברה. כך למשל עולה 

 :ממנו

לא  בוית, אז-כן, אבל אז כשהיא נולדה, היא הרגישה לי פחות כזאת נשית, יותר טום :מרינה [111]

  התלבש לי עליה שם יותר מדיי נשי.

 זה שם סופר נשי. מישל: יובל

  זה שם גם של בנים. מישל :מרינה

, והם על פי רוב שחורים ואני לא מישלזה שיש כאן צרפתים שקוראים להם  ]...[ של צרפתים: יובל

 )ר"ע ה(. יהיו בטוחים שזה מרוקאי מישל אפרתייודע מה. בכלל 

שהבחירה בהם מנומקת משום ישנם שמות פרטיים  ,(1.1.5.1ת הספרות )סעיף ראיתי בסקירהכפי ש

משום שלושת ילדיהם את בחירת שמות ההורים  נימקומתאימים לשני המינים. במקרה הבא  היותם

 :  אנדרוגיניים היותם

 : ]...[ כל השמות שלנו אפשר לבן ובת, וזה חשוב לנו.ליסה [112]

 : למה?מראיינת

 אנדרוגינוס, אני אוהבת ש... : אני אוהבת שזהליסה

 : ]...[ ולמה חשוב לך שזה יהיה אנדרוגיני?מראיינת

 : כי אני רוצה לעודד את שני הצדדים בהם.ליסה
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 : הנשי והגברי?מראיינת

 )ר"ע ח(. : בדיוקליסה

לפתח צדדים נשיים וגבריים במקביל, משקפת  הנושא אותוהאמירה כי שם אנדרוגיני מאפשר לאדם 

תכונות המשלבת  יוביל ליצירת אישיות אנדרוגיניתהשם האנדרוגיני  –השם הוא המהות גישה לפיה 

( הוצג מקרה שבו נימקו ההורים את שמות שלושת 2006:66גם אצל אפרת )נשיות וגבריות באדם אחד. 

 ילדיהם בהיותם שמות אנדרוגיניים.

 . בנוסףים בניםיילודם עבור וגיניימשמות אנדר של הימנעותמגמה הצביעו על  (22-21: 1982ארי והרפר )ב

התגלה במחקרם כי כאשר הורים לבנים בוחרים, בניגוד למגמה הרווחת, לתת לבניהם שמות 

 ראיוןהבתחילת אנדרוגיניים, הם עושים זאת במטרה להעצים את ייחודיותו של השם הנבחר. ואכן 

)ראו  מיוחד ולא נפוץ מדיישחשוב היה לה לבחור שם  אמרה האם [ שלעיל112שממנו לקוחה מובאה ]

גם את רצונם  ושמות אנדרוגיניים עבור בניהם שרתהבחירה שלהם בנימוקי כלומר ייתכן כי . [52מובאה ]

 לבחור שם מיוחד ולא רווח.

 

המופנות כלפי החברה הישראלית  קטגוריותהמרכזית "נורמות חברתיות" כוללת הן  קטגוריהאסכם כי ה

. הקשר כלפי החברה הגלובליתגם המופנות  קטגוריותוהן  וימת בתוכהמס קבוצהכלפי או כקולקטיב 

מסוימות  קבוצות בהשפעת הגלובליזציה עללגלובליזציה ולפיכך לשאלת המחקר בא לידי ביטוי 

וברצון ההורים ים, יילודשמות ייחודיים לה בבחירנימוקי הבאינדיבידואליות המשתקפת ביה, יבאוכלוס

 .לובליתלשייך את ילדיהם לחברה הג

 

 עמדות ההורים 3.4.3.3

הזדהויות של  חושפיםבחירה בשם פרטי מסוים נימוקי השאחת מהנחות היסוד של המחקר הנוכחי היא 

עמדותיהם של מעניקי השם  לפיכך .(1.3.1.2ותת סעיפיו וסעיף  1.1.5מעניקי השם )ראו סעיף  -ההורים 

אידיאולוגי, לאומי או גלובלי משמשות  ומידת הזדהותם עם קבוצה חברתית מסוימת על רקע דתי,

מקורפוס המחקר עולות ההזדהויות הבאות של מעניקי  .יילודבחירת שם הלכנימוק במקרים מסוימים 

-הזדהות יהודית ;השם: הזדהות דתית יהודית הכוללת הזדהות גלותית והזדהות יהודית מסורתית

דהות לאומית גלובלית )אינטגרציה(; הז ; הזדהות לאומית ישראלית )מתבדלת(;ישראלית )משולבת(

 והזדהות גלובלית )התבוללות(.

 

  דתית יהודיתהזדהות  3.4.3.3.1

והיא  ,כוללת בתוכה הזדהות גלותית והזדהות יהודית מסורתיתשל "הזדהות דתית יהודית"  קטגוריהה

. הויות אלוהזד שמות המבטאיםמבחירת  הימנעותנימוקי ההורים לב וס המחקרבאה לידי ביטוי בקורפ

( כי בישראל קיימת עמדה סטריאוטיפית 1985ממצא זה יכול להיות מוסבר על ידי מסקנתה של דינור )

 . )ביחס לשמות ישראליים( כלפי שמות יהודיים שלילית

אולם , הנומרולוגיה היא חלק בלתי נפרד מהדת היהודית והיא ייחודית לה. 1.2.5.2כפי שהראיתי בסעיף 

לה כי כאשר ההורים נימקו באמצעות הנומרולוגיה את בחירת שמות ילדיהם, לא מקורפוס המחקר עו

היה ניתן להצביע בבירור על ביטוי להזדהות הדתית יהודית, ולכן מקרים אלה הוצגו במסגרתן של 

 (. 3.4.2.1.1-ו 3.2.2.3, 3.2.1.1קטגוריות אחרות ולא כאן )ראו למשל סעיפים 
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בתקופות  יילודבנימוקי בחירת שם ה יהודית-הדתית תלהזדהו יביטולהניח שהיינו מוצאים סביר 

ה הדתית. ואולם מחקר זה מתמקד ילפני קום המדינה( או בקרב האוכלוסי למשלמוקדמות יותר )

 .2000שנת אחרי ורים חילוניים שנולדו להם ילדים יה של היבאוכלוס ,2.2.2.1מהסיבות שתוארו בסעיף 

 

 גלותיתהזדהות  3.4.3.3.1.1

מור לעיל, מנימוקי ההורים בקורפוס המחקר עולה מגמה של הימנעות משמות המעידים על הזדהות כא

 מקרה הבא:למשל בגלותית. כך 

. כן, זה נשמע לי שרה, לאה]...[ וזה  חנה, שרה, לאההיה לי חשוב כן שם ישראלי, אבל לא : פביוס [113]

גד ה... לא יודע, לא הייתי לוקח דוסי כזה. לא בגלל, אין לי משהו נגד התנכיות, יש לי משהו נ

 מארבעה אבות או חמש אמהות, כמה היו? שלושה אבות וארבע אמהות.

 : כןמראיינת

 . )ר"ע ז( : לא הייתי לוקח כזה, זה כן יהודי גלותי כזהפביוס

ובו , יילודכנימוק לבחירה בשם ה עוסק גם הוא בהימנעות משם גלותי[ 46] המקרה שהוצג במובאה

 ין הרצון להנציח לבין ההימנעות משם בהיותו גלותי. ועלה הפער במ

 שיקראו לנינו( בו הסבא זיסקינד מבקש 1955ההתנגדות לשם יהודי גלותי מופיעה גם בסיפורו של מגד )

. לעומתו יילודאת השורשים היהודיים של הבשואה ולהדגיש  מתו שכדי להנציח את נכד מנדלהבשם 

ית. הם בוחרים בשם הישראלי להתנתק מההשתייכות היהודית הגלותרוצים  ,ובעלה, יהודה רעיה, נכדתו

. משאר בני גילווכדי שהילד לא יהיה מובדל  ,כדי להמשיך הלאה ולא להתמקד באסונות העבר אהוד

 מרוח דבריהם ומהוויכוח עם הסבא עולה התנגדות להזדהות הגלותית.

( על שמות משפחה של נשים 132-131: 2008היחס השלילי כלפי הגלותיות עולה גם ממחקרה של רום )

כי שמות המשפחה הגלותיים לא מתאימים לימינו, הם  מספרותלאחר נישואיהן. המרואיינות במחקרה 

 ארכאיים, ואין סיבה לחזור להשתמש בהם. 

נראה כי שמות תנכיים קדומים מזוהים עם גלותיות, והתנגדותם  זו קטגוריה שמהם הועמדהמהמקרים 

 לותיות משתקפת ברצון להימנע מאותם שמות.של ההורים לג

 

 מסורתית יהודיתהזדהות  3.4.3.3.1.2

לבטא  ומטרתומסקירת הספרות  מסורתי הוא נימוק שעלהמקראי שם שבחירתו מנומקת בהיותו שם 

 .(1.1.5.1ראו סעיף את הרצון הגלוי או המסווה של ההורים לשמור על קשר עם המסורת היהודית )

שמות בחירה בההימנעות מ נימוקיבאה לידי ביטוי בקורפוס המחקר בת מסורתית ההזדהות היהודי

 :. כך למשל במקרה הבאמזוהים עמה, לתפיסתם של ההוריםפרטיים ה

 אני לא רוצה גם שמות תנכיים. ]...[: עוזי   '[72]

 : למה?מראיינת

  [.].. מיושן : כי אין לנו הרבה קשר לדת, בוא נתחיל מזה, וזה נשמע לי משהו מאודעוזי

 : או כל מיני שמות עם "אל".ליסה

 .)ר"ע ח( ]במשפחה[ : כן, זה לא יהיה כאןעוזי

ע כי של האב לדת היהודית, ומכך משתמ בחוסר זיקתומנומקת  מהתנ"ךההימנעות משמות הלקוחים 

האמירה "זה לא יהיה כאן" מבטאת את התנגדותו לשמות תנכיים או  התנ"ך לתפיסתו הוא ספר דתי.

 תיאופוריים מאותו נימוק.
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בקורפוס המחקר שכולל, כאמור, את תמלולי הראיונות שנערכו עם הורים חילוניים, נמצא מקרה אחד 

הזדהות עם המסורת היהודית. ואולם בהקשר ב של הצאצאים פרטייםהשמות נומקה הבחירה בשבו 

לכן מקרה זה יוצג בנפרד . הזו משולבת עם הזדהות ישראלית הרחב של הראיון כולו, עלה כי ההזדהות

 הבאה.  קטגוריהב

 

 ישראלית )משולבת(-יהודיתהזדהות  3.4.3.3.2

ולא כלאום שנתפסת  מהיהדותישראלית )משולבת( היא להזדהות המורכבת הן -הכוונה בהזדהות יהודית

ה בפני עצמה בעקבות המקרה הבא בו קטגוריכ הועמדהזו  קטגוריהכדת, והן מזיקה לארץ ישראל. 

 :יעלאת בחירת שם בתה,  האם מקתמנ

 ?יעל: וספרי לי איך בחרתם את השם מראיינת [114]

 ל, היה לי חשוב לתת שם עברי ושיהיה מהתנ"ך. ו: אז היו לי כמה קריטריונים. קודם כרגינה

 : למה?מראיינת

ל אני יותר יהודיה מאשר ישראלית, כאילו, ככה אני מרגישה בפנים. כאילו, אני ו: כי קודם כרגינה

 יהודיה כל הזמן, זו המהות שלי. 

 : את מאמינה באלוהים?מראיינת

: לא. יותר זה לאום. כאילו, לדעתי, זה חשוב לי כלאום, חשוב לי מאוד. זה מה שמגדיר אותי רגינה

, גל, מעיין, אורטלקודם כול. זו המהות שלי. אז בגלל זה דווקה לא הייתי בוחרת שם ישראלי: 

אבל יותר חשוב לי משהו שקשור יותר במסורת  ,וזה עבר לי בראש ,למרות שגם זה יפה בעיניי

 ישראל.

 : אז הלאום בשבילך הוא יהודי ולא הדת.מראיינת

: כן, היהדות בשבילי, כאילו, יותר חשובה לי כלאום, מאוד חשובה לי כלאום ולא כל כך רגינה

 חשובה לי כדת, כי אני לא בן אדם דתי. אני מכבדת את הדת...

]...[ 

 אז יהדות זה גם לאום גם דת.

 : אז מה זה ישראל?מראיינת

: אז ישראל זה, באמת, הבית הלאומי שלי, אבל לא משנה איפה אני אהיה בעולם אני תמיד רגינה

מא, לפני ל, לפני אואם תשאלי מה אני קודם כל, כאילו, ואהיה יהודיה, אני תמיד ארגיש קודם כ

 הכול, אני תמיד אגיד יהודיה.

 : אז היה חשוב לך לבחור שמות יהודיים מהתנ"ך.תמראיינ

 : היה חשוב לי, כן...רגינה

 : ומהתנ"ך דווקה או שאפשר גם...?מראיינת

 : דווקה שם תנכי, כי זה ספר ש.. את יודעת, הוא חשוב לעם ישראל.רגינה

]...[ 

 ולמה, אז אמרת קודם שלא היית רוצה שם ישראלי?: מראיינת

 תנכי. -הוא שם ישראלי אבל הוא גם שם עברי ליעאני מעדיפה. רגינה: 

 גם וגם :מראיינת

אני מעדיפה שזה יהיה שילוב אבל שזה יהיה תנכי ]...[ כי יעל זה שם מאוד ישראלי. הוא  רגינה:

 .)ר"ע יב( היא ארץ היעל, ארץ הצבי מאוד כזה ארץ ישראלי בעיניי ]...[ גם ישראל
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אף על פי שברור מדברי האם כי ר שבו נאמרו הדברים. מקרה זה הוצג בפירוט בגלל חשיבות ההקש

של  קטגוריהיכול להיכלל ב אינו הההזדהות היהודית חשובה לה יותר מההזדהות הישראלית, מקרה ז

 1.3.1.3)ראו בהרחבה סעיף  ולא כדת כלאוםהזדהות יהודית, משום שכוונתה של האם היא ליהדות 

נובעת מהסתכלות על  ה בשמות משום היותם תנכייםשלירה הבחנימוקי באותו אופן . (בסקירת הספרות

 התייחסות ליהדות כאל לאום ולא כאל דתהתנ"ך כספר מורשת של מסורת ישראל ולא כספר דתי. 

את  , אולם היא אינה תואמת(2002; מגד, 1991שלו  ;1988ויטמן,  ;1985הוזכרה בספרות המחקר )דינור, 

יר עם כ"בני האדם היושבים על הטריטוריה העצמאית המבקשת לאום מגד, לפיהן הנחות המחקר שכאן

ישירות  נוגעת. סוגיה זו (1.3.1.3-ו 1.2.5.2פים סעיוראו  ;11: 1983)אורנן  "לנהל את חייה באופן עצמאי

 3.4.3.3.4בסעיף בהרחבה , ולכן אתייחס אליה )גלובלית וישראלית( ניסוח ההזדהות האינטגרטיביתל

 .שבהמשך

   

 לאומית ישראלית )מתבדלת(הזדהות  3.4.3.3.3

, ישראלית של ההורים-זדהות לאומיתמקורפוס המחקר עולה מכנה משותף לכלל השמות המבטאים ה

 . עבריושם ישראלי היות הוהוא 

 ה, וב(1.2.3סעיף תרשים א )ראו ב השהוצג (1997) של בארי תיאוריהמתבדלת" לקוח מההמונח "הזדהות 

אפשריות של הגלובליזציה. הרצון להתבדל משמעו שמירה על התרבות תוארו ארבע תוצאותיה ה

גם בהיגדי  בא לידי ביטויוהוא  ,המקומית, במקרה שלנו הישראלית, והתנגדות לתרבות הגלובלית

נימוקי ל(. בכל המקרים שיוצגו כאן יש ביטוי הן 4השאלון המקוון שעליו ענו המרואיינים )ראו פרק 

גלובלי. כך למשל משום היותו משם  הימנעותנימוקי הלעברי והן -ישראלימשום היותו שם ב הבחירה

 :עולה מהמקרה הבא

 ?יאיר, אסף, יובל, עמית: את מוצאת משהו משותף לכל השמות האלה? מראיינת [115]

 : לא, שמות ישראלים.שגית

 : חשוב לך שזה יהיה שם ישראלי?מראיינת

טרנד כזה של אינטרנשיונל, אני לא בעד, אני  עברי, מהמקום שלי, אני יודעת שהיום יש : כן.שגית

 .)ר"ע יד( מבקרת, אני מבינה את המניעיםלא אוהבת. אני לא 

, ההזדהויות השונות או [(149)ראו מובאה ] במקרה הבא, כמו במקרים נוספים שנמצאו בקורפוס המחקר

  :סטריאוטיפייםההתנגדות להן משתמעות מדברי ההורים על ידי הצגת שמות פרטיים 

 אבל ירדנו מזה, נועםב רועירצינו  דנה: [116]

זה לא בשבילנו, ומצד  דין ושון, זה אותם שמות חזרנו עליהם. שמות כמו עמיתב רועיגם  :אלדד

 .)ר"ע א( , מן הסתם,  גם לא, אז חיפשנו את השמות הישראלים העברייםודוד יוסישני 

ים מייצג ודוד יוסיהשמות ו, גלובליתהזדהות באופן סטריאוטיפי מייצגים  שוןו דין השמות בעוד ש

מייצגים באופן סטריאוטיפי את ההזדהות  עמיתו נועם, רועיהשמות , הזדהות יהודית )אולי גלותית(

, בכוונתי להימנע מסיווג סטריאוטיפי של 1.1.5.3.1הישראלית אליה משתייכים ההורים. כאמור בסעיף 

גים עולים מדברי ההורים, לא ניתן להתעלם השמות הפרטיים במהלך המחקר. עם זאת כאשר הסיוו

 מהם, וברורה כוונתם.

התנגדות משתמעת מדבריהם חיפשו לילדיהם שמות עבריים, ו כי מספריםההורים שדבריהם יוצגו מיד 

  בישראל: שמתגורריםלהענקת שמות גלובליים לילדים 

 : שם עברי, אני אוהב קצר, קולע.עופר [117]

 עברי?חשוב לך שזה יהיה שם  :מראיינת
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 : כן, מה אני גר בחול?עופר

 זה שם עברי בעיניך? [השם שנבחר לבתו] מיקה :מראיינת

 .)ר"ע י( לא בקטע של משמעות, אלא שיש ילדים ישראליים שקוראים להם ככה]...[  : כןעופר

מסיווגים מוקדמים של השמות הפרטיים שנכללו בקורפוס המחקר, שהרי  נמנעתי כגון זהבגלל מקרים 

, הוא היה מסווג כשם לועזי, ואולם במקרה שכאן ההורים מיקהיתי מסווגת מראש את השם אם הי

יש ילדים ישראליים שקוראים להם "כי  ו שם מהנימוק שהוא עברי, לתפיסתםהעניקו לבתם את אות

 .ככה"

עולה כי ההזדהות הישראלית נמצאת בניגוד  מקורפוס המחקרבדומה לסקירת הספרות, גם ניכר כי 

הות הגלובלית, בקוטביות הזו שבין הקולקטיביות המקומית לבין הגלובליות, אדון בהרחבה בפרק להזד

 (.  5.2.1הדיון )סעיף 

 

 גלובלית )אינטגרציה(-לאומיתהזדהות  3.4.3.3.4

חסת ללאום כמגדיר בני עבודה זו מתיילעיל,  3.4.3.3.2בסעיף ( ו1.2.5.2בסקירת הספרות )סעיף כאמור 

על הטריטוריה העצמאית המבקשת לנהל את חייה באופן עצמאי, ללא קשר לדת, גזע, אדם היושבים 

. עם זאת ולא יהודית (, ולכן הזדהות לאומית משמעה הזדהות ישראלית11: 1983מסורת או שפה )אורנן, 

(, 1985דינור )בדומה ללא ניתן להתעלם מכך שחלק מאוכלוסיית המחקר מתייחסת ליהדות כאל לאום, 

-יהודית לבין זהות לאומית-( אשר הבחינו בין זהות לאומית2002( ומגד )1991(, שלו )1988)ויטמן 

שישמש המינוח המדויק  בקורפוס,שתוארו אלה כפי מקרים כדי ליצור קטגוריה שתתאים ל .ישראלית

 ית, ולא הזדהותין הזדהות גלובליהיה אינטגרציה בין הזדהות לאומית )ישראלית או יהודית( לבאותי 

 תיאוריההמונח "אינטגרציה" לקוח מה (.1.3.1.3)ראו סעיף  הגדרתיגלובלית, כפי ש-ישראלית-לאומית

 .(תרשים א)ראו  קבלת התרבות הגלובלית שמירה על התרבות המקומית לצד ומשמעו (1997) של בארי

נה המשותף מופנית כלפי המכיכולה להיות עולה כי ההזדהות הלאומית ( 1.2.5.2)סעיף מסקירת הספרות 

"גלובליזציה של ייחודיות".  –( 175: 1994גלנר ) הגלובלי בין כל הלאומים באשר הם, או כפי שניסח זאת

 (. 4)ראו פרק עליו ענו  השאלון המקווןבדברי ההורים בעקבות דירוג היגדי ביטוי להזדהות הזו נמצא 

אינה ההזדהות שם ילדם של ההורים בבחירת מקרים בהם נקודת המוצא נמצאים קורפוס המחקר ב

הלאומית והגלובלית. מקרים אלה באים  –הלאומית המופנית כלפי חוץ, אלא שתי ההזדהויות במקביל 

. גם בארץ )או להפך( משתלבמתאים לחו"ל, אך משום היותו שם  בנימוקי ההורים לבחירתדי ביטוי לי

היבט ) אותו באנגלית שם עברי שקל לכתוב ולקרואסיווגתי את השמות הללו לארבע קבוצות: 

 ולהפך שם גלובלי שניתן לבטא בארץ ;(אטימולוגיהיבט ) שם גלובלי שמקורו בעברית; (פונטי-אורתוגרפי

לא . ושם דו לשוני )הביט לקסיקלי( (סמנטי)היבט  שם גלובלי שיש לו משמעות בעברית ;(פונטי)היבט 

 י ההורים.אדון כאן בהיבטים הלשוניים, אלא בהזדהויות שעולות מנימוק

 

 שם עברי שקל לכתוב ולקרוא אותו באנגלית 3.4.3.3.4.1

( והעברית היא השפה המדוברת 1.3.1.1.1כיוון שהאנגלית היא השפה הגלובלית בימינו )ראו סעיף 

 לבטא יםיכולאותו באנגלית ולקרוא שם עברי שקל יהיה לכתוב ב נימוקי ההורים לבחירהבישראל, 

 וגלובלית(.  יתלאומהזדהות אינטגרטיבית )

 :מיכאלה ויונתן –שמות ילדיו ב מנמק את הבחירהבמקרה הבא האב 
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בגלל שנולדתי בחוץ לארץ ועברתי  דווקה: אני חושב שהבינלאומיות חשובה לי יותר פביוס ['100]

איזושהי טרנספורמציה של לבוא עם שם זר למקום. אז שיהיה קל להתחבר בכל מקום שהם יהיו 

 כמעט.

 איזו בחינה חשוב לך שיהיה להם קל להתחבר? לגור, לטייל?: ממראיינת

: גם, גם שמבטאים את השם או שאתה כותב אימייל, לא משנה, היום זה כל כך וואו, את פביוס

 )ר"ע ז(. ?[במבטא אמריקני] ברוךיודעת כמה קשה לרשום 

לית גרידא היא של הזדהות אינטגרטיבית ולא של הזדהות גלוב קטגוריההסיבה שמקרה זה הוכנס ל

שבחלקים אחרים של הראיון ההורים מצהירים על רצונם לבחור שם עברי שהוא גם גלובלי, והרי חלוקת 

 ת נעשתה על סמך ההקשר של הראיון כולו. קטגוריוה

האות חי"ת, משום שיש בעיה לכתוב ולקרוא  שם עברי ללאלבחור לילדיה במקרה אחר האם מעוניינת 

 אות זו באנגלית:

, אני הסתבכתי עם החי"ת, אם זה נחמני: למרות שכן היה חשוב לי, בגלל השם משפחה שלי, דנה   '[57]

CH  אוHהכניסה לי: רק לא  אחותינקרא לו שם שככה יתגלגל, תמיד גם  א. תמיד חשבתי רגע, בו

שם עם חי"ת, רק לא שם עם חי"ת כל החיים שלה ]...[ שתהיה דרך אחת, חד חד ערכי לקרוא את 

 שלהם השם

]...[ 

 חיפשנו את השמות הישראלים העבריים.: אלדד

 : חשוב לכם שם ישראלי, אתם קשורים לארץ? מראיינת

 .)ר"ע א( : כן אני מחוברת לארץ מאודדנה

על  יםהבחירה בשם עברי מעידנימוקי זו הזדהות אינטגרטיבית שבה  קטגוריהמשתקפת ב ניכר כי

חור שם שיהיה ניתן לכתוב ולקרוא אותו בקלות באנגלית, ורצונם של ההורים לב ההזדהות הלאומית,

 מעיד על ההזדהות הגלובלית. 

בנימוקי  ימובן כי לא כל שם עברי שניתן לכתוב באנגלית מעיד על הזדהות אינטגרטיבית. הכול תלו

 שפת האם של אחד ההורים.משל לשיקולים גלובליים ולא שיקולים הנוגעים ל – כזההבחירה בשם 

  

 שם גלובלי שמקורו בעברית 3.4.3.3.4.2

קיים כשם פרטי הן  משום היותו שםמנמקים את בחירתם בהורים עולה כי כאשר  המחקרמקורפוס 

או בשם דו לשוני  עבריתהאטימולוגי הוא בעולם המערבי והן בשפה העברית, מדובר בשם גלובלי שמקורו 

ים הללו הוא בתנ"ך, והם הגיעו לעולם השמות הגלובלי . מקורם שלבהמשך( 3.4.3.3.4.5)ראו סעיף 

 הנוצרי. בעולם "ברית החדשה" הכרוכה עם ההמערבי כחלק מ"הברית הישנה" 

 :מיכלבאמצעות הקבלתו לשם העברי  מישל האם מנמקת את בחירתה בשם הגלובלי הבאבמקרה 

ות בעצם. זה אותו שם רק בשפ מיכלזה  ומישלזה שם שאני מאוד אוהבת,  מיכל: למשל מרינה [118]

 . )ר"ע ה( שונות

, עברי-מקראיבעל מקור בהיותו שם  לבנה דניאלשיקוליה בבחירת השם  [ מספרת האם על66ובאה ]במ

 גלובלי )"בין לאומי" כדבריה(.בהיותו שם אך גם 

לא ניתן להסיק מכך שהעברית . גלובלייםהם שמות השמות העבריים המקראיים  עולה כיה זו קטגורימ

שהרי השמות העבריים הללו הגיעו לעולם המערבי דרך ספרי התנ"ך שתורגמו הייתה שפה גלובלית, 

)לעיתים  לשפות המקום, ולא נקראו בשפת המקור העברית. השמות שנשארו כמקורם בתהליך התרגום

 , ולכן הם משמשים כיום כשמות גלובליים. הנוצרי , התפשטו ונפוצו ברחבי העולםתוך הסגלה פונטית(
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 שניתן לבטא בחו"ל ישראלישם גלובלי שניתן לבטא בארץ/שם  3.4.3.3.4.3

היא שתי ההזדהות האינטגרטיבית ההורים בעלי נקודת המוצא של  ,שלעיל 3.4.3.3.4כאמור בסעיף 

אחת בהם , אולם מקורפוס המחקר עולים מקרים שלובלית(ההזדהויות במקביל )הלאומית והג

יותר.  ולטבאופן ב יילודשם הנימוקי הבחירה בת במההזדהויות הללו )הלאומית או הגלובלית( משתקפ

 מהמקרה הבא:למשל כך עולה 

השאיפה זה כביכול שהוא לא יגור בחו"ל אם אנחנו פה בארץ, לא שאני אתנגד, אבל יש לו  אלדד: [119]

 נועםאין בעיה, הוא לא ה ,שם ישראלי, והוא יטוס חצי שנה להודו, אז הם יסתדרו עם השם נועם

 .)ר"ע א( הראשון שם

-ההזדהות הלאומית הואגם מהדברים שכאן וגם מהראיון כולו, עולה כי מה שהנחה את ההורים 

 המקרה הבא הוא דוגמה נוספת לכך: ישראלית ובנוסף אליה יש ביטוי גם להזדהות הגלובלית.

: אני לא יודע אם את בודקת קריטריונים, אבל, או יש גרפים כאלה של מה יותר חשוב וזה, פביוס [120]

 גם טיפה בינלאומי חשוב לי. ]...[ ילו היה לי חשוב כן שם ישראליאבל כא

 : מה זאת אומרת טיפה בינלאומי?מראיינת

נגיד, אז זה  עמינדב: טיפה בינלאומי זה שכאילו שמישהו נוחת בחו"ל, אז אם קוראים לו פביוס

יותר קל לבן ם זה, אז אבל שם שכאילו הוא גם מוכר בעול ]...[ בצרפת או באנגליהקצת בעייתי 

מתחבר,  מיכאלהאז ]...[  קבל בסדר מבחינה מערביתשם מערבי כזה שגם מתאדם להסתדר ]...[ 

או  מיקיברוסית, או  מיקאלה, מישליש לזה כל מיני, בכל מיני שפות וריאציות. זה יכול להיות 

 ."ע ז()ר ג'וני, ג'ונתןזה  יונתן. זאת אומרת, זה לא ישבור להם את השיניים ]...[ ומיקה

 כפשרה בין השם הגלובליבין ההזדהות הלאומית להזדהות הגלובלית מציג את האינטגרציה  אחרמקרה 

 לבין הרצון לבחור שם שאינו "זר מדיי" בישראל: היילי

במהלך ההיריון, כשההורמונים כנראה גרמו לי לעשות דברים מוזרים כמו לפתח תאווה לא ברורה  [121]

. אלינשמע זר מדי, אז החלטנו להתפשר ולקרוא לה היילי שלתפוחים ירוקים, פתאום חששתי 

 .)ב' ב( וחיינו עם זה בשלום. יחסי

שכלל את העלאת השם  הבת בתהליך בחירת שםההזדהות האינטגרטיבית מופיעה בדברי האם לא רק 

 :(היילי)שנקראה לבסוף בשם  של בתה, אלא גם בסגנון החיים אלי

 ABC -מד" ו"ססמי סטריט", יודעת לספור עד עשר ולשיר את הוהיילי רואה "פרפר נח[ 121]המשך 

אוכלת חומוס וטופו, לומדת לחלוק עם החברים שלה, מגלה חמלה בלתי נגמרת לבעלי חיים, לא 

היילי כבר ביקרה בניו יורק  מבחינה בין גזע, צבע, דת או מין ולא מפסיקה לפזר אהבה מסביבה.

א יודעת שהיא גרה בתל אביב ושיש פה חתולים והיא ויודעת לספר שיש שם פארק וסנאים. הי

  .)ב' ב( תה בשוויץ והדודה שלה חזרה מהודוייודעת שסבתא הי

הנוגעים  היבטים שוניםמ חייה של בתהבאמצעות הצגת סגנון  היילימצדיקה את הבחירה בשם  האם

בין ברורה ומפורשת ה , תיירות ועוד. נערכת כאן הקבל: תכניות טלוויזיה, שפה, מאכליםלגלובליזציה

. בעידן הגלובלי הילדים חוויםאותם ש השמות הגלובליים הניתנים כיום לחלק מילדי ישראל לבין החיים

בהשפעתו העולם המערבי, אלא גם בהשפעה מצד רק מאופיינת כפי שעולה מדבריה, הגלובליזציה אינה 

 המזרח הרחוק.של 
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 תשם גלובלי שיש לו משמעות בעברי 3.4.3.3.4.4

זו ביטאו הזדהות אינטגרטיבית באמצעים סמנטיים, כלומר  קטגוריה הועמדהנימוקי ההורים שמהם 

לשם הפרטי אין משמעות מושגית אובייקטיבית. עם זאת  ,1.1.2במישור המשמעות. כאמור בסעיף 

כוונתם היא  כאשר, של ילדם של ההורים ב"משמעות השם הפרטי"רב עיסוק עולה  המחקרמקורפוס 

. כך למשל שבו הם דנים הפרטיזה של השם זהה להמסמן שלו )הרצף הפונטי( ש מעות השם הכללילמש

על משמעות השם למעשה היא מדברת  בןא מדברת על המשמעות של השם הפרטי בכשהאם במקרה ה

 כללי "בן": 

 רגו: בקשר לשמות האוניברסליים, זה לא שלא שמות אוניברסליים. נגיד, אני גם חשבתי עם ליבי [122]

 .)ר"ע ו( בן-לי, אבל גם יש לזה משמעות, שזה כן אוניברסבןגם על 

, אך מדבריה עולה כי שמות גלובליים בעלי משמעות בעברית בןהאם אמנם לא בחרה לבנה את השם 

 עבור בתה: דריהאת בחירתה בשם  אם מנמקת אחר. במקרה עמדו על הפרק בתהליך בחירת השם

-ריון דיברנו על הסדרה הנושנה 'דריה' ששודרה פעם ביייתי בהבעלי ואני גיקים לא קטנים, וכשה [123]

MTV הכול שם התאים. השם היה גם בינלאומי וגם בעל משמעות עברית, גם מתאים למשפחה .

 .(DEBZZ5 –)פ' א  הדתית שלי וגם למשפחה שלו, שעלתה מלטביה

תקשורת ההמונים אשר נעשתה דרך הטלוויזיה, אחד מאמצעי  דריה הגלובלי החשיפה של ההורים לשם

הוא ערוץ בינלאומי אשר חושף  MTV. 1.2.2.5לוקחים חלק בהפצת התרבות הגלובלית, כאמור בסעיף 

גיבורי תרבות משותפים ותחושת הזדהות ושייכות אנשים ממדינות שונות לאמצעי בידור זהים, וכך יוצר 

ה שעלתה מלטביה מעידה על האמירה לפיה בחירה בשם בינלאומי מתאימה למשפח לתרבות הגלובלית.

רצון ברור מצד ההורים שנולדו במזרח אירופה, או לפחות מצד משפחותיהם, לבחור בשם גלובלי. על 

גם לאחר יותר מעשור שנים  האוריינטציה של העולים, ( שמצא כי19: 2004הצביע קרנצלר ) דומהמגמה 

בינלאומיים יותר מאשר -מות ישראלייםנוטים לבחור לילדיהם ששונה מזו של ילידי ישראל, והם בארץ, 

 ההורים ילידי הארץ.

 מעניקי השם באמצעות בחירת שם פרטי –זו מבטאת הזדהות אינטגרטיבית של ההורים  קטגוריה

המנומקת מהסיבה שהוא שם גלובלי, אך גם שם כללי בעל משמעות בעברית או שרכיביו הם שמות 

  כלליים בעלי משמעות בעברית.

 

 דו לשוני )עברי ואנגלי(שם  3.4.3.3.4.5

עברית ב –שפות )הומופוני( הבשל היותו דו לשוני, כלומר שם שקיים בשתי  מנומקמדובר בשם ש

( הצביע על כך שבקרב ישראלים חילוניים שאינם מזדהים עם היהדות 200: 1998אנגלית. בית הלחמי )בו

ועוד, משום שהם נשמעים  שירלי, גיא ,תוםאו שאינם מרגישים חלק ממנה נמצא שמות דו לשוניים כגון 

אמריקניים וישראליים במקביל ואינם נשמעים כשמות יהודיים. אוסיף לדבריו כי לעיתים נימוקי 

ההורים לא מכוונים כלפי הצליל של השמות הללו, אלא כלפי היותם שמות כלליים בעלי משמעות הן 

  :בעברית והן באנגלית. כך למשל במקרה הבא

זה גם שם לועזי, למרות שבישראל הוא  שליעכשיו  ]במלרע[ ]...[ והיא שלי ]במלעיל[ לישהיא : יובל [124]

 לא כל כך מוכר ככזה, נפוץ פחות. זה גם שם שהוא יפה ועדין, לדעתי...

 : חשוב לך שהוא גם לועזי?מראיינת

ל אבל לה כן. פשוט בהתחלה כשהעלינו את השם הזה, אז מרינה אמרה מה זה בכל ,: לי לאיובל

השם הזה? איך זה בכלל באנגלית? אז הראיתי לה שיש כזה שם גם באנגלית, שהוא קיים, מעבר 
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באנגלית ספרותית זה אחו ושיפול של גבעה או משהו  "שלי"לעובדה שיש סופר ש... מסתבר ש... 

  )ר"ע ה( , לא?דווקהכזה, יפה 

ת השם מילת יחס לציון גוף ראשון, כשם עברי עולה מדברי האב הן בהתייחסות להיו שליייחוסו של השם 

שם לועזי". מצד שני הוא מנמק את הבחירה בשם זה בהיותו קיים בלקסיקון  גםוהן באומרו כי "זה 

הזדהות  חושפיםשל סופר אנגלי( ובהיותו שם בעל משמעות באנגלית. כל אלה שם ) השמות האנגלי

 של האב.אינטגרטיבית 

 

ורים מורכבת משילוב בין ההזדהות הלאומית לבין ההזדהות ההזדהות האינטגרטיבית של ההניכר ש

שתוארו לעיל. שונות  קטגוריות בחמש, כפי שעולה מקורפוס המחקר, באה לידי ביטויהגלובלית, והיא 

שלהלן, בקורפוס המחקר נמצאו מקרים בודדים המעידים על הזדהות  3.4.3.3.5כפי שנראה בסעיף 

גלובליזציה לא משתקפת בנימוקי ההורים לבחירת שמות ילדיהם, גלובלית גרידה. אין זה אומר כי ה

ישראלית. -אלא שההזדהות עם התרבות הגלובלית אינה בלעדית, אלא משולבת עם ההזדהות המקומית

 על בסיס הראיון כולו. ניתן לדעת רק זאת 

ההזדהויות ( שתי 1האינטגרציה בין ההזדהויות באה לידי ביטוי בנימוקי ההורים במספר אופנים: )

( אחת 2) ;[120מובאה ] ( עולות מנימוקי הבחירה בשם מסוים. ראו למשלבמקביל )הישראלית והגלובלית

מההזדהויות עולה מנימוקי הבחירה בשמו של צאצא אחד והזדהות שנייה עולה מנימוקי שמו של צאצא 

תבה המתאר את קטע הכמשתמע מתוך הוא מהראיונות, אך בצורה מפורשת לא עלה מקרה כזה אחר. 

( הזדהות אחת עולה מנימוקי אב 3) ;)ראו כ' א( דבש –שם אחותה לעומת  לייקנימוקי הבחירה בשם 

( הזדהות אחת עולה מנימוקי 4)-ו ;[61מובאה ] ראו למשל, עולה מנימוקי האםוהזדהות אחרת המשפחה 

 .[ שבהמשך143מובאה ] ראו למשלההורים והזדהות אחרת עולה מצד הסביבה )בני המשפחה והמכרים(. 

 

 גלובלית )מתבוללת(הזדהות  3.4.3.3.5

( עלה נימוק אחד המבטא הזדהות גלובלית המעידה על התבוללות 1.1.5.1בסקירת הספרות )ראו סעיף 

זה  (. נימוק1.2.3בסעיף  תרשים א)ראו שמשמעה קבלת התרבות הגלובלית על חשבון התרבות המקומית 

 עברי מתוך ציפייה שהילדים יהפכו לאזרחי העולם המערבי.  ושאינגלובלי בחירה בשם הוא 

עם ההורים כאל מכלול, עולה כי הגלובליזציה  שביצעתיכאמור מיד לעיל, אם מתייחסים לראיונות 

עם התרבות הגלובלית לצד התרבות המקומית, ולא  –משתקפת בנימוקי ההורים בהזדהות אינטגרטיבית 

נומקה הבחירה שבו  זו השתייך רק מקרה אחד קטגוריהית. לפיכך לבאופן בלעדי עם התרבות הגלובל

, על רקע תגובת הייליבחירה בשם ים הנימוקים למוצג במקרה זהלחלוטין.  מערבים ש והיות משום בשם

כלפי הידוענים שמעניקים לילדיהם שמות מערביים בבלוג של דליה נוימן )ב' א( האם להאשמות שעלו 

 לחלוטין:

וחודש ביצעתי פשע נגד מדינת ישראל ואפילו לא ידעתי. בן זוגי ואני קראנו לבת לפני שנתיים  [125]

, ירחם השם. שם לועזי, שאם להיות היילי. קרןאו  מיכל, לא שרהאו  רות. לא היילישנולדה לנו: 

הלכנו  לגמרי כנים אפילו לא ידענו מה המשמעות שלו ]...[ בימי הרווקות שלנו חיינו מוזיקה.

ת, נסענו לפסטיבלים בעולם, התחתנו במועדון הופעות והתאהבנו ביחד בזמרים להמון הופעו

וזמרות. אחת הזמרות שפיתחנו אליה סוג של אובססיה הייתה היילי וויליאמס מלהקת 

ודי מהר היה  ,"פארמור". אהבנו את הלוק שלה, את המוזיקה שלה, את החוצפה והחדשנות שלה

 .) ב' ב( , בהשראתהליהייברור לנו שלבת שתהיה לנו נקרא 
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נוגעים לסוגיית הקוטביות בין הקולקטיביות הישראלית המתבדלת לבין ההזדהות הגלובלית  דברי האם

כחיבור אישי של  יםהבחירה בשם מערבי לחלוטין מוסברנימוקי (. 5.2.1)ראו הרחבה בפרק הדיון, סעיף 

האינדיבידואליות שמהווה  –י דרכים לגלובליזציה בשתביטוי  יםהורים לזמרת באותו שם, ובכך מהווה

 משותפים שכל העולם חשוף אליהם מאידך. והיצירה של גיבורי תרבות ;מחד חלק מהגלובליזציה

שם מערבי לחלוטין, ואולם בחרתי לא  יילודלהעניקו ההורים הציעו או ישנם מקרים נוספים שבהם 

, ולא רק גלובלית מהקשר הראיון עולה הזדהות אינטגרטיבית שבחלקםלהביא מקרים אלה כאן, משום 

הבחירה נימוקי שפת האם של אחד ההורים היא אנגלית, ו ובאחרים, )ראו סיכום הסעיף הקודם( כולו

 גם מכך ולא רק משיקול גלובלי. יםוטין נובעבשם מערבי לחל

או לא נמצ זו, אולם קטגוריהשמות הלקוחים במכוון מתרבויות המזרח הרחוק היו נכללים גם הם תחת 

  (.5.3בפרק הדיון )סעיף  סיבות האפשריות לכךואדון ב ,מקרים כאלה בקורפוס המחקר

ציפייה של נומקה בהבחירה בשם המעיד על הזדהות גלובלית  לעיל,בעוד שבסקירת הספרות, כאמור 

שונים ומגוונים הן  מניעיםההורים שילדיהם יהפכו לאזרחי העולם הגדול, בקורפוס המחקר נמצאו 

ה קטגוריליותר מאלה נוגעים  מניעיםת האינטגרטיבית והן להזדהות הגלובלית ולהתנגדות לה. להזדהו

 (.5.1.1, ולכן אעסוק בהם במרוכז בפרק הדיון )סעיף אחת

 

מקרה הן באופן ישיר באמצעות עלה נושא הגלובליזציה נימוקי ההורים מ הופשטוש קטגוריותב ניכר כי

הם עלה נושא מש הנימוקיםניתן לחלק את  .הויות ההוריםדרך הזד בצורה כוללתהן , וספציפי

: התחום (1.2תחומים שנסקרו בסקירת הספרות של נושא הגלובליזציה )ראו סעיף להגלובליזציה 

, 4בפרק  כפי שיתואר טכנולוגי והתחום השפתי.-תרבותי, התחום הכלכלי, התחום התקשורתי-החברתי

 המקוון שעליו ענו ההורים.ביטוי בשאלון במכוון תחומים אלה קיבלו 

תרבותי כולל מגע בין תרבויות באמצעות סרטים, מוזיקה, מוצרי צריכה ועוד לצד -התחום החברתי

עלייה בהגירה בין מדינות שהובילה לחשיפת אנשים לתרבויות זרות ומגוונות. תחום זה בא לידי ביטוי 

כך  (.3.4.2.3.4-ו 3.4.2.3.3, 3.4.1.2.5ים )ראו סעיפ קטגוריותמספר ב יילודבנימוקי ההורים לבחירת שם ה

"הרקע הסוציולוגי של ההורה" מובאים  קטגורייתשל "רגשות ההורה כלפי שמו" וב קטגוריהב למשל

מקרים שבהם הורים שהיגרו מארץ זרה לישראל בחרו לילדיהם שמות ש"יתקבלו בצורה יפה" בארץ 

ילדים. גם ההתנגדות לתרבות הגלובלית קשורה ובחו"ל, מתוך הבנתם כי תיתכן הגירה עתידית בחיי ה

 .(5.1.2בפרק הדיון )סעיף תרבותי. בהתנגדות זו ובמניעיה אדון בהרחבה -לתחום החברתי

ערי  ן שלהתפתחותאת של חברות עסקים בינלאומיות ו ןהיווצרותאת התחום הכלכלי כולל בין היתר 

מות המעידים על הזדהות גלובלית או עולם, והוא מתבטא בנימוקי ההורים בכל הנוגע לבחירת ש

מטעם "relocation" אינטגרטיבית משיקולים כגון עבודת ההורה מול חו"ל, מעבר זמני לחו"ל במסגרת 

 (.3.4.3.1 ףסעיהעבודה ועוד )ראו 

טכנולוגי כולל את ההתניידות המוגברת בין מדינות כתוצאה מהוזלת אמצעי -התחום התקשורתי

גיות מידע שיוצר מעין כפר גלובלי ממוחשב שבו מתנהלת חברה וירטואלית פיתוח טכנולו ;התחבורה

. משותפיםוהתפתחות של אמצעי תקשורת ההמונים שבעזרתם נחשפים אזרחי העולם לתכנים  ;גלובלית

ההורים ביצירת גיבורי תרבות גלובליים מהם מושפעים תחום זה בא לידי ביטוי בקורפוס המחקר 

-ו 3.4.2.3.3.2, 3.4.1.2.5יפים )ראו סע את אותם גיבורי תרבותך רצון לחקות בחירת שמות ילדיהם מתוב

3.4.3.3.4.4.)  

התחום השפתי נוגע לשפה האנגלית כשפה הגלובלית ולהתפשטותה ברחבי העולם באמצעות 

 יילודעולה כי השפה האנגלית הגלובלית לוקחת חלק בבחירת שם ה המחקרהגלובליזציה. מקורפוס 
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כגון הימנעות מאותיות שקשה לכתוב או מעיצורים שקשה להגות באנגלית )ראו סעיפים  בדרכים שונות

רצון לבחור שם ו (3.4.2.2.1 ףאנגלית כמקור לשם הנבחר )ראו סעישפה ה(, שימוש ב3.4.2.3.4-ו 3.4.2.1.2

לו . לא(3.4.3.3.4.5-ו 3.4.2.5.4שפה האנגלית )ראו סעיפים של ההשמות הכלליים לקסיקון בשקיים 

על הזדהות עם התרבות הגלובלית באופן בלעדי או בשילוב עם התרבות  מצטרפים שמות שמעידים

 .5בפרק , ולגביהם יורחב הדיון המקומית

 

 

 הסתכלות על הבחירה בדיעבד -משוב  3.5

זו מאופיינת בתהליכי בקרה עצמית של ההורים כלפי בחירת השמות של ילדיהם לאחר מעשה,  קטגוריה

. הראשונה , שיוצגו כאן בקצרה משום אי נגיעתן לשאלת המחקרמשניות קטגוריותת שלוש והיא כולל

 ;ולתכונותיו יילודהשנייה נוגעת להתאמת השם ל ;נוגעת למידת שביעות הרצון של ההורים מהבחירה

ברוב המקרים והשלישית היא למעשה משוב כללי של ההורים כלפי מורכבותו של תהליך הבחירה בשם. 

לקראת סיום הראיון כתגובה לשאלתי אם הם מעוניינים להוסיף הופשטו מדברי ההורים אלו  תקטגוריו

 לדברים שנאמרו במהלך הראיון.

נעה בין אכזבה מהשם לבין תחושת  יילודהידת שביעות הרצון של ההורים מהבחירה בשם הפרטי של מ

הללו כלפי שני שמותיהם של  גאווה וסיפוק מהשם שנבחר. במקרה הבא באות לידי ביטוי שתי התחושות

 : נגהו גור –האחים

עד היום אני חושבת שזה שם מדהים ואני מאוד שלמה ומרגישה טוב עם השם  – גור: עם ליבי [126]

אני קצת מרגישה שעשינו לה עוול, שזה  – נגההזה. בכל פעם שאני אומרת אותו אני מבסוטה. עם 

 .)ר"ע ו( מסביב נגהקצת, אני שומעת המון 

הן על רקע מידת  נגהלעומת האכזבה המסוימת מבחירת השם  גוררצון של האם מהשם שביעות ה

הרצון להיות ייחודי נוגע לאינדיבידואליות שמהווה חלק מהגלובליזציה )ראו ייחודיותם של השמות. 

 (.3.4.3.2.4סעיף 

נת ישנם הורים שסבורים כי השם שבחרו עבור בנם או בתם מתאים להם מבחינת המראה או מבחי

האישיות. אבהיר כי לא מדובר על המקרים שבהם ההורים ממתינים ללידת התינוק כדי להתאים לו את 

(, אלא על בחינת מידת ההתאמה בין השם לבין הילד מספר שנים אחרי לידתו. כך 3.2.3.1שמו )ראו סעיף 

 :יאמלמשל במקרה הבא מספרת האם על תכונותיה האימהיות של בתה בת השבע הקרויה בשם 

בגלל שיש שם את השורש "אם", אז ככה, אחרי שבחרנו את השם, ואני רואה  אמי: תראי, מיטל [127]

אותה היום בהתנהגות שלה וב... ממש אמא קטנה, אז יש חיבור היום. כשבחרנו את השם לא 

 . )ר"ע ט( חשבנו

ר בזיכרון תהליך בחירת השם הוא תהליך חוויתי שזכור לטובה אצל חלק מההורים, ואצל אחרים מדוב

שלילי שנבע ממורכבותו של התהליך, מאורכו, או מחוסר הסכמה בין בני הזוג בנוגע לשמות שהוצעו עבור 

. אביא כאן לדוגמה שני מקרים המשקפים חוויות מנוגדות זו לזו. במקרה הראשון האם חוותה יילודה

 את תהליך הבחירה כשלב מהנה בהיריון:

הבחירה של השם. זה היה לי כזה נחמד זה היה לי כיף אני  דווקה נהניתי מהתהליך של: סול קרן [128]

הגדול הזה,  זוכרת, זוכרת את הקטע שאני שוכבת במיטה, ובעלי לידי, ואנחנו פותחים את הספר

 . )ר"ע יא( וזה היה ממש נחמד

 האם מספרת על הקושי והתסכול בתהליך בחירת השם: בניגוד לכך במקרה השני שבחרתי להביא כאן 
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: זה היה מאוד מאוד קשה לבחור שמות, כי זה היה צריך לבוא משני הצדדים. רבנו, אני ליסה ['112]

]...[ אני מאוד מאוד  סול –זוכרת עכשיו מה אני רציתי לקרוא לו, נו, ברח לי השם, צרפתי כזה 

 ]...[ זה לא עבר בשום דרך. בכיתי ואמרתי אחרי הלידה שאני רוצה את סולמאוד רציתי לקרוא לו 

 .)ר"ע ח( השם הזה. לא עבד

אך היא חלק תרמה לשאלת המחקר,  אמנם לאבדיעבד  יילודעל בחירת שם השל ההורים ההסתכלות 

 . ולפיכך מהמחקר שכאן אינטגרלי מתהליך הבחירה, ולכן לא ניתן לנתקה מהנימוקים

 

 

 קטגוריותתצוגה גרפית של ה 3.6

בשילוב  מקורפוס המחקרשהופשטו  קטגוריותיותר ממאה התצוגה הגרפית בתרשים ה שלהלן מרכזת 

 קטגוריות לעיל, למעט 3בתרשים הוצגו בפרק  הקטגוריותעם המידע שהוצג בסקירת הספרות. כל 

אוכלוסיית נראה כתוצאה ממאפייניה של כ ,נותרו ריקותלבן, משום ש בצבע בתרשים בודדות שהושארו

 (.5.3רק הדיון )סעיף אלו אותיר לפ בקטגוריות. את הדיון מחקרה

"כיצד  תורמות לשאלת המחקרנמצאו נוגעות ושליש מהן . 3מוספרו לפי סעיפי פרק  הקטגוריות

, ים יהודיים בישראל מראשית המילניום?"יילודמשתקפים תהליכי גלובליזציה בבחירת שמות פרטיים ל

 אדום.בצבע ואלו הודגשו 
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3.4.2.2 
נימוקים 

 אטימולוגיים

3.4.2.2.1 
 לעז כמקור

טקסט  3.4.2.2.2
 ספרותי כמקור

3.4.2.3.3.1 
 שפת אם

3.4.2.3.6 
שיבוש 
 בהטעמה

3.4.2.3 
נימוקים 
 פונטיים

3.4.2.3.1 
צליל 
 נעים

3.4.2.3.4 
 צליל גלובלי

קרבה  3.4.2.3.7
פונטית לשם 

 אחר

3.4.2.3.5 
שנשמע  שם

 קצר

3.4.2.3.3 
שם המכיל 
עיצורים 
 מסוימים

3.4.2.3.2 
 חריזה

3.4.2.3.3.2 
שפה 
 גלובלית

3.4.2.4 
נימוקים 

 מורפולוגיים

בניית  3.4.2.4.1
רכיבים של שם מ

  שם אחר

 

3.4.2.4.3 
 שםגזירת 
 חיבה

3.4.2.4.2 
 תיאופורי

3.4.2.5 
נימוקים 
 סמנטיים

שדה  3.4.2.5.2
 סמנטי מסוים

3.4.2.5.3 
משמעות 
 נלווית 

3.4.2.5.4 
 משמעות

בשפות  מושגית
 זרות

3.4.2.5.1 
שמעות מ

 מושגית

נורמות  3.4.3.2
 3.4.3.2.1 חברתיות

הנצחה 
  כנורמה

3.4.3.2.5.1 
 אנדרוגיניות

3.4.3.2.3 
מושפעות 
 מהסביבה

שם  3.4.3.2.5
 סטריאוטיפי

שם חדש  3.4.3.2.4
וייחודי 

/  ()אינדיבידואליות
 סטנדרטי ונפוץ

3.4.3.2.2 
 סוציאליזציה

עמדות  3.4.3.3
 ההורים

אידיאולוגית 
 ציונית

3.4.3.3.1 
דתית 
 יהודית

3.4.3.3.2 
-יהודית

ישראלית 
 )משולבת( 

3.4.3.3.1.1 
  גלותית

3.4.3.3.3 
לאומית 
ישראלית 
 )מתבדלת(

שם 
ישראלי 
 עברי

3.4.3.3.1.2 
יהודית 
  מסורתית

3.4.3.3.5 
גלובלית 

 תבוללות(מ)

שם מערבי 
 גרידא

שם הלקוח 
מתרבות המזרח 

 הרחוק

3.4.3.3.4 
-לאומית
גלובלית 
 )אינטגרציה(

גלובלי  3.4.3.3.4.3
שניתן לבטא 
 בארץ ולהפך

שם  3.4.3.3.4.1
עברי שקל 

  קרואלו כתובל
 באנגלית

שם   3.4.3.3.4.2
גלובלי שמקורו 

 בעברית

שם  3.4.3.3.4.4
 בעלגלובלי 

 משמעות בעברית

דו  3.4.3.3.4.5
לשוני )עברי 
 ואנגלי(
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 . סיכום ממצאי השאלון4
 

 קטגוריותומהם הופשטו חמש  יילודנותחו הנרטיבים של ההורים על תהליך בחירת שם ה 3בעוד שבפרק 

נימוקים נסיבות אקראיות, : זמנים, אסטרטגיות, יילודאיכותניות שמהוות ציר לתהליך בחירת שם ה

 הנוגעות לגלובליזציה. קטגוריותהמשקפים במכוון ומשוב, פרק זה מתאר כמותית את דירוג ההיגדים 

הן הועמדו במכוון כך באופן איכותני, אלא מקורפוס המחקר לא הועמדו  שיוצגו כאן הקטגוריותכלומר 

 שיקבלו ייצוג על ידי היגדי השאלון שיתואר כאן מיד. 

( אשר בדקו 2007ץ' )שאלונם של קלבלנד ולארו הוא עיבוד שלהשאלון המקוון שבו עשיתי שימוש במחקר 

הגלובלית על התנהגות צרכנית. הם פיתחו סולם רב  21מהם המדדים להערכת השפעתה של האקלטורציה

 ממדי שיעריך השפעה זו, ובדקו את תיקופו.

( הוסרו מהשאלון שהועבר במחקר 2007היגדים בודדים שניסחו קלבלנד ולארוץ' ), 2.2.2.2כאמור בסעיף 

והוספו היגדים אחרים על מנת לייצג , רלוונטיים עבור אוכלוסיית המחקר הנוכחי, משום שלא נמצאו

התייחסות בשאלון  םבנושא הגלובליזציה, ולא ניתנה להסקירת הספרות הועמדו על סמך ש קטגוריות

 המקורי.

 59הכיל (. השאלון 2.2.2.2סעיף יינים לאחר הראיון )ראו אהועבר לכל המרוג( המקוון )ראו נספח השאלון 

)מסכימים במידה רבה( כתלות  7)לא מסכימים בכלל( עד  1-יגדים שאותם נדרשו הנשאלים לדרג מה

הגלובליזציה )למעט של מוגברת  השפעהבעמדתם כלפי תוכנו של ההיגד, כאשר ציון גבוה מעיד על 

לחוות דעתם משתתפים תבקשו הנסף להיגדים ניתנה שאלה פתוחה בה בהיגדים בעלי סולם הפוך(. בנו

, דירוג ההיגדים על ידי הנשאלים נשלח אליי בדואר האלקטרוני מיד 2.2.2.2נוגע לשאלון. כאמור בסעיף ב

עם סיום מילוי השאלון המקוון, וכך התאפשר לי בזמן אמת לבקש מההורים הסברים בנוגע לחלק 

 מבחירותיהם. בהסברים אלה אעשה שימוש בפרק זה.

)היגדים שנוסחו כך שדירוג  ההיגדים בעלי הסולם ההפוךבניתוח ממצאי השאלון לקחתי בחשבון את 

, ואלה הותאמו לסולם הכללי. בנוסף כאשר שפת האם של הגלובליזציה(השפעת בהם יעיד על  נמוך

. "השפה האנגלית" לקטגורייתהשמטתי מהניתוח את ההיגדים הנוגעים  ,הנשאל/ת הייתה אנגלית

 21המקורי(, ועוד כהוצגו כבר בשאלון  7-1 תקטגוריוכן מרכזיות )מתו קטגוריותההיגדים נחלקו לעשר 

שהיו כלליות  הראשיות תקטגוריומשניות שנוסחו על ידי במטרה לדייק ולעדן את החלוקה ל תקטגוריו

לכן לא ניתן לבדוק אחת,  קטגוריהמדיי. חשוב לציין כי ישנם היגדים אשר מתאימים ליותר מ

 ולא ניתן להסיק לגבי מובהקות או תוקף. ,תקטגוריוומר בין התלות בין האוכלוסיות, כל-איסטטיסטית 

חד ערכית, כלומר כל היגד שויך -חדלכאורה הייתה  תקטגוריו( ל2007החלוקה של קלבלנד ולארוץ' )

אחת בלבד, וכך התאפשר להם לבדוק מובהקות. ואולם מחלוקת ההיגדים של קלבלנד  קטגוריהל

יתיות. לדוגמה ההיגד "רבות מהתכניות המועדפות עליי הן בשפה עולה בעי תקטגוריו( ל2007ולארוץ' )

, "חשיפה לתקשורת המונים גלובלית"של  קטגוריה"השפה האנגלית", ולא ל קטגורייתהאנגלית" שויך ל

שמיוצגות בהיגדי השאלון של קלבלנד ולארוץ' תלויות זו בזו. במחקר התיזה  תקטגוריוכך שלמעשה ה

 עלול לשבש את הניתוח הסטטיסטי ולהוביל לתוצאה מטעה. משום שהוא, זהסיווג שכאן נמנעתי מ

כיוון שהמחקר בעיקרו שאלון המחקר שכאן, ותוצאות כיוון שכאמור אין יכולת לבדוק את המובהקות ב

 השפעת הגלובליזציה על השאלון בגדר אמצעי נוסף להערכת מידתבו משמש הוא מחקר איכותני, ו

הסתפקתי אן בסטטיסטיקה תיאורית להצגת ממצאי השאלון. לצורך כך ל להסתפק כהמרואיינים, נוכ

                                                 
 ם תרבותיים מתרבות זרה לתרבות מקומיתתהליך הטמעת מנהגי 21
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היסטוגרמה א המשניות ב תהקטגוריוהראשיות ושל  תקטגוריוהממוצעים של הבהצגה תיאורית של 

 :, ומעליה כתוב ממוצע הדירוגראשית קיבלה צבע שונה קטגוריהשר כל להלן, כאש

  קטגוריותדירוג היגדי השאלון לפי ממוצע מת היסטוגר: א היסטוגרמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היא כלומר , בסקירת הספרות 1.2שאליהן השתייכו היגדי השאלון מבוססת על סעיף  תקטגוריורשימת ה

-קשורות לתחום החברתי 7-ו 6, 1 תקטגוריו. כך תחומי החיים הנוגעים לגלובליזציהמושתתת על 

קיום קשרים אישיים בין אנשים מארצות מגע בין תרבויות, עלייה בהגירה והוא תרבותי, משום שעניינן 

קשורות לתחום הכלכלי, משום שהן נוגעות להקמתן של חברות עסקים  7-ו 4, 2 תקטגוריו ;שונות

 ;גלובליות, להתפתחותן של ערי עולם שמהוות מוקדי מסחר ותיירות ולהתחזקותו של השוק החופשי

נוגעת לתחום הטכנולוגי שהוביל  4 קטגוריה ;תחום השפתי, כלומר בשפה הגלובליתעוסקת ב 3 קטגוריה

עוסקת בתחום  5 קטגוריה ;להוזלתם ולהשתכללותם של אמצעי התחבורה, וכך להגדלת התיירות

קשורות לתחום  9-ו 6 תקטגוריוו ;התקשורתי שמאופיין בהתפתחותם של אמצעי תקשורת ההמונים

ות מדינת הלאום שהובילה למעבר מזהות לאומית לזהות גלובלית. אציין כי המדיני שמאופיין בהיחלש

)הזדהות מקומית לאומית( מעידה על המושפעות מהגלובליזציה באמצעות סולם נתונים  9 קטגוריה

הפוך. זאת בהתבסס על סקירת הספרות שהעמידה את ההזדהות הלאומית כמנוגדת להזדהות הגלובלית 

, התחומים שהוצגו 1.2.2(. כאמור בסעיף 3.4.3.3.4ת האינטגרציה בסעיף קטגוריאו כמשולבת איתה )ראו 

שהועמדו  תקטגוריובכאן משמשים הן כגורם לגלובליזציה והן כתוצאה שלה, והם באים לידי ביטוי גם 

 .(3.4 – סיכום פרק הנימוקים)ראו  נימוקי ההוריםמתוך 
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היגדי  ירוגד 10,9,8,5,4,2,1 תקטגוריוכי ב ( נראהא לעיל היסטורגמה)ראו  תקטגוריוממוצעי ה מחישוב

 4נמוך )היה  דירוג היגדי השאלון 7,6,3 תקטגוריו(, ואילו ב4היה גבוה )מעל  השאלון על ידי הנשאלים

 תקטגוריוה את, ושקיבלו דירוג קיצוני )גבוה או נמוך( היגדים שכללו תקטגוריואת האן כ אתאר. ומטה(

החל מסקירת הספרות וכלה בנימוקי ההורים שעלו מקורפוס  –במחקר  שלקחו חלק משמעותי ומרכזי

 המחקר. 

ציון את ה העניקועולה כי ישנם היגדים שבהם כל הנשאלים  בדירוגי ההיגדים השונים,אם מביטים 

 קטגוריהתיירות )קטגוריית ( הנכלל ב"עד כה ביקרתי ביותר משתי ארצות") 15. כך למשל בהיגד המרבי

. הסיבה לכך נובעת הן מהגלובליזציה שהגבירה 7העניקו את הציון  ,בלי יוצא מן הכלל ,יםכל הנשאל, (4

מהעלייה ברמת והן  ,את התניידותם של אזרחי העולם בין מדינות והובילה לפתיחות לתרבויות זרות

דברי האם שיובאו כאן . (1.2.5.3-ו 1.2.5.1, כפי שהראיתי בסקירת הספרות )סעיפים החיים בישראל

 :ארץלנפוש בחו"ל ולא במשמשים הסבר להעדפתה 

: כי זה כיף לראות עולם, אנחנו כן נוסעים כמעט כל שנה, טועמים טעמים חדשים, רואים שלי [129]

נופים... כל החוויה היא יותר מסעירה, יותר מעניינת, גם לילדות אגב, אבל אני לא בטוחה מה הן 

 .טו()ר"ע  יזכרו מזה, אז לפעמים זה באמת בזבוז כסף

"אנחנו מחפשים באופן אקטיבי לקנות מוצרים ) 48היגד י פהתקבל כל( 1.82ממוצע הדירוג הנמוך ביותר )

 סיבה אפשרית לדירוג נמוך זה עלתה מהדברים הבאים: . (נוצרו בישראל"שלא 

מלוכדים, בגלל כל האסונות שאנחנו עוברים וכל ה.., ]הישראלים[ : אני חושבת שאנחנו סול קרן [130]

עת כל הרדיפה הזאת של כל הארצות ]...[ יש לנו את ימי השואה, יש הרבה דברים את יוד

שהטרגדיות שהעם שלנו עבר שזה משהו שכאילו לצערי שמור רק לנו, ומאחד אותנו ]...[ את יודעת 

נתן לי? זה נתן לי קצת להסתכל עליי עוד פעם כחלק מהתרבות הישראלית ]...[  [השאלון]מה זה 

אני כן מקפידה לקנות דברים שהם מיוצרים  ,אילו, לא שמתי לב שוואלה אני כןפתאום אמרתי כ

בארץ ולא מחו"ל, למרות שיש הרבה דברים "נוטלה" ו"נסטלה" שאני אוהבת ]...[ אבל כן חשוב לי 

לעשות את הבחירה של הדברים מישראל, כי זה בכל זאת, את יודעת אומרים שאם אנחנו לא 

 . )ר"ע יא( בשנייה, כאילו את יודעת הם משמידים אותנונשמור על עצמנו, אנחנו 

חיונית לקיומנו במדינת ישראל והיא מאחדת  חשיבות קניית מוצרים תוצרת ישראללתפיסתה של האם, 

  אותנו.

הן בסקירת הספרות והן בנימוקי ההורים שלקחו חלק משמעותי  השאלון תקטגוריואעבור כעת להצגת 

הצבעה על מקרים שבהם נמצאה התאמה בין הדברים שעלו מהנרטיבים תוך  .מקורפוס המחקרשעלו 

 .לבין דירוג היגדי השאלון על ידי אותם הורים יילודשהציגו ההורים על תהליך בחירת שם ה

באה לידי ביטוי לא רק בחלק מהיגדי השאלון, אלא גם  (3 קטגוריהשל השפה האנגלית ) קטגוריהה

( נמצא כי 3.4.2.2.1של "לעז כמקור" )ראו סעיף  קטגוריהכך ב. יילודבנימוקי ההורים לבחירת שם ה

ממוצע זו קיבלה  קטגוריה שממנה מעדיפים ההורים לבחור שמות לילדיהם היא האנגלית. השפה הזרה

זו, עולה תמונה מעניינת.  קטגוריהיצגו בין ההיגדים ש מפרידים, אולם כאשר בשאלון נמוך יחסיתדירוג 

הביטחון של הנשאל בשפה האנגלית ולמידת חשיפתו לשפה האנגלית באמצעות  בהיגדים הנוגעים למידת

, ואילו בכל הנוגע למידת החשיפה לשפה האנגלית באמצעות תקשורת 4-מ הממוצע נמוך –קריאת פנאי 

"חשיפה לתקשורת  קטגוריית. ממצא זה תואם את ממוצע הדירוג הגבוה ב4-הממוצע גבוה מ –המונים ה

(. החשיפה לשפה האנגלית דרך אמצעי התקשורת באה לידי ביטוי לא רק 5 קטגוריה)גלובלית"  המונים

בשאלון, אלא גם בבחירת שמות פרטיים בעקבות חשיפתם של ההורים אל שמות מסוימים כגון שמות 

 (. 3.2.1.2שחקני קולנוע, זמרות, דמויות טלוויזיוניות ועוד באמצעי התקשורת השונים )ראו סעיף 
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רצון לחקות את " של הקטגוריהמסתעפת ממעבר מגורים לחו"ל, והיא נכונות לעוסקת ב 6.4 קטגוריה

בהקשר של נימוקי  המחקר(. מעבר אפשרי לחו"ל מופיע בקורפוס 6 קטגוריה) "הקהילה הגלובלית

-ו 3.4.1.2.6טגרטיבית )ראו סעיפים פרטיים המשקפים הזדהות גלובלית או אינהבחירה בשמות 

"העולם הוא קטן היום, ואתה לא יודע [: 54מדברי האב שהוצגו במובאה ]משל עולה כך ל ,(3.4.3.3.4

כי בעידן הגלובלי קיימת עלייה במספר ו של האב מעידים על הבנת . דברים אלהאיפה אנשים יתגלגלו"

(, ומבחינתו יש בסקירת הספרות 1.2.2.2המהגרים ממדינה למדינה מסיבות אישיות שונות )ראו סעיף 

 . יילודגם לאפשרות הזו כאשר בוחרים שם ל להיערך

(, 1.2.5.2-ו 1.2.1האינדיבידואליות שמהווה חלק מהגלובליזציה, כאמור בסקירת הספרות )ראו סעיפים 

 שבשאלון (8מספר  קטגוריההאינדיבידואליזציה ) קטגורייתביטוי בדירוג הגבוה שניתן ל באה לידי

 יילודמתוך שאיפה ליצירת זהות אינדיבידואלית עבור ה םייחודייובבחירת שמות פרטיים מהנימוק שהם 

המתבטאת בנימוקי  מבטא שאיפה לאינדיבידואליות [34] המקרה שתואר במובאה(. 3.4.3.2.4)ראו סעיף 

דירוג ההיגדים הסבר שנתנה אותה אם ל. שאיפה זו באה לידי ביטוי גם בהבחירה של האם בשמות ילדיה

 אציה:האינדיבידו קטגורייתהנוגעים ל

: ההחלטות שנעשות מבחינתי, כלומר אני צריכה לראות שהם מתאימות גם לילדים שלי, רונה [131]

ולאמא שלי ולצד של ניר, להשתדל, זה באופן הכללי, אבל ההחלטות בסופו של דבר שאני עושה הן 

ל לפי טובתי, טובתי זה מילה... ברגע שיש לך ילדים, אני חושבת שהמושג 'טובתי' הוא וקודם כ

אוד אבסטרקטי, כאילו אם היית שמה 'טובת הילדים', אז ברור היה לי... הגרעין המשפחתי שלי מ

הוא במקום הראשון, הוא הייעוד שלי, הוא המטרה שלי. אני לא אפגע באף אחד כדי להגיע לזה, 

 .)ר"ע יג( לא, אבל אם אני צריכה לבחור, אני בוחרת בזה

ופיל של האם, ולכן היא מתבטאת הן בנימוקים לבחירת שמות ניכר כי האינדיבידואליות היא חלק מהפר

האינדיבידואליזציה והוסברו על ידיה. הסבר אחר  קטגורייתילדיה והן בדירוג היגדי השאלון הנוגעים ל

 : ת האינדיבידואליזציה הוא ההסבר הבאקטגוריישניתן בנוגע לדירוג היגדי השאלון הנוגעים ל

 ישובה שבסופו של דבר הנחה אותי. אני למשל אבחר לגור ב: אני אתן לך דוגמה שזה מטלי [132]

קהילתי שדורש מאיתנו להחזיק שני רכבים, שזה אולי הדבר הכי לא אקולוגי בעולם, ואני 

מצפצפת על כל ה... אנחנו מאוד מפוקחים ומבינים, אני מבינה בדיוק מה ההשלכות של זה. אני 

ה בשביל שאני אגור בישוב קהילתי, כי אני אוציא את הכסף הזה לדלק, אני אזהם את הסביב

חושבת על טובת המשפחה שלי, זה סוג ההחלטות שהתכוונתי אליהן, לא החלטות סופר 

אגואיסטיות, אבל אני יודעת שאני עושה משהו לא לטובת החברה, ואני בוחרת לעשות משהו 

 .)ר"ע ד( שהוא לטובתי

טובת החברה בנוגע ללת ההכרעה של הפרט שאמתשובה זו ומתשובות נוספות באותו הקשר עולה 

הקולקטיב לעומת  –על הפרט להכריע כאלה מקרים . בעומדת בניגוד לרצונותיו של הפרטה

האינדיבידואל. בתשובה אחרת שניתנה בהקשר דומה, עלתה סוגיית שירות המילואים כדילמה בין 

 האינדיבידואליות לבין הקולקטיביות הלאומית:

יות כמו שירות בצבא. אני לא יודעת איך תראי את זה, אבל נמרוד לא משרת : בהחלטות גורלליבי [133]

בצבא. הוא עשה שירות מלא והכול, אבל הוא לא משרת במילואים, כי אי אפשר עם עסק וזה. את 

ומשהו עובדים. ואני חושבת  20יודעת עסק זה גם משהו שמכניס למדינה, כי הוא מעסיק פה 

אני מעדיפה  –ם שולחות את הבעלים שלהם להילחם. לא יודעת לעצמי, אם יש מלחמה, אז נשי

)ר"ע  שנמרוד לא יהיה, אני מעדיפה שהוא יישאר איתנו, ולא להסתכן בלאבד אותו בשביל המדינה

 . ו(
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(, גם ההזדהות עם הקולקטיב הלאומי כוללת היבט גלובלי, 1.2.5.2כאמור בסקירת הספרות )ראו סעיף 

ים המשותפים לכל לאום באשר הוא, אומים. כלומר ישנם עקרונות לאומיהמתבטא בחלוקה הכללית לל

, 68: 2008; אלמוג ובלייס, 175: 1994היינו גלובליים, וכך נוצרת מעין "גלובליזציה של ייחודיות" )גלנר, 

 (. בעקבות כך הוספתי שני היגדים לשאלון המקורי של קלבלנד ולארוץ': "הלאום שלי נבדל ושונה75-74

ת בשבילי היא להיות ככל הלאומים האחרים". דבריהם של ההורים ים אחרים" ו"זהות לאומימלאומ

שאלותיי על דירוגם של היגדים אלה, נתנו ביטוי לשני ההיבטים הללו של קולקטיביות תשובה לשנאמרו ב

 ;מצד אחד ההתבדלות ואף תחושת העליונות של הלאום שלהם על פני לאומים אחרים )"העם הנבחר"( –

את  מתאריםדברי המרואיינת שכאן ומצד שני ראיית הלאום הישראלי כלאום ככל הלאומים האחרים. 

 הסוגיה:

כי מצד אחד הלאום שלנו מאוד ייחודי כי הוא לאום שהוא גם דת, אבל מצד שני כל לאום  :שלי [134]

בין הוא ייחודי, וכל אחד חושב שהוא הכי מיוחד והכי ייחודי, אז כנראה שכן יש משהו דומה 

 .)ר"ע טו( כולם. אולי בגלל זה רשמתי ציון דומה

בעוד שההזדהות הלאומית המתבדלת מתבטאת בקורפוס המחקר באמצעות בחירת שמות ישראליים 

תפיסת הישראליות כלאום ככל (, 3.4.3.3.3עבריים במקביל להתנגדות לשמות גלובליים )ראו סעיף 

 סעיפיםת שמות המבטאים הזדהות זו )ראו הלאומים, מתבטאת בהזדהות אינטגרטיבית ובבחיר

עלתה ההזדהות ( שבהמשך [ )במסגרת פרק הדיון152שיוצג במובאה ]במקרה  (.3.4.3.3.4.5-ו 3.4.3.3.4

והן בשיחה שנערכה  יהונתןו מיכאלה –האינטגרטיבית הן בנימוקי הבחירה של ההורים בשמות ילדיהם 

 דירוג ההיגדים.  עם אותם הורים לאחר המענה על השאלון בעקבות

על ידי אותם הורים היגדי השאלון  התאמה בין נימוקי ההורים לבחירת שמות הילדים לבין דירוג

שמשמעה  דהותה המתבדלתעולה הז . מדבריה[103]משתקפת גם אצל האם שנימוקיה הובאו במובאה 

. ת הגלובליתתרבווהתנגדות נחרצת ל עם התרבות הלאומית )ישראלית ויהודית, לתפיסתה(הזדהות 

 קטגורייתהנכללים בלהיגדי השאלון  אותה אם התבדלות זו באה לידי ביטוי גם בדירוג שנתנה

 לדירוג זה: הבהסברו( 2.3322קיבלה אצלה ממוצע נמוך של  9.2 קטגוריהההתבדלות )

: כתבת שהלאום שלך נבדל ושונה מלאומים אחרים. תנסי להסביר לי קצת מה עומד מראיינת [135]

 מאחורי זה.

בגלל שיש לי זיקה חזקה מאוד ללאום עצמו, זה תמיד ]..[  : גם כי יהדות היא באמת שונהרגינה

במדינה  12היה משהו מיוחד כי אף פעם לא חייתי במדינה שהיא, את יודעת, גרתי עד גיל 

אנחנו שונים כי יש לנו את המשהו ]...[  טן, ותמיד זה הרגיש לי שונה ואחרשהיהודים הם קומץ ק

לא יודעת, אולי בגלל שאנחנו כל כך שנואים ]...[  שהוא אחר. כמו לכל לאום, אבל אנחנו יותרשלנו 

 .)ר"ע יב( בכל העולם, אז זה מרגיש לי שאנחנו מאוד שונים

תבדלת של האם שעלתה הן בנימוקי הבחירה לשמות מאם כן השאלון סיפק כאן מדד נוסף להזדהות ה

 ת המענה על השאלון המקוון. בנותיה והן בשיחה שנערכה עמה בעקבו

במהלך הראיון עם רונה וניר עלה פער בין ההזדהויות שלהם, כפי שהוא מתבטא בנימוקי הבחירה בשמות 

 ילדיהם:

 מה משותף להם, למה דווקה הם, חוץ מזה שהם קצרים –בן, דין, איליי : ומראיינת   '[62]

 : לי זה חשוב שהם יהיו שמות בינלאומיים.רונה

                                                 
דירוג גבוה העיד  ,שקלול סולם הנתונים ההפוך, שהרי בהפוך לשאר היגדי השאלון לאחר של האם דירוגהזהו  22

 להתבוללות עם התרבות הגלובלית. ניגודכאן על רצון להתבדל, שהוא ה
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 לא : ליניר

בממוצע ברור האב באה לידי ביטוי באופן  עמדתו שלהפער בין הזדהות האם עם התרבות הגלובלית לבין 

, ממוצע דירוג 5.22בעוד שממוצע דירוג ההיגדים על ידי האם היה  –דירוג היגדי השאלון המקוון 

 )הנמוך ביותר מכל המשתתפים(. 3.1ההיגדים על ידי האב היה 

 

שהיגדי השאלון סווגו אליהן ועמדתי על הסיבות לדירוג היגדי השאלון  טגוריותקבפרק זה תארתי את ה

. המקוון הראיונות שבוצעו עם ההורים מיד לאחר המענה על השאלוןקטעי באמצעות הבאת ציטוטים מ

הדירוג שביצעו ההורים במענה על השאלון לבין הנרטיבים שהציגו הקשר שבין הצבעתי על בנוסף 

, פרק הדיון, אתמקד במניעי ההורים להזדהות עם התרבות הגלובלית )באופן מלא, הבאבראיונות. בפרק 

חלקי או כהתנגדות( ואציג קשיים ובעיות שעלו, בין היתר, מתשובותיהם של ההורים על השאלה 

 .המקוון הפתוחה שהופיעה בסוף השאלון
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 . דיון5

 

ליזציה )באופן מלא, חלקי או כהתנגדות(, עם הגלוב להזדהותמניעי ההורים  בהצגתאת פרק זה אפתח 

ואסיים בהצגת  ,של הזדהויות ההורים תקטגוריואתמקד בשתי סוגיות מרכזיות שעלו מקשרים בין ה

 .זו העבודהקשיים והבעיות שהתעוררו במהלך 

 

 

 מניעים המעידים על הזדהות  5.1

בלית )באופן חלקי או מלא( של הזדהות עם התרבות הגלו תקטגוריומהם הופשטו מתוך כלל המקרים ש

ההזדהות היא למה שעומד מאחורי  מניעיםהכוונה ב. מניעי ההוריםחולצו  של התנגדות להזדהות זואו 

ן ארכז את מניעי ההורים שחזרו על עצמם לבסעיפים שלה .יילודה שםב הנימוק לבחירהמתבטאת ב

 בשילוב עם מקרים מייצגים שימחישו כל מניע.

 

 עם התרבות הגלובלית )באופן מלא או חלקי(ים על הזדהות מניעים המעיד 5.1.1

 שעסקו בהזדהות תקטגוריות המחקר הן הבאופן בלתי אמצעי לשאל נגעוש תקטגוריושתי ה

האינטגרטיבית של ההורים )עם התרבות הלאומית ועם התרבות הגלובלית( ובהזדהות הגלובלית לבדה 

 מניעים שחזרו על עצמם שישהול נמצאו בקורפוס המחקר . בסך הכ(3.4.3.3.5-ו 3.4.3.3.4 )ראו סעיפים

כאן לפי שכיחות הימצאותם בקורפוס בשילוב מובאים אלה בנימוקי ההורים שמהם עלו הזדהויות אלו. 

 עם ציטוטים נבחרים של המרואיינים.

 רצון ליצירת תקשורת נוחה עם חו"ל .1

הדברים ולם המערבי. ל, ובעיקר מול העה מול חו"פשוטליצירת תקשורת נוחה ו מתייחס לרצוןמניע זה 

 הבאים משקפים מניע זה:

הכי מתאים, אהבנו את השם. גם המצלול  דפנה: ]...[ כשידענו שזו בת שנינו הגענו למסקנה ששלי [136]

שיהיה נוח להגיד  יפה, הוא גם בין לאומי והוא גם...יש לו...בעיקר במשמעות הוא מתאים לה ]...[

, דפנה. זה אותו מקור. הרי אפשר להגיד דפני... בחו"ל זה דפנהמרות שאותו, לפחות. את יודעת, ל

 .)ר"ע טו( . זה בעייתי מהבחינה הזוחבצלתזה לא כמו שמות מורכבים יותר כמו 

אמירת האם "שיהיה נוח להגיד אותו, לפחות" מבטאת את המניע שכאן. אותו מניע עומד מאחורי נימוקי 

שמות בינלאומיים לילדיה ולפסילת שמות שקשים להגייה  לבחירת , שדבריה מובאים להלן,האם

 במדינות מערביות:

כי גדלתי הרבה בחו"ל, בגלל העבודה של אבא ]...[  : לי זה חשוב שהם יהיו שמות בינלאומייםרונה [137]

שלי, אז נסענו הרבה לגור שם, וכל פעם חזרנו לארץ, ולא יודעת, שיהיה... אני אוהבת שמות 

שיותר קשה להגיד ]רפויה[ הבת שמות קליטים שאין להם את כל החי"ת וכ"ף בינלאומיים, אני או

 בחו"ל...

, (3.4.3.3.4.1חשיבות ליכולת לקרוא ולכתוב את השם בשפה זרה )ראו בהרחבה סעיף חסו שיהורים גם 

 פעלו ממניע זהה.
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 לטייל בחו"ל יילודאפשרות נוחה עבור ה .2

מקום תיירות אל ים, והתייחסותו לחו"ל היא כיילודשל המניע זה שהציגו ההורים מכוון כלפי עתידם 

 פנאי ונופש, כפי שעולה למשל בדברים הבאים: 

 , מבחינתכם?(היָ מ  ו רומי, בן) : מה משותף לכל השמות של הילדים שלכםמראיינת [138]

 : לא קישרנו שום שם לשם אחר.ניר

יה נולדה, שבעצם אם הם : לא, לא, כל אחד עם האינדיבידואליות שלו. לי כן עלה אחרי שמרונה

 ירצו שלושתם לעשות טיול בחו"ל, הם יסתדרו ממש טוב עם השמות שלהם.

 : זה היה לך חשוב?מראיינת

 )ר"ע יג(. : כןרונה

 עולם המערבי: ב מתייחסתבחו"ל המרואיין שכאן עולה כי הבחירה בשם שיתקבל בקלות  דברימ

 : גם טיפה בינלאומי חשוב לי.פביוס '[120]

 : מה זאת אומרת טיפה בינלאומי?תמראיינ

נגיד, אז זה  עמינדב: טיפה בינלאומי זה שכאילו שמישהו נוחת בחו"ל, אז אם קוראים לו פביוס

 קצת בעייתי בצרפת או באנגליה. 

 : אוקיימראיינת

 : אבל שם שכאילו הוא גם מוכר בעולם זה, אז יותר קל לבן אדם להסתדר.פביוס

 ו מבחינתך...: עולם, כל העולם אמראיינת

: לא, בעולם המערבי. בסדר. ברור שבסין או ביפן או בהודו, לא בהודו זה יכול להיות, אבל פביוס

 .)ר"ע ז( בתאילנד זה יכול להיות בעייתי. שם מערבי כזה שגם מתקבל בסדר מבחינה מערבית

ל השאלון חלק מההורים העלו לדיון את ההבדל בין העולם המערבי לשאר העולם בעקבות המענה ע

 להלן. 5.3המקוון, ובכך אדון בסעיף 

 אפשרות למעבר מגורים לחו"ל .3

. למטרות עבודה בין היתר, להגר לארץ זרה יילודמניע זה מתייחס לאפשרות עתידית של ההורים או של ה

( מתוארים השינויים הפנימיים שעיצבו את הגלובליזציה בישראל. 1.2.5.1בסקירת הספרות )ראו סעיף 

גורם לחוסר מוטיבציה ולפגיעה שינויים הללו הוא גידול בפערי המעמדות בישראל אשר אחד מן ה

בביטחון הכלכלי והאישי של האזרחים בכלל ושל מעמד הביניים בפרט. כתוצאה מכך קיימת מגמה של 

לאפשרות כזו בעתיד. מגמה זו באה לידי ביטוי  נכוניםאנשים משכילים לעזוב את ישראל, או להיות 

נכללו היגדים הנוגעים ליכולת ההסתגלות ובו השאלון המקוון עליו ענו ההורים בתום הראיון,  במסגרת

זו  קטגוריה(. ממוצע הדירוג ב4בפרק  6.4 קטגוריהשל ההורים למגורים בחו"ל ולרצונם לעשות זאת )ראו 

הגלובלית, בנוסף מגמה זו מקבלת ביטוי בקורפוס המחקר, כך המניע להזדהות עם התרבות  .3.86היה 

 :להתגורר בכל מקום שיבחר כאשר יגדל יילודלכפי שעולה מהמקרה הבא, הוא רצון לאפשר 

 : אז לך היה חשוב שזה יהיה שם לועזי?מראיינת [139]

: רציתי שם שיוכלו בשני המקומות, לא ידעתי איפה הוא ירצה להיות כשהוא יהיה גדול, עוזי

 .)ר"ע ח( להשאיר את האופציות פתוחות

כאשר היא האם מספרת במהלך הראיון שהיה לה חשוב לבחור שם גלובלי לילדיה.  במקרה אחר

 התבקשה להסביר מדוע חשוב לה לבחור לילדיה שם גלובלי )בינלאומי לדבריה( היא השיבה כך:

ם... : כי תמיד יש את האופציה שהילדים שלך ירצו לגור בארץ אחרת, ובארץ אחרת זה גם שֵ בוז'נה [140]

לא מתאים כל כך לארץ כי לא כל כך... אז ההורים שלי לא נראה לי שחשבו נגיד השם שלי הוא 
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)ר"ע  לעבור לפה, כשהם חשבו על השם. ועכשיו אולי הם ירצו לחיות במקום אחר שזה לאו דווקה

 . ב(

נראה כי החוויה של האם בתור ילדה שהיגרה ממדינה אחת לאחרת עם שם שאינו "מתאים" לארץ 

ונה לבחור לילדיה שמות שיאפשרו הגירה עתידית למדינה אחרת בצורה נוחה ההגירה, השפיעה על רצ

 יותר. ההשפעה של הגירת ההורים לארץ ישראל משתקפת גם במניע הבא.

כפי , ילדיהםשל שלהם או המקצועי  אופקלמקצוע הנוכחי של ההורים או לעיתים המעבר לחו"ל קשור ל

 למשל מהדברים הבאים:שעולה 

 ?דניאלי איך בחרתם בשם : ספרי למראיינת [141]

: לא היה איזה שהוא קו מנחה, שנינו אהבנו את השם הזה. גם בגלל, באיזה שהוא מקום גם חניתה

 לאומיים. לא משהו חשוב, שזה הנחה אותנו, אבל....-איפה שהוא גם היה חשוב שמות גם בין

 לאומי?-: למה היה חשוב לך שהשם יהיה ביןמראיינת

, אז היה לנו איזה שהם שיחות, היה איזה שהיא אופציה של אולי לא יודעת, האמת :חניתה

relocation אז, וגם שנינו נורא אוהבים לנסוע לחו"ל, וגם שנינו עובדים בעבודות שהרבה מול ,

 .)ר"ע ג( חו"ל. מתעסקים

 הימנעות משם יהודי או ישראלי .4

בעקבות חוויות ההגירה  יתלהזדהות עם התרבות הגלובלית על פני התרבות המקוממניע זה מתייחס 

כלומר הבחירה בשם הגלובלי מונעת מההתנגדות לשמות  והקליטה בארץ, כפי שחוו אותן ההורים.

האחרים )היהודיים והישראליים(. כך למשל עולה מדברי האב שאשתו עלתה ארצה מברית המועצות 

 לשעבר:

ליים זה כי כשהם הגיעו : ]...[ אני חושב שגם חלק מהסיבה שהיא לא אוהבת שמות ישראיובל [142]

 .ה()ר"ע  לארץ, היה לה כאן כמה חוויות לא נעימות עם ישראלים, וזה כנראה גם השפיע עליה

ניכר כי החוויות הטראומטיות של האם עם הישראלים, הובילו אותה לפסול שמות המייצגים את הזהות 

 הישראלית, משום שאלה נושאים על עצמם קונוטציה שלילית.

 יבה לבחור שם גלובליציפיות מהסב .5

 של אנשים שנמצאים בסביבתם של ההורים הזדהות הגלובליתה לבחירה בשם גלובלי הוא לעיתים המניע

המבטא הזדהות כזו, כפי שעולה מהמקרה שם לילדם לבחור המצפים מההורים קהילה( )משפחה או 

  הבא:

רק בברית, והם לא ציפו  . סיפרנו להםניצן: האמת שלהורים שלי היה נורא קשה עם השם בוז'נה [143]

 לזה, היה להם נורא קשה עם זה.

 : למה?מראיינת

 .)ר"ע ב( : הם ציפו למשהו בינלאומי, הם לא ציפו לניצןבוז'נה

שם גלובלי מקובלות במשפחות ובקהילות העולים.  יילודלפי קורפוס המחקר, ציפיות הסביבה לבחור ל

 הדברים הבאים מבטאים זאת בצורה ברורה:

-'דריה' ששודרה פעם ב ריון דיברנו על הסדרה הנושנהיי גיקים לא קטנים, וכשהייתי בהבעלי ואנ [144]

MTVל שם התאים. השם היה גם בינלאומי וגם בעל משמעות עברית, גם מתאים למשפחה ו. הכ

 .(DEBZZ5 –)פ' א  הדתית שלי וגם למשפחה שלו, שעלתה מלטביה

שם שהוא גם גלובלי, מתאימה למשפחות של עולים. כי בחירה בשם גלובלי או כמו במקרה הזה, ב ניכר

( כי גם לאחר יותר מעשור שנים בארץ, 19: 2004קרנצלר ) המחקר. כך מצאעדות לכך נמצאת גם בספרות 
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יותר מאשר ההורים בינלאומיים -שמות ישראלייםלבחור לילדיהם יהודים( -)יהודים ולאנוטים העולים 

למניעים הקודמים שבהם ההזדהות עם התרבות הגלובלית )באופן בנוסף עולה כי בניגוד  ילידי הארץ.

מלא או חלקי( הייתה מצד ההורים, במקרה שכאן הסביבה היא זו שמזדהה עם התרבות הגלובלית, 

 וההורים מנסים לקחת זאת בחשבון.

 אהבה לחוץ .6

נוגעת  אלגלובליזציה, ולכן היאהבה כוללת ההזדהות עם התרבות הגלובלית מונעת במקרים האלה מ

ים. מניע זה בא לידי ביטוי בתשובותיהם של הנשאלים על ודיילהולא רק לבחירת שמות  ,לעניינים רבים

 הדברים הבאים .(4של הגלובליזציה )ראו פרק  המגווניםמקיף את תחומיה  שהרי הואהשאלון המקוון, 

עם התרבות  להזדהותההאם בנוגע תפיסתה של מדגימים את השפעת המענה על השאלון על הבנת 

 :הגלובלית המתבטאת גם בבחירת שמות ילדיה

: ולמה כשענית על השאלון אמרת, שכנראה, יותר חשוב לך שמות בין לאומיים ממה מראיינת [145]

 שחשבת? מה זה חידד לך?

: כי פתאום הבנתי שהיה שם שאלות על אם אני מעדיפה להאזין למוזיקה אנגלית, אם אני חניתה

גלית, ואם אני מעדיפה לטייל בחו"ל. פתאום הבנתי, שכן יש בי מעדיפה לראות סרטים באנ

 איזושהי אהבה לחוץ. אהבה מאוד חזקה לחוץ. שלא כל כך הבנתי, לפני כאילו...

 : ואת חושבת שזה השפיע על הבחירה של השמות הפרטיים?מראיינת

 אוהבת את החוץ: אולי יותר ממה שחשבתי, אולי, יכול להיות, כי, באמת, אני מאוד מאוד חניתה

 .)ר"ע ג(

 

 מניעים המעידים על התנגדות לתרבות הגלובלית  5.2.1

 (, תוארו תוצאות1.2.3)ראו סעיף  ובתרשים א בסקירת הספרות ה( שהוצג1997של בארי ) תיאוריהב

המקומית והשני על ידי התרבות  האחד מונע על ידי התרבות –כנעות על פני שני רצפים הגלובליזציה 

שני הרצפים הללו יוצרים ארבע הזדהויות אפשריות בקרב הקהילה שנחשפת לתרבות  .הגלובלית

הגלובלית: התבוללות, אינטגרציה, היבדלות ושוליות. ההתנגדות לגלובליזציה נכללה במודל במסגרת 

ה"היבדלות" שמשמעה שמירה על התרבות המקומית ודחייה של התרבות הגלובלית. מתוך דבריהם של 

( הסקתי כי ההיבדלות עומדת בניגוד להתבוללות אשר מאופיינת 2007ושל צ'יו וצ'אנג ) (1997בארי )

בקבלה מוחלטת של התרבות גלובלית. בנוסף הנחתי כי ההזדהויות שעשויות להעיד על השפעת 

הזדהות  –ים יבואו לידי ביטוי באחת משתי הדרכים יילודהגלובליזציה על בחירת שמות פרטיים ל

ות הגלובלית או אינטגרציה בין התרבות הלאומית לבין התרבות הגלובלית. ואולם מוחלטת עם התרב

הבחירה מקורפוס המחקר עולה כי ההתנגדות לגלובליזציה מעידה אף היא על השפעת הגלובליזציה על 

מספר נמצאו  כאןגם . עלים התנגדות זו כנימוקים, כמובן כאשר המרואיינים מיילודשמות פרטיים לב

. מניעים אלה ומאחורי ההתנגדות להזדהות הגלובליתמתבדלת ההזדהות ה מדים מאחורישעומניעים 

 בשילוב עם ציטוטים מייצגים מהקורפוס.  יוצגו מיד הםחזרו על עצמם בראיונות שונים, ו

 השתייכות לישראל כמקום מגורים .1

. לישראלי השם מעניק –של ההורים בניגוד להשתייכות  מניע זה מתייחס להזדהות הגלובלית כעומדת

אל מקום כבהתייחסות לישראל ישראלי, אלא -אולם לא מדובר כאן בהשתייכות לקולקטיב הלאומי

 מגורים, כבית. המקרה הבא מדגים התייחסות זו:

 שם עברי, אני אוהב קצר, קולע. ]...[: עופר [146]

 חשוב לך שזה יהיה שם עברי? :מראיינת
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 שה מילואים יותר, אני ברחתי ממילואיםאני לא עו ]...[ : כן, מה אני גר בחול?עופר

: עופר לא עושה מילואים, והילדים שלי כולם יהיו בשק"ם, ולא ילכו לשירות קרבי. אני מאיה

 מחנכת אותם לזה.

 : ילכו, ילכועופר

 ?: אבל אתם כן קשורים לארץמראיינת

 : ברורעופר

של הילדים שלי בשביל : אנחנו מאוד קשורים לארץ, אבל אני לא אשלם את מחיר החיים מאיה

 )ר"ע י(. הארץ. אנחנו קשורים, כי פה אנחנו חיים ולא בגלל איזה ציונות שהיא, לא יודעת...

, כלומר ההימנעות להלן( 5.2.1)ראו סעיף  אינדיבידואליותכסותרת את הכאן מוצגת הקולקטיביות 

הקולקטיבית ת והלאומימשירות מילואים מצד האב, או משירות קרבי מצד הילדים משמעה ויתור על 

 לטובת האינדיבידואל וביטחונו.

 השתייכות לישראל כקולקטיב לאומי .2

 התראיינהמנהיגת מפלגת החזית הלאומית בצרפת, מארין לה פן, המתנגדת נמרצות לגלובליזציה, 

מגמת . במהלך הראיון הביעה את התנגדותה ל(30.06.2011) 2012לעיתונות הצרפתית לקראת בחירות 

קריאת , משום שהם מובילים להתבוללות שמשמעה ים שנולדו בצרפתיילודבשמות גלובליים ל הבחירה

אביא  .(410-408: 2013)קליפטון,  יילודההם וכלפי המדינה שבה חיים של ההורים, מעניקי השם, תיגר 

 : כאן את אחת התגובות התומכות שפורסמו באינטרנט בעקבות דבריה

י זר שלא ניתן לבטא )בצרפת(? בוא נהיה גאים בשפה ובמורשת שלנו. על כל "מדוע צריך להצמיד לילד שם פרט

להראות את ההשתייכות שלהם למדינה הזו, לשפה שלה ולתרבות שלה"  ,אלה שבחרו בצרפת כמדינה שלהם

 (.411-410: 2013)קליפטון, 

עם  רפתים שנולדו בציילודמגמת הבחירה בשמות גלובליים לל המגיב קושר בדבריו את התנגדותו

למדינה,  –ללאום  יילודאת ההשתייכות של המטשטשת שם גלובלי , בחירה בו. לדעתהזדהותו הלאומית

 . לשפה ולתרבות

 של דליה נוימן: ל מחקר זה. כך למשל נכתב בפוסטזו עולה גם בקורפוס שכגדות נהת

כה גיליתי, כ לא מזמן הייתי בג'ימבורי פופולרי, שבו הילדים מדביקים לחולצה עיגול עם שמם. [147]

 רומי-אלה בתימהון גובר והולך, שהילדים שלי עם השמות העבריים שלהם הם כמעט מיעוט.

קפצו בטרמפולינה. עולים חדשים? טומי ו רויטיפסה על החבלים,  מוריןהתגלצ'ה לארגז הכדורים, 

יש גאווה ]...[  ממש לא. ההורים שלהם דיברו עברית שוטפת במבטא מהרצל פינת ז'בוטינסקי

-. זה אמיתי. הדוגמאות האחרות שהוזכרו כאן הן, בעיני, מגהרועיוב רפאל, בגלי, בדניאלהב

 .)ב' א( קישקוש. וונאבי
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 התנגדות לירידה מן הארץ .3

 –הסב  ,זה מהתנגדות לירידה מהארץ. במקרה הבא למשל ניעמונעת במ להזדהות הגלובליתההתנגדות 

 שהמשפחה מתכננת לעזוב את ישראל:ש שור נכדתו מחהתנגד לשמות הגלובליים שהוצעו עב ,אבי האב

ואמרתי לו: זהו, יש לילדה שם, אתה יכול להיות רגוע ]...[ הוא ]לסבא[ : אז הלכתי אליו יובל [148]

 אמר: צריך להיות לילדה שם. 

והוא גם היה הפוסל העיקרי של רוב השמות, כי הם לא היו שמות ישראליים, והיה לו פחד  :מרינה

 .)ר"ע ה( בוחרת שם לא ישראלי, אז אני מתכננת לעזוב את הארץ גדול שאם אני

אינה מצד מעניקי השם, אלא מצד בני המשפחה האחרים.  להזדהות הגלובליתבמקרה הזה, ההתנגדות 

עם זאת ניכר מהראיון כי התנגדות זו השפיעה על ההורים בתהליך בחירת שם התינוקת, והובילה לקושי 

 משמעותי למצוא עבורה שם.

 פתחול פנהא .4

. כך עולה למשל מהמקרה טרנד", כלומר כמגמה אפנתית חולפתכ" להזדהות הגלובליתמניע זה מתייחס 

 עברי:-שבו מסבירים ההורים מדוע חשוב להם לבחור לילדיהם שם ישראלי ,הבא

 : אוקיי ולפי מה הכנסתם את השמות לרשימה?מראיינת [149]

 : אני אוהבת...טלי

 .. .לואיז: שם ישראלי, לא טל

 : למה חשוב לכם שם ישראלי?מראיינת

 : שורשי כזה,טל

 : כן, אנחנו אוהבים שמות ישראליים, קלאסיים, אבל קצרים ]...[טלי

 ו... ידוו שון: זה גם שמות שהם תמיד קלאסיים, זה לא שיש לך עכשיו מודה של טל

 : כן, ברשימה היו שמות ש...טלי

 .)ר"ע ד( : הכול היה סטנדרטיטל

ישראלי הוא שם קלאסי וסטנדרטי, כלומר שם שיהיה רלוונטי עוד שנים -כי שם עברידברים מהמשתמע 

 טרנד חולף.שמות שמשקפים  הם רויו שוןכמו  יםגלובלי מותרבות, ואילו ש

 

העומדים מאחורי הזדהותם עם ניכר כי השפעת הגלובליזציה משתקפת במניעי ההורים וסביבתם 

הצגתי מניעים אלה במרוכז במטרה ם לה. בשני הסעיפים שלעיל הגלובליזציה או מאחורי התנגדות

 הזדהותם של המרואיינים, כפי שזו משתקפת בבחירת שמות ילדיהם.ללהעמיק את הדיון הנוגע 

 

 

 קטגוריותסוגיות שעלו מקשרים בין  5.2

הם קשרים תוכניים שניתן ל –קשרים מסוגים שונים  עלו המחקרמקורפוס  הופשטוש תקטגוריובין ה

 ; קשרים מבניים שבאים לידי ביטוילפי קבוצות נושאים )ראו תרשים ה( תקטגוריוביטוי בארגון ה

 שהםשונות  תקטגוריובין  םקשריו(; 3סעיפי פרק ארגון )ראו תרשים ה ו קטגוריותבהיררכיה של ה

ם משו ,באלה האחרונים בסעיף זה אתמקד פרי התייחסותם של ההורים. הםסובייקטיביים, כלומר 

הראשונה נוגעת  –שהם מעמידים שתי סוגיות מרכזיות בנושא הגלובליזציה שבו עוסקת שאלת המחקר 
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והשנייה היא למעשה  ;לניגוד בין הלאומיות לבין הגלובליות, כפי שהיא מתבטאת בקורפוס המחקר

 של הזדהות גלובלית.  הקטגוריהשל הזדהות לאומית לבין  קטגוריההחיבור בין ה

 קטגורייתמקשרת, למשל  קטגוריהבאמצעות  תקטגוריונמצאו קשרים בין  הללווגיות סשתי המעבר ל

מקשרת בין הנימוקים הלשוניים )האטימולוגיים והפונטיים( לבין הנימוקים הסוציולוגיים   "שפת אם"

 ,שעומדות בניגוד זו לזו, כך למשל שם שנבחר תקטגוריוהנוגעים לרקע הסוציולוגי של ההורה. ישנן 

תיות רבות )ראו (, עומד בניגוד לשם שנבחר כי הוא מכיל או3.4.2.3.5נשמע קצר )ראו סעיף הוא ש משום

 בהם בפרק זה. אדוןואולם אין לקשרים אלה תרומה לשאלת המחקר, ולכן . (3.4.2.1.1סעיף 

 

 לאומיות בניגוד לגלובליות 5.2.1

 –רה את הניגוד הקודם לו כרונולוגית בטרם אעסוק בניגוד שבין הלאומיות לבין הגלובליות, אציג בקצ

 מסקירת הספרות עולה כי ההזדהות הגלותית משתקפתהניגוד בין הגלותיות לבין הלאומיות הישראלית. 

, והיא קודמת בזמן להזדהות הלאומית )ראו סעיף 1880בהתפתחות דפוסי השם הפרטי בישראל למן 

בהגדרתן, שכן ההזדהות מוציאות זו את זו ת( ישראלי-)הגלותית והלאומיתשתי ההזדהויות (. 1.1.5.2

-(, ואילו ההזדהות הלאומית142: 1988ליהודי הגולה )ויטמן, הגלותית מאופיינת ברצון להשתייך 

כך  (.147: 1988ישראלית מאופיינת ברצון להשתייך לבני הלאום הישראלי שנולדו בישראל )ויטמן, 

ניגוד דיכוטומי, כלומר מה כישראלית( הוא -ומיתשהקשר בין שתי ההזדהויות הללו )הגלותית והלא

( על 136-131: 2008שגלותי אינו ישראלי ולהפך. ניגוד דיכוטומי זה בא לידי ביטוי במחקרה של רום )

כלפי של המרואיינות מחקרה עמדה שלילית מ עלתהשמות המשפחה של נשים לאחר נישואיהן. בנוסף 

 נובעת, לדעת רום, מהניגוד בין הגלותיות לבין הציונותשמות משפחה הנתפסים כגלותיים. עמדה זו 

גם בקורפוס של מחקר זה מתגלה  שכלפיה וכלפי שמות המשפחה המאפיינים אותה עלתה עמדה חיובית.

המעידים על הזדהות  פרטיים הימנעות משמות עמדה שלילית כלפי הגלותיות המתבטאת במגמה של

(. העיסוק 3.4.3.3.1.1-ו 3.4.2.3.7ל פניהם )ראו סעיפים עבריים ע-ובהעדפת שמות ישראליים גלותית

 –ההזדהות הגלותית להזדהות הישראלית )דרך ההזדהות הציונית( נעשה כאן משתי סיבות שינוי של ב

 ;(1.1.5.2ראשית משום שהוא עומד ברקע של המעבר מהזדהות ישראלית להזדהות גלובלית )ראו סעיף 

י אין קשר בין גלותיות לבין גלובליות, אף על פי ששתי ההזדהויות ושנית משום שהיה עליי להבהיר כ

 יכולות להשתקף בבחירת שמות פרטיים הלקוחים משפות זרות.

, קיימת 3.4.3.3.4אינו דיכוטומי בהגדרתו, שהרי כפי שראינו בסעיף הניגוד בין לאומיות לבין הגלובליות 

זאת מרואיינים מסוימים תופסים אותו כניגוד הזדהות שמשלבת בין הלאומיות לבין הגלובליות. עם 

נגדים מזדהים עם הלאומיות הישראלית המתבדלת ומת אשרמרואיינים , כך למשל אצל דיכוטומי

(. מרואיינים אחרים מתייחסים להזדהות הלאומית 3.4.3.3.3)ראו סעיף  להזדהות הגלובלית המתבוללת

ד של הרצף נמצאת הלאומיות ובצדו השני , כלומר בצד אחניגוד רצףאל ולהזדהות הגלובלית כ

כאן  5.2.2. התייחסות כזו משתקפת בין היתר באינטגרציה בין שתי ההזדהויות )ראו סעיף הגלובליות

 בהמשך(.

אביא כאן מקרה מתוך קורפוס המחקר, ובו מתבטא הניגוד בין ההזדהות הלאומית לבין ההזדהות 

האב )ומשפחתו( לכיוון  – י התינוקת מושך לכיוון אחרד מהורכל אח – שם לתינוקת בבחירת הגלובלית

החלטה, ולילדה  מתקבלתעד כדי שלא ההזדהות הגלובלית,  ישראלית והאם לכיוון-ההזדהות הלאומית
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. 23, אף על פי שניתן היה להעניק לה שני שמותניתן לילדה רק שם אחד באופן רשמימוענקים שני שמות. 

 , כתלות בקורא השם ובנסיבות, כפי שנראה מיד:מישלו שלי –בפועל היא נושאת שני שמות 

 ?שלי: אוקיי, ואז העליתם את השם מראיינת [150]

 כן, אבא שלו בדיוק היה בביה"ח :מרינה

 : גססיובל

בא ואמר לו  [יובל] , ואז הוא]של אביו של יובל[ זה ממש היו הימים האחרונים שלו :מרינה

 .שלישקוראים לה 

, אז הלכתי אליו ואמרתי לו: זהו, יש לילדה שליו כבר שיקראו לילדה : מה זה, אנחנו סיכמניובל

אז הוא  –שם, אתה יכול להיות רגוע. אבא שלי היה פולני בקטע ביני ובינה ]...[ וגם בקטע של השם 

וכאלה דברים, אבל הוא אמר: צריך להיות  "מתוקה"ו "חמודה", וקרא לה "אין שם"קרא לה 

 לילדה שם. 

ם היה הפוסל העיקרי של רוב השמות, כי הם לא היו שמות ישראליים, והיה לו פחד והוא ג :מרינה

 גדול שאם אני בוחרת שם לא ישראלי, אז אני מתכננת לעזוב את הארץ.

 גם כל הזמן העדפתי שמות ישראליים ]...[: אני יובל

זוכרת שעוד  , אבל אנישליבקיצור, חשבנו על שם, ועוד לא הייתי ממש סגורה על  ]...[: מרינה

, אולי פחות 14. ככה בצחוק, הייתי בת שלי שלוהייתי קטנה רבנו, אני ואח שלי מי יקרא לבת 

לתינוקות, אז  מישל, אבל לא הייתי סגורה עליו, ויש חברת שלי –אולי, אמרנו שזה שם נחמד 

 , וחשבתי עליה, וזה התלבש לי טוב.מישלבמקרה אנחנו קיבלנו אמבטיה והיה כתוב עליה 

 : לפני זה לא עלה לך השם הזה?מראיינת

 : לא, פתאום זה בא לי.מרינה

: אני חושב שאני אמרתי את השם הזה. וככה חשבנו על שמות לועזיים ולא לועזיים וזה, ואז יובל

 ו... עוד איזה. אמיליהעליתי 

 ?אמילי: ולמה פסלת מראיינת

 ]...[ : לי נראה פחות מתאים שם לועזייובל

 איך היא כתובה בתעודת זהות?: אז מראיינת

 רשמתי אותה בלי לשאול אותו. [צוחקת] :מרינה

 , היא עשתה מחטף וגנבה לילדה את השם. שם גנוב.מישל: יובל

 .שליואני לא מרשה לאנשים לקרוא לה  :מרינה

 : ואיך קוראים לה אנשים אחרים?מראיינת

 מישל :מרינה

 שלי: יובל

 חכים שהיא תגדל והיא תחליט.ככה אנחנו אומרים. אנחנו מ :מרינה

 " מישלי: "מראיינת

 מישליכן, דודה שלה אומרת  :מרינה

 .מישמיש, בגן קראו לה מאשקה, אמא שלך קוראת לה מליליש: את קוראת לה חצי מהזמן יובל

 אחת הגננות בגן, בטעות. שליהיא קוראת לה  :מרינה

 .שלי: לא טעות, ככה צריך. אצלי במשפחה קוראים לה יובל

                                                 
 .פרטי"לילד שם  רשאי כל אחד מהם ליתן ,באין הסכמה בין ההורים: "4( סעיף 1956חוק השמות התשט"ז )לפי  23
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]...[ 

 : ואיך התגובות במשפחה לזה שיש לה בעצם שני שמות?מראיינת

. אחרי זה מרינה התחילה מישלובצד של מרינה קראו לה  שלי: בהתחלה אצלי קראו לה יובל

, ועכשיו יותר חוזרים מישללכעוס, וכולם התחילו לפחד ממרינה, אז כולם התחילו לקרוא לה 

בגן, והתחיל  מישמיש. אח שלי התלהב שקוראים לה וכל מיני כאלה שלי ומישמישלקרוא לה 

 לקרוא לה ככה, ואמא שלי לפעמים ככה, לפעמים ככה.

]...[ 

 ?שליומעדיף את  מישל: ולמה אתה שולל את מראיינת

: גם כי אני חושב שיהיה לה יותר קל, למרות שהיום יש יותר נטייה גם במגזר הרוסי, אבל לא יובל

חצי לועזיים, אבל אני חושב שעדיין יש אחוז גבוה של שמות לא רק, לתת שמות לועזיים או 

 לועזיים, ואני חושב שיותר קל להשתלב מבחינה חברתית וכל מיני כאלה דברים.

 : למה אתה מתכוון חצי לועזיים?מראיינת

 : שם שהוא גם וגם ]...[יובל

 : אוקיי, מראיינת

א לא כל כך מוכר ככזה, נפוץ פחות. זה גם זה גם שם לועזי, למרות שבישראל הו שלי: עכשיו יובל

 שם שהוא יפה ועדין, לדעתי...

 : חשוב לך שהוא גם לועזי?מראיינת

אבל לה כן. פשוט בהתחלה כשהעלינו את השם הזה, אז מרינה אמרה מה זה בכלל  ,: לי לאיובל

, מעבר השם הזה? איך זה בכלל באנגלית? אז הראיתי לה שיש כזה שם גם באנגלית, שהוא קיים

באנגלית ספרותית זה אחו ושיפול של גבעה או משהו  "שלי"לעובדה שיש סופר ש... מסתבר ש... 

 , לא? דווקהכזה, יפה 

: ]...[ אני חושב שגם חלק מהסיבה שהיא לא אוהבת שמות ישראליים זה כי כשהם הגיעו יובל

 .)ר"ע ה( השפיע עליהלארץ, היה לה כאן כמה חוויות לא נעימות עם ישראלים, וזה כנראה גם 

 ישראלית-משקף את ההבדלים בין ההזדהות הלאומיתבנוגע לשם התינוקת חוסר ההסכמה בין ההורים 

בות בחברה הישראלית ובבחירת שם פרטי שהוא גם מילת יחס לתהמאופיינת, לפי הדברים שכאן, בהש

ירידה מהארץ ובחירה שמשמעה  לבין ההזדהות הגלובלית[(, 33בעלת משמעות בעברית )ראו מובאה ]

בשם פרטי שקיים בלקסיקון השמות הפרטיים האנגליים )שם של סופר( והוא גם בעל משמעות כשם כללי 

 . בשפה האנגלית

ישראלית לבין ההזדהות הגלובלית משתקף גם בסתירה שבין -הניגוד בין ההזדהות הלאומית

האינדיבידואליזציה, והיא  במרכזים צורכי היחיד נמצא האינדיבידואליזציה לבין ההזדהות הלאומית.

על ידי רצון לבחור שמות  50-באה לידי ביטוי בדפוסי בחירת השמות הפרטיים בישראל החל משנות ה

(. 68-60: 2008, שותפיו; נדב ו291-287: 2004; אלמוג 189-187: 1995)שטאל, ייחודיים לצאצאים 

מענה על שיחה שלאחר הראיונות, במסגרת ההאינדיבידואליות כמנוגדת למקומיות וללאומיות עלתה ב

 במקרה הבא:למשל השאלון. כך 

 טובתי האישית היא שקובעת ולא טובת החברה.]...[ : מאיה [151]

 וחשבתם על איזושהי דוגמה מסוימת כשעניתם על זה? :מראיינת

 : אני לא עושה מילואים יותר, אני ברחתי ממילואיםעופר

ם שלי כולם יהיו בשק"ם, ולא ילכו לשירות קרבי. אני : עופר לא עושה מילואים, והילדימאיה

 .)ר"ע י( מחנכת אותם לזה



- 126 - 

 

עדר ההתנגדות לשירות מילואים בצבא או לשירות קרבי ומשמעותי בו מבטאת התנגדות ללאומיות והי

 תמבטאוחינוך הילדים לכך לקיחת החלטות על סמך הטובה האישית של הפרט של תחושת פטריוטיות. 

 נדיבידואלית המאפיינת, כאמור, את הגלובליזציה. את הגישה האי

ניכר כי הניגוד בין הלאומיות הישראלית לבין הגלובליות מתבטא בתחומים שונים וביניהם בחירת שמות 

, ויש המתייחסים (3.4.3.3.3)ראו סעיף  ים. יש המתייחסים לניגוד זה כאל ניגוד דיכוטומייילודפרטיים ל

חסות לשתי ההזדהויות )הלאומית והגלובלית( כאל הזדהויות הנמצאות על אליו כאל ניגוד רצף. ההתיי

 הלא היא אינטגרציה בין שתיהן. –פני רצף, שיש לו אמצע, מובילה אותי לעיסוק בסוגיה הבאה 

 

 אינטגרציה בין הלאומיות לבין הגלובליות 5.2.2

וס המחקר כי לא מדובר בניגוד הלאומיות מנוגדת לגלובליות, ואולם, כאמור לעיל, לעיתים עולה מקורפ

דיכוטומי )מה שלאומי אינו גלובלי ולהיפך(, אלא בניגוד רצף שבקצהו האחד נמצאת הלאומיות ובקצה 

ליסטית קומהמגמה הל השינוי( תואר 1.2.5.2השני נמצאת הגלובליות. גם בסקירת הספרות )ראו סעיף 

(, כלומר ההסתכלות על הלאומיות 29: 2005, למגמה הגלובלית כציר, אולם שם מדובר על ציר זמנים )רם

)על בסיס  הגלובלית כאל קולקטיב חברהלעומת הגלובליות היא הסתכלות דיאכרונית. ההתייחסות ל

היא המשכה של  ההזדהות הגלובליתהובילה אותי לסברה כי  (828-821: 2011מחקרם של בוצ'ן ושות', 

רצון  –חברתי של האדם -ת על אותו צורך פסיכוההזדהות עם הקולקטיב הלאומי, שהרי שתיהן עונו

להשתייך לקולקטיב מסוים, בין אם הוא מוגבל לתחומי המדינה והלאום, ובין אם הוא רחב ומופנה כלפי 

 חוץ. 

גלובליות, ניתן להתבונן בתופעה מנקודת מבט סינכרונית, כקודמת לבנוסף להסתכלות על הלאומיות 

בעידן הגלובלי. בהסתכלות כזו מתגלות  –במקרה שלנו  –ימת כלומר על המצב הקיים בתקופה מסו

הן עם התרבות  –נקודות אמצע בין הלאומיות לבין הגלובליות, אשר משתקפות בהזדהות אינטגרטיבית 

להציג הלאומית והן עם התרבות הגלובלית. לאינטגרציה הזו יש ביטוי נרחב בקורפוס המחקר, ובחרתי 

 לה. כאן בהרחבה מקרה אחד שנוגע

במקרה זה מתבטאת ההזדהות האינטגרטיבית ברצון של ההורים, ובעיקר של האב, לבחור שם פרטי 

 :שראלי וגם מוכר כשם בעולם המערבישהוא גם י

: אני לא יודע אם את בודקת קריטריונים, אבל, או יש גרפים כאלה של מה יותר חשוב וזה, פביוס [152]

 וזה. חנה, שרה, לאהלא אבל כאילו היה לי חשוב כן שם ישראלי, אבל 

 : אוקיי, למה חשוב לך שם ישראלי או יהודי?מראיינת

: כי, אהה, דור שלישי לניצולי שואה, לא יודע, אני כן יש לי, כאילו אני לא מתעלם מאיפה פביוס

באתי ולאן אני הולך, יש לזה איזשהו הקשר. אני לא מפנה לזה את הגב, אבל לא ממש שיהיה 

 עתיק ומשעמם.

 : אוקייינתמראי

 : גם טיפה בינלאומי חשוב לי.פביוס

 : מה זאת אומרת טיפה בינלאומי?מראיינת

נגיד, אז זה  עמינדב: טיפה בינלאומי זה שכאילו שמישהו נוחת בחו"ל, אז אם קוראים לו פביוס

 קצת בעייתי בצרפת או באנגליה. 

 : אוקיימראיינת

 יותר קל לבן אדם להסתדר. : אבל שם שכאילו הוא גם מוכר בעולם זה, אזפביוס

 : עולם, כל העולם או מבחינתך...מראיינת
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: לא, בעולם המערבי. בסדר. ברור שבסין או ביפן או בהודו, לא בהודו זה יכול להיות, אבל פביוס

 בתאילנד זה יכול להיות בעייתי. שם מערבי כזה שגם מתקבל בסדר מבחינה מערבית.

 ב.. מיכאלהטאו : אוקיי, איך אתה חושב שיבמראיינת

, מישלמתחבר, יש לזה כל מיני, בכל מיני שפות וריאציות. זה יכול להיות  מיכאלה: אז פביוס

. זאת אומרת, זה לא ישבור להם את השיניים. יכול להיות מיקהאו  מיקיברוסית, או  מיקאלה

 שזה נובע מאיזה טראומה שלי באופן אישי, כי השם שלי הוא לא שם ישראלי. 

 : ממממראיינת

: וכשאני הייתי, הייתי צריך תמיד להציג את עצמי, אז אנשים כן התקשו, וזה כן עורר פביוס

לפעמים גיחוך בגיל צעיר או אי הבנות בגיל יותר מאוחר, והיה חשוב למנוע את זה, כי העולם הוא 

 קטן היום, ואתה לא יודע איפה אנשים יתגלגלו וזה.    

 : כן.מראיינת

]...[ 

היו אחים בתנ"ך. הבנים של דוד, של... לא, של דוד המלך? לא זוכר, יונתן ומיכל  שיו: עכפביוס

 היה שם משהו, אז אמרתי וואלה, סבבה.

 ?מיכאלהכאילו זה  מיכל: אה, מראיינת

 : כן, זה על הדרך.פביוס

 : זה חשוב לך שהשמות יופיעו באיזושהי וריאציה במקרא?מראיינת

, hard coreילו כן שיהיו מחוברים לארץ או למסורת, אבל לא : זה מתחבר למקודם, שכאפביוס

 אלא נגיעה כזאת.

 היה חשוב לך שיש עוד ורסיות לשם הזה במקומות אחרים? יונתן: אוקיי, וגם עם מראיינת

 לפתח איזה רעיון או לרוץ על זה : תראי, זה כבר כמו עטיפות של אלבומים, זה אתה רוצהפביוס

 .ג'וני, ג'ונתןזה  יונתןיש בזה גם "אל" ו מיכאלה ונתן,-ה-יבתי בראש: כאילו אני כן חש]...[ 

 : אז הכול ביחד זה חשוב לך.מראיינת

 .)ר"ע ז( : זה, זה המשיך את הטרנד, כאילו, זה בא טובפביוס

את ההגדרה שעליה  מחזקת, עולם המערביההתייחסות של האב לשם גלובלי כשם שמתקבל בעיקר ב

 . (1.2.1)ראו סעיף  על ערכי תרבות המערבבעיקר הגלובליזציה מבוססת יה מושתת מחקר זה, ולפ

להסביר את דירוגם של היגדים ההורים על השאלון המקוון, התבקשו המענה לאחר שהראיון, חלק ב

 מסוימים, וגם בשלב זה עלתה ההזדהות האינטגרטיבית: 

 .3יפים להישאר בארץ" כתבת : אוקיי, "כאשר אנחנו נופשים, אנחנו מעדמראיינת [152]המשך 

להכיר, ללמוד,  –. זאת אומרת יש לזה יתרונות ולזה יתרונות. כיף בחו"ל דווקה: כן, לאו פביוס

 לדעת... אבל גם בארץ נחמד.

 : אז מה אתה מעדיף?מראיינת

אז זהו, אני חושב שמהחופשים הכי מגניבים שהיו לי אי פעם בחיים היה ]...[  [צוחק]: סיני פביוס

יני כי זה פה קרוב וזה כל כך שקט ונעים וזה, וכשאתה מטייל בחו"ל אז אתה בדרך כלל במרוץ בס

 מטורף של לטייל ולהספיק, וזה לא ממש נופש. אז אין לי נוסחה מנצחת לדבר הזה, זה גם וגם

 .)ר"ע ז(

טיבית, מבטאת את ההזדהות האינטגר "אין לי נוסחה מנצחת לדבר הזה, זה גם וגם"אמירתו של האב: 

וההקשר שבו נאמרו הדברים מעיד על כך שההזדהות הזו באה לידי ביטוי לא רק בבחירת שמותיהם 

כלומר בעוד ים, אלא גם בתחומי חיים נוספים כגון בחירת מקום החופשה וסגנונה. יילודהפרטיים של ה
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, יילודרטי למחקר זה בדק ביטוי מעשי מסוים לרכיב ההתנהגותי בעמדות ההורים, והוא בחירת שם פש

מקרה זה מעיד על התרומה של  לעמדה ביטויים מעשיים נוספים, ובמקרה שכאן נחשף אחד מהם.

 השאלון כאמצעי מדד נוסף להתחקות אחר הזדהויות ההורים שהשתקפו בראיונות.

בתהליך הבחירה של  פרטי גלובלי מתבטא במקרה שלעיל הרצון לבחור שם פרטי עברי שהוא גם שם

. בשונה מכך ישנם מקרים בהם קיים שוני משמעותי יונתןו מיכאלה –ני ילדי המשפחה שמותיהם של ש

האחד מבטא הזדהות גלובלית והשני באופן ש –בין נימוקי הבחירה בשמות הילדים באותה משפחה 

ת של ההורים, הזדהות ישראלית. גם המקרים הללו מהווים, לדעתי, עדות להזדהות האינטגרטיבי

על כיווניות או  להצביע על קשה מדובר באותם הורים שבחרו את השמות השונים.רי מעניקי השם כי ה

הנראה מקרה , שכן שני יילודאחד ל יילודמ – שינוי עמדות שהשפיעו על ההורים בשינוי הזדהותם

 לבן הצעיר: ניצןלבת הבכורה והשם  מישלבראיון אחד, ובו ניתן השם  לכאורה ככזה נמצא רק

? אמרת שכן מישלבסוף והעדיף את  מיטלפסל את  ]הבעל[ דעת למה הוא: ואת לא יומראיינת [153]

 חשבת שהוא יעשה את זה. 

 ]...[ : לדעתי הוא גם חשב על יותר בינלאומי מאשר ישראליבוז'נה

 : ולמה? למה, את אומרת כל הזמן את הבינלאומי, תנסי לחשוב למה זה חשוב לכם?מראיינת

 ]...[ זה ישראלי, אבל... ניצןנלאומי. זה לא בי ניצן: זה פחות, כי בוז'נה

 ?ניצןמה, ספרי לי איך בחרתם את השם  ניצן: אוקיי ומראיינת

, שון: חיפשנו, האמת שחיפשנו הרבה מאוד זמן, כי רצינו שם בינלאומי, אבל, חשבנו על בוז'נה

 ב(. )ר"ע ד שלי ככה, אז אני בחיים לא אקרא לילשוןאבל אז אמרתי שיש כלבים שקוראים להם 

כשם ישראלי, אולם היא מסבירה כי  ניצןכשם בינלאומי ואת השם  מישלאמנם האם מציגה את השם 

  בינלאומי. ומכאן שלא חל פה שינוי עמדות.שם  למרות הרצון שלהם לבחורנבחר  ניצןהשם 

 הבתלעומת נימוקי הבחירה בשם  לייק היילודה בקטע הכתבה המתאר את נימוקי ההורים לבחירה בשם

אינטגרטיבית  תחילהעולה הבדל בין ההזדהויות המשתקפות בנימוקי ההורים ) )ראו כ' א( דבשכורה, הב

ואחריה לאומית(, אולם כיוון שמדובר בכתבה, אין לנו אפשרות לברר אם מדובר בשינוי עמדות, ואם כן, 

  .בעקבות מה הוא התרחש

 

 קטגורייתישראלית לבין -דהות הלאומיתההז קטגורייתעל שתי סוגיות שעלו מקשרים בין כאן הצבעתי 

. זאת במטרה להציג את התיאוריה שנבנתה תוך הבאת מקרים מייצגים לכל סוגיה ההזדהות הגלובלית

אשר הופשטו מהמקרים שבשטח. בסעיף הבא אתאר את הרפלקציה כלפי  תקטגוריומתוך הקשרים בין ה

  כתיבת עבודת התיזה שכאן.

 

 קשיים ובעיות 5.3

אפתח בהצגת הקשיים שניתן היה לפתור עוד יבת העבודה וביצוע המחקר עלו מספר קשיים. במהלך כת

קשיים שלא נפתרו, הצגת במהלך המחקר והם מוצגים כאן כחלק מהרפלקציה שלי על התיזה, ואמשיך ב

  למוד מהם להמשך.הסיק ולללנסות להבין מדוע התעוררו וכדי ויוצגו כאן כדי 

הגדרת המושגים התיאורטיים שעליהם  בעקבותגיבוש ספרות המחקר עלה מתוך קושי הראשון ה

מגוון מונחים  ובנושא הגלובליזציה, שמשמע בלבול מונחיםמתבססים העבודה והמחקר כולו. בעקבות 

עשה אלהחליט מהם המונחים שבהם ממני  נדרשהמתארים תופעה אחת ומגוון הגדרות למונח אחד, 

  בדרך זו נפתר קושי זה. שימוש במסגרת העבודה ולהגדירם.
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בעת ביצוע המחקר עלה קושי הנוגע לאתיקת המחקר, והוא הקושי לאתר נשאלים שיסכימו להיחשף עם 

שמותיהם הפרטיים, ולעיתים גם עם שמות המשפחה ופרטים מזהים נוספים, תוך חשיפת שמות ילדיהם 

 משותפיםאיינים דרך מכרים מרוהיה פנייה לקושי זה, הפתרון לוהנימוקים שהובילו לבחירה בהם. 

 משתתפי המחקר.  איסוףשסייעו לי ב

תי לבחור ואופיו האיכותני של המחקר הובילו אובמלואו בפני המרואיינים אי חשיפת נושא המחקר 

עמדותיהם ומבלי להתייחס לשמות ילדי המשפחה או לסווגם מראש.  ןמרואיינים מבלי לדעת מה

שיתרמו לשאלת המחקר הנוגעת לקשר בין  תקטגוריובראיונות כתוצאה מכך עלה חשש כי לא יימצאו 

הגלובליזציה  ,כפי שהראיתי כלא מוצדק, שהרי, ואולם חשש זה נמצא גלובליזציה לבין שמות פרטיים

   רבות שהועמדו מתוך קורפוס המחקר. תקטגוריובאה לידי ביטוי ב

האחת נוגעת  – מענהלהן לתי לתת לא יכוו, במהלך ניתוח הממצאים אציג כעת שתי בעיות שהתעוררו

כלל )או באו לידי ביטוי באופן ביטוי באו לידי לא סקירת הספרות, אך  הועמדו על סמךש תקטגוריול

והשנייה נוגעת לקשיים עליהם הצביעו ההורים במסגרת המענה על השאלה  ;בקורפוס המחקרחלקי( 

  הפתוחה שניתנה להם בסיום השאלון המקוון.

 ה של "הזדהות דתית יהודית" )ראו סעיףקטגוריהראשונות שאציג כאן נכללות תחת ה תקטגוריושתי ה

, אלו באו לידי ביטוי בקורפוס תקטגוריו". הזדהות מסורתית יהודית"ו "הזדהות גלותית" ( והן3.4.3.3.1

באמצעות הימנעות משמות פרטיים המשקפים אותן.  אך רק על תקן הזדהות שההורים מתנגדים לה

הניח שאם אוכלוסיית המחקר הייתה כוללת זוגות הורים דתיים או חרדיים הייתה עולה סביר ל

של "הזדהות דתית יהודית" על סוגיה. דוגמות רבות לכך ניתן למצוא בפורומים  קטגוריהמראיונותיהם ה

 :24המיועדים לקהל יעד דתי. כך למשל מצאתי באתר "כיפה" בפורום 'הורים לפעוטות' את השיחוח הבא

 : מחר הברית ואין לנו שם!!!ילה ג.ה [154]

 אנא הושיטו יד לזוג הורים מבולבלים.

 –רצינו מאוד לתת שם לקטנצ'יק שיבטא את התחושה שהייתה לנו לאורך כל ההיריון והלידה 

שהקב"ה משגיח עלינו ומסייע לנו, שהכול לטובה, שיש על מי לסמוך. מבחינת משמעות נניח, אני 

, אבל ברור שלא אתן לילד ששוקל שלוש קילו כזה שם כבד. אז טוביהאו  שמריהמאוד אוהבת את 

 זה מבחינת המשמעות של השם שאני מחפשת. 

 וחוצמזה, שלא יהיה שם מאוד מאוד נפוץ.

 כל רעיון יתקבל בברכה ושמחה. 

 : שם קצת נפוץ אבל לא מדיי.טולטולית

 .אנחנו גם רצינו שם עם כזו משמעות, ובחרנו ברועי

עתנו ממש מבטא את השגחת ה' והשמירה תמיד ולאורך ההיריון בפרט. זה השם הזה לד

י לא אחסר".  מתהילים: "מזמור לדוד ה' רֹּע 

 בדיוק זה..

 מזל טוב ובהצלחה!

בבחירת שמות שמבטאים את השגחת האל על ההזדהות היהודית מסורתית משתקפת  שלעיל במקרה

רי האם המשיבה לה ומביאה אזכור מספר , כפי שעולה הן מדברי האם המתייעצת והן מדביילודה

. סביר היא שמייצגת את השגחת האל רועיתהילים. האינטרטקסטואליות של אזכור זה שבו מופיע השם 

                                                 
 .21.11.2013-ב נשלף http://www.kipa.co.il/community/show/8811332 25.07.2012-פורסם ב 24

 

../../../../../../Application%20Data/Microsoft/Word/25.07.2012%20http:/www.kipa.co.il/community/show/8811332%20נשלף%20ב-21.11.2013
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יה החרדית נמצא ביטוי גם להזדהות הגלותית הנכללת, כאמור, תחת ההזדהות ילהניח כי באוכלוס

 יהודית.  -הדתית

. הכוונה בהזדהות התייחסות בקורפוס המחקרת נותרה ללא של עמדה אידיאולוגית ציוני הקטגוריה

גלי בשאפיינה את מתיישבי הארץ  יהודית-ישראלית אנטי-אידיאולוגית ציונית היא להשתייכות ארץ

 אלה נימוקי הבחירה שמהם עולה הזדהות זו: ,(199-198: 1998לפי בית הלחמי ). העליות הראשונים

מקראית שמתוארת  תדמואו של  אל כנענישל , יהודית-אנטית דמו שלבחירה בשם משום היותו שם 

בחירה ו ;לאומית-בעל קונוטציה ציונית ידוע בחירה בשם משום היותו שם של איש ;כמתנגדת לרצון האל

זו נותרה ללא  קטגוריהאני מניחה כי . לאומית-בעל קונוטציה ציונית טופונימי בשם משום היותו שם

. 2000יה הוגבלה להורים של ילדים שנולדו אחרי שנת יום שהאוכלוסמשהתייחסות בקורפוס המחקר, 

אם היו נכללים באוכלוסיית המחקר הורים שנולדו להם ילדים בראשית המדינה, היינו צפויים למצוא 

 (.1.1.5.2ביטוי לעמדה זו. זאת לפי ספרות המחקר )ראו סעיף 

רבות המזרח הרחוק". לפי תיאוריית נוספת שנותרה ריקה מהתייחסות היא "שם הלקוח מת קטגוריה

סימטריים בין הפריפריה לבין הזרם המרכזי שמניע את -מיזוג התרבויות מתקיימים יחסים א

(. ואולם בקורפוס 1.2.2.6)ראו סעיף  ארצות הבריתהגלובליזציה ומזוהה עם מדינות המערב שבראשן 

על הגלובליזציה, כפי  (ק ממנהשהמזרח הרחוק הוא חל)ביטוי להשפעת הפריפריה  נמצאלא  המחקר

ים בישראל. אניח כי במחקר שהיה מתייחס לשינוי שמות יילודשהיא משתקפת בבחירת שמות פרטיים ל

זו. כך למשל במקרה המפורסם  קטגוריהים, היינו מוצאים התייחסות ליילודפרטיים, ולא לבחירת שמות 

 :25של שינוי שמו של תמיר קמחי לרפיק

, שמי המקורי, אני תמיר קמחישנה ואני אוהב אותו ]...[ ל 12יבלתי לפני הוא שם רוחני שק רפיק [155]

זר, ובכל פעם שאני פוגש אותו בעיתון או באינטרנט עולה בי אותה תערובת רגשית של נוסטלגיה 

רוח -( כלומר להתחייב להיות תלמידsannyasinוריחוק ]...[ הפחד מההסמכה להיות סניאס, )

לק מהשלת העבר, התערבב אצלי עם הדאגה מהתגובה בתקשורת שגוזר על עצמו שם חדש כח

להחלפת השם. "יעשו ממך קציצות בארץ" לחשתי לעצמי באימה. לפני טקס ה"סניאס" הטריד 

אותי פחות איך מספרים על כך לאמא ואבא )"מה נשמע בארץ? אהה... אני כאן בכת. כולם פה 

אצל רוב  , אלא יותר מה יהיה שמי בטלוויזיה.גלימות אדומות ו... אגב, יש לי שם חדש"(לובשים 

האנשים הדרך הרוחנית היא עניין פרטי, דיסקרטי, ואצלי, בגלל שהייתי סלב באותם הימים 

 11יכולתי לנבא ששינוי השם יביא גם לתגובה ציבורית. הטקס היה מרגש,  –)ומאד מוחצן( 

אחת, מקבלים בחיבוקים  ישראלים לקחו סניאס ביחד איתי, יושבים באולם כולם כדבוקה

, סוזי סורדם, אלון שנהיה סמבודיוריקודים את השבים מטקס החניכה: את שרון שנהייתה 

? הסתכלתי שוב ושוב על האותיות רפיק. רפיקואת תמיר שקיבל את השם  שאקילהשנהייתה 

-אל-פרידשבתעודה שקיבלתי, מחפש אם אולי נפלה שם טעות. לא הבנתי איך דווקה עליי נגזר ה

, ובמקום זה קרישנמורטיהזה... כל כך רציתי שם הודי מתנגן, אליעזר -בן-פואדהזה, האטרש 

קיבלתי שם של ערבי. ההיה זה ג'קי לוי שצחק ברדיו ואמר "בשביל מה תמיר קמחי נסע עד הודו 

 כדי לקבל שם של דרוזי? הוא היה יכול לנסוע לעוספיה".

                                                 
 http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/597/850.html. 6.200720.0-מעריב, פורסם ב nrg"בעזרת השם", אתר  25

 .21.11.13-ב נשלף 
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מימוש של צורך  ות את שמם ולקבל שם הודי הוא למעשההרצון של תמיר ושל ישראלים נוספים לשנ

, צורך זה מאפיין את "העידן החדש" והוא ביטוי 1.2.5.3חדשה. כאמור בסעיף  רוחני ביצירת זהות אישית

 הגלובליזציה בעולם בכלל ובישראל בפרט.  שללאחת מן ההשפעות הפריפריאליות 

מענה לשאלה הפתוחה שניתנה למרואיינים בסוף שתי הבעיות שאדון בהן כעת עלו מהדברים שנכתבו כ

ובה הם התבקשו לחוות דעתם על השאלון. אחד מהנשאלים העלה קושי לדרג חלק השאלון המקוון, 

הבחנה בין העולם המערבי לבין כמקשה אחת, ללא כל העולם מההיגדים, משום שהם מתייחסים ל

 עוזי:  כתבכך  מדינות ערב.העולם המזרחי ו

נוסחות יותר מדיי בכלליות, למשל האם אני מרגיש בבית בארצות אחרות. ברור יש שאלות שמ [156]

  .שבאפגניסטן ואיראן אני לא ארגיש בבית, בניו זילנד הרבה יותר

ההבחנה של עוזי בין מדינות המזרח לבין מדינות המערב באה לידי ביטוי גם בהסברי ההורים לדירוגי 

 : הלאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים"ההיגד "דירוג ההיגדים. כך למשל אמר טל בעקבות 

אם מסתכלים על התרבות המערבית יש הרבה משותף, זה לא שמיים וארץ ]...[ השאלה היא : טל [157]

  )ר"ע ד(. מזרח? מערב? –מה זה לאומים אחרים 

לצד היגדים כלליים מסוג זה לבקש מהמרואיינים לציין מהן המדינות שאליהן לכאורה אפשר היה 

, יחסו בעת הדירוג, ולהציע דוגמות של מדינות מהעולם המערבי, מהמזרח הרחוק, מארצות ערב ועודהתי

ולשנות בו  (255-254: 2007) 'ולארוץקלבלנד  שלהחלטה מתודולוגית להתבסס על השאלון  התקבלהאך 

 .לעיל( 2.2.2.2סעיף רק את הטעון שינוי )ראו 

פתוחה הוא ההתייחסות המורחבת שניתנה בשאלון קושי אחר שבא לידי ביטוי בתשובה לשאלה ה

 דנה:  כתבהולתרבות האמריקנית, כך  ארצות הבריתל

   , מה עם אנגליה??ארצות הבריתקצת יותר מדיי  [158]

כמובילת התרבות הגלובלית נבעה מהרצון לתת ביטוי  ארצות הבריתמטרת ההיגדים המתמקדים ב

לפיה האמריקנים מפיצים ומייצגים את נשאלים, לתפיסתם של חלק מהחוקרים, ואולי גם של חלק מה

 "אמריקני", "כלל עולמימוכרות ורווחות יותר כגון "במילים בשאלון שימוש נעשה לכן גם  הגלובליזציה.

 ", ולא במילה "גלובלי". כל זאת כדי שהנשאלים ידרגו את ההיגדים באופן המהימן ביותר.מערבי"ו

תי כי לא הייתה התייחסות לאינטרנט כאמצעי תקשורת בשלב כתיבת סיכום ממצאי השאלון הבחנ

"חשיפה לתקשורת המונים גלובלית", אלא רק לאמצעי  – 5 קטגוריהגלובלי בהיגדי השאלון שהשתייכו ל

התקשורת הגלובליים האחרים. כחלק מהשינויים שערכתי בשאלון המקורי של קלבלנד ולארוץ' היה 

עם זאת האינטרנט ותפקידו בעידן הגלובלי באו לידי ביטוי הן  להוסיף התייחסות לאמצעי חשוב זה. ראוי

 .שכאן והן בקורפוס הראיונות, שעליו התבסס עיקר המחקרבסקירת הספרות 

החל מגיבוש ספרות המחקר, דרך ביצוע המחקר וכלה  –כניכר עלו קשיים שונים בשלבי המחקר השונים 

וכל להשכיל מהם אן קשיים אלה בכנות, כדי שבניתוח הממצאים האיכותניים והכמותניים. הצגתי כא

 (.6.2להמשך חקירה בעתיד )ראו סעיף 
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 . סיכום6

 

בעקבות תהליך בחירת השמות הפרטיים נושא המחקר שבו עוסקת עבודת תיזה זו התחלתי להתעניין ב

ת של שלושה עשר אחייניי ואחייניותיי ושל בתי הבכורה. נושא זה הוביל אותי ליצירת קשר עם מנח

התיזה, פרופסור מיכל אפרת, וללימודי התואר השני בחוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה. במסגרת 

אפרת בסמסטר ב של שנת  סורהקורס "עיון לשוני וסוציולוגי בשמות פרטיים" שהועבר על ידי פרופ

 הלימודים תשע"א, נחשפתי לחקר השמות הפרטיים וכתבתי עבודת סמינריון על הקשר בין שמות

 פרטיים לבין גלובליזציה. סמינריון זה כלל את המחקר החלוץ של עבודת תיזה זו.

פתחתי את עבודת התיזה בהצגת הרקע התיאורטי הכולל את סקירת הספרות של שני התחומים הנוגעים 

שמות פרטיים וגלובליזציה. העיסוק בעניינים לשוניים בא לידי ביטוי בשני תחומים  – לשאלת המחקר

חום השמות הפרטיים העיסוק הלשוני מתבטא בהיותו של שם העצם הפרטי קטגוריה לשונית אלה. בת

(. נוסף לכך בחירת שם פרטי 1.1.2הנבדלת משם העצם הכללי באמצעות הבחנות לשוניות )ראו סעיף 

 (. בתחום הגלובליזציה העיסוק3.4.2-ו 1.1.5.1מערבת לעיתים נימוקים לשוניים שונים )ראו סעיף  יילודל

הלשוני מתבטא הן בקיומה של שפה גלובלית שמפיצה את התרבות הגלובלית ברחבי העולם )ראו סעיף 

(. הנחות היסוד של מחקר זה מבוססות 1.3.1( והן בהתבוננות בקשר שבין שפה לחברה )ראו סעיף 1.3.1.1

 קצרה:והן יוצגו כאן ב על הקשר שבין שפה לחברה בכלל ובין שמות פרטיים לגלובליזציה בפרט

)ראו  מעניקי השם -חושפת הזדהויות של ההורים ובהימנעות משמות אחרים בחירה בשם פרטי מסוים  -

 ;(1.3.1.2ותת סעיפיו וסעיף  1.1.5סעיף 

-ו 1.1.5.2)ראו סעיפים  שינויים חברתיים ותרבותיים, ביניהם הגלובליזציהיכול לבטא השם הפרטי  -

1.3.1.2); 

 ;ותת סעיפיו( 1.2.5)ראו סעיף  החברה הישראליתעל  ההגלובליזציה משפיע -

יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות )ראו המבטאים את התרבות הגלובלית פרטיים בחירה בשמות  -

 (.1.3.1.3סעיף 

מסקירת הספרות עלה כי הקשר בין שמות פרטיים לגלובליזציה בא לידי ביטוי בשתי הזדהויות של 

ההזדהות עם התרבות  –קי בחירת השמות הפרטיים של ילדיהם משתקפות בנימוההורים אשר 

 הגלובלית וההזדהות האינטגרטיבית )עם התרבות הלאומית ועם התרבות הגלובלית במקביל(. נוסף לאלו

המשמשות כעדות להשפעת  תקטגוריובמהלך ביצוע המחקר וניתוחו הזדהויות אחרות ו זיהיתי

 הגלובליזציה על ההורים, מעניקי השם.

קונסטרוקטיביסטית שמנסה -כפי שתואר בפרק השני, המחקר שבעבודה זו מבוסס על הגישה האיכותנית

כזאת . משתתףלחשוף תהליכים פנימיים, אמונות, מחשבות וכוונות על פי נקודת הראייה השונה של כל 

המחשבות, הרגשות, ההשקפות  שמטרתו להבין ולתאר אתהיא המתאימה ביותר למחקר הנוכחי 

 בבחירת שמות ילדיהם. , כפי שאלה מתבטאיםהוריםהזדהויות של והה

לצורך ניתוח הממצאים נעזרתי בתיאוריה המעוגנת בשדה השואפת להביא את נקודת מבטם של 

 שנערך על פיניתוח התוכן ועל ידי כך להגיע לממד הפרשני שעומד במרכזו של ניתוח התוכן.  המשתתפים

 (, כלל29: 2010בתוך שמעוני,  1990, שטראוס וקורבין ;135-133: 1988האצ'ינסון, קידוד )שלבי  השלוש

חיפוש מרכיבים בולטים, חשובים, רלוונטיים וחוזרים על עצמם במאגר הנתונים שנאסף. מרכיבים אלה 

 שהוצגו בפרק השלישי של עבודה זו. תקטגוריוהם ה
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אלונם של קלבלנד ולארוץ' בפרק הרביעי של העבודה סוכמו ממצאי השאלון המקוון המבוסס על ש

(, ועליו ענו המרואיינים בתום הריאיון. שאלון זה סיפק מדד נוסף להשפעת הגלובליזציה על 2007)

 דברי המרואיינים. מהימנותהמרואיינים, ובכך הגביר את 

ותרמו לשאלת המחקר. בהתאם להשערתי, שהופשטו מקורפוס המחקר  תקטגוריובפרק החמישי דנתי ב

מרכזיות שתרמו באופן ישיר לשאלת המחקר והן, כאמור, הזדהות ההורים עם  תקטגוריונמצאו שתי 

התרבות הגלובלית והזדהות אינטגרטיבית )עם התרבות הלאומית והגלובלית במקביל(. נוסף לאלו עלתה 

שהתבטאה בהימנעות מבחירת שמות פרטיים גלובליים, בקרב המרואיינים התנגדות לתרבות הגלובלית 

א סיפקה מדד להשפעת הגלובליזציה על ההורים, מעניקי השם. מעבר לכך ניתן ביטוי לגלובליזציה וגם הי

בנוסף התחדדו  ., אך בצורה נקודתיתנוספות שעלו מקורפוס המחקר תקטגוריוולהזדהות עמה ב

 שלהלן. 6.1לגלובליזציה, כפי שאציג בסעיף ישירות הזדהויות הורים שאינן נוגעות 

 אציע מספר כיוונים להמשך החקירה.בהמשך ידושי המחקר ואת תרומתו, ואת חלהלן אציג 

 

 

  חידושי המחקר ותרומתו 6.1

הוא שם פרטי והנימוקים  –חדשני ומקורי בכך שהוא יוצא מעניין הנראה כמסוים מאוד מחקר זה 

הבלשנות . יש כאן תרומה של בארץ ובעולםלבדוק שאלות יסודיות וחשובות הנוגעת לחיינו  –לבחירתו 

גישות עיקר בשמות פרטיים נחקרו בישראל בשהרי לשאלות יסוד. המחקר מקורי גם בדרך המחקר, 

לעומתן המחקר האיכותני מאפשר לחשוף בצורה מהימנה תפיסות עולם של המרואיינים  כמותניות.

 הנוגעות להשתייכותם לחברה שבה הם חיים, ללא הכוונתם וללא חשיפת מטרת המחקר בפניהם.

חקר האיכותני אינו בהכרח מאשר השערות שהועלו בתחילתו, אלא מטרתו למצוא תשובות לשאלת המ

ואכן,  ממצאי המחקר  .(35-34: 1995המחקר על יסוד הראיות והמידע שמתקבל מהשטח )צבר בן יהושע, 

התגלה על סמך לגבי הזדהויות ההורים המעידות על השפעת הגלובליזציה. כך  את ההשערהמרחיבים 

כי הגלובליזציה לא משתקפת רק בהזדהות הגלובלית של ההורים או בהזדהות  המחקרורפוס ק

של  האלא גם התנגדות לגלובליזציה מבטאת את השפעתכפי ששיערנו, האינטגרטיבית שלהם, 

התנגדות זו באה לידי ביטוי בהימנעות של ההורים משמות פרטיים גלובליים,  על ההורה.הגלובליזציה 

ככלל, העיסוק המחקרי  אליה כאל מדד להשפעת הגלובליזציה היא חידוש של מחקר זה. וההתייחסות

 תקטגוריו עמידשמות פרטיים מסוימים היה חלק מרכזי מהמחקר וה בחירתבהימנעות של ההורים מ

 נוספות שתרמו לשאלת המחקר. 

יסוד של המחקר. נוסף לכך מחקר זה חידד הזדהויות שעלו במסגרת השערות המחקר ובמסגרת הנחות ה

התבוננות כלפי חוץ, כלומר כלפי המכנה בהגלובלית שאופיינה בהשערת המחקר כך ההזדהות הלאומית 

כהזדהות אינטגרטיבית בין ההזדהות גם המשותף הגלובלי בין הלאומים, התגלתה בקורפוס המחקר 

והן השתייכות  הגלובלית לבין ההזדהות הלאומית, הכוללת בתוכה הן השתייכות ללאום הישראלי,

התגלתה הזדהות  מעבר לכך. (3.4.3.3.4)ראו סעיף  כפי שכינו אותו חלק מהמרואיינים –ללאום היהודי 

 . (3.4.3.3.2)ראו סעיף  המשלבת בין ההזדהות היהודית להזדהות הישראלית

רים, של הזדהויות ההו תקטגוריועל סמך סקירת הספרות ציפיתי למצוא עדויות להשפעת הגלובליזציה ב

נוספות אשר נוגעות לנימוקים הפסיכולוגיים,  תקטגוריוואולם, כפי שרואים בבירור מתרשים ה, 

לנימוקים הלשוניים ועוד משקפות את השפעת הגלובליזציה על ההורים, מעניקי השם. ניכר כי השפעת 

  ערנו בתחילה.ימשתקפת בדרכים רבות יותר ממה שש הגלובליזציה על אוכלוסיית המחקר
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במחקר זה התייחסנו לשם הפרטי מתוך הסתכלות בתהליך הבחירה שעומד מאחוריו ד חידוש הוא כי עו

הנימוק אינו מכוון כלפי שם,  שהרי ,מראשו מסמן שניתן לסווגומכיל נימוקים שונים ומגוונים, ולא כאל 

ביל למסמן שונה נימוקים שונים מובילים לאותו מסמן, כפי שאותו נימוק יכול להואלא כלפי מקרה, ולכן 

יים, נמחקרים הכמותבניגוד ל . זאת(1.1.5 וראו גם סעיף ;2008נדב ושות  ;66-64: 2006אפרת, כדרך )

( 2008בתוך גריצן,  2002וגריצן )( וקפרלי 2000גרהרדס והאקנברוץ' ) (,1985דינור ) כדוגמת מחקריהם של

כתוצאה חירה, מניעים או נימוקים. מתייחסים אל השם הפרטי כאל תוצר שאין מאחוריו תהליך באשר 

שיכולים היו להיות  אמי ומיקהאיכותנית זו התגלו מקרים שבהם שמות כמו -מהסתכלות מחקרית

מסווגים במחקר כמותני כשמות המעידים על הזדהות גלובלית, התגלו כשמות המבטאים הזדהות 

, התגלה כשם המעיד מיכאלהכמו ישראלי -שם שהיה נראה על פניו כשם יהודי –ישראלית גרידא, ולהפך 

רק לאחר  "שם גלובלי"זאת ניכר כי ראוי להשתמש במונח  על הזדהות אינטגרטיבית של ההורים. לאור

זיהוי נימוקי ההורים לבחירה בשם המסוים, ויש להגדירו כשם המעיד על הזדהות ההורים, מעניקי 

 השם, עם התרבות הגלובלית באופן מלא או חלקי.

 רצונם של הוריםמאחורי למשל  ,חקרו במחקרים כמותנייםתופעות שנל אפשריות סיבות במחקר התגלו

( מצא מתאם בין בחירה 18, 5: 2004שקרנצלר )לבחור לילדיהם שמות גלובליים. בעוד  שלא נולדו בארץ,

מהארץ,  ירידתםבין ברית המועצות לשעבר ל בשמות גלובליים )לא ישראליים, לדבריו( על ידי יוצאי

ולחסוך  יילוד, והיא הרצון של ההורה להקל על הלמתאם סיבה אפשריתהסביר חקר שכאן הצליח להמ

הנושא שם  כילד, ממנו קשיים במקרה של הגירה עתידית לחו"ל. כל זאת בעקבות הקושי שהיה להורה

אותה סיבה עלתה גם מדברי . (3.4.1.2.6)ראו סעיף  בה ולהיקלט ישראללבטא בעברית, להגר לשקשה 

 היגרו במהלך חייהם לישראלשגם הם  שאינן שייכות לברית המועצות לשעבריוצאי מדינות  רואייניםמ

 עם שם זר שאינו מוכר בעברית. 

ישנם המהגרים שנכללו באוכלוסיית המחקר בחרו לילדיהם שמות גלובליים, אלא כל אציין כאן כי לא 

רבות היהודית לבין התרבות הישראלית שבחרו לילדיהם שמות מתוך תחושות הזדהות המשלבות בין הת

אותו רקע סוציולוגי הכולל הגירה של ההורה מחו"ל לישראל מוביל (. כלומר 3.4.3.3.2)ראו סעיף 

במקרים מסוימים חשוב להורה לבחור שם גלובלי שיקל  – יםיילודלבחירות שונות בכל הנוגע לשמות ה

עוניין לשייך את עצמו לישראל באמצעות ובמקרים אחרים ההורה מ ;על קבלת השם במדינות אחרות

גם את התגובות המנוגדות  השוני בין סוגי המקרים הללו ממחישבחירת שמות ישראליים לילדיו. 

ומצד שני התנגדות אליה ורצון לשמור על השתייכות  ;מצד אחד קבלת התרבות הגלובלית –לגלובליזציה 

  לאומית.

רבות שלא תרמו אמנם לשאלת המחקר, אך סיפקו מסגרת  תקטגוריו הועמדובמהלך ניתוח הראיונות 

נסיבות, לתהליך הבחירה בשם הפרטי באשר הוא. מסגרת זו הכוללת זמנים, אסטרטגיות,  חשובה

נימוקים ומשוב )חשיבה על תהליך הבחירה בדיעבד(, יכולה לשמש תשתית למחקרים איכותניים 

 וכמותניים עתידיים הנוגעים לחקר השמות הפרטיים.

יותר, מאשר מהראיונות לקבל מדד מהימן  אפשר היה ,השאלון המקוון שהיווה חלק מהמחקרבזכות 

. בנוגע למושפעות ההורים מהגלובליזציה ובנוגע לאופי ההזדהות שלהם איתה )חלקי או מלא(לבדם, 

השאלון פתח צוהר לתחומי החיים הרבים שאליהם קשורה הגלובליזציה )צרכנות, תיירות, תקשורת 

 מונים ועוד(, ואף חידד אצל חלק מהמרואיינים את עמדותיהם כלפיה. ה

, שמות פרטיים הם מדד לערכים חברתיים, ולכן מחקרם עשוי לשפוך אור על 1.3.1.2בסעיף  כפי שראינו

מידת המושפעות של החברה הישראלית מהגלובליזציה, ובכך יש לו חשיבות חברתית. ייחודו של מחקר 
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לביטוי  אפשר להעלות היבטים עמוקים ורחבים להשפעות גלובליות שלא זכו ,איכותניטמון באופיו ההזה 

 ולטיפול, נעלמו ונבלעו במחקרים הכמותניים.

כמייצגת  יילודאסיים בציטוט המבטא את עבודת התיזה שהובאה כאן ובו מתוארת בחירה בשם גלובלי ל

 בעידן הגלובלי: יילודאת סגנון החיים שחווה ה

והיילי רואה "פרפר נחמד" ו"ססמי סטריט", יודעת לספור עד עשר . היילייילי היא כל כך אבל ה'[ 121]

אוכלת חומוס וטופו, לומדת לחלוק עם החברים שלה, מגלה חמלה בלתי  ABC -ולשיר את ה

היילי  נגמרת לבעלי חיים, לא מבחינה בין גזע, צבע, דת או מין ולא מפסיקה לפזר אהבה מסביבה.

יו יורק ויודעת לספר שיש שם פארק וסנאים. היא יודעת שהיא גרה בתל אביב ושיש כבר ביקרה בנ

  .)ב' ב( תה בשוויץ והדודה שלה חזרה מהודויפה חתולים והיא יודעת שסבתא הי

 

 

 כיוונים להמשך חקירה 6.2

ר ביצוע המחקבמהלך וכמענה לבעיות ולקשיים שעלו שמוגש כאן כעבודת תיזה למ"א, כסיום למחקר זה 

הן משום המסגרת והן לשם ניקיון (, אציע כאן מספר כיווני חקירה אפשריים להמשך. 5.3)ראו סעיף 

. כיוון חקירה מוצע הוא בדיקה יילודמחקרי, נכון היה לייחד את המחקר לנימוקי הורים למתן שם לי

שינוי שם נוגע היות ש ?ים לשינוי השםכיצד משתקפת הגלובליזציה בנימוקדומה ומשווה לגבי שינוי שם: 

ולא לגבי זולתו, והן לנושא שם בוגר, מעניין יהיה להשוות בין חלק  –הן לנימוק של אדם לגבי עצמו 

לבין שינוי שם כמוסבר  ,לילדיהם וריםכלפי נימוקי הענקת שם על ידי ה שנמצא במחקר זההגלובליזציה 

 . (5.3, כפי שהראיתי בסעיף תרבות המזרח הרחוק שלהנוגעות להשפעתה  תקטגוריועל  י)וראו דברי

אוכלוסיות נוספות, למשל לראיין בנוסף להורים זה בקרב איכותני כמו כן מעניין לחזור על מחקר 

 הועמדושלא  תקטגוריודתיים וחרדיים, וכך לתת ביטוי ל –החילוניים, הורים ממגזרים אחרים 

גם שילוב של צדיק בשלב שני תראיונות עם אוכלוסיית המחקר החילונית. פנייה למגזרים שונים מה

מחקר כמותני משווה באמצעות המענה על השאלון המקוון. לצורך כך היגדי השאלון יצטרכו להיות 

אחת, זאת כדי ליצור אי תלות בין ההיגדים בשאלון ולאפשר בדיקת  קטגוריהמנוסחים כך שיתאימו רק ל

 מובהקות ותוקף.

רבות שלא תרמו אמנם לשאלת המחקר,  תקטגוריו הועמדוהראיונות  בעקבות ניתוח, 6.1כאמור בסעיף 

לתהליך הבחירה בשם הפרטי באשר הוא. מסגרת זו הכוללת זמנים,  חשובהאך סיפקו מסגרת 

לשמש תשתית  , כאמור,היכול נימוקים ומשוב )חשיבה על תהליך הבחירה בדיעבד(נסיבות, אסטרטגיות, 

ואני מקווה שגם בהצעות  ים לחקר השמות הפרטיים.למחקרים איכותניים וכמותניים עתידיים הנוגע

 .בחברה הישראלית באמצעות כלים לשונייםלעיון בעברית ובלשון ולעיון ם המחקר שכאן רות אלו
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 לוץ )ר"ח(ראיונות מחקר ח 

 ראיונות עומק )ר"ע( 

 כתבות )כ'( 

 בלוגים )ב'( 

 קטעי פורומים )פ'( 

 תכניות טלוויזיה )ט'(קטעים מצוטטים מ 
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 להשתתפות במחקר נספח א: בקשה
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 דף פרטים אישיים נספח ב:

 
 פרטי ההורים

 
 מקצוע שפת אם ץ לידהאר שנת לידה שם משפחה שם פרטי קרבה

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 פרטי הילדים

 
 שפת אם ארץ לידה שנת לידה מין שם משפחה שם אמצעי שם פרטי
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 שאלון המחקרנספח ג: 
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 ישור ועדת האתיקהא: דנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 160 - 

 

 
 ביצוע השתלמותאישור : הנספח 
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 קורפוס המחקר :ונספח 

 

 מחקר חלוץראיונות  .1

 
 :א ר"ח

, שני ההורים ילידי ישראל 41, גיל האב: 38)בת שלישית(. גיל האם:  2007הילדה נולדה בשנת  רקע:

 ן וליטא(. השפה המדוברת בבית היא עברית, שפה זרה: אנגלית.ממוצא אשכנזי )פולי

 ליה: השם הפרטי הנבחר

 לאה: השם הפרטי שנדחה

. רצינו מאוד לקרוא לה על לאהנפטרה סבתא שלה שקראו לה  ,נולדה ליה: "לפני שנימוקי האב כלשונם

. כאשר שאלתי את ליהו לשמה, אבל לא רצינו שיהיה לה שם של מישהי מבוגרת שנולדה בפולין, אז שינינ

 , הוא ענה: "זה שם שנשמע עכשווי יותר ואמריקאי יותר".ליההאב מדוע הם בחרו דווקה ב

 

 :ב ר"ח

, שני ההורים ילידי ישראל ממוצא 38, גיל האב: 38. גיל האם: 2008-2005הבנות נולדו בין השנים  רקע:

ד ברומניה. שני הוריו של האב נולדו אשכנזי. הסבתא )מצד האם( נולדה בצרפת והסב )מצד האם( נול

 בישראל והם ממוצא פולני. בבית מדברים עברית, שפות נוספות: אנגלית וצרפתית.

 זואיו גאיה: השמות הפרטיים הנבחרים

: "היה חשוב לנו שלבנות שלנו יהיו שמות שתהיה להם משמעות בכל מקום בעולם נימוקי האם כלשונם

"ת, כי קשה להגיד את האותיות האלה". כאשר שאלתי את האם למי וגם לא רציתי שמות עם רי"ש וחי

ארצות ל לאמא שלי כי היא צרפתייה, אבל גם בוקשה להגיד את האותיות האלה, היא ענתה: "קודם כ

 , באנגליה ובשאר אירופה".הברית

 

 :ג ר"ח

ידי הארץ ממוצא , שני ההורים יל35, גיל האב: 32)בן בכור(. גיל האם:  2007הילד נולד בשנת  רקע:

 מזרחי )מרוקאי, סורי וטריפוליטאי(. בבית מדברים עברית. שפות נוספות: אנגלית וערבית מרוקאית.

 ליאון: השם הפרטי הנבחר

 ליאור: השם הפרטי שנדחה

. בעלי ליאוןשאהבנו מאוד לבין השם  ליאור: "כשליאון נולד התלבטנו בין השם נימוקי האם כלשונם

כי רצינו שיהיה לו שם שמוכר בחו"ל אבל שיש לו משמעות יפה גם בעברית ובגלל  וןליאהחליט לקרוא לו 

 ".[במלעיל] לאון ולא  [במלרע] ליאוןזה אנחנו מתקנים את כולם שקוראים לו 

 

 :ד ר"ח

האב  -, שני ההורים ילידי הארץ 31, גיל האב: 31)בת בכורה(. גיל האם:  2009הילדה נולדה בשנת  רקע:

ארגנטינאי. בבית מדברים עברית. שפות נוספות: אנגלית -י והאם ממוצא ברזילאיממוצא מרוקא

 ופורטוגזית.

 נויה: השם הפרטי הנבחר

 שירה: השם הפרטי שנדחה
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: "היו לנו שתי אפשרויות עם נויה והתלבטנו המון. יומיים אחרי שהיא נולדה נימוקי האם כלשונם

ארצות אחרות, נגיד בברזיל וארגנטינה, איפה שהמשפחה כי יש בעיה עם הרי"ש ב שירהולא  נויההחלטנו 

שלי נמצאת, הם לא מצליחים להגיד רי"ש, אז החלטנו ללכת על משהו נוח יותר, לא רק בארץ. ובלי קשר 

 נויה הרבה יותר מתאים לה, בדיעבד".

 

 :ה ר"ח

ם ילידי הארץ ממוצא , שני ההורי36, גיל האב: 35)בת שנייה(. גיל האם:  2006הילדה נולדה בשנת  רקע:

 הונגרי(. שפות נוספות: אנגלית ופורטוגזית.-אשכנזי )פולני

 בל: השם הפרטי הנבחר

בגלל המשמעות  בל: "רצינו שם קצר בגלל שם המשפחה המסורבל ובחרנו בשם נימוקי האם כלשונם

 הזה".  היפה שלו בצרפתית. רצינו, בעצם קיווינו שתהיה לנו ילדה יפה ומוצלחת, אז בחרנו בשם 

 

 :ו ר"ח

, שני ההורים ילידי הארץ. האם 41, גיל האב: 42)בת שלישית(. גיל האם:  2006הילדה נולדה בשנת  רקע:

 ממוצא אשכנזי ומזרחי והאב ממוצא אשכנזי )רוסי(.

 אגם: השם הפרטי הנבחר

 אלמוגית: השם הפרטי שנדחה

. בעלי [סוף ואדווה]ם בגלל האחיות שלה להיות קשור לי: "היה לנו ברור שזה צריך נימוקי האם כלשונם

ית' הזו כמו Xואני התנגדתי בתוקף. זה שם ארוך מדיי, ואני לא סובלת את ה' אלמוגיתהציע את השם 

 .אגם"פנתי, רענן כמו זה מיושן נורא והעדפתי שם קצר, א... רונית, שלומיתב
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 עומק ראיונות .2

מלולים עד כמה שניתן פרטים מזהים כגון גיל, מתוך הגנה על פרטיותם של המרואיינים השמטתי מהת

מקצוע, מקום מגורים ועוד, ואלה שמורים אצלי. הותרתי, כמובן את השמות הפרטיים ולעיתים גם את 

שם המשפחה ופרטי מידע נוספים, כאשר היו רלוונטיים. כל תמלולי הראיונות קיבלו את אישורם של 

בחלק מהראיונות השתתפו שני  .טים הנכללים בהםבכתב על תוכנם ועל השמות והפר המרואיינים

 ההורים ובחלק רק הורה אחד, אך באף ראיון לא מדובר במשפחה חד הורית.

 

 ראיון עם אלדד ודנהר"ע א: 

 : נתחיל שתגידו לי משהו על השם שלכם כל אחד.מראיינת

 .דנהיטו לקרוא לי אבל בסוף החל כרמית: אני לא יודעת, אני רק יודעת שהיו אמורים לקרוא לי דנה

 : ואת אוהבת את השם?מראיינת

 מאו.. כן ולא, התחלתי להתחבר אליו לאחרונה. :דנה

 :  ואלדד?מראיינת

אלא משהו יותר  דוד, משה, יוסי,מה שאני יודע זה שאבא שלי כן חיפש שם מהתנ"ך, אבל לא  ,: אניאלדד

  השם שלי. אף פעם לא אהבתי. מעניין, אבל הוא רצה שזה יהיה מהתנ"ך. ולא אני לא אוהב את

 .נועם:  אז ספרו לי איך בחרתם את השם מראיינת

 : לא היה יותר מדיי אופציות אני חושבת, זה היה השם היחיד שפשוט אהבנו.דנה

 : מה אהבתם בו?מראיינת

, אבל זה עשה לי אסוציאציה לא טובה עם מישהו שעבדתי איתו אז עידן: אני בהתחלה רציתי דנה

כאילו חלחל  נועם, נועםזה נדבק בי, נורא רציתי את השם הזה, מאוד, ואז עידן שלא, למרות שהחלטתי 

בהליכות,  –אז ככה תוך כדי ספורט  נועם נועםזה שם יפה, לאט לאט שמעתי כל ההיריון  נועםלי, כאילו 

שהוא... גם זה השם שהכי תפס. איך שהוא מתגלגל, איך שהוא נשמע, איך  נועםהייתי חושבת על שמות ו

הייתה לי אסוציאציה לא טובה עם מישהו מהתיכון מאוד מופרע שזה עשה לי, היה לנו איזה נועם אחד 

 לא משנה. –בתיכון 

 אנחנו מאותה כיתה. אלדד:

 כאילו לא היה פה מה לחשוב. נועם,: היה נועם אחד מופרע גדול כזה. אז בסוף החלטנו פה אחד דנה

. שנינו טוענים שאין הרבה שמות לבנים. אתה מתקשה לבחור שמות לבנים, ועכשיו קצת יותר זה.. אלדד:

 .נועהכי הייתה לנו גם דילמה עם הילד השני. ומהצד שלי אני חושב שאני רציתי בת ראשונה ורציתי 

 .נועהנכון רצינו  דנה:

 ?נועה: מה אתם אוהבים בשם מראיינת

 , שנינו אוהבים את השם הזה. נעה: דנה

ן כן, הוא הרי נמצא ברשימות, אני לא צריך להגיד לך, כבר כמה שנים טובות מקום ראשון. אני כ אלדד:

 לא, כולם אוהבים אותו הוא שם יפה.

 .נועההיום אם תשאלי אותי הייתי חושבת על שמות אחרים, לא על  דנה:

 לבת? גם אני. אלדד: 

 היום הייתי לוקחת מיקה ... דנה:

 ת רק אחרי שידעתם את המין או שלפני זה?: והחלטתם לדבר על שמומראיינת

 .נועההיה מין מובן מאליו כזה, שנינו אהבנו את השם  נועה: לא, דנה
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 : כןאלדד

 : מה חשוב לכם שיהיה בשם? חשובות לכם אותיות מסוימות?מראיינת

ה איסט, לא מאמין באלוהים ובכל השטויות האליכן, אני ככה, בן אדם שלא מאמין באלוהים, אתאלדד: 

וזה, אבל מישהו פעם חלחל לי במוח שאיזה רב פעם אמר, את יודעת, שלאותיות אהו"י, צריך אותיות 

אהו"י בשם, לפחות אחת. אז אני משכתי לכיוון של אות אהו"י בשם, וגם אמרו לי עוד פעם, רב, את 

 יודעת אנשים שאתה עובד איתם...

 : אז נועם זה עם ו'מראיינת

 ות בשם. אותי 4: כן ולפחות אלדד

 : לא אמרת לי את זה אף פעם.דנה

 ראש[מצביע על רקת ה] : מישהו אמר לי את זה פעם, זה לא כזה חשוב, זה דברים שיושבים לך פהאלדד

. יש לי חבר שהם שלושה ]בראש[ ואתה לא מאמין בהם, כאילו אני הכי לא מאמין, אבל זה ישב לי פה

 קצר לי מדיי זה לא... גל, טל וחן. בנים: 

 היה חשוב לכם אם יהיו לו שמות , חיבה, שמות גנאי, חשבתם על זה? איך תקראו לו? :מראיינת

 יקראו לו... תמיד היה לנו. – זה .כן מאוד מה זה, תמיד יש שמות כאלה שמתחרזים ישרדנה: 

 ..כן אבל..אלדד: 

 .לנועםלא מתחרז  אין שום דבר, שום דבר נועם: מה זה? יצחקו עליו ויקראו לו ככה וככה. אבל דנה

 כפית... עמית -אותו דבר עמיתמתחרז, גם אם יתחרז, גם  נועם אלדד:

 גיגית, מה עוד יש?-גם לחגית אין שום דבר חגית דנה:

 אני אביא לך רשימה. אלדד:

 בננה, אז בגלל זה אני לא אוכלת בננה עד היום, באמת אני לא אוהבת.  דנהאצלי זה היה  דנה:

 מאוד נפוץ זה משהו שמפריע לכם? : זה שזה שםמראיינת

: קצת. אבל זה היה נפוץ אחרי שבחרנו בשם הזה, אחר כך התחילו כל ה..מה קראתם לו ככה בגלל דנה

 נועם טור?

 : לא. אלדד

 : אני זוכרת ככה.דנה

: כן אבל לא. זה שם מאוד נפוץ, עוד פעם, ברשימות מופיע מלא שנים בתור מקום ראשון, זה לא אלדד

.יש את התיאוריה הזאת שרק אחרי שאתה עושה משהו אתה פתאום שם לב, כמו אז שהיינו שאנחנו.

ריון, אבל זה רק בגלל שאת שמה לב, אבל ידעתי שזה שם נפוץ יריון ופתאום כולן בהיבאילת כשהיית בה

 ילדים, ואת רוצה לנחש איך 2חגג יום הולדת בגן הקודם עם עוד  ונועם, 7היו  נועםוגם בגן הקודם 

 , אז כן, לא לא, לא הפריע. נועם. כולם שרו יום הולדת לנועם ונועםקוראים להם: 

 : אתה חושב שלמקצועות שלכם יש השפעה על הבחירה של השמות באיזה שהוא אופן?מראיינת

  לא חושב.אלדד: 

 זה משהו שהוא בא בחשבון? relocation: מראיינת

 אילו לקחת שם בינלאומי?, למה את מעלה את זה? אה.. כrelocation: דנה

 גם: מראיינת

על זה לא חשבתי, רציתי יותר, כששאלת אם יש השפעה אז חשבתי על קטע של עמך או לא,  ה: דווקדנה

 .אביטל, חמוטלואת כל השמות האלה שלא היו באים בחשבון אצלנו לעולם.  אביטלכי בעמך יש את 

ני יודע שמי שגר בחו"ל, חברים, מחפשים שם שיהיה לכיוון השני. א relocationלא, לא חשבנו על אלדד:  

 דו משמעי.
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 : נכון, כי הם כבר חיים את זה כמו שאמרת, הם חיים את זה.דנה

 : אצלכם זה לא היה שיקול?מראיינת

 לא. אלדד:

 עמית: נעבור לשם מראיינת

או  CHאם זה  , אני הסתבכתי עם החי"ת,נחמני: למרות שכן היה חשוב לי, בגלל השם משפחה שלי, דנה

Hהכניסה לי: רק לא שם עם חי"ת,  אחותינקרא לו שם שככה יתגלגל, תמיד גם  א. תמיד חשבתי רגע, בו

 רק לא שם עם חי"ת כל החיים שלה.

 : לא רצית שם עם חי"ת?מראיינת

 : לא.דנה

 : למה?מראיינת

 וזה ישב לה מאחורה.]בראש[ כי אחותה קדחה לה פה  אלדד:

זה שם בעייתי, שואלים אותי בחו"ל מה שם המשפחה שלך, כאילו  נחמניא צודקת, : היא צודקת, הידנה

 .נהמני

 : שלי יותר טוב?אלדד

 : חשוב לכם שיהיה אפשר להגיד את השמות של הילדים בצורה נוחה בחו"ל?מראיינת

 : כן שתהיה דרך אחת, חד חד ערכי לקרוא את השם שלהם.דנה

 לי זה לא חשוב. אלדד:

תבך, כמה שיותר לפשט להם את זה, ילד חי עם זה כל החיים, כל אלה שנותנים את : ולא להסדנה

 , או אני לא יודעת מה...תת ענף בר אילןהשמות המורכבים האלה 

 : את רוצה שם פשוט?מראיינת

 : כן, פשוט, יפה, מתגלגל על הלשון, לא לעשות לילד טראומה, לא להלביש עליו..מראיינת

השאיפה זה כביכול שהוא לא יגור בחו"ל אם אנחנו פה בארץ, לא שאני אתנגד,  לא עניין אותי. אלדד:

 אין בעיה, הוא לא ,אבל יש לו שם ישראלי, והוא יטוס חצי שנה להודו, אז הם יסתדרו עם השם נועם

 הראשון שם.  נועםה

 , ספרו לי איך בחרתם את השם:עמית:  ומראיינת

 , זה בא ביחד.ועמיתנ, זה נועםזה מתחבר טוב עם  עמית: דנה

 סיומת נקבה.  [לנועם]עכשיו הבנתי למה אתם נותנים לו  :מראיינת

 : זה חיבור ש... שוב פעם, פתחנו ברשימה של השמות הקלאסיים שאנחנו מחפשים...אלדד

 : אתם בוחרים עם רשימה?מראיינת

 ישבנו עם רשימה. עמיתעם אלדד:  

 ת השם שלו. לא שם מצאתי את השמות.: ישבנו עם רשימות, אבל לא שם מצאתי אדנה

 : א. הוא היה ברשימהאלדד

 אני זוכרת. אסףרציתי  האני דווקדנה: 

 וביטלנו את כל זה בגלל חברים איתיוהיה  אסףוהיה  עידוהיה  אלדד:

 : חברים שיש להם ילדים, או קונוטציות?מראיינת

 אסף, איתי: חברים שיש להם ילדים בשמות האלה, אלדד

 אסף יותר קטן אסף?אבל אחותי קדחה לי קדחה לי קדחה לי מה : כן, דנה

 רועי, דיברנו על רועי אלדד:

 אבל ירדנו מזה, נועםב רועירצינו  דנה:
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יוסי זה לא בשבילנו, ומצד שני  דין ושון, זה אותם שמות חזרנו עליהם. שמות כמו עמיתב רועיגם  אלדד:

 ישראלים העבריים., מן הסתם,  גם לא, אז חיפשנו את השמות הודוד

 : חשוב לכם שם ישראלי, אתם קשורים לארץ? מראיינת

 : כן אני מחוברת לארץ מאוד.דנה

 : אלדד?מראיינת

: בואי נגיד שאם תסדרי לי משרה במקום אחר שהוא לא אפגניסטן או חוף השנהב, אז נראה לי אלדד

בלתי מוגבלת. בטוח שמתישהו אני שהייתי הולך על זה. נראה לי שהייתי הולך על זה. לתקופה שהיא לא 

 ארצה לגדול פה בארץ, ובלה בלה בלה אבל.. כן.

 ?זה משהו שחשבתם עליו או מקרי:  זה שבשני השמות יש את האות עי"ן מראיינת

 מקרי. לא טעות אלא מקרי.  אלדד:

 יש חיבור.  ה: לא נכון, דווקדנה

 : בגלל שזה הסתדר לנו, אלדד

 מסתדרים נועם ועמית: דנה

 ?]בראש[ פה עמיתזה הסתדר לנו, אבל את יודעת למה רשום לנו  נועם ועמית אלדד:

 : למה?דנה

 נו, נראה אם את זוכרת? בגלל חבר של שחר אלדד:

 הייתה יושבת לנו על הראש. אחותי ,: לאדנה

לא משנה, יצאה עם מישהו שקוראים  14-13שיצאה, בת חבר של שחר, שחר זו אחיינית שלה : בגלל אלדד

, אז זה קדח לנו במוח. זה דברים שמחלחלים לך בתת מודע, גם אם אתה לא מודע אליהם, השם עמיתלו 

 הסתובב הרבה במשפחה.  עמית

 : לטובה?מראיינת

 [צוחק]: עד שנפרדו אלדד

בואו  נועם ועמיתריון שאני קוראת להם מהחלון "יהרצתי בה עמית עמית:גלגלתי את השמות בראש, דנה

וזה בואו הביתה." אז הייתי מדמיינת שמות לראות  עידןהייתי מדמיינת שמות אחרים " הביתה", אז לא

 איך זה מתגלגל על הלשון.

 כן, יש איך שזה מתגלגל על הלשון, זה נכון.  אלדד:

 : איזה צלילים חשוב לכם שיהיו?מראיינת

ים ואז האחות צעקה , לא. ישבתי פעם עם שניהם בקופת חול]בראש[ חוץ מהאהו"י שחלחל לי פהאלדד: 

 וקמו שני תאומים. נועם ועמית

 : גם לי זה היהדנה

 משפחה שאני מכיר שזה בנות. נועם ועמית: זה צמד, ויש אלדד

 בגן של נועם, בנות. נועם ועמיתיש דנה: 

 אחיות. נועם ועמיתאבל  ,לא אלדד:

 ?: יש לכם עוד משהו להגיד באופן כללי על התהליך של הבחירה בשמותמראיינת

זה באמת מרשימת שמות מאוד מאוד מצומצמת, סה"כ. אם תתני לנו עכשיו דף נייר ותגידי לנו: אלדד: 

 יש לכם בן זכר שלישי.

 : לך זה ברור שזה יהיה בן...מראיינת

לה זה ברור, אני זה ממש לא ברור לי, זה הולך להיות טעות מאוד רצינית. אבל תיתני לנו רשימה  אלדד: 

פחות שרבטנו, כי ]הבן הראשון[  ונועםתם שמות ששרבטנו גם כשדיברנו על הילד השני, ונשרבט לך את או
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זה כבר די היה ברור, אבל לפי דעתי ניתן לך את אותם שבעה שמות שרצים לנו בראש שהם הקבועים: 

  זה חבר, אז הרשימה הזאת מצטמצמת. ורועי זה אחיין שיש לה, -עומריזה אחיין שלה,  עידו -רועי, עידו

  איתמר.תקראו לו  ,איזה שם  איתמר איתמר,: גם הטעם של אנשים, אחותו תמיד אומרת לנו דנה

 : למה חשוב לכם שזה לא יהיה שם של חברים, אבל אתם יודעים שזה שם מאוד מאוד נפוץ.מראיינת

לפני : זה לא שזה לא חשוב שזה יהיה שם של חברים, כי למשל יש לי חבר טוב שהבן שלו נולד רק אלדד

על אותו עיקרון שהם פשוט לא חושבים שיש שם יפה אחר בעיניהם, זה  נועם,פחות משנה וקוראים לו 

 לא העניין שקוראים לו .., זה לא העניין שיקראו להן באותו שם ..אבל זה סוג של קופי..

יש בת  לחברים שלנו -מיקה: זה עוד סוג של מחשבה למה לא. אם זה היה זה, זה היה זה, לדוגמה דנה

 .מיקהואם הייתה לי בת, הייתי קוראת לה  מיקה

 : לא, מה פתאוםאלדד

 : אני אוהבת את השם הזה.דנה

 : מה את אוהבת בשם הזה?מראיינת

 , זה שם אופטימי.מיקה: הוא מתגלגל כזה בכיף, זה שם כזה חיובי, שם מהיר כזה, דנה

 . מיקהלא לא. היא חיה בסרט, זה לא יהיה  אלדד:

 . מיקהיהיה נקודה, אבל אם זה היה, זה היה : לא דנה

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

:  "אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" שניכם כתבתם ציון גבוה, איך זה מתבטא מראיינת

 בחיים שלכם?

: כיף לראות אנשים מתרבויות אחרות, אנחנו אוהבים להיפתח לעולם. אם זה הודו, אם זה תאילנד, דנה

 אם זה לונדון, אם זה אמסטרדם, זה כיף לראות איך הם חיים.

חודשים בהודו. היינו  7חודשים בדרום אמריקה ואחרי זה עוד  8אנחנו לא טיילים כאלה שהיו  אלדד:

בהודו, אפילו אני פעמיים, היינו בסרי לנקה, טיילנו באירלנד, זאת אומרת אירופה, אז לא נסענו לצרפת, 

ת ביחד עוד לא היינו. אבל מקומות כמו אירלנד, שהם פחות נגישים, ועדיין התחברנו לצורך העניין בצרפ

 לראות את המסיבות, הבלגן. ,שם לאנשים, היינו יוצאים כל ערב לפאב המקומי, לשתות

 : אתם לא הולכים למקומות התיירותיים אלא...מראיינת

אתה איך שהוא מתגלגל, אתה זורם בטוח שנתגלגל למקומות התיירותיים, כי אין מה לעשות אלדד: 

אז אין מקום  ,לשם באופן אוטומטי, אבל כשאת נוסעת לאירלנד, ואת לוקחת צימר ללילה באיזה כפר

אחר. זה כפר שהגעת אליו במקרה, וכבר התחיל להחשיך, אז זה המצב, אז אתה מתגלגל למקומות 

עם בטיסה בהונגריה, ושמרנו איתו על הונגריה. פגשנו איזה חבר פ-האלה. יש לנו חבר במקור מבודפשט

קשר, והוא בכלל מטייל בכל אירופה, הוא עבד בלונדון, אז גם כן תרבות שונה, אז הוא לקח .. לא משנה, 

פגשנו אותו בבודפשט, לקח אותנו לסיבוב בכל המקומות שלא רואים תיירים בדרך כלל, אז אלה הדברים 

שבועות, אז לא.. את אומרת ירח דבש סבבה,  3בש בגואה, היינו שכן מעניינים אותנו. בהודו היינו בירח ד

אז לא היינו במלון, גרנו בבונגלו שמישהו בנה מעץ, קו קדמי למים, המיטה זה קרש חורק, אבל זה להיות 

 יותר קרוב ל..לא ללכת לבית מלון ה..

 : אתם רוצים להתמזג...מראיינת

אשונה, אז כולם הולכים להארי ראמה כי זה מה שכל : מצד שני כשכולם מגיעים להודו בפעם הראלדד

הישראלים מכירים, אלה המקומות שאתה זורם אליהם באופן אוטומטי. זה מה שאני רוצה להגיד, אבל 

 כן מעניין אותנו לפגוש אחרים.
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: לגבי הלאום שלכם אתם מאוד דומים, "הלאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבתם מראיינת

אבל ב"זהות לאומית בשבילי היא להיות ככל הלאומים האחרים" זה נמוך. אז לאום  גבוה יחסית

 בשבילכם זה משהו ייחודי?

 : כן, זה ייחודי, אין מה לעשות.דנה

 : אין עוד כאלהאלדד

 : למה?מראיינת

אמין, : מה זה לאום? יהודי. מה כתוב בת"ז? .. ובגלל זה זה ייחודי, זה ייחודיות. עוד פעם, אני לא מאלדד

אין, אני שם, חתונה עם רבי וטלית וכל ה.. אנחנו שם,  -אבל מה לעשות אני יהודי, בר מצווה ברית מילה

 אין מה לעשות. אז בגלל זה לפי דעתי ה..זה הייחוד שלנו. 

 : שהדת אצלנו היא בתוך הלאום?מראיינת

ושוב בן אדם כמוני שממש  אין מה לעשות, היא לא רק בתוך הלאום היא גם בתוך כל החיים שלך,אלדד: 

לא מאמין, וגם לא מאמין הרבה שנים, לא רק בשנה האחרונה, אני מבין את זה. מה לעשות ששבת בצבא 

 זה שבת בצבא.

ומד : "ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל". מה עמראיינת

 ת שאין לך איזו שהיא דעה על זה. אמר 4, ודנה את בחרת 5מאחורי הבחירה שלכם, בחרתם 

: אני אף פעם לא, לפני בחירה אני לא אומרת רגע, יש דברים מסוימים שכן, שאני אומרת, ויש דברים דנה

 שלא. 

 : את חושבת שבאופן כללי ההחלטות שאת לוקחת הן יותר מתחשבות ברצונות שלך או יותר .. מראיינת

כן מסתכלת, כן יש את הקטע של טובת הכלל, אבל להגיד לך כן יש קטע של טובת הכלל, אני  : לא,דנה

.הילדים שלי או.. אז לא תמיד אני מסתכלת על  .אם זה לא תמיד, לפעמים אני.. –שזה בראש מעייניי 

 יניי. כאילו זה לא משהו בל יעבור., זה לא משהו שהוא בראש מעי4שמתי טובת הכלל. בגלל זה 

 אני סתם סוציומט. אלדד:

" התשובה שלך עוד לא הגיעה אליי ואת ענית ארצות הברית: "עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

1. 

 אני חושב 3: גם אני עניתי נמוך, אלדד

 : למה? מה ה... מה אתם לא אוהבים שם?מראיינת

 את "הארצות הבריתיות", לא היינו שם דרך אגב מעולם. שנינו לא היינו אף פעם. אלדד: 

 לנסוע לניו יורק : אני רוצהדנה

 כן ניו יורק, שופינג שופינג.  אלדד:

 : לא, בא לי ניו יורק, קצת מיאמידנה

גם לי בא, בא לנו מירב ת'אכלס. יש לנו חברה מאוד טובה שגרה שם. אני לא ראיתי, נגיד כן  אלדד:

והעיר ] ססק", "חברים"רואים טלוויזיה וסדרות, נכון, וואי מגניב לחיות בניו יורק, כל הסדרות, 

, אני יודע מה הסדרות שהיו שמה, מעבר לזה לא מוצא שום עניין. נגיד היית אומרת לי מדינה "[הגדולה

 וגם כל מי ש.. ארצות הבריתאחרת, עיר אחרת במקום אחר, אז אולי הייתי משנה את דעתי, אבל 

 : יש מקום מערבי אחר שהייתם רוצים לגור בו, מעדיפים?מראיינת

נדון, אחרי הצבא עברנו לגור בלונדון, לא היינו חברים, היינו חברים טובים כאילו מהתיכון, : גרנו בלודנה

 ונורא אהבנו את התרבות ואת המוסיקה, כאילו לונדון.

 : אירופה, אירופה היינו שוקלים אני חושב.אלדד

 : כמה זמן?מראיינת
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 חצי שנהאלדד: 

שרה באמסטרדם, עבדתי בעבודה שאני ישירות מול : אנגליה כן. שקלתי, רציתי, שלחתי מועמדות למדנה

 ברלין.

 : אין לכם בעיה לעזוב את הארץ לחיות במקום אחר?מראיינת

: לתקופה מוגבלת, לא כמו שאלדד אומר, כי אני כן קשורה מאוד לשורשים, אני קשורה למשפחה דנה

אקלים, אני אוהבת את שלי. אבל לא בגלל ש... ואני אוהבת את המזג אוויר בארץ, אני אוהבת את ה

הארץ. אני אוהבת את הארץ עם כל השטויות שלה, אני אוהבת את הארץ הזאת. אני אוהבת את הים, 

אני אוהבת את החופים ואת השמש. בלונדון זה הרג אותי כל האפור הזה. כמה שאני אוהבת את 

יס אותי לדיכאון, הייתי התרבות, האפור הזה והמזג אוויר הקר הזה הרג אותי, באיזה שהוא שלב זה הכנ

 חייבת לחזור לארץ. 

 ..."כשאתם נופשים אתם שניכם מעדיפים לנסוע לחו"ל": מראיינת

 : או ליערות הכרמל. כןדנה

 חו"ל, בטח.  אלדד:

 לראות דברים חדשים, לראות, לשמוע, לראות. דנה:

ני זוכר, רק נסענו לבטן גב, תראי..יש חופשות בטן גב ויש טיולים. לאחרונה לא טיילנו, עד כמה שא אלדד:

 פעמים, זה האילת שלנו לצורך העניין. 5אני חושב שזה בגלל הילדים. על פניו אילת.. היינו ברודוס 

 :  בגלל הטיסות?מראיינת

 5אמת שהיינו ברודוס קרוב כמו שאמרת עם הטיסות וזה, ה כן בגלל הטיסות, זה חו"ל, אבל זהאלדד: 

כל מצב, בכל זמן. זה לא אומר, שבוע הבא אנחנו נוסעים לאילת, כי הזדמן פעמים, עדיף אותה על אילת ב

הוא מחכה לראות  נועםנוסעים לאילת. תשאלי את  ,חבר אמר תבואו, סבבה ,לנו איזשהו דיל. היה דיל

 את הכרישים כבר מקיץ קודם, את המצפה התת ימי, הוא ממש מצפה לזה.

 ת תאכלס?: גם לילדים מה זה משנה איפה את נמצאדנה

אבל מבחינתנו זה גם העניין של החוויה, למרות שזה טרטור, כי זה השדה תעופה, והזה,  :אלדד

. האמת אם את שואלת [לוקח שאיפה]משהו אחר  ,והמזוודות. זה טרטור אבל כשאתה יורד מהמטוס

ו"ל לבד, הפעמים האחרונות שנפשנו בלי הילדים זה היה לבד. היא הייתה פעמיים בח ,אותנו על חו"ל

 ואני הייתי עכשיו פעמיים בלעדיה.

 : אחרי הירח דבש התפצלנו.דנה

 זה היה במקרה. ,: טובאלדד

 .:אחרי הירח דבש התפצלנו, הוא חזר לארץדנה

 .והיא המשיכה לבד עוד חודשיים לטייל בהודו אלדד:

 : לבד?מראיינת

עושה את זה לא הייתי סולחת לו  : כן, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי לעצמי. אם לא הייתידנה

 ולי בחיים. 

אבל עכשיו בחיינו הבוגרים, שילדים ואחרי חתונה. כי הירח דבש זה אחרי חתונה אבל זה טרי, גם  אלדד:

 אני הייתי בהודו לפניה לבד, היא הייתה איתי בתאילנד.

אחרי לימודים והייתי בין  אני הייתי צריכה לחזור לשנה הרביעית והוא סיים ללמוד. ואז אני הייתי דנה:

כאילו  עבודות, ואמרתי יאאלה אני ממשיכה. היו הרבה פחדים, אני לא אגיד שלא, במיוחד מהצד שלו,

ואחרי שכבר ביטלנו את הכרטיס טיסה חזרה, בדלהי היו  איך תסתדרי, וג'וקים וזה, ואיך תיסעי לבד.

י חוזרת איתך. באנו לשדה תעופה לקנות ואמרתי טוב אנ ,פיגועים, והוא אמר לי יאללה בואי תחזרי
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כרטיס, ואמרו לי שאין מקום, אין מקום. זרקנו את התיקים...... בקיצר, לא היה לי מקום בטיסה, ותוך 

כדי שהוא כבר הכניס לי פחדים, כולי פחדתי להישאר שם לבד פתאום. פרקנו את התיקים, לקחתי 

 שבועיים התאקלמתי והיה מדהים. גרביים תחתונים, לא היה לי תיק אפילו, ואחרי 

 : כן כן, אין ספק שחו"ל זה חו"ל. אלדד
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 ראיון עם בוז'נהר"ע ב: 

 : ככה כמה שאלות, נתחיל בשם שלךמראיינת

 בוז'נה: בוז'נה

 : תגידי משהו על השם...מראיינת

מא להורים שלי היה משעמם, סתם. אבא שלי רצה את זה, אמא שלי בכלל רצתה שם אחר. א :בוז'נה

 היא רצתה.  ביאנקהשלי רצתה, נראה לי 

 : אוקיימראיינת

הם פשוט שמעו אצל מישהו אחר  ,: אבל אבא שלי לא הסכים לזה ואמר בחיים לא יקרה. וזהבוז'נה

 והחליטו שזה, והוא אמר שזה יהיה השם שלי.

 : יש לזה משמעות?מראיינת

 : כן, אלוהית.בוז'נה

 : ואת אוהבת אותו?מראיינת

 היה מחליף אותו אם הוא היה יכול. הוא פחות אוהב את השם שלי. איגוראני כן. : בוז'נה

 ? מישל: אוקיי, ואיך בחרתם את השם מראיינת

 אומישל  אפשריות והוא בחר. זה היה או 4 לאיגור: רציתי באות מ', על שם סבא שלי, ונתתי בוז'נה

ואז בסוף הוא החליט שזה  מיטלאו  מישלוהוא בחר בהתחלה שזה יהיה כאילו  ומורן , מלאנימיטל

 . מישל

 : איך קראו לסבא שלך?מראיינת

 . באות הראשונה זה נהוג אצלנו.מירון: בוז'נה

 : מה זה אצלנו? ב...?מראיינת

: יותר נכון בעדה הרוסית, אצל הרוסים זה נהוג ככה. יש מקומות שנותנים את השם המלא או זה, בוז'נה

 אשונה וככה לכבד את זכרו של המת.אבל אצלנו לוקחים את האות הר

 ?מישל: ולמה מתוך הרשימה הוא בחר את מראיינת

: אני לא יודעת, האמת שאני לא ממש יודעת. כי זה מה שהוא אהב בצליל, בסוף חשבתי, הייתי די בוז'נה

. שזה הייתה המטרה שלי. שזה גם שם בינלאומי וגם אני אהבתי את השם הזה. מישלבטוחה שהוא יבחר 

 . מישלדעתי שכנראה שזה יהיה י

 : למה היה לך חשוב שזה יהיה שם בינלאומי? מראיינת

: זה לא היה חשוב. זה סתם בונוס כזה. אבל היה חשוב לי, הכי חשוב לי שזה היה באות מ'. חוץ בוז'נה

 מזה לא היה חשוב.

 ?טל ומלאנילמישל, מורן, מיהגעת  דווקהאבל יש מלא שמות באות מ', אז למה  ,: כןמראיינת

 : זה ארבע שמות ששנינו אמרנו שהם יפים ושאנחנו מוכנים...בוז'נה

 : אההה, אז עשיתם את הרשימה ביחד? מראיינת

 : כןבוז'נה

 : אחרי שכבר ידעתם שזאת בת?מראיינת

 : כןבוז'נה

 ן.: גם אם זה היה בן ידעתי שזה יהיה באות מ', אבל לא היה לי שום שם באות מ' שאהבתי לבמראיינת

 : הבנתי, בניתם על זה שזו תהיה בת. בוז'נה

 : לא, הוא היה בטוח שזו בת, אני הייתי בטוחה שזה בן.מראיינת
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זה הפוך, הייתי בטוחה שזה בת אבל בסוף יצא בן. אז כל פעם התחושות שלי הפוכות פחות ניצן : ובוז'נה

 או יותר.

? אמרת שכן חשבת שהוא יעשה מישלף את בסוף והעדי מיטל: ואת לא יודעת למה הוא פסל את מראיינת

 את זה. 

שם יפה, לא  מיטל: לדעתי הוא גם חשב על יותר בינלאומי מאשר ישראלי. ולא יודעת, למרות שגם בוז'נה

 הוא פסל.  מיטל דווקהאני לא יכולה להגיד למה  100%יודעת למה? ב

 ב למה זה חשוב לכם?: ולמה? למה, את אומרת כל הזמן את הבינלאומי, תנסי לחשומראיינת

 זה ישראלי, אבל... ניצןזה לא בינלאומי.  ניצן: זה פחות, כי בוז'נה

 : אוקיי, היית מגדירה את עצמכם כמסורתיים, דתיים, חילוניים?מראיינת

 : חילונייםבוז'נה

 : מאמינים באלוהים?מראיינת

 למד בישיבה שנה. הואלא. למרות ש איגור: אני לא, וגם בוז'נה

 ?אהה באמת :מראיינת

 : למד שנה בישיבה. הוא רצה ללכת, אבל הוא לא מאמין.בוז'נה

 : אוקיי, ויש קשר לזה שאתם דוברים גם רוסית לבחירה בשם הזה? מראיינת

 .מישלהיא רצתה מישל מישל : אני לא יודעת, יכול להיות, כי אמא שלי כל הזמן בוז'נה

 : דיברת על זה איתה?מראיינת

ה שזה יהיה השם. כאילו היא ידעה שיהיה באות מ', כי אמרתי לה שזה יהיה ככה, : היא לא ידעבוז'נה

 , היא קיוותה. מישלאבל היא לא ידעה בוודאות שזה יהיה 

 : אוקיימראיינת

 , אבל היא לא ידעה בוודאות.מישל: היא קיוותה זה יהיה בוז'נה

 : הסבא זה אבא שלה? מראיינת

 : כןבוז'נה

 חסתם גם לשם המשפחה כשבחרתם את השמות?: הבנתי, והתיימראיינת

 ,שני הילדים עם שמות ישראלים ועם שם אמצעי איגור,: לא, לא התייחסתי. למרות שאח של בוז'נה

 ואצלנו אין.

 : שם אמצעי לא רציתם?מראיינת

 לא רצה, הוא אמר: אם זה יתחרז יפה אז אפשר, אבל הוא אומר כעיקרון לא, אין צורך. איגור: בוז'נה

 : זה שם מיוחד בעינייך?איינתמר

? זה שם יפה, אני לא יכולה להגיד שאין שמות כאלה, יש שמות כאלה. זה שם יפה שזה היה מישל: בוז'נה

 חשוב לי, שזה לא יהיה משהו כזה שיצחקו אחר כך על הילדה. 

 : אוקיי, וכשאת אומרת שם יפה למה הכוונה? למה את מתייחסת?מראיינת

זה יתקבל בצורה יפה, ולא  ל גם חשבנו על זה שבארץוקודם כ ,ה, וגם שבארץ זה יהיה: גם צליל יפבוז'נה

נגיד לתת לה שם שבארץ לא יוכלו לבטא, כמו את השם שלי הרבה פעמים. כבר שמעתי כל ווריאציה 

 אפשרית. 

 : אז חשוב לכם שם בינלאומי אבל עדיין ש..?מראיינת

 : כן, ושגם בארץ יוכלו לבטא אותו.בוז'נה

 : אוקיי, חשבתם על שמות חיבה כשבחרתם את השם, איך?מראיינת

 : לא, אמא שלי כן אבל אני לא. כאילו אמא שלי חשבה מה יהיה השם חיבה שלה...בוז'נה
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 היה חלק, איזושהי השפעה על הבחירה בשם?  בעלך: את חושבת שלמקצוע שלך או למקצוע של מראיינת

, לא נראה לי. זה לא מישללנו, לא חושבת שיש למישהו ילדה בשם : לא נראה לי, כי גם בעבודה שבוז'נה

 היווה חלק בבחירה. 

 : אוקיי, והמשמעות הייתה חשובה לך?מראיינת

 זה מצלצל יפה שזה גם יתקבל בסדר, אבל פחות המשמעות. ,: לא, כל עוד את יודעתבוז'נה

 ?ניצןמה, ספרי לי איך בחרתם את השם  ניצן: אוקיי ומראיינת

, אבל אז שון: חיפשנו, האמת שחיפשנו הרבה מאוד זמן, כי רצינו שם בינלאומי, אבל, חשבנו על 'נהבוז

 , אז אני בחיים לא אקרא לילד שלי ככה.שוןאמרתי שיש כלבים שקוראים להם 

 כן, בעייתי.  [צוחקת]: מראיינת

ו כזה, אבל לא היה לנו וגם לא מצאתי איזשהו שם, ולא היה לנו משהו באות, או משה [צוחקת]: בוז'נה

 משהו נגיד ש, אבל לא מצאתי שם שמצא חן בעיניי, עם בנים זה לדעתי יותר קשה למצוא.   

 : רצית אבל להנציח שוב מישהו? מראיינת

 לא רצה, הוא נגד זה, האמת שהוא היה נגד זה. איגור: לא, הפעם לא. גם בוז'נה

 : נגד ההנצחה? מראיינת

 : כן.בוז'נה

 סבים והסבתות שלו בחיים?: המראיינת

: לא, כולם מתים והוא היה גם נגד ההנצחה של סבא שלי, אבל אמרתי לו אני לא קוראת לה בשם בוז'נה

 שלו, אני נותנת לה אות וזה ש...

 : ולפי מה אתם מחליטים את מי להנציח? אם כולם נפטרו?מראיינת

יח את דודה של אבא שלי, ואח שלי את סבא : אני מניחה שלפי, כאילו אמא שלי, השם שלי זה מנצבוז'נה

של אמא שלי. אבל כל אחד אני מניחה... יש הרבה פעמים לחץ מהמשפחה, וסבתא שלי לחצה על בן דוד 

 שלי להנציח את סבא שלי השני. כמובן שאחר כך היא לא הייתה מרוצה אבל זה משהו אחר.

חד מה..., מעדיפים את הסבא ולא את : אז זאת אומרת שמישהו במשפחה כדאי שינציח את אמראיינת

 הסבתא, איך זה עובד?

, תלוי הרגשה. אני לא חושבת שיש לזה חוק, אבל לפי תלוי למי יותר קרובים: אני לא יודעת, בוז'נה

וניצן היה... נשארנו עם שני  את מי שרציתי עשיתי,, אני אמרתי: ניצןהיה נגד זה ו איגורהרגשה לדעתי. 

 .ניצן. ובדרך לבית חולים בחרנו רותם – דרור, לא ורדראו  ניצןשמות או 

 : עוד לפני שהוא נולד?מראיינת

 . רותםוזה  ניצן: לפני, אני לא מבינה איך אפשר כאילו, ילד יוצא, אי אפשר להגיד זה בוז'נה

 ?רותםולא  ניצןלדעת מי מגיע. ולמה החלטתם  –: את צריכה להחליט לפני שהוא יוצא מראיינת

, אז אמרנו גם יפה וגם ניצןשומעים פחות  – וניצןיש הרבה,  רותםקצת פחות נפוץ, כי  ניצןי : כבוז'נה

 שומעים פחות.

 : למה חשוב לך שזה יהיה שם ששומעים אותו פחות?מראיינת

, ניצנים 20: האמת שזה לא היה חשוב לי, אבל פשוט העדפנו שזה יהיה ככה, שבמקום שבגן יהיו בוז'נה

 אז אה...

 הבת... ניצןהבן  ניצן: תמראיינ

 ק', או משהו כזה. ניצןב' או  ניצן: משהו כזה, או שבוז'נה

 זה שם גם לבן וגם לבת? ניצן: וזה שמראיינת

 . אין לי משהו נגד זה.מישלזה שם של בן ובת גם  רותם: לא הפריע לי, גם בוז'נה
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 בישראל, שניכם? : אוקיי. והבחירה בשם ישראלי הייתה לה קשר לזה שלא נולדתםמראיינת

 בחיים לא היה נותן.   איגור: לא חשבנו אפילו, שם רוסי בוז'נה

 : למה?מראיינת

: וגם אני לא. כי אין לזה טעם כל כך, כי שוב, אנחנו לא ברוסיה, אנחנו פה, וגם הם צריכים בוז'נה

 להשתלב פה.

 : ובבית איזו שפה אתם מדברים איתם?מראיינת

חנו שומרים על הרוסית, מדברים איתם רוסית, למרות שעם מישל לפעמים : אני שומרת על, אנבוז'נה

 מתחילים לעבור לעברית כי היא עונה לנו בעברית.

 : היא לא עונה ברוסית היא עונה בעברית? מראיינת

 : חלק כן וחלק לא, תלוי מה חסר לה באוצר מילים.בוז'נה

 : ממש דו לשוניתמראיינת

מהדברים אומרת להם ברוסית. היא מבינה רוסית וגם הוא מבין, שזה : כן, גם בגן היא חלק בוז'נה

 חשוב, כי בסופו של דבר זה חשוב לדעת שפות.

 הייתה בגלל שהוא פחות נפוץ? רותםעל פני ניצן : אוקיי, אז בסוף הבחירה במראיינת

 : כן, נראה לי, כן.בוז'נה

 : אוקיי, יש לך משהו להוסיף?מראיינת

 לי. : לא, לא נראהבוז'נה

 : אז נעבור לשאלון עכשיו, ואז אני אשאל אותך עוד כמה שאלות אחרי שתעני עליו.מראיינת

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

 5: טוב, אז בהיגד ששאל אותך, שאמר "אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" כתבת מראיינת

 נית את זה?שזה יחסית גבוה, איך זה מתבטא בחיים שלך? או על מה חשבת כשע

: או אה, את מקשה עליי, אמממ, לא יודעת, לא, כי מעניין לשמוע דברים שמישהו אחר, זה לא, בוז'נה

תמיד שיצא לי לפגוש מישהו אחר, מעניין לשמוע מה הוא חושב, גם אם זה, גם... הרבה אנשים לא 

 ק הדעה שלך חשובה.מוכנים לשמוע משהו שזה, אבל אני, לדעתי זה מעניין, כי בסופו של דבר לא ר

 מתרבויות אחרות. דווקה:  אז זאת אומרת שחשוב לך הדעה של אחרים, לאו מראיינת

 : לא, לא חשוב לי דעה, אלא מעניין לשמוע דעה של מישהו אחר.בוז'נה

, אבל גם ב"זהות 6: אוקיי, ובהיגד ש"הלאום שלי נבדל ושונה מאחרים" כתבת מאוד גבוה: מראיינת

 , איך זה מסתדר? 4יא להיות ככל הלאומים האחרים" כתבת לאומית בשבילי ה

: אני לא חושבת, אני חושבת שכל לאום הוא שונה בפני עצמו, אין. כאילו לכל לאום יש את בוז'נה

 המאפיינים שלו. מה זה השני היה? 

 : "זהות לאומית זה להיות כמו כל הלאומים האחרים", שיש להם זהות משלהם כאילו יש גםמראיינת

 משהו משותף לכל הלאומים.

 : לכל בנאדם, לכל האנשים יש משהו משותף, גם בדעות, גם בזה לדעתי.בוז'נה

 : אז, מה? איך היית מגדירה את הלאום שלך? כשמשהו ייחודי?מראיינת

: כל לאום הוא ייחודי, לכל לאום יש את הדברים שלו, את הדברים הייחודיים שלו, וכל לאום בוז'נה

 אבל גם לכל לאום יש דברים משותפים, כמו לכל בנאדם.נבדל מאחר, 

: הבנתי. בהיגד שדיבר על "ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת מראיינת

הכלל" וגם "בהחלטות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת החברה" וגם ב"לפני הכול אדם 

 ציון הכי גבוה. צריך לחשוב על עצמו" כתבת את ה
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 : נכוןבוז'נה

 : מה עומד מאחורי הבחירה הזאת? כאילו למה את מתכוונת? מראיינת

ל לחשוב על עצמך, כי כל החלטה שאת עושה, את צריכה לחיות איתה ולא ו: שלדעתי זה קודם כבוז'נה

שבון, מישהו אחר. אז זה בסדר, אם את שואלת את הדעה של מישהו אחר, את אולי תיקחי את זה בח

אולי זה יישב לך איפה שהוא, אבל בסופו של דבר ההחלטה היא שלך בכל דבר, ואת צריכה לחיות איתה, 

 ולא מישהו אחר, ולכן צריך לעשות את מה שטוב בשבילך ולא בשביל מישהו אחר. 

אמרת שנורא חשוב לך או בכלל בשמות, לא לבחור  מישל: אז יש לי שאלה, כשבחרת את השם מראיינת

 ת שהם רוסיים, כדי שהם כן ישתלבו פה.שמו

 : אוקייבוז'נה

 : או לא לבחור שם שיהיה קשה לשאר האנשים להגות אותו כדי שכן יהיה ...מראיינת

: אבל זה לא משהו שחשוב לי בשביל מישהו אחר, זה חשוב בשבילה, כי בסופו של דבר היא צריכה בוז'נה

א תמיד נעים כשמישהו אומר את השם שלך לא נכון, או לחיות עם זה, ואני מניחה, ואני יודעת שזה ל

קוראים את זה לא נכון, וההחלטה הייתה בשבילה שהיא צריכה, לא אני צריכה לחיות עם זה, היא 

שצריכים להתחשב גם בגורמים הסביבתיים, אבל ההחלטה  , אז נכוןצריכה לחיות עם זה. היא חיה פה

 היא בסופו של דבר לעצמך ולא ל...

: אוקיי, "לפרסום ע"י חברות זרות או כלל עולמיות יש השפעה חזקה על בחירת הלבוש שלי" ינתמראי

 כתבת את הציון הכי נמוך, את לא מושפעת מפרסומות? בבגדים שאת...

: אני לא רואה פרסומות. אני רואה רק ערוצים שאין בהם פרסומות, וגם הלבוש שלי בארץ כל מה בוז'נה

 רץ, ואני לא ממש שמה לב לפרסומות זרות, כי אני לא ממש שמה לב לזה.ש... זה רק מה שיש בא

 ?4, למה בחרת 4" כתבת ארצות הברית: אוקיי, "עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

 : כי... כי... בוז'נה

 ?ארצות הברית: היית רוצה לחיות במראיינת

, כי בסופו של דבר יש 4שם, בגלל זה רשמתי : בגלל שאני חצי חצי, לא, אין לי דעה לפה או דעה לבוז'נה

 פה דברים טובים, ויש שם דברים טובים. אני לא יכולה להגיד ששם זה הכי טוב, או פה זה הכי טוב.

 : וכשבחרת לילדים או למישל יותר, שם בינלאומי חשבת על האפשרות הזאת של אולי לעבור?  מראיינת

 ?ארצות הבריתלעבור, אבל לי אין כל כך, מה אני אעשה ב: חשבתי על אפשרות אולי היא תרצה בוז'נה

: אז כשאת בוחרת שם בינלאומי אולי? מה, מה? תנסי לחשוב כאילו אני יודעת שקשה לך להגיד מראיינת

שהיה חשוב לך למצוא  ניצןמה עומד מאחורי זה, אבל תנסי כן לחשוב למה זה חשוב לך? כי אמרת גם עם 

 שם שהוא יפה בעיניך? שם בינלאומי, אבל לא מצאת

: כי תמיד יש את האופציה שהילדים שלך ירצו לגור בארץ אחרת, ובארץ אחרת זה גם שם... נגיד בוז'נה

השם שלי הוא לא מתאים כל כך לארץ כי לא כל כך... אז ההורים שלי לא נראה לי שחשבו לעבור לפה, 

 . דווקהזה לאו כשהם חשבו על השם. ועכשיו אולי הם ירצו לחיות במקום אחר ש

 : משאירה להם את האפשריות פתוחות?מראיינת

 : כןבוז'נה

: ו"כאשר אנחנו נופשים בחו"ל אנחנו מעדיפים להישאר בארץ", כתבת את האפשרות הנמוכה מראיינת

 ביותר, זאת אומרת שאת מעדיפה לנפוש בחו"ל?

 : כןבוז'נה

 : למה?מראיינת
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ללכת לחו"ל לראות דברים אחרים, אנחנו כל הזמן בארץ, אז  : כי בארץ אנחנו כל הזמן פה, עדיףבוז'נה

 עדיף מדיי פעם להתנתק ולראות דברים אחרים.

 : אז נופש בעינייך זה גם לצאת מה.., לשנות אווירה?מראיינת

 : כן בוז'נה

 : אוקיי, אז סיימנו.מראיינת

ברית, והם לא ציפו לזה, . סיפרנו להם רק בניצן: האמת שלהורים שלי היה נורא קשה עם השם בוז'נה

 היה להם נורא קשה עם זה.

 : למה?מראיינת

 : הם ציפו למשהו בינלאומי, הם לא ציפו לניצן.בוז'נה

 : ועכשיו הם אוהבים את השם?מראיינת

 .ליצן, והבת של השכנים קוראת לו ניסן: אבא שלי קורא לו בוז'נה

 : מפריע לך שמשבשים לו את השם?מראיינת

 במשפחה, אז לא קריטי.: אם זה בוז'נה
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 ראיון עם חניתהר"ע ג: 

 : ספרי לי על השם שלך...מראיינת

 .סבתא של אבא ,חנה: אני קרויה על שם חניתה

 , יש לך מושג?חניתה: זה על שמה. ולמה מראיינת

: הם עלו בסביבות שנות השבעים, פתחו ספר שמות, חיפשו משהו קרוב. היה נראה להם, לא קשור חניתה

 , לשורשים, ראו שם קרוב, בחרו.לקיבוץ

 ?דניאל: ספרי לי איך בחרתם בשם מראיינת

: לא היה איזה שהוא קו מנחה, שנינו אהבנו את השם הזה. גם בגלל, באיזה שהוא מקום גם איפה חניתה

 לאומיים. לא משהו חשוב, שזה הנחה אותנו, אבל....-גם היה חשוב שמות גם בין ,שהוא

 לאומי?-לך שהשם יהיה בין : למה היה חשובמראיינת

, relocationלא יודעת, האמת, אז היה לנו איזה שהם שיחות, היה איזה שהיא אופציה של אולי  :חניתה

 אז, וגם שנינו נורא אוהבים לנסוע לחו"ל, וגם שנינו עובדים בעבודות שהרבה מול חו"ל. מתעסקים.

 : אז את חושבת לעבודה שלך היה חלק בבחירה?מראיינת

: שוב, אולי בתת מודע, כי זה לא, אולי בתת מודע וגם אחוז נמוך לא אחוז גבוה. בעיקר, פשוט כי תהחני

 מצא חן השם. כי שנינו אהבנו את השם.

 : והייתה לכם רשימה של שמות?מראיינת

: לא הייתה לנו רשימה של שמות. הבחירה שלנו כשזרקנו שמות, הבחירה שלנו הצטמצמה חניתה

 לשתיים.

 : שמה הם היו?תמראיינ

 .ליאוראו  דניאל: חניתה

 נפסל? ליאור? ולמה ליאור: מראיינת

 מצא חן יותר. זהו, זו הסיבה היחידה. דניאל: כי חניתה

 : כשאת אומרת מצא חן, למה את מתכוונת למשמעות, לצליל...מראיינת

 : לצליל.חניתה

 : חשוב לך שזה יתאים גם לשם המשפחה?מראיינת

בעיקר הצליל. באיזה שהוא מקום קצת גם העניין הבין לאומי. גם קצת, שוב, עשר  : לא, זה היהחניתה

זה שם של מלאך בתנ"ך,  דניאל – אחוז זה בין לאומי, עשר אחוז העניין שיש לשם הזה גם מקור בתנ"ך

 זה לא היה המשקל הזה. בעיקר הצליל, הניגוניות של השם. ,אבל גם קצת

 היה שם שיש אותו גם במסורת היהודית והוא לא רק שם בין לאומי?: אבל כן חשוב לך שזה ימראיינת

השמות החדשים.  : יכול להיות. מה שכן הנחה אותנו שזה יהיה שמות שורשיים, לא אוהבים אתחניתה

אנחנו שנינו אוהבים גם אני וגם בעלי, גם עודי, מאוד אוהבים את השמות את השמות הותיקים, 

 הותיקים.

 תכוונת שמות ותיקים?: למה את ממראיינת

 אני מכירה גם אנשים מבוגרים. דניאל: שמות שהיו קוראים פעם ועדיין הם נפוצים גם היום, כי חניתה

 : חשוב לך ששם יהיה נפוץ?מראיינת

: לא, אני יודעת שהשמות שאני אוהבת, הם שמות שהרבה אנשים אוהבים. אבל לא בגלל המקום חניתה

 ורשי. שם שהוא ותיק.של הנפוץ בגלל שזה שם שהוא ש

 ?דניאל: את זוכרת תגובות מיוחדות שהיו לשם מראיינת

 : כולם אמרו לי שזה שם יפה. כולם אוהבים את השם הזה.חניתה
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 ?דניאל: חשבתם על שמות חיבה כשבחרתם את השם מראיינת

 : לאחניתה

הרובריקה הזו : כשמילאת את הפרטים האישיים, אמרת על השם האמצעי, שזה טוב שיש את מראיינת

 אין שם אמצעי. דווקהואני רואה שלילדים 

 : לא, אמרתי שיפה שחשבתם גם על הרובריקה הזאתי. שזה קטע!חניתה

 , איך בחרתם את השם?מאיה: אוקיי, אז נעבור למראיינת

 : אותו דבר. היה חשוב לנו שזה יהיה שם שהוא שורשי, שהוא ותיק, שהוא שם של פעם.חניתה

 גדירים את עצמכם כקצת מסורתיים? מאמינים באלוהים?: אתם ממראיינת

: בעלי הוא מאמין, הוא קצת מסורתי, הוא בא ממשפחה קצת מסורתית. אני לא כל כך, למרות חניתה

שאצלנו בבית כן שומרים את כל החגים ויש זיקה טובה לא לדת כמו לישראליות, ליהדות. לא לדת 

, לא, אין לנו נניח שני כיורים וזה,  אבל כן גיד בדיוק מסורתייםאי אפשר לה ,עצמה. זהו, אנחנו עצמנו לא

 היה חשוב לנו החיבור ליהדות.

? איך את רואה את זה כמתחבר ליהדות? מאיה: אז איך את מסבירה את הבחירה בשם מראיינת

 לישראליות?

נפוץ. והוא זה שם ישראלי מובהק. שם ישראלי מובהק. לא סתם הוא כל כך  מאיה: לישראליות. חניתה

 גם בין לאומי מהצד השני, כמו שאמרתי.

 : מה ישראלי בו?מראיינת

 : לא שאני יודעת מה המשמעות שלו, לא חקרתי אותו באינטרנט או משהו כזה.חניתה

 : לא חשובה לך המשמעות?מראיינת

 : לאחניתה

 : גם כאן הצליל היה חשוב?מראיינת

בטוחה שאם אני אחפור באינטרנט, אני אמצא את  : גם הצליל וגם הידיעה שזה שם ש...אניחניתה

, שידעתי שזה שם של מלאך דניאלהשורש שלו שקשור להיסטוריה. אבל לא חקרתי למשל כמו אצל 

 מהתנ"ך. לא חקרתי. אני יודעת שזה שם מאוד ותיק.

 : היא נולדה במאי?מראיינת

בל היא חרגה. אנחנו היינו בטוחים : היא נולדה בחמישי ליוני. אני, מבחינתי, הקצבתי לה מאי אחניתה

שהיא תיוולד במאי, שאמרנו וואלה זה מתאים, למרות שרצינו בלי שום קשר גם אם היא הייתה אמורה 

 .מאיהלהיוולד בינואר. רצינו 

 : מתי אתם בוחרים את השמות, באיזה שלב של ההיריון?מראיינת

 : מאוד מוקדם.חניתה

 יש לך שמות בראש?: לפני שאת יודעת את המין, מראיינת

 : לא, מה פתאום. בראש? כן. באופן כללי, בטח.חניתה

 : איזה שמות היו לך בראש?מראיינת

אבל  ,מיכלממש לקראת הסוף של ההיריון פתאום נכנס  מיכל. באיזה שלב עלה גם נועהאו  מאיה: חניתה

 .מאיהבסוף חזר ל

 ?נועהולא  מאיהמה גרם לך כן  – ומאיה ונועה: מראיינת

היה בסופו של דבר משקל כבד  דווקה: אה, לא יודעת. משהו יותר עשה לי את זה. האמת, שלבעלי יתהחנ

. הוא בסופו של דבר, כאילו, נתן את דניאלגם ב כי, למשל, אני היו לי עוד איזה שהוא.... בלתת את ה..

 .הטון לכיוון הזה יותר או לכיוון הזה יותר
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 : היו לו שמות אחרים?מראיינת

 : לא. לי היו שמות אחרים, שנפסלו על הסף. שבכלל לא היו אופציונאליים, מבחינתי.חניתה

 : מה הם? למה הם נפסלו? תנסי להיזכר...מראיינת

ממש לקראת סוף  מיכלהוא זרק את . ..מיכלאני זרקתי לו, ככה, גם כמו שזרקנו את -מאיה: אצל חניתה

 ההיריון, ככה בחודש תשיעי...

 ?: ואת שללתמראיינת

אבל דווקה, פתאום,  אלינוראת  ל לא נפלתי מהכיסא. ואני זרקתי לואב ,: ואני אמרתי אפשריחניתה

באותה  ,הקונוטציה של השיר של זוהר ארגוב, כנראה, עמדה לו יותר מדי בראש, אז זה נפסל על הסף

 .שנייה..

 חור בשם הזה?את חושבת גרם לך, בסופו של דבר, לא לב מה – ומיכל: זה קפץ וחזר. מראיינת

גם עומד, פחות  מיכל. כי ממיכלזה נשמע לי יותר מתנגן  מאיה  : אני חושבת שבעיקר האינטונציה.חניתה

 אולי בין לאומי, אבל עומד בקריטריונים של השם הוותיק השורשי.

 : והוא לא עומד בקריטריונים של בין לאומי?מראיינת

בחו"ל אבל לא בגלל זה. פשוט, בגלל  מישלי יקראו לה , לדעתי, זה לא שם בין לאומי. אולמיכל: חניתה

 שבאינטונציה זה פחות הסתדר.

 ? חשבתם על שמות חיבה? קשר לשם משפחה?מאיה: שם חיבה היה פה על הפרק, עם מראיינת

 : לא.חניתה

: וגם כאן העבודה שלכם כן השפיעה באיזה שהוא מקום על הבחירה. אמרת שזה גם שם בין מראיינת

 לאומי.

: שוב, לא משקל כבד אבל יש בזה איזה שהוא משהו. עובדה שאנחנו כן נמשכים, כאילו, לשמות חניתה

 ולא ל... אז כנראה שיש בזה איזה שהוא משהו. דווקההאלה 

 : ויש אותיות שחשוב לך שיהיו בשני השמות?מראיינת

י אל"ף ועם אל"ף. היה אפשר לרשום בל מאיה: אותיות אהו"י. שאני יודעת שאומרים ש...למשל, חניתה

יָ ברור לי שזה עם אל"ף שזה מחזק את השם וגם שלא יקראו   .מאיהבטעות ולא  המ 

 : מה זאת אומרת, לחזק את השם?מראיינת

אבל אני אומרת יאללה נזרום. בקבלה, ביהדות מדברים על  ]באלוהים[ מנם אני לא מאמינה: אחניתה

שם. שכמה שיותר אותיות אהו"י בשם, ד מחזקות את הזה, הרבנים תמיד אומרים שאותיות אהו"י מאו

. באופן כללי גם אומרים ששמות ארוכים הם יותר טובים משמות נותן לשם יותר כוחהשם יותר חזק. 

אבל  ,עודיקצרים. גם אני וגם בעלי, האמת, עם שמות ארוכים אז אולי זה גם קשור לזה. לבעלי קוראים 

 .עובדיהשם שקיצרו לו, שם חיבה, אבל בתעודת זהות הוא  . עודי זהעובדיההשם שלו בעצם זה 

 יש לך מושג?: למה הוא קיצר? מראיינת

מהיום שהוא נולד. כולם קוראים  עודישלו קראה לו  אמאו עובדיהשלו. בתעודת זהות הוא  אמא: חניתה

הבה את נכפה עליה השם, כי החלק המסורתי אצלם זה האבא, והיא לא כל כך א – שלו אמא. עודילו 

אני אמתיק את  אוקייהעניין של לתת את השם שחצי מהמשפחה קרויה באותו שם. אז היא אמרה 

 .עובדיהלא  עודי. הרוב קוראים לו עודיהגלולה ואני אקרא לו 

 : יש לך איזה משהו להגיד? מסכם?מראיינת

 : לא.חניתה

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

 . תסבירי קצת למה.7ררים בי עניין" כתבת : ב"אנשים מתרבויות אחרות מעומראיינת



- 180 - 

 

: כי בעבודה שלי אני עובדת כל הזמן בכל העולם. נכון שיש את העבודה המקצועית אבל יש גם חניתה

מאוד התעניינות בתרבויות שלהם. אם זה בחגים המקומיים שלהם שגם משפיעים על הביזנס שלנו. כל 

יצוא. לפעמים זה גם גולש לפן אישי, לשיחות אישיות באיזה סחורה? ביבוא בי -מדינה ובמה היא חזקה

 עם כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בעולם.

 : יש עוד שפות זרות שאת יודעת חוץ מאנגלית ועברית?מראיינת

 : אני יודעת רוסית אבל לא ברמה שאני יכולה להשתמש בה.חניתה

וגם "בזהות לאומית בשבילי  4 –ע שונה מלאומים אחרים" כתבת באמצ: ב"לאום שלי נבדל ומראיינת

 . איך זה מסתדר? אין לך דעה בנושא?4להיות ככל הלאומים" כתבת 

. ברור. בטח ובטח על הרקע התבדלות מסוימת איזושהייש  : אני לא חושבת שהלאום הוא...חניתה

כת ל... ההיסטורי של העם, של הלאום, של היהדות. אבל אני לא רואה את עצמי ולא חושבת שכשאני הול

כשאני נמצאת בחו"ל או גם בכלל באופן כללי שאני שונה או מיוחדת מכל השאר. כל לאום עם הייחוד 

 וההיסטוריה...

 : ויש לדעתך משהו משותף לכל הלאומים?מראיינת

: אה, קשה להגיד. אני לא יודעת אם יש משהו משותף חוץ מזה שכל אחד שונה ומיוחד ויש לו את חניתה

 ים שלו, אבל אני לא יודעת אם יש הרבה דברים משותפים.הדברים המיוחד

: ב"החלטות החשובות בחיי הנקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" כתבת ציון מראיינת

 גבוה, בכל הורסיות של השאלה הזאת. מה עומד מאחורי הבחירה הזו?

ת שלי אני עובדת בצורה לא מודעת. : שוב, אני עניתי בצורה מודעת, יכול להיות שבפועל, בפעולוחניתה

לא ככה, אלא בדיוק להפך. כי פתאום התחלתי לחשוב לעצמי, אמרתי רגע, הבן שלך ילך לצבא? ברור. 

אז, כאילו, אולי זה לא כל כך נכון, בעצם, זאת אומרת, אולי בתת מודע אני כן מונעת כן לראייה 

 מערכתית.

 את זה?: אז חשבת על משהו ספציפי כשענית מראיינת

: תראי, אני חושבת, שבחיי היום יום, בהחלטות שאני מקבלת אני לא עושה משהו שהוא לטובת חניתה

הכלל. בחיי היום יום, זאת אומרת בחיי היום יום אני חשה את הפעולות שאני עושה לטובתי האישית 

 ולטובת המשפחה שלי.

פעה חזקה על בחירת הלבוש שלי" כתבת : "לפרסום על ידי חברות זרות או כלל עולמיות יש השמראיינת

 ...לאיזושהייחסית גבוה, חמש. למה סימנת ככה? תני לי דוגמה 

, מאירופה. זה ארצות הברית: אין ספק שהדפוסי לבוש שלנו פה מאוד מאוד מושפעים מחניתה

  LEVIS ,LEE, 16בהחלט...ג'ינסים זה מגיל 

 ל גם את כ...את אומרת שאנחנו מושפעים גם כמדינה אב :מראיינת

 : כןחניתה

 4" כתבת ארצות הברית: "עדיף לחיות כפי שחיים אנשים במראיינת

 : לא בטוחה שיותר טוב להם מאשר יותר טוב לנו.חניתה

 : איפה כן היית רוצה לחיות?מראיינת

מבחינת ביטחון. מבחינת איכות חיים?  אחר.פה. אין מקום  –: מבחינת ביטחון אישי ומשפחתי חניתה

יכולה להגיד לך, במדינות סקנדינביה זה הכי טוב שיכול להיות. מדינות רווחה מפותחות זה הכי טוב אני 

שיכול להיות. אבל מבחינת ביטחון אישי ומשפחתי זה פה, זאת אומרת, עדיף לי למות פה בפיגוע מאשר 

 שם בשואה.
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ון הנמוך ביותר. זאת כתבת את הצי "בארץ ים אנחנו מעדיפים להישאר: "כאשר אנחנו נופשמראיינת

 בחו"ל. מה יש שם שאין פה? להיות אומרת שאתם מעדיפים

 : החשיפה לדברים שונים. החשיפה לתרבויות אחרות. לראות מקומות אחרים. חניתה

: ולמה כשענית על השאלון אמרת, שכנראה, יותר חשוב לך שמות בין לאומיים ממה שחשבת? מראיינת

 מה זה חידד לך?

ום הבנתי שהיה שם שאלות על אם אני מעדיפה להאזין למוזיקה אנגלית, אם אני : כי פתאחניתה

מעדיפה לראות סרטים באנגלית, ואם אני מעדיפה לטייל בחו"ל. פתאום הבנתי, שכן יש בי איזושהי 

 אהבה לחוץ. אהבה מאוד חזקה לחוץ. שלא כל כך הבנתי, לפני כאילו...

 רה של השמות הפרטיים?: ואת חושבת שזה השפיע על הבחימראיינת

 : אולי יותר ממה שחשבתי, אולי, יכול להיות, כי, באמת, אני מאוד מאוד אוהבת את החוץ.חניתה
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 ראיון עם טל וטליר"ע ד: 

 : נתחיל או בְך או בָך, שתגידו משהו על השם שלכם.מראיינת

 : ט"ת ולמ"ד, שם קצר, ההורים שלי רצו שמות של הברה אחת.טל

 אוהב את השם? : אתהמראיינת

 : כןטל

 : חשוב לך שהוא קצר?מראיינת

, הייתי חושב לקצר אותו איכשהו, אבל זה משהו שגדלים יחזקאל: אני מניח שאם היו קוראים לי טל

 אותו, אז...

 ?טל: וטלי? נולדת מראיינת

, זה שם המשפחה של אמא שלי לפני טל, ככה אני גם רשומה בתעודת זהות. טל: אני נולדתי טלי

ואני חושבת נישואים, היא הבינה שכבר אף אחד לא ימשיך את השם, אז היא הייתה צריכה משהו כזה, ה

בשכבה, ושודכנו בגלל השם, בגלל  טליפנתי באותה תקופה. היו איתי המון שזה גם היה שם מאוד א

 .טלשלשנינו קוראים 

 טלי?: ובגלל זה זה הפך להיות מראיינת

, אבל לדעתי מבית הספר טלדי ברור. היו עוד גננות שקראו לי  טליר היה : לא, בערך בכיתה א זה כבטלי

 .טליקראו לי 

 .דנה: אז ספרו לי איך בחרתם את השם מראיינת

: הייתה רשימת שמות, ואמרנו בגלל שהיו איזה חמישה שמות, אמרנו שהשם הסופי, היא תצא טל

 .2בטופ  נהוד יעלונחליט מה... היה 

 כזה. wishful thinkingזה שם של ילדות יפות, אז זה  דנה: אני חושבת שטלי

 : אוקיי ולפי מה הכנסתם את השמות לרשימה?מראיינת

 : אני אוהבת...טלי

 ... לואיז: שם ישראלי, לא טל

 : למה חשוב לכם שם ישראלי?מראיינת

 : שורשי כזה,טל

והבת את הסיומת... אני יותר : כן, אנחנו אוהבים שמות ישראליים, קלאסיים, אבל קצרים. אני לא אטלי

אני לא אוהבת  –אוהבת את ההברות הפתוחות בסוף המילה, בעצם לא, אני לא יודעת איך לקרוא לזה 

 , אז... עדיי כמו בXאת הסיומת 

 ו... דויו שון: זה גם שמות שהם תמיד קלאסיים, זה לא שיש לך עכשיו מודה של טל

 : כן, ברשימה היו שמות ש...טלי

 היה סטנדרטי. : הכולטל

: והייתה לכם רשימה רק אחרי שידעתם את המין של העובר, או שהייתה לכם רשימה לבנים מראיינת

 ולבנות?

 : לא, לא חושבת.טלי

 : אני לא זוכר.טל

 : אמרתם ששם ישראלי חשוב לכם, שאתם שורשיים, אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

מסורתי, אבל כן חשוב לי שחוגגים חגים, ושכן יגדלו  : לא מאמינים באלוהים, לא הייתי אומר מאודטל

 עם ערך מוסף של ישראלי / יהודי.

 : והקשר עם המדינה חשוב לך או שאתה רואה את עצמך עובר לגור בחו"ל?מראיינת
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 אולי, אבל לא לרדת מהארץ. relocation: עובר במסגרת טל

יש כאלה, נגיד גיסתי בחרה את השמות  ה בחו"ל, אוי: לא היה חשוב לנו שזה יהיה שם שקל להגיטלי

 שלה כאלה שמצלצלים טוב בשפה זרה, אז אצלנו ממש לא.

 : היה חשוב לכם הקשר לשם המשפחה?מראיינת

 : לאטלי

 : חוץ מהבית חולים...טל

 זה שם של בתי חולים, אבל זה לא היה מתוכנן. דנה סורסקי: כן, טלי

 ?דנהאת השם  : חשבתם אולי על שמות חיבה כשבחרתםמראיינת

 : לאטלי

 זה היה חלק בבחירה? ,relocation : והמקצועות שלכם, אמרתם קודם שיש אפשרות למראיינת

 : ממש לא, לא היה שיקול אפילו.טל

 .אלון: אוקיי, ספרו לי איך בחרתם בשם מראיינת

אבל , אסף: זה היה ממש ברור, היו לנו ממש מעט שמות ברשימה של בנים. אני מאוד רציתי טלי

 מאיזושהי סיבה...

 .יותם: אני יכול להגיד שהיה ברור שהילד הבא זה טל

. ויש לי סיבה נורא נורא הגיונית לזה אלון, ואם הוא יצא בלונדיני, זה יהיה אלוןאו  יותם: כן, כי או טלי

א כי בספר "מעשה בחמישה בלונים" אלון הוא בלונדיני. אין לי מושג למה, אבל זה חקוק לי. הוא ל –

נראה בדיעבד בלונדיני, אבל הייתה לי תמונה בראש שהוא בלונדיני עם תספורת סיר כזאתי על הראש. 

. והוא יותםל אלוןואני זוכרת כשהוא נולד, ישר שאלתי מה הצבע שיער שלו, כי זאת הייתה ההכרעה בין 

 נולד בלונדיני.

 שעמדו על הפרק? אסף: והיו שמות אחרים חוץ ממראיינת

שאני הכרתי היו אנשים מאוד  אספיםאני מאוד רציתי אסף, כי תמיד מאוד מאוד, כל ה: לא. טלי

 מוצלחים.

 : שם של טייסטל

 : זה גם מתאים לבתי חולים?מראיינת

 לא חשבתי על זה. [צוחקת]: יפה טלי

 ...יותם: אז נעבור למראיינת

 : הוא יצא פחות בלונדיני.טלי

 : זה ברירת מחדל.טל

 : אוקיימראיינת

 : כשאלון נולד היה או זה או זה.טל

, אני אמרתי שאני רוצה ]עם טל[ : יש לי חברות שאומרות שעוד בתקופת הלימודים, לפני שהתחתנתיטלי

, אז אני לא יודעת. תמיד אהבתי את השמות האלה, ואני שמחה שטל לא התנגד, יותםלקרוא לילד שלי 

 .]שאליו התנגד האב[ אסףחוץ מ

 ם מכניסים שמות לרשימה? כי יש מלא שמות שמתאימים ל....: ולפי מה אתמראיינת

 : שמות ישראליים, קצרים, קלאסייםטל

: שתי הברות, קצרים. לא יודעת, אני מניחה שיש אותיות שאני פחות אוהבת או הברות כאלה, למשל טלי

 , אני פחות...שחר

 ?שחר: מה את לא אוהבת במראיינת
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י לא אוהבת. אההה. אני אגיד לך מה אני לא אוהבת. אני חושבת : לא יודעת, יש שמות קצרים שאנטלי

 למשל. נכון? שחרשגם אתה תסכים. אנחנו לא מתים על זה שזה אותו שם, כאילו יוניסקס. כאילו 

 : נכון.טל

 : זה אני חושבת היה אחד הכללים בתת מודע, שהשם לא יהיה יוניסקס.טלי

 יש גם בנות... אלון: מראיינת

 אמת?, באלון: טל

 –, ולא משנה אם תהיה לי בת או בן, הילד הבא שלי נטע: אוי ואבוי. אבל יש יוצא מן הכלל שזה טלי

 הוא לא יהיה.ש, אבל יכול מאוד להיות נטעיקראו לו 

 יוצא מן הכלל? נטע: למה מראיינת

יה יותר טוב. , אז זה היותםעד היום, כי כאילו היה לנו  נטע: יכול להיות שזו הסיבה שלא הלכנו על טלי

 לא יודעת להגיד לך, לא יודעת.

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

. איך זה מתבטא בחיים 7ענית  –: בהיגד של "אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" טלי מראיינת

 שלך?

: אני במסגרת התפקיד שלי מארחת הרבה מאוד לקוחות מחו"ל, כל היום אני שומעת סיפורים על טלי

 ופשת הלידה בקוריאה הדרומית לעומת גרמניה, וכל הזמן מדברים על מחיר גן ו...איך ח

 : מישהו מהמקומות קוסם לך?מראיינת

 מאוד קוסמת לי. ארצות הברית: טלי

 : מה את עושה בנדון?מראיינת

 : מחכה בסבלנות, זו רק הצהרת כוונות.טלי

 ?ארצות הבריתל relocation: אז היית עושה מראיינת

 בהחלט, בהחלט,  אני חוויתי את זה בתור ילדה, וזה בהחלט מומלץ.: טלי

 ...5 –טל  –: בהיגד "הלאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבת מראיינת

: זה איפשהו באמצע. אנחנו לא מאוד שונים, לכל לאום יש את הייחוד שלו, אבל אם מסתכלים על טל

 ם וארץ.התרבות המערבית יש הרבה משותף, זה לא שמיי

 : אבל ב"זהות לאומית בשבילי היא להיות ככל הלאומים האחרים" כתבת ממש לא.מראיינת

 מזרח? מערב? –: כי שוב, השאלה היא מה זה לאומים אחרים טל

 : בוא נגיד שזה בעיקר העולם המערבי.מראיינת

 : אז זה יהיה איפשהו באמצע.טל

ת לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" וגם : בהיגד של "ההחלטות החשובות בחיי נקבעומראיינת

 ההחלטות בכלל בחייכם כתבתם גבוה, שניכם. את יכולה לתת לי דוגמה.

 לגור בישוב קהילתי: אני אתן לך דוגמה שזה מה שבסופו של דבר הנחה אותי. אני למשל אבחר טלי

ואני מצפצפת על כל ה...  שדורש מאיתנו להחזיק שני רכבים, שזה אולי הדבר הכי לא אקולוגי בעולם,

אנחנו מאוד מפוקחים ומבינים, אני מבינה בדיוק מה ההשלכות של זה. אני אוציא את הכסף הזה לדלק, 

אני אזהם את הסביבה בשביל שאני אגור בישוב קהילתי, כי אני חושבת על טובת המשפחה שלי, זה סוג 

בל אני יודעת שאני עושה משהו לא ההחלטות שהתכוונתי אליהן, לא החלטות סופר אגואיסטיות, א

 לטובת החברה, ואני בוחרת לעשות משהו שהוא לטובתי.

: אוקיי "לפרסום של חברות זרות או כלל עולמיות יש השפעה חזקה על בחירות הלבוש שלי" מראיינת

 כתבת ציון נמוך. תוכל להסביר למה?
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 שירט יש לך עכשיו?-איזה טיו...  H&Mאחד שלובש רק "רוקפורט",  [צוחקת]: כתבת נמוך? טלי

: בדיוק, אבל אני לא הולך לקנות "רוקפורט" רק כי זה מיוצר בחו"ל, אם זה הייתה אותה איכות, טל

הייתי קונה את זה. אני לא מחפש את התוצרת חו"ל, אני מחפש את הנוחות ואת הפרקטיות. שזה יהיה 

ארצות ציונאלי, לא מעניין אותי שזה נעשה בנוח, שזה ייראה טוב, שזה ייראה טוב עליי, שיהיה פונקלי 

 . הברית

 הפרסומות שאתם רואים משפיעות עליכם בבחירות האלו? –: והפרסום מראיינת

 : אני רוצה לחשוב שלא.טל

" אתה כתבת בינוני ואת כתבת גבוה יותר. ארצות הברית: הבנתי. ב"עדיף לחיות כפי שחיים במראיינת

 זה קשור למה שאמרת קודם?

 כן, בדיוק. :טלי

דבר, כנראה אתם  : בהיגד: "כשאתם נופשים אתם מעדיפים להישאר בארץ" לא כתבתם אותומראיינת

 ....[צוחקת]לא נופשים ביחד 

: כי זה רצוי ומצוי. כאילו עכשיו אין לי יכולת כלכלית, אז ברור שהייתי רוצה לנסוע עכשיו לאיטליה, טלי

 אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי.

 : אז מבחינה כלכלית אתם בוחרים לנפוש בארץ?נתמראיי

 : כןטל

: אז רגע, יש לנו שני שיקולים, אחד זה כלכלי והשני זה הילדים הקטנים. ילדים קטנים זה נשמע לי טלי

 מותרות גדולות מאוד כרגע לנפוש בחו"ל. באמת זה לא נשמע לי כל כך שזה יתרום להם, אז...

 רו את הארץ שלהם, איפה שהם גרים, ושיראו מקומות מקומיים.: אבל לי גם חשוב שהם כן יכיטל
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 ראיון עם יובל ומרינהר"ע ה: 

 : טוב, אז נתחיל בשם שלכם. כל אחד יגידו לי משהו על השם שלו...מראיינת

 יובלגם בתנ"ך. זה  יובלהתנ"כי. אמרו לי פעם שיש  יובל. כי זה שם יפה? זה לא יובל: קוראים לי יובל

 בטבע.

 ?ומרינה: יינתמרא

, אבל ברוסית יש כאילו שם למרינה מריהקראו לי ככה על שם חברה של אמא. היא התלבטה בין  :מרינה

, פיטרמלא שזה שם, שם האבא ושם משפחה, והשמות הפרטיים יש להם גם קיצור. נגיד אם אבא שלי זה 

 אלכסבה, אלכסנדרה –אלכס  , ואם זה נגיד שם אחר: מקסים פטרוביץ'ואח שלי  מרינה פטרובנהאז אני 

על שם אבא, וגם שם המשפחה, אז זה שלושה שמות. והשמות, את בטח שמעת, הם יכולים להיות מלאים 

 ...דימיטריזה  דימה, אלכסייזה  אלכס –

 : ולך יש שם מלא?מראיינת

יה ומר, מריה, ואם אומרים אותו מלא זה מאשההקיצור שלו זה  מריה, אבל מרינהלא אין ל :מרינה

 .מרינהזה נשמע כמו שם כזה של כפר, אז אמא שלי לא אהבה את זה, אז היא הלכה על  פטרובנה

 : זה פחות עירוני?מראיינת

 זה יותר עתיק, יותר כפרי כזה. מריהזה יותר כאילו מודרני, ה מרינה :מרינה

נכון איך לא  : טוב, נעבור לבת המקסימה שלכם. ספרו לי איך בחרתם את השם שלה, או יותרמראיינת

 בחרתם את השם שלה?

: הכול התחיל עוד לפני שעשינו אותה, כשהתארסנו בדרך חזרה מאילת, אני חושב. ואני אמרתי יובל

 , ומרינה אהבה את זה.[במלרע] ואדם [במלרע] אלהזה יהיה  ,לדעתי ,ששמות טובים

 ?אלה ואדם: מה אתה אהבת בשמות מראיינת

 ות נחמדים ויפים וטובים.: לא יודע, הם נראו לי שמיובל

 ?[במלעיל] אדםולא  [במלרע] אדם: וזה מראיינת

 : אה... אני כבר לא זוכר, אבל אחרי זה היא נוצרה, והתחלנו לחפש שמות.יובל

 : אחרי שידעתם את המין או לפני? מראיינת

את השם או : קצת לפני גם, אבל בעיקר אחרי, ולא כל כך הצלחנו להחליט. כל פעם היא לא אהבה יובל

 15שאני לא אהבתי, ובסוף הצענו לעשות רשימה כל אחד, וגם זה לא הסתדר. הגענו לאיזה רשימה של 

שמות וביניהם לא הצלחנו להחליט, וכבר היינו קרובים ללידה. אמרנו: נראה אותה, נדע. כמו בטח הרבה 

 אנשים אחרים.

 משפחה שלך: לא, לפני זה או שזה היה אחרי, הרשימה עברה אצל המרינה

 : גם אצלך היא עברה במשפחה.יובל

: אצלי לא. הוא הביא את המשפחה שלו. אני לא ידעתי מזה בכלל, ואז פתאום אני מתחילה מרינה

לשמוע שזה שם של חומר ניקוי, וזה כזה, וכל השמות נפסלו, והיו סיבות כאלו חמורות של מה זה השם 

 חה שלי לא התערבו. אולי רק אחר כך כשביקשנו.הזה, ובכלל איך העליתם את זה על הדעת. המשפ

 : אוקיי, ואז נולדה הילדה?מראיינת

: נולדה הילדה ועדיין לא היה לה שם, ועוד יום ועוד יום ועדיין אין לה שם, והיא השתחררה מבית יובל

 חולים כ'בת מרינה', ועדיין לא היה לה שם, ועוד יום עובר, ועוד שבוע עובר, ואין לה שם.

 לא התאים לה, לא התלבש עליה. [במלעיל] אלהכי  :המרינ

 .[במלעיל] אלה: בגלל זה לא רציתי, כי ידעתי שכולם יקראו לה יובל

 : למה זה מפריע לך?מראיינת
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זה שם  [במלרע] אלה: מפריע לי שמבטאים את השם שלה לא נכון, זה שונה לחלוטין. חוץ מזה שיובל

זה שם גלותי, ישן כזה שנראה לי פחות יפה  [במלעיל] אלהזה, וכאילו מאוד מודרני, מהטבע, עכשווי ו

 ופחות מתאים.

 : למה גלותי?מראיינת

 שאני מכיר... אלות: כל היובל

  : רוסיותמרינה

: לא, הן מבוגרות, מדור אחר, דור של סבתות. אני לא יודע אם שמות חוזרים רטרו כמו בגדים, אבל יובל

ה העץ. קיצור עוד יום ועוד יום עובר, וצריך למלא טפסים ולהודיע ז [במלרע] ואלהלי זה לא התאים. 

 בעבודה וזה, והילדה כבר בת שבועיים ובת חודש, וכולם: מתי תחליטו, מתי תחליטו.

 : והמצב ביניכם היה לא טוב? רבתם על זה?מראיינת

 : לא, היינו עייפים מדיי.יובל

, אפילו אח שלו הביא לנו אלה, לא אלהבנו כן לא מצאנו איזשהו שם שהתחבר. הרבה זמן חש :מרינה

 .אלהבקבוק יין שכתוב עליו 

 : רק שתקראו כבר...מראיינת

הו, זה השם הנכון, וזה החזיק מעמד יום, יומיים, שלושה ואז אמרנו  –: כל פעם הגענו לֵשם וחשבנו יובל

 שזה לא מתאים. כל פעם היה מועמד מוביל.

 ., והוא לא אהב את זהקטי –קטרין אני חשבתי גם על  :מרינה

 : חשוב לך שהשם יהיה קשור לטבע?מראיינת

 : לא, למה?יובל

 כי אתה יובל. :מרינה

 : לא, לא חשוב.יובל

 ?שלי: אוקיי, ואז העליתם את השם מראיינת

 ,כן, אבא שלו בדיוק היה בביה"ח :מרינה

 : גססיובל

בא ואמר לו שקוראים לה  ]יובל[ , ואז הואל[]של אביו של יוב זה ממש היו הימים האחרונים שלו :מרינה

 .שלי

, אז הלכתי אליו ואמרתי לו: זהו, יש לילדה שם, שלי: מה זה, אנחנו סיכמנו כבר שיקראו לילדה יובל

אתה יכול להיות רגוע. אבא שלי היה פולני בקטע ביני ובינה. הוא זה שלחץ שנתחתן ושנעשה מהר ילדים 

אז הוא קרא  –ו האחרונים, אז היה חשוב לי להגיד לו. וגם בקטע של השם וכל זה, ובגלל שהוא היה בימי

 . צריך להיות לילדה שםדברים, אבל הוא אמר:  לה "אין שם", וקרא לה "חמודה" ו"מתוקה" וכאלה

והוא גם היה הפוסל העיקרי של רוב השמות, כי הם לא היו שמות ישראליים, והיה לו פחד גדול  :מרינה

 שם לא ישראלי, אז אני מתכננת לעזוב את הארץ. שאם אני בוחרת

 : אני גם כל הזמן העדפתי שמות ישראליים.יובל

 : למה לְך חשוב שהשם לא יהיה ישראלי?מראיינת

זה לא חשוב לי, אני פשוט לא אוהבת שמות ישראליים, יש רק כמה שמות שאני אוהבת שהם  :מרינה

 טלי. נעה, טל,שמות ישראליים, אני אוהבת למשל את 

 : את יודעת להגיד מה את לא אוהבת בהם? או מה את אוהבת בשמות האחרים?מראיינת

 כן אהבתי. אלההם נורא גסים, בצליל. אני תמיד אהבתי שמות יותר נשיים. בגלל זה  :מרינה

 : נשיים את מתכוונת שלפי השם יודעים שזה בת?מראיינת
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בוית, אז לא התלבש לי -פחות כזאת נשית, יותר טוםכן, אבל אז כשהיא נולדה, היא הרגישה לי  :מרינה

  עליה שם יותר מדיי נשי.

 זה שם סופר נשי. מישל: יובל

  זה שם גם של בנים. מישל :מרינה

 של צרפתים.יובל: 

, אבל אני זוכרת שעוד הייתי שלילא רק. בקיצור, חשבנו על שם, ועוד לא הייתי ממש סגורה על מרינה: 

, אולי פחות אולי, אמרנו שזה 14. ככה בצחוק, הייתי בת שלי שלי מי יקרא לבת שלוקטנה רבנו, אני ואח 

לתינוקות, אז במקרה אנחנו קיבלנו  מישל, אבל לא הייתי סגורה עליו, ויש חברת שלי –שם נחמד 

 , וחשבתי עליה, וזה התלבש לי טוב.מישלאמבטיה והיה כתוב עליה 

 : לפני זה לא עלה לך השם הזה?מראיינת

 : לא, פתאום זה בא לי.מרינה

: אני חושב שאני אמרתי את השם הזה. וככה חשבנו על שמות לועזיים ולא לועזיים וזה, ואז העליתי יובל

 ו... עוד איזה. אמילי

 ?אמילי: ולמה פסלת מראיינת

, והם על פי רוב מישל: לי נראה פחות מתאים שם לועזי. זה שיש כאן צרפתים שקוראים להם יובל

מרוקאי, לא  יהיו בטוחים שזה מרוקאי, "מסכנצ'יק, גבר מישל אפרתיים ואני לא יודע מה. בכלל שחור

 .[בציניות]יקבלו אותך לעבודה" 

 : אז איך היא כתובה בתעודת זהות?מראיינת

 רשמתי אותה בלי לשאול אותו. [צוחקת] :מרינה

 , היא עשתה מחטף וגנבה לילדה את השם. שם גנוב.מישל: יובל

 .שליואני לא מרשה לאנשים לקרוא לה  :המרינ

 : ואיך קוראים לה אנשים אחרים?מראיינת

 מישל :מרינה

 שלי: יובל

 ככה אנחנו אומרים. אנחנו מחכים שהיא תגדל והיא תחליט. :מרינה

 מישלי: מראיינת

 מישליכן, דודה שלה אומרת  :מרינה

 .מישמיש, בגן קראו לה אשקהמ, אמא שלך קוראת לה מליליש: את קוראת לה חצי מהזמן יובל

 אחת הגננות בגן, בטעות. שליהיא קוראת לה  :מרינה

 .שלי: לא טעות, ככה צריך. אצלי במשפחה קוראים לה יובל

 : אז כשהיא תגדל אתם תתנו לה את הבחירה?מראיינת

ים לה מה זה תתנו לה? היא תיקח אותה. יש לי חברה שיש לה בת בת שלוש, פחות או יותר, קורא :מרינה

 .טלי, וזהו, קוראים לה טליוהילדה באה יום אחד ואמרה: קוראים לי  ,אביטל

 : חשוב לכם שיהיה קשר לשם המשפחה?מראיינת

 .: לי זה מאוד חשובמרינה

 זה שם של מרוקאי...מישל אפרתי : ואתה אמרת קודם שמראיינת

 לפני שנה שנתיים. זה שם של מרוקאים, אמרו לי את זה אפרתי: אני בכלל לא ידעתי שיובל

 : בגלל הבחור הזה שאנס במועדון.מרינה
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, שלא קשורים אלינו. היה את המאבטח, היה לפני זה עוד אפרתי: היו כמה בכותרות עם שם משפחה יובל

 אחד שגם עשה איזה משהו.

זה שם של מרוקאי, בוא ניכנס לזה קצת, למה זה מפריע מישל אפרתי : ואמרת שמפריע לך שמראיינת

 לך?

, ועם כל הכבוד לצרפתים, אנחנו לא מישל: כי כל פעם באים ואומרים שיש גם בנים שקוראים להם יובל

 אה... מישל יובלוביץרוצים להיראות כמוהם. רגע אז עכשיו בעדה הרוסית קוראים לה 

 יובלונה: מרינה

 : חשוב לכם שהשם יהיה מיוחד.מראיינת

חנו לא הלכנו להמציא שמות. את רואה לפעמים ברשימות : חיפשנו שמות מיוחדים, זאת אומרת אניובל

 שמות שאת אומרת... 

 אילאיל: מרינה

: כן. את מקבלת חלחלה, את אומרת את ההורים האלה צריך לזרוק לכלא, ואני לא יודע מה לעשות. יובל

 ש וזהו.שמות כאילו... אנחנו לא רצינו ללכת לשמות כאלה מוזרים. חיפשנו שמות יפים, שלא לכל אחד י

 : ואיך התגובות במשפחה לזה שיש לה בעצם שני שמות?מראיינת

. אחרי זה מרינה התחילה לכעוס, מישלובצד של מרינה קראו לה  שלי: בהתחלה אצלי קראו לה יובל

שלי , ועכשיו יותר חוזרים לקרוא לה מישלוכולם התחילו לפחד ממרינה, אז כולם התחילו לקרוא לה 

בגן, והתחיל לקרוא לה ככה, ואמא שלי  מישמישלה. אח שלי התלהב שקוראים לה וכל מיני כא ומישמיש

 לפעמים ככה, לפעמים ככה.

 : והם לא לוחצים עליכם להחליט לכאן או לכאן?מראיינת

, ושזה מבלבל אותה וזה וזה. בינינו לכל תינוק בגן יש לו כינוי אחד, לה הם אומרים שזה לא בריא: יובל

כל  שליכל הזמן, ואני לא קורא לה  מישלאחר, ופה ופה, וגם בבית מרינה לא קוראת לה ובזה יש לו כינוי 

 שמות שונים. עשרהולכל תינוק יש לה איזה  אז לילדה כמו לכל ילדהזמן. 

 : חשבתם על שמות חיבה כשבחרתם את השם?מראיינת

א כעס, בעיקר הוא כעס הוא לא אהב את זה. הו [במשרד הפנים] מישלאני זוכרת שכשקראתי לה : מרינה

 . שלי. אז אמרתי לו שיהיה אפשר לקרוא לה בקיצור שליכי הוא אמר לאבא שלו שקוראים לה 

: אני חושב שהיה שם אחד או שניים שפסלנו כי אמרנו שהקיצורים שלהם בעייתיים. בכל מקרה את יובל

 ים להישמע בעייתי.יודעת שאת חייבת להתרחק משמות שבאנגלית או בכל מיני שפות אחרות עלול

 : זה חשוב לכם שבכל השפות זה יישמע טוב?מראיינת

 : לא חשוב לי אם בפורטוגזית עתיקה זה יישמע רע, אבל כן בשפות בסיסיות בעולם.יובל

 : שהן בשבילך?מראיינת

: אנגלית, צרפתית, ספרדית, השפות האנגלוסכסיות ורוסית, כי מהצד של מרינה זה כל המשפחה, יובל

, שזה שם מאוד יפה של איזה עיר באיזה ספר. אז מרינה גונדוליןא יהיה משהו... למשל השם שזה ל

 אבל אי אפשר לקרוא לה ככה.  : שמע, זה שם מאוד יפה,אומרת

 זה כאילו קונדום. "גנדון": ברוסית מרינה

 : זה לא בדיוק, אבל זה קרוב מדיי.יובל

 : ומאיפה העליתם את השם?מראיינת

 שר הטבעות : ספר שליובל

 : וזה שם שאתה העלית?מראיינת

 : כןיובל
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 : אז איך זה מסתדר עם זה שהיה לך חשוב שהשם יהיה ישראלי?מראיינת

 : אני לא אמרתי שאך ורק שמות ישראליים, היו גם כמה שמות לועזיים שאני העליתי אותם.יובל

 ?מישל: אז למה אתה מתנגד למראיינת

 . ]במלרע[ והיא שלי ]במלעיל[ שלייא . המישל, היא לא שלי: היא יובל

 ?זה שלי שליאתה אוהב את המשמעות ש: מראיינת

 : עכשיו כן, אבל בהתחלה כשהעלנו את השם הזה, זה לא מה שחשבנו.יובל

 ?על שלי יחימוביץ': חשבת מרינה

 , הסופר האמריקני.שלי: לא, אם כבר יובל

הצליל וסיבה נוספת זה שאומרים שזה לא טוב  . סיבה אחת זהשלי: לי יש הרבה סיבות למה לא מרינה

 לתת לילד שם עם שייכות, כי זה פוגע ביכולת של הילד לפתח עצמאות.

 : מי אומר?מראיינת

 : כל מיני תיאוריות פסיכולוגיות, אני לא יודעת מה... אני בתחום, אני אחות בפסיכיאטריה.מרינה

מחלקת נוער. היא פסלה כי היה להם מטופלים עם : או אה, כמה שמות היא פסלה, כי היא הייתה ביובל

, היית פוסלת גם מישלכזה שם, חצי מהשמות היא פסלה רק על הנימוק הזה. מעניין אם היה לך איזה 

 את השם הזה. 

 במחלקה, ולא פסלתי את השם הזה. ניקול: הייתה לי מרינה

 .: פסלנו כי זה חומרי ניקוייובל

 פו של דבר, כי במשפחה שלו אמרו שזה חומר ניקוי.בסו ניקול: כן, פסלנו את מרינה

 גם כן, וגם לא שמעתי שאת...  ניקול: אני לא התלהבתי מיובל

 : אני מאוד מאמינה שהשם מגדיר את הבן אדם, וגם התייעצתי עם נומרולוגית ו...מרינה

 טוב שלא עשית לה גם מפת כוכבים.: יובל

, ומ"ם יש לה מרינהכי זה מתחיל במ"ם, כמו  מישל: בסופו של דבר מאוד מאוד אהבתי את מרינה

 אנרגיות טובות, וזה טוב שזה בתחילת השם, לפי הנומרולוגיה.

 : ואתה?מראיינת

 : אני לא התייעצתי בנומרולוגית. יובל

 ?שליומעדיף את  מישל: ולמה אתה שולל את מראיינת

נטייה גם במגזר הרוסי, אבל לא רק,  : גם כי אני חושב שיהיה לה יותר קל, למרות שהיום יש יותריובל

לתת שמות לועזיים או חצי לועזיים, אבל אני חושב שעדיין יש אחוז גבוה של שמות לא לועזיים, ואני 

 חושב שיותר קל להשתלב מבחינה חברתית וכל מיני כאלה דברים.

 : למה אתה מתכוון חצי לועזיים?מראיינת

 : שם שהוא גם וגם.יובל

 מרת יותר קל להשתלב? היה לך קשה להשתלב?: מה זאת אומרינה

 ?איוון: איך סבתא שלך קראה לי בהתחלה? יובל

 [צוחקת]: כן מרינה

 : אוקיי, מראיינת

זה גם שם לועזי, למרות שבישראל הוא לא כל כך מוכר ככזה, נפוץ פחות. זה גם שם  שלי: עכשיו יובל

 שהוא יפה ועדין, לדעתי...

 לועזי?: חשוב לך שהוא גם מראיינת
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אבל לה כן. פשוט בהתחלה כשהעלינו את השם הזה, אז מרינה אמרה מה זה בכלל השם  ,: לי לאיובל

הזה? איך זה בכלל באנגלית? אז הראיתי לה שיש כזה שם גם באנגלית, שהוא קיים, מעבר לעובדה שיש 

 , לא? דווקהזה, יפה באנגלית ספרותית זה אחו ושיפול של גבעה או משהו כ "שלי"סופר ש... מסתבר ש... 

 : המקצוע שלכם השפיע על הבחירה?מראיינת

כי יש הרבה משוגעים בשם  ,היא פסלה מלא שמות שאהבתי ,: שלי לא. שלה מאוד. כי כמו שאמרתייובל

 כזה, ויש הרבה משוגעים בשם כזה.

שונות.  בעצם. זה אותו שם רק בשפות מיכלזה  ומישלזה שם שאני מאוד אוהבת,  מיכל: למשל מרינה

, המיכלבמחלקה. אחת יותר משוגעת מהשנייה, נורא עצוב. אז אני לא אומרת שזה כל  מיכלוהיו לי חמש 

 אבל אני לא הייתי מסוגלת. 

: זה יצר לה קונוטציות שליליות. אני חושב שגם חלק מהסיבה שהיא לא אוהבת שמות ישראליים זה יובל

 לא נעימות עם ישראלים, וזה כנראה גם השפיע עליה. כי כשהם הגיעו לארץ, היה לה כאן כמה חוויות

 : יש לכם מה להוסיף ככה באופן כללי על התהליך של הבחירה?מראיינת

 : ארוך ומייגע, ויש הורים שצריך לזרוק לכלא. גם יש לנו בעיה. אנחנו לא החלטיים בהרבה דברים.יובל

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

שזה מאוד גבוה. איך זה מתבטא  6אחרות מעוררים בי עניין" כתבת : ב"אנשים מתרבויות מראיינת

 בחיים שלך?

: כל הזדמנות שהיה לי, או כשהיו אנשים ממדינות אחרות פה, אז הייתה לי נטייה לפתח איתם כל יובל

 מיני שיחות, על הבית שלהם, על התרבות שלהם, לספר להם על התרבות שלנו.

 "ל בעבודה שלך?: יש לך הרבה קשר עם חומראיינת

: יש תקופות שיותר, יש תקופות שפחות, תלוי באיזה עבודה הייתי, ובאיזה מצב אני בעבודה. על פי יובל

רוב יש לי נטייה לפתח איתם שיחות יותר מעמיקות משאר האנשים, גם רמת האנגלית שלי גבוהה יותר 

 מרוב האנשים שמסביבי, לא מכולם, אז אולי גם בגלל זה.

אוקיי. ל"לאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" נתת ציון גבוה יותר מאשר ב"זהות : מראיינת

לאומית בשבילי היא להיות ככל העמים האחרים". זאת אומרת שיש משהו בזהות הלאומית שלך שהיא 

 ייחודית ביחס לאחרים?

ת אחרים זה : בוודאי, כי בשונה מאחרים, הזהות הלאומית שלנו היא גם זהות דתית, ובמקומויובל

 פחות.

 : אתה מגדיר את עצמך כיהודי, מסורתי, חילוני?מראיינת

אבל זה לא משנה, מבחינת הלאום, הלאום שלנו  עצמי כאתיאיסט,י חילוני, אני מגדיר את : אניובל

מוגדר בין אם על ידינו ובין אם על ידי אחרים כלאום דתי. בניגוד לאחרים שאו שהם מפרידים את זה 

שהם מגדירים את עצמם קודם לפי הדת ואחר כך על פי הלאום. אנחנו גם שונים מאחרים  לחלוטין, או

בהיבט התרבותי, גם כי הנסיבות של ההקמה של המדינה שלנו, ושל הלאום שלנו זה שונה מרוב 

הלאומים האחרים, ואני חושב שזה משפיע, זה משנה. והמדינה שלנו יש בה גם קיבוץ גלויות, עכשיו 

, ואולי גם קנדה, אבל סה"כ אלה ארצות הבריתחידה שהייתה יכולה להתגאות בזה הייתה המדינה הי

מדינות של מהגרים, שהייתה שם איזושהי מדינה קיימת ואליה הצטרפו. אצלנו זה לאום רב לאומי, יש 

 יה וההשכלה שהגיעו ועדיין מגיעים לפה.ימת מכל העולם ומכל שכבות האוכלוסלך בא

ת החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" שניכם נתתם : "ההחלטומראיינת

 לזה ציון גבוה. מה עומד מאחורי הבחירה הזאת?
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: טובת הכלל זה תקחי את כל הכסף שלך ותתרמי אותו לנזקקים. זה טובת הכלל. זה קיצוניות, אבל יובל

שים מעל הכול. אז אני אומר: וואלה? אז זה לכאורה טובת הכלל. אנשים שבאים ואומרים: חיי אדם קדו

לא,  -אתה תוותר על האייפון שלך כדי שאנשים באפריקה יוכלו לאכול איזה חודש, חודשיים, שלושה? 

 אני רוצה את האייפון שלי. אז אני לא משקר לפחות.

וב : אני חושבת אחרת, שאם כל אחד ידאג לעצמו, אז גם יש את טובת הכלל. לכל אחד יהיה טמרינה

 ולכולם יהיה טוב ביחד.

 שזה בדיוק באמצע. למה? 4" אתה כתבת ארצות הברית: אוקיי "עדיף לחיות כפי שחיים במראיינת

, ארצות הברית, יש לי גם משפחה שם, אח של אבא שלי גר בארצות הברית: אין לי בעיה לחיות ביובל

 אבל... עכשיו במקרה אשתו חזרה לארץ, אבל...

 כשיו משפחה בקנדה.: יש לי גם עמרינה

 : והיית רוצה לחיות שם?מראיינת

 : לפעמיםמרינה

 : מתי?מראיינת

 : כשאת שומעת את הגזרות החדשות ואת אומרת בוא נברח לשם מהר...יובל

: לא, בגלל המצב הביטחוני שכל פעם מתחילים להפציץ אותנו מכל כיוון. אין כאן כל כך לאן מרינה

 להתקדם בחיים.

 נופשים אתם מעדיפים להישאר בארץ? : כשאתםמראיינת

 : אני מעדיפה לנסוע לחו"לרואיינת

 : למה?מראיינת

 : זה לא עניין של העדפה, אני מאוד נהנה לטייל בארץ.יובל

 : זה המחיר, ורואים עולם, ואפשר לא לקחת את הטלפון, ולא לענות לשיחות... מרינה

 : לצערנו יש לנו גם ארץ קטנה.יובל

 תה עדיין... אתה לא יכול ממש להתנתק.: ובארץ אמרינה

: אבל זה בחירה שלך. אני חושב שעשינו את זה רק פעם אחת. בירח דבש שלנו כבר היינו בלי טלפון, יובל

 ומה זה כעסו עלינו.

 : היה מה זה כיף.מרינה

רץ יפה : כן, אבל כל יומיים שלושה, חיפשנו אינטרנט והתקשרנו. אני רשמתי את זה ככה כי ארצנו איובל

עם המון דברים לראות, אבל היא קטנה, ובאיזשהו שלב הדברים מתחילים לחזור על עצמם. את נוסעת 

ארבעה מקומות, האחרים כבר נראים ממש דומה, וכנ"ל בגליל. אז זה נורא נחמד, -לנגב, ראית שלושה

דברים שאין  ואנחנו נעשה את זה עוד הרבה, אבל זה גם מאוד נחמד לנסוע למקומות אחרים ולראות

 בארץ, או שאין בסדר גודל כזה בארץ.
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 ראיון עם ליביר"ע ו: 

 : טוב, אז נתחיל בשם שלך. תגידי לי משהו עליו.מראיינת

 : רוצה שאני אספר לך מאיפה הוא?ליבי

 : כן.מראיינת

שלוש  בגיל – שנפטרה לפני שאני נולדתיי אחות, : זה סיפור קצת עצוב. אבל לפני שנולדתי הייתה לליבי

, כאילו, וזה לא נכון. למי my heartזה  ליביזה 'לילך בי'. אנשים חושבים תמיד ש ליבי. לילךוקראו לה 

 שאין לי כוח לספר אני אומרת 'כן, כן, כן'. למי שככה נפתחים ונחה עליי רוח, אז אני מספרת.

 ?גור: ספרי לי איך בחרתם את השם מראיינת

 .גורילד אז הוא רוצה לקרוא לו  נואמר שאם יהיה ל ,בעלי ,היריון, נמרודלפני שבכלל הייתי ב – גור: ליבי

 אני נורא התלהבתי ואמרתי 'כן, שם מגניב' ושכחנו מזה.

 : למה אבל הוא רצה, את יודעת?מראיינת

גור  – גור, כאילו, נשמע לו מתאים ואני התחברתי: לא, אין מישהו, הוא לא הכיר אף אחד. פשוט, ליבי

 .יהליהאמא החיה והוא יהיה הגור שלי. וכשהייתי בהיריון אז פתאום נתפסנו לשם שלי, אני 

 ?יהלי: מראיינת

י: ליבי  .יהלי. מזל שלא קראנו לו יהלי. היינו בטוחים שנקרא לילד ָיֵהל 

 : למה?מראיינת

 : כי זה נשמע לי נורא מטופש. פלצני ומטופש, כאילו.ליבי

 : או.קיי. מה פלצני בזה?מראיינת

 .יהלי: זו הייתה תקופה כזו שכל הסלבס קראו לבן שלהם בילי

 : הבנתי.מראיינת

: וזה לא אנחנו. כאילו, זה נשמע לנו מגניב. כאילו, אמרנו 'לא, אנחנו לא עושים את זה בגלל שזה ליבי

 טרנד, אנחנו פשוט רוצים כי זה, כי..אני לא זוכרת אפילו מה הפירוש של זה עכשיו, אבל אז הפירוש היה

 נשמע לי נורא, כאילו...

 : הפירוש חשוב לך בשמות באופן כללי?מראיינת

משמעות. ולקראת סוף ההיריון אז  איזושהי : גם, חשוב לי שלא יהיה איזה פירוש סתום. כן שיהיה ליבי

 '...אמרנו, טוב, כשהוא יצא נחליט. 'גור, יהלי, יהלי, גור. אמרנו גורפתאום נזכרנו ב

, שדיברתם על השמות פעם אחת עוד לפני שהיית בהיריון ואחר כך רק אחרי : זאת אומרתמראיינת

 שידעתם את המין או שהיו לכם גם שמות לבנות?

נראה איך נרגיש כשהוא יוולד. -גוראו  יהלי: רק אחרי שידענו את המין, לקראת הסוף. אז אמרנו או ליבי

, איזה שם יפה זה יהליזה מזל שלא קראנו לו . אמרנו אייהלי ונגעלנו מהשם גור איך שהוא נולד אמרנו זה

 .גור

 : היה חשוב לכם שיהיה קשר בין השם הפרטי לשם המשפחה?מראיינת

שמע שם של לשמוע איך זה נשמע? אמרנו זה נ רצינו, פישלרגור ו : לא. אבל כן, ככה, אמרנו לעצמנליבי

לילד בשם עם יותר מהברה אחת. . וכן היה איזה עניין עם אמא של נמרוד, שאמרה שעדיף לקרוא טייס

 כאילו, לפי תורת המשהו זה נחשב ליותר טוב, אבל כיוון שאנחנו לא מתחברים לנושא הזה...

 : אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

 : לא.ליבי

 : אתם חילוניים לגמרי?מראיינת
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-ת האלהלא לאלוהים אלא לגישו. : כן. אז מכיוון שאנחנו לא מתחברים ואפילו קצת אנטי..ליבי

 נומרולוגיה, מיסטיקה.

 : וזה שם מיוחד בעיניכם?מראיינת

 : כן.ליבי

 : חשוב לכם שהשמות יהיו מיוחדים?מראיינת

 קצת פספסנו. נגה: כן, עם ליבי

 : למה חשוב לכם שם מיוחד?מראיינת

 : כי אנחנו מרגישים מיוחדים.ליבי

 : חשבתם על שמות חיבה?מראיינת

נראה  דווקהבסוף, וזה לא הרתיע אותנו, זה  גוריעל האפשרות שזה יהיה  : אני חושבת שכן. חשבנוליבי

 לנו נחמד.

 : את חושבת שלמקצוע שלכם הייתה השפעה על הבחירה באיזה שהוא אופן?מראיינת

 : לא.ליבי

 אלא אם כן יש לך משהו נוסף להגיד באופן כללי על הבחירה. לנגה,: אז נעבור מראיינת

ל שמות גנאי שהוא יכול לשאת בגלל השם שלו. אמרנו אולי יגידו לו שהוא גור : כן, חשבנו מראש עליבי

שם של הילד שלי, מה השל חיה, גור של כלב, אבל זה לא עצר בעדנו. ועד היום יש אנשים ששואלים אותי 

 אז הם מסתכלים עליי 'מה זה אומר? מה, הוא גור של חיה'?! ,גוראני אומרת 

 בברית או לפני זה כבר? : פרסמתם את השם רקמראיינת

 : לפני זה.ליבי

 : היו תגובות מיוחדות שאתם זוכרים?מראיינת

: או שנורא נורא התלהבו, עד היום זה ככה, או שנורא נורא התלהבו או שכזה אמרו 'מה'?! אבל לא ליבי

 מפריע לי.

 . ספרי לי איך בחרתם.לנגה: אז נעבור מראיינת

רצינו שתהיה לנו . שזה, מתחילת ההיריון, אולי לפני, אלכסלהיות הייתה אמורה  נגהלה! -לה-: אוליבי

 .אלכסושנקרא לה  ילדה ג'ינג'ית

 : למה?מראיינת

. כאילו, אנחנו לא בעד שמות אלכסשזה כזה...ג'ינג'ית,  אלכס. כי זה נראה לי נורא מגניב השם הזה: ליבי

  .וואו הזה כאילו באלכסאוניברסליים או משהו כזה, אבל משהו 

 : למה אתם לא בעד שמות אוניברסליים?מראיינת

 . לא יודעת זה, נראה לי, לא קשור לפה.דיןותום : אנחנו לא אוהבים את כל הליבי

 : חשוב ששם יהיה ישראלי?מראיינת

: לא חשוב לי בגלל הישראליות. זה לא נובע מפטריוטיות או משהו, זה לא זה. אבל, לא יודעת, אני ליבי

גם. שזה שם כבד, חבל על הזמן. זה  חנוךהו, נזכרתי במשהו עכשיו: חשבנו על השם  .יותר מתחברת ל..

 נשמע לנו כבד מדיי, אז ירדנו מזה.

 : מאיפה בא השם הזה?מראיינת

. זה גם איזה שהוא מלאך, חנוך: גם בגלל שנמרוד נורא אוהב את שלום חנוך, וגם כי זה מצלצל כזה ליבי

ו לא מאמינים, אבל בכל זאת, למלאכים יש לנו סימפטיה. בקשר לשמות אני חושבת. עזבי את זה שאנחנ

, שזה כן בןגם על  גורהאוניברסליים, זה לא שלא שמות אוניברסליים. נגיד, אני גם חשבתי עם 

 בן.-אוניברסלי, אבל גם יש לזה משמעות
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 ע?לי? חשוב לך איך זה יישמהיה האפשרות שזה יהיה שם אוניברס: חשוב לך שתמראיינת

 : לא.ליבי

 , מאיפה הוא בא השם הזה?ואלכס: מראיינת

 : משום מקום, פשוט, משום מקום.ליבי

 ?נגה: למה בסוף החלטתם מראיינת

תמיד הייתה הרמת גבה , שיתפנו את אמא שלי, שיתפנו כמה חברים, ואלכס: כי התגובות על ליבי

 מא שלי הזדעזעה.מטורפת. בקיצור, א

 : למה?מראיינת

 לי 'מה היא רוסייה'? הילדים ישגעו אותה. : אמרהליבי

 מהמקום הזה. אוקיי: מראיינת

 : בהתחלה צפצפתי, אחר כך ניסיתי את השם עם חברות, עם כל מיני אנשים, עם מכרים וכאלה.ליבי

 : איך הייתה התגובה?מראיינת

 : הרוב הזדעזעו. היו כאלה שהבינו את העניין, כמו אבא של נמרוד.ליבי

 כן חשובה לכם מאוד הדעה של הקרובים אליכם. : אזמראיינת

 : כאילו לא אבל כן, כן.ליבי

 החלטת עוד כשהיית בהיריון? נגה: על מראיינת

אבל נמרוד אמר שהשם עושה לו קונוטציה לא  גאיה,: לא, איתה הגינו כל מיני שמות. חשבנו על ליבי

וגם  אלכסאו  אלונהפתאום. אמרנו או  שהוא גם רוסי, וגם נשמע לנו כבד אלונה, אביגילטובה. חשבנו 

ניסיתי את זה על המשפחה והם אמרו אההה... אז אמרנו נרד מזה. דחינו את זה. זה לא היה קל. ואז 

בטוח, והיא לא נראית  אלכסהיא נולדה ולא היה לה שם עוד, ולא היה לנו כיוון עוד בכלל, אמרנו לא 

אמר: 'זה לא נוח לי, אני לא מוכן שנצא בלי שם'. ואז , וביום שהשתחררנו מבית חולים, נמרוד אלונה

וכאלה, והתחלנו לעבור.  uniqueלקחנו את הזה של השמות, שזה הכי לא אנחנו. אנחנו הכי רוצים להיות 

 ? אמרתי כן, הכי סתמי בעולם.נגה. ואז הוא אמר רוצה נגהאמרנו זה לא, זה לא, זה לא, ואז 

 ה?: ומה אתם אוהבים בשם הזמראיינת

 זה כוכב גם.-נגה: את הצליל שלו. זה אוורירי כזה, זה חללי כזה, זה ליבי

 ?נגה, גם אצל גור: חשובות לכם האותיות של השם, נגיד גימ"ל זה גם אצל מראיינת

 : לא, איך שזה מצלצל.ליבי

 : חשבתם על שמות גנאי אפשריים? על שמות חיבה?מראיינת

את לא נורמלית.  –חברה ששמעה פעם ראשונה את השם אמרה  –: לא. זה לא עלה אפילו, מה שכן ליבי

לא, לכל מי שרוסי,  –תפסיקי, והיא אמרה  –זה רגל, אבל מבטאים את זה אחרת. אמרתי לה  נגהברוסית 

 זה יהיה נורא קשה לשמוע.

 : עוד משהו שיש לך להגיד על השם? על התהליך?מראיינת

 מדהים ואני מאוד שלמה ומרגישה טוב עם השם הזה. בכל עד היום אני חושבת שזה שם – גור: עם ליבי

לה עוול, שזה קצת, אני שומעת  אני קצת מרגישה שעשינו – נגהעם פעם שאני אומרת אותו אני מבסוטה. 

 מסביב. נגההמון 

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

. איך זה מתבטא משח –בך עניין" ציינת יחסית גבוה  : ב"אנשים מתרבויות אחרות מעורריםמראיינת

 בחיים שלך?
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: כשאני רואה מישהו, למשל יש פה פיליפינים בבוקר שבאים ויושבים עם הזקנים שהם מטפלים ליבי

בהם, ואני לא נוטה כל כך לפתח שיחות או להתערבב עם לקוחות, אבל משום מה, איכשהו, אני פונה 

ילנד למשל, אז יצרנו קשר עם איזה אליהם וזה מעניין אותי יותר, כי זה תרבות שונה. כשהיינו בתא

אישה שמנהלת "פוט מסאז'". היא סיפרה לנו ממש על כל החיים שלה, ועל כל המנהגים שלהם, ואיך הם 

עובדים בשביל ההורים שלהם כל החיים, וכמה היא הייתה רוצה לחיות בארץ אחרת, ושאי אפשר לצאת 

 ..אותה.משם, שזה גורל שמוכתב מראש. ודיברנו איתה, והזמנו 

: ב"לאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבת נמוך יחסית ו"בזהות לאומית בשבילי היא מראיינת

 להיות ככל הלאומים האחרים" כתבת גבוה. מה עומד מאחורי זה?

: אני רואה את הלאום שלי ואת הדת שלי לצורך העניין, ואת זה שנולדתי פה בתור איזה שהוא מזל, ליבי

ני כן לוקחת על עצמי להיות שותפה לנרטיב הזה, אני כן חוגגת חגים, כי אני כן רוצה שיהיה בתור גורל. א

פה טוב, אני כן אוהבת את ההווי הישראלי, אני כן מתרגשת כששומעים פה איזה שיר, כשאני שומעת את 

ייתי לצורך העניין. אבל אני חושבת שבאותה מידה אם הייתי נולדת בארץ אחרת, אז ה 'גן השקמים'

מקבלת על עצמי את המנהגים ואת הסיפור שלה. בתור בן אדם שמבין את הצורך של אדם להיות שותף 

לאיזה שהיא מערכת של תרבות ושל כללים, אז אני מבינה שאני מקבלת את זה פה, את כל החבילה וזה 

 בסדר לי. אבל אני גם חושבת שזה בסדר אם הייתי נולדת בארץ אחרת.

החלטות החשובות בחיי" כתבת שהן נקבעות לפי טובתך האישית וגם ב"לפני הכול : לגבי "המראיינת

אדם צריך לחשוב על עצמו" כתבת ציון גבוה. אבל ב"החלטות בחיי באופן כללי נקבעות לפי טובתי 

 . נסי להסביר לי למה את מתכוונת. ממה נובע הפער הזה?3האישית ולא לפי החברה" כתבת ציון נמוך, 

טות גורליות כמו שירות בצבא. אני לא יודעת איך תראי את זה, אבל נמרוד לא משרת בצבא. : בהחלליבי

הוא עשה שירות מלא והכול, אבל הוא לא משרת במילואים, כי אי אפשר עם עסק וזה. את יודעת עסק זה 

ומשהו עובדים. ואני חושבת לעצמי, אם יש  עשריםגם משהו שמכניס למדינה, כי הוא מעסיק פה 

אני מעדיפה שנמרוד לא יהיה, אני  –חמה, אז נשים שולחות את הבעלים שלהם להילחם. לא יודעת מל

 מעדיפה שהוא יישאר איתנו, ולא להסתכן בלאבד אותו בשביל המדינה. 

 : אוקיי, ומה עומד מאחורי "ההחלטות בחיי באופן כללי" שהם לפי טובת הכלל ולא לפי טובתי?מראיינת

 ,ות... אני לא אומרת שאני אכריע לטובת הכלל לחלוטין, אבל בהחלטות הקטנות: שבהחלטות קטנליבי

 אני כן יותר אתחשב בכלל.

 : תני לי דוגמה.מראיינת

: אני כן מנסה להיות בסדר עם החברה. אני עושה את הקטנה שלי, אני ממחזרת את הבקבוקים ליבי

אנשים, אני עוזרת לזקנה לעבור את הגדולים והקטנים, אני לא זורקת זבל ברחוב, אני לא מקללת 

ואני לא זורקת זבל מהחלון. זאת אומרת אני כן סוציאלית, אני לא חושבת רק על עצמי. כשאני  ,הכביש

 רואה כלב משוטט ברחוב, אז אני אציל אותו.

. מה עומד מאחורי הבחירה 3" כתבת ארצות הברית: אוקיי. ב"עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

 ?הזאת

החלום האמריקני, אפשר   -, אבל אומרים ארצות הברית: אני לא ממש יודעת, כי לא הייתי בליבי

 להצליח, זול שם יותר, יש אפשרויות להגשים את עצמך.

 כי לא היית שם? 3: אז זה רק מראיינת

 שלך. 4-בשבילי הוא ה 3-: יכול להיות. הליבי

. זאת אומרת שאתם מעדיפים 1להישאר בארץ" כתבת : "כאשר אנחנו נופשים, אנחנו מעדיפים מראיינת

 בחו"ל...
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: זאת אומרת שאם היה לנו הרבה כסף, היינו נוסעים כל פעם למקום אחר, לראות עולם, להתנסות, ליבי

 להכיר, להתרגש. 

 : טוב, תודה!מראיינת

 : אז על מה המחקר...ליבי
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 ראיון עם לימור ופביוסר"ע ז: 

 לכם.: נתחיל בשמות שמראיינת

 : וואו, גם עלינו השאלות?פביוס

 : אוקיילימור

 מה שאתם רוצים. –: רק תספרו, תגידו משהו על השם מראיינת

 : אני, את השם שלי אחותי נתנה לי.לימור

 : אה, באמת?מראיינת

וזה, ככה  לימור, אחותי רצתה לילך: כן, אחותי בחרה לי את השם שלי. אמא שלי רצתה לקרוא לי לימור

 ר.זה נבח

 : ולמה, את יודעת?מראיינת

? היא הייתה בת שלוש, אז אין לי מושג, אני באמת לא לימור: למה? למה אחותי רצתה לקרוא לי לימור

 יודעת. נראה לי פרט שלא ידעת, נכון?

 : לא, אני ידעתי, אני לא ידעתי שהיא הייתה בת שלוש.פביוס

 : כןלימור

 שלוש?!תנו לה לבחור בגיל : שיפביוס

 : כן, כשאני נולדתי, היא הייתה בת שלוש.רלימו

 : הוא פשוט לא חישב את זה מעולםמראיינת

 : לא, הגיוני, אבל כאילופביוס

 ?ופביוס: אוקיי, מראיינת

 פנחס וברוך –זה שם לטיני נפוץ, אבל אמא שלי רצתה, לקחה שמות של סבים מהמשפחה  פביוס: פביוס

 וערבבה אותם וזה הסתדר לה.

 קיי: אומראיינת

 : וזהופביוס

 שם.. ספרו לי איך בחרתם את המיכאלה: טוב, נעבור למראיינת

 : הכול הוא בחר.לימור

 : הבנתי מראיינת

: אני לא יודע אם את בודקת קריטריונים, אבל, או יש גרפים כאלה של מה יותר חשוב וזה, אבל פביוס

 וזה. חנה, שרה, לאהכאילו היה לי חשוב כן שם ישראלי, אבל לא 

 : אוקיי, למה חשוב לך שם ישראלי או יהודי?מראיינת

: כי, אהה, דור שלישי לניצולי שואה, לא יודע, אני כן יש לי, כאילו אני לא מתעלם מאיפה באתי פביוס

 ולאן אני הולך, יש לזה איזשהו הקשר. אני לא מפנה לזה את הגב, אבל לא ממש שיהיה עתיק ומשעמם.

 : אוקיימראיינת

 יפה בינלאומי חשוב לי.: גם טפביוס

 : מה זאת אומרת טיפה בינלאומי?מראיינת

נגיד, אז זה קצת  עמינדב: טיפה בינלאומי זה שכאילו שמישהו נוחת בחו"ל, אז אם קוראים לו פביוס

 בעייתי בצרפת או באנגליה. 

 : אוקיימראיינת

 ר.: אבל שם שכאילו הוא גם מוכר בעולם זה, אז יותר קל לבן אדם להסתדפביוס

 : עולם, כל העולם או מבחינתך...מראיינת
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: לא, בעולם המערבי. בסדר. ברור שבסין או ביפן או בהודו, לא בהודו זה יכול להיות, אבל פביוס

 בתאילנד זה יכול להיות בעייתי. שם מערבי כזה שגם מתקבל בסדר מבחינה מערבית.

 ב.. מיכאלה: אוקיי, איך אתה חושב שיבטאו מראיינת

 מיקאלה, מישלמתחבר, יש לזה כל מיני, בכל מיני שפות וריאציות. זה יכול להיות  מיכאלהאז : פביוס

. זאת אומרת, זה לא ישבור להם את השיניים. יכול להיות שזה נובע מאיזה מיקהאו  מיקיברוסית, או 

 טראומה שלי באופן אישי, כי השם שלי הוא לא שם ישראלי. 

 : ממממראיינת

יתי, הייתי צריך תמיד להציג את עצמי, אז אנשים כן התקשו, וזה כן עורר לפעמים : וכשאני היפביוס

גיחוך בגיל צעיר או אי הבנות בגיל יותר מאוחר, והיה חשוב למנוע את זה, כי העולם הוא קטן היום, 

 ואתה לא יודע איפה אנשים יתגלגלו וזה.    

 : כן.מראיינת

אני מכיר את  – מיכאלהכ מיכאלהבר וגם הסתכלות קדימה. : אז כן שיהיה, כאילו גם חיבור לעפביוס

השם הזה כי הייתה סדרה מצוירת פעם, כשהייתי קטן, את יכולה למצוא את זה ביו טיוב, וזה, לא 

 משנה. ילדה בלונדינית כזאת אז איך שראיתי אותה, זה התחבר לי כזה.

 : אחרי שהיא נולדה, אתה מתכוון?מראיינת

 ולדה, כן. : אחרי שהיא נפביוס

 ריון לא דיברתם על שמות?י: וכשלימור הייתה בהמראיינת

 : לימור יכולה להעיד שהיא מאוד מאוד מחוברת לנומרולוגיה, היא חיפשה...פביוס

 : תכף אני אגיד את הצד שלי.לימור

 : אוקיימראיינת

חבר לדבר הזה או : היא כל הזמן חיפשה שם שהסכום הספרות ייתן משהו חיובי וזה, אני פחות מתפביוס

למהות הזאת, אבל היה חשוב שהיא תרגיש בזה נוח. זאת אומרת היא... היו כמה פיינליסטים, אני כבר 

 לא זוכר מה. 

 לא היה שם. מיכאלה: לימור

 לא הסכמנו? מיכאלה: על פביוס

 : לאלימור

 : אז חבל, את מבזבזת זמן הקלטה יקר.פביוס

 שרה, לאהרוצה שמות עתיקים, נתת דוגמה : תגיד, ואמרת שאתה לא היית מראיינת

 : תראי, יש לי כמה בעיות. בסדר, יכול להיות שזה מתנשא, אבל אני לא יודע...פביוס

 : לא לא, דבר חופשימראיינת

כל ה... זה מומצא בכוח. זאת אומרת  -לי, ליאם, ליאבלא בא לי טוב.  קורל, אלמוג: נגיד כל הפביוס

 לא יודע. בונים שמות. לא מתחבר לזה,

 : בונים שמות, אתה מתכוון שלוקחים שמות מ...מראיינת

 : אני לא יודע לשים על זה את האצבע, אבל אני יודע שזה לא מרגיש לי נוח.פביוס

 : אוקיי, מראיינת

: שזה נשמע לי מאולץ או לא ממש שם, כאילו בנוי מכמה דברים. גם שלי בנוי מכמה דברים, אבל פביוס

 ספיריםשם בפני עצמו, אז אני לא יודע, אז יש דברים שידעתי שאני לא רוצה. לא יודע הוא כן, הוא כן 

 כאלה.

 ואותי תצנזרי אחר כך. ,הוא מדבר יפה שמות של ערסים.: לימור
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 : לא, אתם יכולים לדבר חופשי, זה לא...מראיינת

, קורל ואלמוג –אלה : זה יכול להיות גם שמות של... אני לא יודע למה ערסים נותנים שמות כפביוס

 אבל...

 : אתה לא אוהב אותם לא בגלל שהערסים נותנים אותם, אלא בגלל ש...מראיינת

: לא יודע, יכול להיות שתראי... לכל אחד מאיתנו יש איזה עבר של מישהו שהוא לא אהב, וברגע פביוס

 שאתה שומע את השם הזה, זה עושה לך קונוטציה שלילית.

 : כןמראיינת

זה אפילו  ,או כאילו ,ז זה יכול להיות גם זה, אבל זה לא רק זה, זה תמיד חצי הצחיק אותי: אפביוס

 , כל מיני שמות שהלחימו יחד.-אבימגוחך כזה. 

 : אוקיי.מראיינת

 : לא, לא בא לי טוב.פביוס

 : מה שאלת אותו? כאילו, ממה זה התחיל?לימור

 : הוא אמר קודם שהוא לא אוהב שמות עתיקים.מראיינת

 : לא, זה גם.פביוס

 , כל מיני כאלהשרה: לזה התכוונתי, למראיינת

. כן, זה נשמע לי דוסי כזה. לא בגלל, אין לי משהו נגד התנכיות, יש לי משהו נגד ה... שרה, לאה: פביוס

 לא יודע, לא הייתי לוקח מארבעה אבות או חמש אמהות, כמה היו? שלושה אבות וארבע אמהות.

 : כןמראיינת

 : לא הייתי לוקח כזה, זה כן יהודי גלותי כזה. פביוס

 : אוקיי, וזה מפריע לך?מראיינת

 , זה אני יכולה לספר לך. מיכאלה: אבל הוא כן מהתחלה רצה לימור

 : אוקיימראיינת

 : אחרי שידענו שזה בת.לימור

 זה לא היה אחר כך? אני לא זוכר... ?: כןפביוס

 ם גם שמות לבנים?: לפני שידעתם שזה בת, היו לכמראיינת

 , לא? לא זוכרת, באמת שלאבוטן: לא. אנחנו היינו קוראים לה לימור

 : ממממראיינת

ריון, והיינו מדברים על ילהגם לפני שנכנסתי  מיכאלה: אבל אחרי שידענו שהיא בת, הוא ידע לימור

, והוא רצה יקהמנשמע כבד, כאילו שם כבד. אני נורא רציתי אז  מיכאלהולי  [עוברת ללחישה]שמות, 

 .מיקי, אמרתי נתפשר על מיכאלה

 : ממממראיינת

. הוא לא רצה, נדמה אפרתאני רציתי  [חוזרת לדבר רגיל]ה לי כזה, לא יודעת, עתיק, ישן. : היה נראלימור

לי. שתביני, יש לי כאן ספר על שמות מהתנ"ך. אם את רוצה, אני אראה לך אותו... תכף תסתכלי אם זה 

ת מחקר, אני לא יודעת... והייתה לי מישהי בעבודה שהייתה מתעסקת, אני נורא חשוב לי חשוב לך לעבוד

כי  ,הצירוף של המספר. אני זוכרת שישבתי במלון הסקוטי כשהיינו לפני הלידה, וממש קראתי ונברתי

חכה, אני לא הייתי בטוחה, וכל הזמן אחותי הייתה: "נו, איזה שם? איזה שם?" ואני אומרת לה שאנחנו נ

 היא תיוולד ואז.

 : למה?מראיינת
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רציתי לתת, והוא, בזמנו,  אליה, אמה, אמילי –: אני נורא התחברתי לשמות שמתחילים באל"ף לימור

לא כל כך אהב, ובעיניי שם זה דבר שצריך להיות מקובל על שני הצדדים, לא רק על אחד, אז אני לא, את 

 זמנו. הוא לא זוכר כנראה כלום ממה שאני מספרת. רציתי ב לי-היאבזמנו,  ליהיאיודעת. רציתי 

 וזה, לא בא לי טוב. לי: לא, פשוט כל השמות עם הפביוס

כן חשב שזה שם יפה, אבל לא  דווקההוא  אמילי, אני לא זוכרת למה כי אמה: לא בא לו טוב, והלימור

 זוכרת מה היה, זה רחוק.

 : אוקיימראיינת

עוברת ] , כי מיכאלה נותןמיכאלההנומרולוגי, ולמה היה קשה לי עם  : ולי מאוד היה חשוב הצירוףלימור

נותן שבע בזמנו  מיכאלהשבע. אני לא רוצה שהיא תשמע כי זה, אני לא יודעת מה היא קולטת.  [ללחישה

 שעשיתי חקירות על מספרים, זה לא מספר טוב.  

 : אוקיימראיינת

בעבודה שמאוד התעסקה בנומרולוגיה ובכל ה... והיא  עכשיו הייתה לי מישהי [חוזרת לדבר רגיל]: לימור

התבחבשתי, כי היה לי ברור שהוא רוצה  ומרת היא לא אמרה כן, לא, לא טוב.לא הביעה דעה, זאת א

, ואמרתי אוקיי, נראה איך אני זורמת עם זה. לי מה שהפריע זה שזה נתן שבע. אוקיי? זה היה מיכאלה

 נשמע לי כבד וזה נתן שבע.

 : זה עם יו"ד או בלי יו"דנתמראיי

זה לא טוב, כאילו  מכאלה: אז זהו, ואז חשבתי לכתוב את זה בלי יו"ד, ואז אותה בחורה אמרה לי לימור

את יודעת, זה לא נשמע טוב, והיא אמרה לי, השמות, אני לא יודעת אם את יודעת, כשאת מצרפת, כאילו 

 לפני שאת מצרפת למספר אחד...

 את הקיצוניים... : את מחברתמראיינת

 , את יודעת לפני שאת מצרפת לזה, זה נותן מספר אהה...17, 15: לא, אז זה נותן לימור

 דו ספרתי: מראיינת

 : בדיוקלימור

 [תוך כדי שיעול]: בולשיט פביוס

: לא, בסדר. כל אחד ומאיזו נקודה הוא רואה את זה. תכף אני אסביר לך. איתה זה באמת היה לימור

 פרויקט.  

 : את לא מבינה מה זה היה למצוא בית.ביוספ

 [צוחקת]: לימור

 : הבחורה פוסלת בית... פביוס

 : על פי נומרולוגיה?מראיינת

 : על מספר!לימור

 : מספר שמונה לא טוב. בית, חצי מחיר, וילה, דשא, לא, אני לא יכולה.פביוס

 : כן.לימור

 : איך אתה יכול ככה להמשיך?פביוס

 : ואז, תקשיבילימור

 : וקשה, קשה למצוא דירות, את יודעתפביוס

  16הצירוף שלה זה  [עוברת ללחישה]: לימור

 : ממממראיינת
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אומרים שהוא מספר של נטישה, של חוויות של הרבה נטישות  16-: אוקיי, שמזה נותן שבע, ולימור

א חושבת שהוא ואז התבחבשתי וזה. אני ל [חוזרת לדבר רגיל]בחיים, והיה לי מאוד מאוד קשה עם זה, 

 אפילו יודע מהדברים האלה...

 : לא, מישהי בעבודה אמרה לה שזה בסדר.פביוס

 : לא, לא, היא לא הביעה דעה, ולי זה היה קשה, זאת אומרת, היא לא אמרה לי "כן" מוחלט.לימור

 : אוקיימראיינת

וחקת איתך, יש כאן : ומאוד סמכתי עליה בתחום, ואני אראה לך עבודה שהיא עשתה לי. אני לא צלימור

 ניתוח של כל שם, שתביני כאילו לאן זה הלך, אני לא חושבת שאפילו אתה ראית את זה.

 : ראיתי, אבלפביוס

 : אה, ראית?לימור

 : ראיתי את זה בזלזולפביוס

על כל השמות שביקשתי שהיא תנתח לי, ועכשיו ]מראה לי ניתוח נומרולוגי[ : יש כאן ממש עבודה לימור

 גם היה לי בראש. רותם, דפנהנתתי לה  תשימי לב,

 : ומתוך האפשרויות האלה איך בחרתם?מראיינת

, אוקיי? ואז גיליתי מיכאלה: והיא, תשימי לב מה היא ניתחה לי הכי הרבה, היא ניתחה לי את לימור

יים, . ואמרתי, טוב לא היו לי כאלה נטישות בח7ואז  16זה בסוף  לימור, 7ובסוף  16שהשם שלי שם נותן 

 זאת אומרת, נחיה עם זה. הילדה נולדה. הילדה שלושה שבועות הייתה בלי שם. 

 : אוקיימראיינת

, לא יכולתי, ואז פניתי באמת לאותה מישהי שעובדת איתי, מיכאלה: לא יכולתי לתת לה את השם לימור

 והיא אמרה לי תשמעי, את לא בטוחה וזה, יש לי נומרולוגית בשבילך, תדברי איתה.

 : מממאיינתמר

 : התקשרתי אליה, וממש כלוםלימור

 ?ורותם דפנה: ולמה פסלת את מראיינת

 דפנה ורותם.: היה לימור

 גבר עליהם? מיכאלה: אז למה מראיינת

 יותר לעומק מאשר את הכול.מיכאלה : לא, כי היא ניתחה לי את הלימור

 : אולי כי זה יותר אותיות?מראיינת

 ל כל אות היא עשתה ממש עבודה.: לא, היא ניתחה ממש, עלימור

 : אוקיי מראיינת

: ואז התקשרתי לאותה נומרולוגית ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יכולה לבוא אלייך, כי אני בדיוק לימור

ילדתי, וקשה לי לבוא, אבל אני אשלח לך כסף, מה שאת רוצה... והיא אומרת לי: מתי כאילו הילדה 

. היא אומרת לי: קלעתם בול. תהיה לכם ילדה מיכאלהאומרת לה נולדה? איך חשבתם לקרוא לה? אני 

מאוד מאוד מיוחדת. ברגע שהיא אמרה לי את זה, אז אמרתי לו: טוב פביוס סגור, אפשר לקרוא לה 

וחזרתי אל העבודה, אותה בחורה אמרה לי: תקשיבי, היא  מיכאלה. לימים, אחרי שקראנו לה מיכאלה

 וח לא יודע.נולדה בז' בתמוז, שזה אתה בט

 [צוחקת]: מראיינת

, וגם היא אמרה לי, תקשיבי, אני ידעתי שזה השם שאת תתני לה, לכן גם הניתוח 7: וזה גם ז' זה לימור

 היה יותר פשוט. יונתן. עם End of story. זהו, מיכאלההיה מקיף יותר על ה [בניתוח הנומרולוגי]פה 
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ת אחרים שעלו לך. הנומרולוגיה זה מה שקבע לך בסוף, : אוקיי, ותגידי, קודם אמרת שהיו שמומראיינת

 אבל לפי מה הכנסת שמות לרשימה מלכתחילה? מה חשוב לך בשם?

  : אהו"י, שיהיה אותיות אהו"י, שיהיה יותר משלוש אותיות בשם.לימור

 : אוקיימראיינת

רוב זה נומרולוגיה : כי זה מאוד חשוב, אומרים. אהה מה עוד? אומרים שככל שהשם יותר ארוך, הלימור

תכלס, אבל אומרים שככל שהשם יותר ארוך אז את מעניקה לילד, כאילו בכל אות ומספר את מעניקה לו 

 יותר...  

 : אוקיי, כוחות?מראיינת

 : אני יודעת, זה לא כוחות לימור

 : כן, בואו נקיף אותו בקריסטליםפביוס

, את השמות, את מגיעה ל... זה לא מחקר : אני לא יודעת אם את מנתחת את זה מכל הבחינותלימור

 כזה... כי יש הרבה פנים לשמות. 

 : אוקיי, עכשיו תגידו לי, אתם חושבים שזה שם מיוחד?מראיינת

 : כן לימור

 : חשוב לכם שהשמות שאתם בוחרים יהיו מיוחדים?מראיינת

 : חשוב לי שהוא יהיה מיוחד, אבל לא מדיי. זאת אומרת לא קיצוני.פביוס

 : אוקיייינתמרא

, אבל לא, שלא יהיו שלושה או ארבעה בכיתה threeאו  top twoזה הכי זה ב נועם: לא, תראי, פביוס

 כאלה, את מכירה את זה? שאז אתה צריך להוסיף לו את השם משפחה כדי שידעו מי זה.

 : כןמראיינת

 , בסדר.mainstreamחיים, כאילו, , לא לדפוק לו ת'פביוס: מצד שני שגם לא יהיה פביוס

 : לזה שלא נולדת בארץ, הייתה השפעה על בחירת השם?מראיינת

שלוש אותיות, ובלי קשר -: אני בטוח, אני בטוח, מאוד מאוד מקובל בארץ שמות של שנייםפביוס

 לנומרולוגיה, זה נשמע לי קצר מדיי.

 : אוקיימראיינת

 קצר , למרות שהואתום: לא יודע, נגיד אני מאוד אוהב את השם פביוס

 : לא...לימור

 : לא, אבל היא לא, אסור, כי זה "מוות" הפוך, פביוס

 : כן כןמראיינת

 , זה קצר לי כזה גיל, דוד: אבל, לא יודע כל הפביוס

 : אוקיימראיינת

 : עוד פעם, קשה לפרוט את זה, כי זה סובייקטיבי מדיי.פביוס

שם מיוחד בגללה, אני חושבת שהשם שלה  יש הרבה יותר ציפיות לתת לו יונתן: אני הרגשתי שעם לימור

 הוא מאוד מיוחד. היום, בדיעבד אני חושבת שעשינו בחירה נכונה, שזה היה נכון.

 : כן?מראיינת

 : כן, מאוד.לימור

 : חשבתם על שמות חיבה כשבחרתם את השם?מראיינת
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ה טוב עם השם : תראי, אני יכול להגיד לך שכן חשבתי על המפלט, זאת אומרת אם לא יהיה לפביוס

. זאת אומרת אפשר לקצר את זה ולחלץ אותה מזה מיקי, מיקה, מייקיהזה, אז זה תמיד יכול להיות 

 בקלות.

 : אוקיי, חוץ מאותיות אהו"י, יש עוד אותיות שחשוב לך שיהיו בשם.מראיינת

 : אל"ף בדרך כלל זה נורא חשוב.לימור

י, אבל כן, אני לא יודע למה, חשוב לי לייחס את זה : תראי, אני יכול להגיד שאני לא שימי תבורפביוס

 לאלוהים או משהו, איכשהו.

 : אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

 : אני כן.לימור

: וואי, זה שאלה בעייתית, אני חושב שיש איזה כוח מניע איפשהו, אני לא יודע כאילו, זה לאו פביוס

 במובן הדתי של השמירת מצוות אלא...  דווקה

 : אתם מגדירים את עצמכם כדתיים, מסורתיים, חילוניים?תמראיינ

 : לא, אני כולה מדליקה נרות שבת, לא מעבר.לימור

לרקע או לשורשיות, וכן אני חושב שיש  respectחילוני, אבל כן יש לי  אני ,: חילוניים, עוד פעםפביוס

 ברים לעבוד.איזה כוח מכוון כזה, שאנחנו לא בדיוק יודעים להגדיר אותו, שגורם לד

 בגלל ה"אל" הזה בפנים? מיכאלה: אוקיי, אבל האם בחרתם בשם מראיינת

 : לא, אני ממש לאלימור

 : אוקיימראיינת

 : אני יכול להגיד שלי, לי זה בא טוב שזה שם, כן יש לזה איזו משמעות בשבילי.פביוס

 .יונתן: אוקיי. נעבור למראיינת

 עד היום לא... : או, איתו יהיה לך מאוד קל, אנילימור

 אריאל. אני רציתי יונתן: תראי, פביוס

 , אבל זה נתן שמונה.אריאל: נתן שמונה, גם אני אהבתי לימור

 : ושמונה זה לא טוב?מראיינת

. אני ממש לא שלמה שזה מתאים צוף, רציתי אביב: לא, אי אפשר אם זה נותן שמונה. אני רציתי לימור

 לו, עד היום.

 יפה, אבל זה נראה לי שם גיי לחלוטין.שם מאוד  צוף: פביוס

 : הוא אומר שזה גיי.לימור

 : אוקיי.מראיינת

 ואז... תומר: ורציתי לימור

 נגיד? צוף: מפריע לכם שזה גם שם של בנות? כמו מראיינת

 זה גיי צוף: תלוי, פביוס

 זה בת? צוף: לימור

 זה בת! צוף: מיכאלה

 שום בעיה עם זה. אין לי נועם, נגיד נועם: לא. זה כמו פביוס

 יכול להיות רק בן. זה חשוב לכם או שזה מקרי? יונתןיכול להיות רק בת ו מיכאלה: אבל נגיד מראיינת

 : מקרי, לי מקרי.לימור

 : יותר מקרי.פביוס

 : אוקיימראיינת
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 כי הוא נולד כאילו באפריל.  אביב: מקרי לחלוטין. אני רציתי לקרוא לו לימור

 לא? : אוקיי, ולמהמראיינת

 לא רצה [פביוס]: הוא לימור

 נשמע לי יותר טוב. יונתן, אבל אביב: לא הייתה לי בעיה עם פביוס

: הוא רצה, תקשיבי, בזמנו אני זוכרת שגם לפני שהוא נולד, אמרתי אם יהיה לי בן זה יהיה או לימור

לנו ילדו בהפרש . מאוד מאוד מאוד. אבל אז חברים שתומר. אני מאוד אהבתי את השם תומראו  יונתן

 .תומרשל חצי שנה מאיתנו, וקראו לבן שלהם 

 : נכון.פביוס

 .יונתן, אבל הלכנו על תומרלא כל כך רצה. אני מאוד אוהבת את השם  [פביוס]: הוא לימור

 ?26: וגם כאן חיכיתם עד לסקירהמראיינת

 "ח עם שם.: לא, חיכינו, אני לא נותנת שמות לפני ה... זה. אני גם לא יוצאת מביהלימור

 : אבל חושבת בשקט עם עצמך...מראיינת

 : לא, רק אחרי שיש סקירה והכול בסדר. ממש לא.לימור

 : אוקיימראיינת

: גם איתו ממש לא חשבנו, גם לא בלב וגם לא זה. כמה? אולי חודש לפני הלידה, ישבתי, פתחתי לימור

עוברת ]בלי קשר  יונתן. עם יונתןידע  [פביוס]ספר של שמות, כי לא כל כך היה לנו משהו קונקרטי. הוא 

יש לי בעיה. זה שם לא יודעת... הוא גם לא נראה לי מתאים לו, זה עד היום, אבל בשבילו,  [ללחישה

 אני חושבת שזה מתאים לה בול. –, שהיא [מיכאלה]מאוד רצה, לעומתה  [פביוס]באמת כי הוא 

 .דווקהעם ה"א  יהונתן: אבל אני רציתי פביוס

. בקיצור, את 8עם ה"א נותן  ויהונתן 3בלי ה"א נותן  יונתן: נכון, ואני ביטלתי את הה"א, כי לימור

 האמא קוקו... –תכתבי במחקר 

 ?[במלרע] יונתןאו  [לבמלעי] יונתן: רגע, וזה משנה לכם אם קוראים לו מראיינת

. אני בכלל נניני קוראת לו , וזה נשמע לי מה זה פלצני. א[במלרע] יונתן: לא, אמא שלי קוראת לו לימור

 לא הייתי מסוגלת במשך שנה, לשניהם אגב, לקרוא...

 : כן, בשםפביוס

 : בשמות הפרטיים שלהם. היה להם רק שמות חיבה אצלי. לא הייתי מסוגלת לקרוא, באמת.לימור

 : לא התחברת לזה?מראיינת

 רגישה שהוא יותר בן אדם, לא...: לא יודעת, עד שהם לא נהיו כאילו, לא יודעת בגיל שנה את מלימור

 : האישיות.פביוס

 : ממממראיינת

 , והוא גם, איך הייתי קוראת לו בהתחלה?לולי, לולו, קוקולה: לה הייתי קוראת לימור

 נני: פביוס

 זה לקראת... אבל הייתי קוראת לו, אני לא זוכרת איך. נני: לימור

 ?יונתןעוד אפשרויות ל ָך: היו לְ מראיינת

היו אחים בתנ"ך. הבנים של דוד, של... לא, של דוד המלך? לא זוכר, היה שם  כשיו יונתן ומיכלע: פביוס

 משהו, אז אמרתי וואלה, סבבה.

                                                 
השאלה שלי באה בעקבות דבריה של האם על בחירת שם בתה הבכורה, מיכאלה. שם היא חיכתה לדעת את מינו  26

 מות אפשריים. פרט זה מתגלה להורים בסקירה המוקדמת ומכאן השאלה.של העובר, לפני שהעלתה ש
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 ?מיכאלהכאילו זה  מיכל: אה, מראיינת

 : כן, זה על הדרך.פביוס

 : זה חשוב לך שהשמות יופיעו באיזושהי וריאציה במקרא?מראיינת

, אלא hard coreאילו כן שיהיו מחוברים לארץ או למסורת, אבל לא : זה מתחבר למקודם, שכפביוס

 נגיעה כזאת.

 היה חשוב לך שיש עוד ורסיות לשם הזה במקומות אחרים? יונתן: אוקיי, וגם עם מראיינת

: תראי, זה כבר כמו עטיפות של אלבומים, זה אתה רוצה לפתח איזה רעיון או לרוץ על זה. יש לי פביוס

ת, אז הם -י-ר-ט-שם משפחה שטרית, אז הם קראו לכל האחים על שם הראשי תיבות: שחבר מהתיכון, 

ג'וני, זה  יונתןיש בזה גם "אל" ו מיכאלה נתן,-וה-ירצו עם הרעיון הזה. כאילו אני כן חשבתי בראש: 

 .ג'ונתן

 : אז הכול ביחד זה חשוב לך.מראיינת

 : זה, זה המשיך את הטרנד, כאילו, זה בא טוב.פביוס

 , זה מפריע...מיכאלה: זה שם פחות ייחודי ממראיינת

 : כן, זה שם מאוד נפוץ. לי זה הפריע קצת.לימור

 : אוקיימראיינת

. אני לא יודעת אולי מיכאלה: בעקבותיה פשוט. תמיד אמרו בואו נראה איזה שם הם יתנו אחרי לימור

 זה גם עבר לגן. תמיד אמרו לי...

 .ניאלד: הכי קל היה לקרוא לו פביוס

 : לא, יש...לימור

 tooכל כך נפוץ שלא, זה היה דניאל: כי זה ממש באותה זה, שניהם מלאכים וכאלה, אבל פביוס

obvious. 

 : אז חשוב לך ההקשר המקראימראיינת

 : איכשהו, כן.פביוס

 : על שמות חיבה חשבתם כשקראתם לו?מראיינת

 : ממש לאלימור

ות שלכם, לעיסוק שלכם ביומיום יש קשר לבחירה של : ותגידו, אתם חושבים שלמקצועמראיינת

 השמות?

בגלל ההשפעה שהוא רוצה לעולם, כי הוא עובד עם העולם,  [לפביוס]: לא נראה לי שאצלי, אולי לו לימור

 .[וחקתצ]ני עובדת? עם מקבלי הבטחת הכנסה אני עם מי א

תי בחוץ לארץ ועברתי איזושהי בגלל שנולד דווקה: אני חושב שהבינלאומיות חשובה לי יותר פביוס

 טרנספורמציה של לבוא עם שם זר למקום. אז שיהיה קל להתחבר בכל מקום שהם יהיו כמעט.

 : מאיזו בחינה חשוב לך שיהיה להם קל להתחבר? לגור, לטייל?מראיינת

ת : גם, גם שמבטאים את השם או שאתה כותב אימייל, לא משנה, היום זה כל כך וואו, את יודעפביוס

 ?[במבטא אמריקני] ברוךכמה קשה לרשום 

 [מגחכת]: מראיינת

 : לדוגמה, סתם פביוס

 : אוקיימראיינת

 : שלא ייתקע לאנשים בשינייםפביוס
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 להפך. אני הרגשתי כאילו יותר ככה. דווקה: אני אגב תמיד הייתי עם שם משפחה מאוד מיוחד. ולימור

ים, ואני שמרתי את השם משפחה שלי, אני קרויה של שני ההורהמשפחה אצלו זה שני ההורים, זה שם 

 . הילדים קרויים על שמו.רק עם השם משפחה שליבתעודת זהות 

 : אוקיי. למה החלטת לשמור?מראיינת

: לאבא שלי אין בנים, ואחותי, כשהתחתנו, לא היה לה אף אחד. בכלל לא היה באופק גם מישהו, לימור

ה, את יודעת בדרך שהיא עשתה בסוף, וזה שם שהלך איתי תמיד ולא היה ילדים בכלל, ומי חשב שיהיו ל

כל השנים. היה לי מאוד קשה לאמץ את השם שלו, ותמיד אמרתי שאם אני אאמץ את השם שלו זה יהיה 

אי אפשר במדינת  וגם  בתוספת. זה לא יהיה על חשבון הילדים. זאת אומרת הם, אני לא אדפוק אותם... 

 משפחה.ישראל לשאת שלושה שמות 

 : ותגיד אתה, למה שני השמות נשארו?מראיינת

 : ההורים שלי שמרו את זה. זה נהוג, זה היה נהוג באירופה.פביוס

 המשפחה של האמא?שם : לשמור את מראיינת

 : כן, כן, מלא אנשים בחו"ל קרויים ככה, או מקצרים את השם השניפביוס

 : או בראשי תיבות...מראיינת

 : כן.פביוס

 אוקיי, אז נעבור לשאלון :מראיינת

 ]הפסקה לצורך מילוי השאלון[

 ...26-, יום ראשון הshoot: פביוס

. איך זה מתבטא בחיים 5כתבת  –"אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין"  [צוחקת]: מראיינת

 שלך?

אז אני גם  : אני עובד בתחום של שילוח בינלאומי, ועובד מול אנשים בחו"ל, ספקים, לקוחות וזה.פביוס

בתרבותם, אם זה כינויים או  מנסה קצת לקרוא ברקע על המדינה אם אני לא יודע מספיק או לנסות

או... לעשות את זה נכון מה שנקרא, כי יש הרבה אנשים, יש תרבויות שלא מקבלים את שמות 

 האגרסיביות הישראלית כמו שצריך, או...

 : אתה מנסה לקלוע למה שמתאים להם...מראיינת

 : כן, להתחשב, בסדר, זה בעיקר להתחשב כי יש...פביוס

 , שזה בדיוק האמצע.4: את, למה ענית ש"אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" כתבת מראיינת

 : אני הרוב רשמתי באמצע, כי אין לי מוחלטות מספיק, אני חושבת, אולי אני לא...לימור

 וחדת על זה, או ש...: אז ענית ככה כי אין לך דעה מימראיינת

 : לא עניין מיוחד, אבל גם לא אוהבת להיות בורה.לימור

. אז את רואה את הלאום 7 [לימור]: הבנתי. ב"לאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבת מראיינת

 שלך כמאוד מיוחד. 

 : כןלימור

 : למה? מראיינת

 : הדת היהודית היא מאוד מיוחדת בעיניי בכל מקרה.לימור

 : אוקיי, והלאום שלך מבחינתך זה הדת היהודית? כאילו הלאום שלך הוא יהודי לא ישראלי.ראיינתמ

 : כן, כן, יהודי. יהודי כן. האמת שכן. נקודה יפה למחשבה. לימור

 ...5: ואתה רשמת מראיינת



- 208 - 

 

ני לא : אני חושב שזה מאוד מתנשא להגיד שהדת או הלאום או הישראליות שלי היא כזו נפלאה, אפביוס

כי כן יש פה תרבות  ,חושב שאנחנו הדבר הכי טוב או שאנחנו הכי מיוחדים. זה לא שלילה מוחלטת

 עתיקה ואני מכבד אותה וזה, אבל במידה מסוימת.

: אוקיי, ושניכם כתבתם את הציון הכי נמוך ב"זהות לאומית בשבילי היא להיות ככל הלאומים מראיינת

 האחרים". אז מה זה אומר?

, כי מאוד מאוד חשוב דווקהעוד פעם, יכול להיות שזה סותר את מה שאמרתי הרגע, אבל לאו  :פביוס

שתדע מאיפה באמת, במיוחד כשאתה מסתובב בחו"ל או במגע עם אנשים מחו"ל אתה יודע כמה 

 יתרונות יש לתרבות שלנו, לישראליות שלנו, לכור היתוך הזה, או לדבר הקטן שקורה פה והוא מיוחד.

 ר יצאה מהשיחה[לימו]

 : אוקיימראיינת

: זאת אומרת אני כן מייחד את החברה הישראלית מחברות אחרות בעולם. לי זה טוב. אני לא פביוס

 חושב שאנחנו יותר טובים מאחרים, כי אני בטוח שהאיטלקי או הגרמני גם חושב שהוא יותר טוב.

 : אוקיימראיינת

ד האנושות, אז צריך לכבד את מה ש... זאת אומרת, סבבה : אבל אז זה מוביל לכל מיני פשעים נגפביוס

בשפת  –כי הוא גם חושב שהוא "סבבה"  ,לאהוב את מה שאתה, אבל צריך לקבל גם את הזר והשונה

 העם.

, 5: אוקיי. "ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" כתבת מראיינת

 ות את זה., כאילו יש כמה שאלות שבודק4

: כן, תראי זה נורא בעייתי, כי זה יהיה מיתמם להגיד שאני לא אנוכי, אבל אני שונא אנוכיות. זאת פביוס

 המבול, מה אכפת לי לזרוק את האשפה פה, כי אחרים ירימו... יאומרת כל הקטע הזה של אחרי

 כתבת ציון מאוד נמוך?: אוקיי, אז בגלל זה כתבת ב"לפני הכול אדם צריך לחשוב על עצמו" מראיינת

 : כן, כי אני כן חושב שאתה חלק מכלל, בכל דבר.פביוס

 : אוקיימראיינת

 : ואני מאוד מנסה גם להעביר את זה לילדים.פביוס

 : איך?מראיינת

יש עוד ילד שרוצה להתנדנד, אז בוא ניתן לו גם להתנדנד. זה בדברים הכי  –: סתם, גן משחקים פביוס

 כמו מטומטם על שני פסים לתפוס שתי חניות, אפילו שאני יכול. פשוטים. אני לא אחנה

 : כןמראיינת

 : כי זה נראה לי מגעיל.פביוס

 .1" כתבת ארצות הברית: אוקיי, הבנתי. "עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

רית זה יורק או בקליפורניה, אבל ארצות הב-זה נורא סקסי לחשוב שממש מגניב לחיות בניו –: כן פביוס

יורק או קליפורניה, יש שם המון המון דברים, ויש כאלה אנשים שזה בא להם טוב. אני לא בטוח -לא ניו

 שזה הדבר הנכון לי, או אני לא חותם על זה בכל מצב.

 : אוקיימראיינת

: יש שמה... ארצות הברית היא מדינה מאוד מורכבת, זאת אומרת היא לא ארץ חופשית בלתי פביוס

 זה לא חלום ורוד.ש keeping it in my mind I’mהיא ארץ מאוד בעייתית ואני מוגבלת, 

 : היית אבל מוכן לעבור לגור במקום אחר, נגיד באירופה.מראיינת

: הייתי מוכן לעבור לגור במקום אחר. זה בעייתי כי, וואי, זה נושא לשיחה שלמה, אבל אם זה פביוס

צרפת או ספרד נראה לי סבבה, כי קשה מאוד בגרמניה או  איטליה או –נגיד, את תביני אותי לגמרי 
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בדנמרק או בפולין בגלל מזג האוויר, זאת אומרת ים וקיץ בא לי טוב, וזה משפיע גם על החום של 

 האנשים.

 : כןמראיינת

 : אני לא אוהב את הריחוק ואת ה...פביוס

 : הקרירות הזאת?מראיינת

נראה לי סבבה, אבל באמת זה לא פשוט להחליט איפה. וכן  : כן, היא יותר בעייתית לי. ברזילפביוס

הייתי עושה את זה כחוויה. אנחנו נורא נוטים לחשוב, או חלק מהאנשים, שממש הכול דבש בצד השני, 

 וזה לא ככה.

 : זה ברור לך שזה לא, כי גם באת ממקום אחר?מראיינת

אוד גדולה של יהדות / אנטישמיות בעולם. : כי באתי ממקום אחר וראיתי מה זה, ויש לנו גיבנת מפביוס

 אנשים לא, אנשים נוטים לשכוח את הדבר הזה.

 : כןמראיינת

: עוד פעם זה קשור לאיזושהי דינמיקה שתמיד מלווה אותי. אני לא קם מזיע בלילות, אבל... אני פביוס

ם כל מיני דברים, אתן לך דוגמה, אני מתכתב, יש הרבה סחר באוקראינה, מביאים משם עץ ומוציאים לש

וכל פעם שאני כותב משהו, אני מנסה מאוד מאוד להיזהר, כי אני יודע שהם אנטישמים בדם, שלא 

 יחשבו שאנחנו חזירים שרוצים כסף ודברים כאלה.

 : כןמראיינת

אז אין  ,: עם הגרמנים מאוד קל, אגב, כי אני תמיד חושב שהם מתביישים, הם מרגישים אשמיםפביוס

 משהו שאני לא אעשה נגיד עם האנגלים. –יות יותר אגרסיבי איתם לגבי המחיר לי בעיה לה

 : אז אתה מתאים את עצמך לכל ה...מראיינת

 : כן, אפילו במודע.פביוס

 .3: אוקיי, "כאשר אנחנו נופשים, אנחנו מעדיפים להישאר בארץ" כתבת מראיינת

להכיר, ללמוד, לדעת...  –יתרונות. כיף בחו"ל . זאת אומרת יש לזה יתרונות ולזה דווקה: כן, לאו פביוס

 אבל גם בארץ נחמד.

 : אז מה אתה מעדיף?מראיינת

 [צוחק]: סיני פביוס

 : טוב, זה לא בקרוב...מראיינת

: אז זהו, אני חושב שמהחופשים הכי מגניבים שהיו לי אי פעם בחיים היה בסיני כי זה פה קרוב פביוס

ה מטייל בחו"ל אז אתה בדרך כלל במרוץ מטורף של לטייל ולהספיק, וזה כל כך שקט ונעים וזה, וכשאת

 וזה לא ממש נופש. אז אין לי נוסחה מנצחת לדבר הזה, זה גם וגם.

 : אז זהו, סיימנו.מראיינת

 



- 210 - 

 

 ראיון עם ליסה ועוזיר"ע ח: 

 : בוא נתחיל שתגידי משהו על השם שלך.מראיינת

זה באנגלית זה לא כמו בעברית. זה שם מאוד מאוד פופולרי , וחוץ מאליזבת', זה קיצור של ליסה: ליסה

 , הייתי בבית ספר עם איזה שלושה בשם הזה.70-בשנות ה

 ?אליזבת'או  ליסה: ובתעודת זהות זה מראיינת

 ליסה: ליסה

 : ומשהו על השם שלָך...מראיינת

ת הימים, נולדתי כמה , הוא נהרג בששעוזיבגלל שלאח של אמא שלי קראו  עוזי: אני, קוראים לי עוזי

 שנים אחרי, וזה על שמו.

 .גפן: אוקיי, ספרו לי איך בחרתם את השם מראיינת

עשרה ימים לא הצלחנו למצוא שם, וגם התלבטנו אם -חזרנו הביתה מהבית חולים ושבוע – גפן: עוזי

 עברית או אנגלית, ואם אני זוכר נכון, הייתה איזה תכנית עם יהונתן גפן, נכון? 

 כן :ליסה

 שם פרטי, ואמרתי לה שכן, וזהו. גפן: וליסה שאלה אותי אם זה בסדר לקרוא עוזי

זילנד, אז אי אפשר להגיד את החי"ת -: אהבתי את הצליל. חשוב לנו, כי יש לנו משפחה מניוליסה

 והרי"ש, רצינו משהו קל שהם יכולים להגיד.

 , לא עם אף אות גרונית.לא עם רי"ש, לא עם חי"ת –: כי הם לא יכולים להסתבך עוזי

 : אין רי"ש?מראיינת

 : לאליסה

 ?ריין: אז איך בחרתם מראיינת

 רייןשאנחנו אומרים זה לא אותו  רייןאחרת. ה Rזה בעברית, באנגלית הם אומרים  ריין: ליסה

 שאומרים בניו זילנד.

 : אז לְך הצליל היה מאוד חשוב, ולָך?מראיינת

 לי מלכתחילה, אין לי דעה בעניין. : אני פשוט זה לא מאוד חשובעוזי

 : וגם הטבע היה מאוד חשוב לנו. שזה יהיה קשור לטבע.ליסה

 אין שם אמצעי. [לגפן] : אני רואה שלומראיינת

 : לא, את יודעת למה?ליסה

 : למה?מראיינת

הוא היה בלחץ לרשום אותו במשרד הפנים, ולא נתנו לי זמן לבחור לו שם אמצעי.  [עוזי]: כי הוא ליסה

 רץ ועשה הכול בלחץ.

 : זה היה עוד לפני שהיית אזרחית, זה היה כאב ראש שלם שם.עוזי

 : אבל הוא כמו עוזי, אז זה לא בהבנה.ליסה

 ריון אולי?י: היו שמות אחרים שהיו על הפרק, כשהיית בהמראיינת

 ג'וניה: ליסה

 : גפן, איך רציתי לקרוא לך?עוזי

 ברוס וויליס: גפן

 כל מיני שמות מסרטים, של שחקנים.: הוא בחר ליסה

 : למה?מראיינת

 : סתם שחקנים שאהבתי או כאלה, לא יודע.עוזי
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 : גם שחקנים ישראליים?מראיינת

 או מה היה שם? ברוס וויליס –: לא, לא עוזי

 : משהו מאינדיאנה ג'ונס...ליסה

 : אז לך היה חשוב שזה יהיה שם לועזי?מראיינת

י המקומות, לא ידעתי איפה הוא ירצה להיות כשהוא יהיה גדול, להשאיר : רציתי שם שיוכלו בשנעוזי

 את האופציות פתוחות.

 : הבנתי, וחשבתם גם על שם לבת, לפני שידעתם את המין?מראיינת

 ? מה זה היה?היָ מ  : היה לנו רעיון שאם זה יהיה בת, בהתחלה אז חשבנו עוזי

  היָ מ  : ליסה

 באיטליה. נכון?: זה הייתה מי שחיתנה אותנו עוזי

 : כן ליסה

 : וחשוב לכם הקשר בין השם הפרטי לשם המשפחה?מראיינת

 : לאליסה

 : לאעוזי

 : היה חשוב לכם שיהיה כינוי, שם חיבה?מראיינת

 : לאעוזי

 : אתם חושבים שלמקצוע שלכם הייתה השפעה על הבחירה של השם?מראיינת

 : לאליסה

 זה שם מיוחד בעיניכם? גפן: מראיינת

 : לבנים זה יחסית נדיר, למרות שאני הכרתי כמה לפני.עוזי

בכיתה, אז תמיד היה לי חשוב  ליסה: היה חשוב לי שזה יהיה מיוחד, כי אני גדלתי עם ארבע ליסה

 לקרוא לילדים שלי בשם שלא לכל אחד יש את השם הזה.

 אל"ף, בי"ת וגימ"ל. ליסה: היא רצתה שם שאין הרבה מסביב, שלא יהיה עוזי

 , היה משהו מיוחד?גפן: והתגובות מהסביבה שלכם לשם יינתמרא

 : רק על המין...ליסה

 גפןזה בן, כי היה פה באותו זמן במושבה, טיפה אחריו לדעתי, שתי  גפן: כן, אנשים התפלאו על זה שעוזי

 בנות. נכון?

 : אחת לפני ואחת אחרי.ליסה

 : ואיך זה השפיע עליכם?מראיינת

 : לא הפריע.ליסה

 : הייתם מגדירים את עצמכם כמסורתיים, חילוניים?ינתמראי

 : חילוניים לגמריעוזי

 , ספרו לי איך בחרתם את השם?ריין: טוב, אז נעבור למראיינת

, כי אני רציתי אחד מהילדים עם השם הזה, אפילו חשבנו לקרוא לגפן ריין: אני העליתי את השם ליסה

 , אבל חשבנו שזה יהיה יותר טוב לבת.ריין

 : למה ידעת שזה יהיה השם של אחד הילדים?ראיינתמ

וזה טוב לתת  .פה במיוחד, זה חשוב –: כי אנחנו מאוד בקשר עם, אני מאוד בקשר עם מים, וגשם ליסה

 לבנות שמות חזקים ומיוחדים, וזה רגוע גם.

 : והיו שמות אחרים שחשבתם עליהם גם?מראיינת
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 : כןליסה

 : לא זוכר...עוזי

 פטרהתי גם על : אני חשבליסה

 ?פטרה: ולמה החלטת בסוף לא מראיינת

 : בטח אני אמרתי שזה שם ערבי או משהו.עוזי

 : זה היה יותר מתאים לה.ליסה

 : צריך להיזהר כאן גם עם שמות שנראים לה, ואז זה פתאום שם... עוזי

 : למה זה נראה לך שם ערבי?מראיינת

 : בגלל פטרה בירדןעוזי

 צעי לריין, למה החלטתם לתת לה?: יש לה שם אממראיינת

 : זה לא החלטתם, זה החלטת. עוזי

 יש... –אין, ולה  [לגפן]יש שם אמצעי, סיפרתי לך למה לו  : במסורת שלי תמידליסה

 ?לילי: ולמה מראיינת

 : זה שם יפה.ליסה

 ?ליליאן, ולא לילי: זה מראיינת

 .רייןשאני הכי אוהבת, וזה מתאים ביחד עם , זה גם טבע עוד פעם, ולילי זה אחד מהפרחים לילי: ליסה

 : איך היו התגובות לשם הזה?מראיינת

. אבל היא כבר יודעת להגיד להם: ריין ַרְייןלא מבינים כל כך, הם חושבים שזה ]הישראלים[ : הם ליסה

 זה גשם באנגלית.

 : כן, גם עכשיו אנשים לא כל כך מבינים את השם שלך, נכון?עוזי

 נכון.: ריין

 ?ליליאו  ריין: חשבתם על שם חיבה שבחרתם את השם איינתמר

 ביומיום. היא בקושי יודעת את זה. לילי: לא, אנחנו לא משתמשים בעוזי

 : חשובות לכם האותיות בשם?מראיינת

 : לא, רק שלא יהיה רי"ש וחי"ת, אבל לא במובן של להוסיף ה"א בשביל אני לא יודע מה.עוזי

 .ןסיוו: אז נעבור למראיינת

 בחר את זה. היה לנו שלושה שמות, ולא הצלחנו לבחור, אז... [האח הבכור]: גפן ליסה

 ?סיוון: גפן, אתה בחרת את עוזי

 : כןגפן

ירד בגלל הרי"ש, היה קשה להגיד את זה, ולא הצלחנו, לא ידענו  תומר. תומראו  סיוון, בן: היה לנו ליסה

 להחליט.

 : הוא נולד בסיוון?מראיינת

 , אין קשר בכלל.: לאעוזי

 ?סיוון: למה מראיינת

 : גם כי כל השמות שלנו אפשר לבן ובת, וזה חשוב לנו.ליסה

 : למה?מראיינת

 : אני אוהבת שזה אנדרוגינוס, אני אוהבת ש...ליסה

 זילנד?-: זה מקובל בניומראיינת

 : אה... פחות, שם יש יותר שמות רק לבנים או רק לבנות.ליסה
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 לך שזה יהיה אנדרוגיני?: ולמה חשוב מראיינת

 : כי אני רוצה לעודד את שני הצדדים בהם.ליסה

 : הנשי והגברי?מראיינת

 : בדיוקליסה

 : שם אמצעי אין לו...מראיינת

 שם אמצעי, אז אמרנו בסוף, אוקיי, זה רק לבנות במשפחה. אין וכי גפן מתלונן של [צוחקת]: לא, ליסה

 ?סיווןזו הסיבה. ואיך היו התגובות לשם  : הבנתי, תחושות קיפוח במשפחה,מראיינת

 : זה גם אנשים אומרים שבדרך כלל מכירים בנות.ליסה

 זה גם בן, זה לא שזה היה... סיווןשנה  30: אבל אפשר להגיד שמעל עוזי

 .סיווי: אנחנו כמעט לא קוראים לו סיוון, אנחנו קוראים לו ליסה

 : חשבת על זה מראש?מראיינת

 : לאליסה

 ?בן, סיוון ותומרריון, היו רק את השלושה שמות האלה: יוכשהיית בה :מראיינת

, אבל זה לא עבר תומסאו  אית'ן. אני רציתי דווקה: לא, היה לי ספרים, ואני רציתי שמות באנגלית ליסה

 .]אצל הבעל[ אצלו

 : למה?מראיינת

 או, זה לא... ןיָת ֵא  : כי היא, היא אומרת את זה כמו שצריך להגיד, אבל בעברית יגידו בסוףעוזי

פה, אז זה... הרבה שמות פה זה... נגיד, יש לי אחיינים בניו זילנד  שיֹלה, אבל זה שיילו: וגם רציתי ליסה

שזה שם פרטי שם גם, כהן , זה לבן, ונוח, שם זה [נשמע כמו נועה] , שפה זה בתNoahאחד קוראים לו 

 אז, מה אני רציתי להגיד? 

 ?ןיָת ֵא יהיה  אית'ןך ש: ולמה הפריע למראיינת

 : כי זה שמות מלפני... אני לא רוצה גם שמות תנכיים.עוזי

 : למה?מראיינת

: כי אין לנו הרבה קשר לדת, בוא נתחיל מזה, וזה נשמע לי משהו מאוד מיושן. היא למשל יכולה עוזי

בשבילה זה נשמע לה כאילו רלוונטי,  אסתרלמצוא בספרים שלה שם שהיא חושבת שהוא מגניב. נגיד 

 חדש, ואני יודע שזה כבר...

 : או כל מיני שמות עם "אל".ליסה

 .]במשפחה[ : כן, זה לא יהיה כאןעוזי

 כי זה שם יפה, הם לא יודעים שזה... אנה. הם קוראים אנהו אלה: כי גם בניו זילנד יש לנו ליסה

הודיים בכלל במקור, . המשפחה שלה במקרה בחרה שמות שהם יכהן: שזה בא מעברית בכלל. גם עוזי

 והם לא מודעים לזה.

 : יש לכם עוד משהו להגיד?מראיינת

 : שזה היה הרבה יותר ה"אישיו" שלה. עוזי

: זה היה מאוד מאוד קשה לבחור שמות, כי זה היה צריך לבוא משני הצדדים. רבנו, אני זוכרת ליסה

 .לסו –עכשיו מה אני רציתי לקרוא לו, נו, ברח לי השם, צרפתי כזה 

 : זה גם שמש, גם תו, גם נשמה.עוזי

 .סול: אני מאוד מאוד מאוד רציתי לקרוא לו ליסה

 : ולמה לא?מראיינת

 : נשמע לי גיי מדיי.עוזי
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 : זה לא עבר בשום דרך. בכיתי ואמרתי אחרי הלידה שאני רוצה את השם הזה. לא עבד.ליסה

 ל בנות...: אבל לא אכפת לך שלבנים שלך יהיו שמות שהם גם שמראיינת

 : אבל הם עדיין קיימים, הם מיקסים, הם לא לגמרי.עוזי

 בשם המשפחה לפני הנישואים? כתובה: לא שאלתי אותך קודם למה את מראיינת

, כי היו לנו בעיות עם השם הקודם, אבל בתעודת זהות אני בשם המשפחה שלו : אני קוראת לעצמיליסה

 ו.במשרד הפנים, כי לא הייתי אזרחית כשהתחתנ

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

: אני אשאל אתכם כמה שאלות על התשובות שעניתם בשאלון. שניכם כתבתם שאנשים מראיינת

 מתרבויות אחרות מעוררים בכם עניין. איך זה מתבטא בחיים שלכם?

 : זו הסיבה שמצאנו אחד את השני.עוזי

 : איך הכרתם?מראיינת

 .ארצות הברית: אני עבדתי בעוזי

 : אני הייתי שם בטיול.ליסה

 : אז זה תוצאה של העניין שלכם בתרבויות אחרות?מראיינת

 : כן. זה לא היה קורה אחרת.עוזי

 : תסביר לי מה זה לאום בשבילך.מראיינת

ל ישראלי, אבל ברור שישראל זו מדינה של יהודים, וזה מה שמייחד אותה. גם לא הייתי ו: קודם כעוזי

שאני בטוח אחיה בישראל, שאני אהיה מוכן לגור בניו זילנד לשנה בשביל  מחליף אותה. אמרתי לליסה

 החוויה של הילדים, אבל לא יותר מזה.

 : ועשיתם את זה?מראיינת

 : כן, לפני שלוש שנים היינו שם שנה.עוזי

 : כתבְת שההחלטות החשובות בחייך וגם סתם החלטות נקבעות לפי טובתך האישית.מראיינת

 : נכוןליסה

זה שכל חודש אני נוסע למילואים, זה אומר שאני שם את  –: אצלי זה אחרת. אני אסביר לך למה עוזי

הכלל אצלנו זה חלק מהחינוך. ובניו זילנד, ליסה  –טובת הכלל לפני טובתי. כל ישראלי מחונך ככה 

 למשל, גדלה במקום שהאינדיבידואל הכי חשוב. זה לא כמו החינוך שלי בקיבוץ.

 אתה חושב שההבדל ביניכם בהיבט הזה הוא בגלל שאתם באים מתרבויות שונות?: אז מראיינת

 [מהנהנת]: ליסה

 : בטוחעוזי

: ולמה כתבְת שאדם לא צריך לחשוב לפני הכול על עצמו? למה זה שונה בעינייך מהשאלות מראיינת

 הקודמות?

ל הילדים שלי, ורק וודם כ: כי אני לא שמה את עצמי לפני הילדים. התכוונתי רק בתוך המשפחה. קליסה

 אז אני.

". תסבירו ארצות הברית: שניכם כתבתם ציון נמוך בהיגד "עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

 למה.

מיליון איש, הייתי שמח להתחלף עם כמה  250: כתבתי לך גם בשאלון, זה מאוד כללי. בטוח מתוך עוזי

 איים. בכלל התרבות הזאת...אנשים, אבל יש שם גם אנשים שחיים בתנאים נור

: זה תרבות גם יותר מדיי שפע, מעניין אותה רק החומר, הכסף. אין תוכן, אין מהות. כאן יש תוכן, ליסה

 יש מטרה אחרת לחיים.
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 אמרתי לך, אני לא יכול לחיות לא בארץ לאורך זמן. –: ובלי קשר עוזי

 ה?: כתבתם שאתם מעדיפים לנפוש בחו"ל ולא בארץ. לממראיינת

 : שם יותר מעניין.עוזי

 : כאן יש תמיד סטרס, שם אפשר באמת לנוח, לשנות אווירה. בשביל זה זה חופש.ליסה

 : ורק שם אפשר לסגור את הטלפון, ויש הבדלי שעות אז מטרטרים, אבל פחות.עוזי
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 ראיון עם מיטלר"ע ט: 

 : תגידי לי משהו על השם שלך...מראיינת

 ורים זה שם שהם מאוד אהבו, וזו הסיבה שקראו לי מיטל. : לפי מה שהבנתי מההמיטל

 : ואת לא יודעת למה.. מה ההסבר?מראיינת

  נטו השם שהם אהבו והתחברו אליו. לא הייתה איזו סיבה... :מיטל

 ?אמי: ואיך בחרתם את השם מראיינת

, יצא ומיטל אסי, אחרי שלא מצאנו שם שככה מצא חן בעינינו, החלטנו לעשות מיקס של אמי: מיטל

 נו, אי אפשר לעוות את השם במלעיל ומלרע שחשוב לנו, ורצנו עם זה.י, מצא חן בעינאמי

 : והיו שמות אחרים שעמדו על הפרק?מראיינת

 לא. אמי:במיטל

 : התחלתם לבחור את השם אחרי שכבר ידעתם את המין?מראיינת

 :אחרי שידענו את המין, כן.מיטל

 שמות לבנים או לבנות?: לפני זה לא היו לך מראיינת

 : לא התעסקתי עם זה.מיטל

 : היה חשוב לכם הקשר לשם המשפחה?מראיינת

 : לא, מיטל

 : יש לך עוד משהו להגיד על השם הזה, שם מיוחד בעינייך?מראיינת

 : מאוד. כשבחרנו את השם זה לא היה חשוב, היום ככה, אנחנו יותר מדגישים את זה. מיטל

 ת חיבה כשבחרתם את השם?: חשבתם על שמומראיינת

 : לא, מיטל

 : ולמה היה חשוב לך שאי אפשר יהיה להגיד אותו גם במלעיל וגם במלרע?מראיינת

 יובל, כבר לא התעקשנו על זה, אבל יובל: יש לי סלידה משמות שמעוותים אותם. לדוגמה עכשיו במיטל

די התעקשנו שלא  גיאוגם ב אמיגם ב זה אכזרי בעיניי לעוות שם, אז, [במלעיל] יובליכול להיות מעוות 

 כבר היינו יותר גמישים.  יובליעוותו את השם, ב

 : את השם שלך היו מעוותים?מראיינת

 : את השם שלי לא.מיטל

 ?גיא, תספרי לי איך בחרתם את השם גיא: ומראיינת

י כילדים , זה מצטייר לגיא, אני תמיד אמרתי שיהיה לי בן.. אני תמיד אהבתי את השם גיא: מיטל

הייתה התלבטות, היה שם נוסף שככה התלבטנו, ובזמן שבאנו לצאת  דווקה גיאחכמים, טייסים, יפים. ב

ואז  ארז,או  גיאמבית החולים, ברישום של משרד הפנים, שיתפנו את הפקידה שם, כאילו אני מתלבטת 

וא היה כזה הורס בדיוק והיא הראתה לי את התמונה שלו, וה גיא, יש לי נכד גיאהיא אמרה לי ברור ש

 גיא וזהו, זה נתן את האוקיי. ליכמו שהצטייר 

 ?ארז: מה אהבתם במראיינת

, זאת אומרת גיא: לא יודעת, שם שזרם לי טוב. היום פחות. היום אני ממש לא מצטערת שבחרתי במיטל

 נראה לי יותר כבד היום.  ארז

  גיא?: אז מה אהבת בעצם במראיינת

 וטציה לדמות שהייתה לי בראש.: זו בעיקר קונמיטל

 : והמשמעות של גיא?מראיינת

 : של זרימה, כן.מיטל



- 217 - 

 

 : המשמעות של זה בעינייך זה זרימה?מראיינת

 : כןמיטל

 יש בעינייך משמעות? אמי: למראיינת

בגלל שיש שם את השורש "אם", אז ככה, אחרי שבחרנו את השם, ואני רואה אותה  אמי: תראי, מיטל

 שלה וב... ממש אמא קטנה, אז יש חיבור היום. כשבחרנו את השם לא חשבנו.  היום בהתנהגות

 [השם הפרטי מתחרז לשם המשפחה]: וכאן היה קשר לשם משפחה? מראיינת

 : לא, לא היה קשר, לגמרי לא.מיטל

 : האותיות היו חשובות לכם?מראיינת

 ייבת שתהיה בשם. ל יו"ד אני חוקודם כ. : כן, האותיות חשובות. היה לי חשוב..מיטל

 : למה?מראיינת

 : לא יודעת.. אומרים ככה שי' זה של השם וככה..מיטל

 : אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

: מאמינים, אבל לא יותר מדיי. בבתים של ההורים כן, אנחנו ככה קצת מסורת, לא מעבר לזה. לא מיטל

 שככה חשוב לי. בית כנסת ועניינים, ממש לא. אז יו"ד ואותיות אהו"י זה משהו

 : זה שם מיוחד בעינייך?מראיינת

 ? הוא נפוץ אבל לא יותר מדיי, לא מקיאים את השם. נפוץ אבל לא יותר מדיי. גיא: מיטל

 : שמות חיבה זה היה משהו שחשבתם עליו כשבחרתם את השם שלו?מראיינת

 : לאמיטל

 : את חושבת שלמקצוע שלכם יש השפעה על הבחירה של השמות?מראיינת

 : לא.מיטל

 הקטן. יובל: טוב, אז נעבור למראיינת

, פה בכלל לא היו לנו שמות, זה היה עד הרגע האחרון. ככה פחות מחודש. בשבועיים יובל: מיטל

 זה שם שעלה, אני לא ממש התלהבתי ממנו. יובלהאחרונים התחלנו להתלבט בין כמה שמות. 

 : למה?מראיינת

 ...דעתזה בן לגמרי. לא יו יובללבנים וגם לבנות, למרות שבמקור  : אני פחות אוהבת שמות שיש גםמיטל

 זו הייתה אופציה, היו כמה שמות יפים אבל לא..

 : למה את לא אוהבת שמות גם לבנים וגם לבנות?מראיינת

: לא יודעת, לא יודעת להסביר לך מה הסיבה. סתם בביה"ס כשמקריאים את השם ולא יודעים מיטל

או נקבה, זה נראה לי מעיק על הילד. זהו אז ביובל התלבטנו. שום שם לא התחברנו להתייחס לזה כזכר 

והוא  מורי, שמאוד ככה, אני מכירה איזה שהוא ילד בשם מורי, הייתה אפשרות ליובל. היה 100%ב 

שמות ואני לא זוכרת את השם השלישי, יש לי בלק אאוט... ערב  שלושהמאוד חמוד. והיה עוד שם, היו 

שהשתחררתי מביה"ח, אני ממש אין לי מושג איך לקרוא לו, הגיעה חברה שבאה לבקר אותי, לפני 

 .ניר ורון, זה היו ארבע שמות, נירוסיפרתי לה על השמות שאני מתלבטת, אהה 

 אי אפשר מלרע ומלעיל... ניר ורון: מראיינת

היה לי קצת יותר סגור בגלל  ןרו, אני מאוד מתחברת לקטע של הנומרולוגיה, אז ככה ניר ורון: כן, מיטל

. ההתלבטות רוןולא מ נירשזה עם נו"ן סופית, אבל אני מאוד אוהבת את השם. בעלי לא התלהב לא מ

. ואז היא אמרה לי תשמעי, כל השמות שאמרת מקסימים, היא גם גננת מוריליובל העיקרית הייתה בין 

ד לך. ואז אני מתחילה לספר לה את הסיפור במקצועה אז היא... והיא אומרת לי אני לא יודעת מה להגי

של הלידה, איך הגעתי, איך הכול זרם ככה מהר, ואז היא אומרת לי את מה שכנראה הייתי צריכה 
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תקשיבי כשאת מספרת לי את הסיפור של הלידה, אני לא מבינה למה את בכלל מתלבטת לגבי  -לשמוע 

. וזהו, זה מה שהייתי צריכה גיאר טוב עם זה בדיוק השם שמתאים לזרימה, וגם מתחב יובלהשם, 

 . יובללשמוע כדי להחליט, ישנתי על זה, ובבוקר קמתי עם החלטה שזה הולך להיות 

 : למה את מתכוונת שזה קשור לגיא?מראיינת

שיש שם את  אמי, גם יובלוגם  גיא: בקטע של זרימה, שניהם המשמעויות שלהם זרימה, בעיניי, גם מיטל

 ה יכול ככה גם להתחבר למים, אבל לא ממש. המ"ם והיו"ד ז

 אולי? אמי:את זוכרת איזה שהן תגובות מיוחדות לשמות, למראיינת

 אני תמיד שומעת שזה שם מקסים. אמי: מיטל

 : והתגובות בסביבה הקרובה?מראיינת

ם. : ממש התלהבו, גם אהבו את העניין של המיקס, החיבור. גם היא אני חושבת מאוד מתחברת לשמיטל

, אז בדיוק אתמול אמיהיא אומרת: אני היחידה, ועכשיו היא גילתה שיש בביה"ס מורה שקוראים לה גם 

והן  אמי,והיא זוכרת רק את השם שלה, כי גם לה קוראים  אמי,היא סיפרה לנו שיש מורה שקוראים לה 

 , ואני מקווה שהיא תתחבר בהמשך גם לשם. אמיהיחידות בביה"ס שקוראים להן 

 שאלון[צורך מילוי הקה ל]הפס

, שזה גבוה, איך זה מתבטא 6: בהיגד "אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" כתבת מראיינת

 בחיים שלך?

אנחנו כבר לא עושים כל כך טיולים, מאז שנהיינו  ,: אם זה בטיולים שאנחנו עושים, "טיולים"מיטל

ם אנשים אז תמיד מעניין ככה לשמוע מה יש להם משפחה, את יודעת. בטיולים שאנחנו עושים ונפגשים ע

 להגיד, מה יש להם לספר, לראות איך הם מתנהגים. 

וב"זהות לאומית היא בשבילי להיות ככל  6: ב"לאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבת מראיינת

 . מה עומד מאחורי הבחירה הזו? 2 -הלאומים" כתב ציון נמוך

ת, לדעתי, הלאום שלנו יותר נבדל, אפשר להגיד. לכל אחד יש את הדת שלו : בגלל העניין של הדמיטל

 והאמונות שלו, אבל אצלנו זה נראה לי שזה ככה יותר... 

 : לאום בעינייך זה משהו שקשור לדת?מראיינת

 : דיי. מיטל

חיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" כתב ציון : ב"ההחלטות החשובות במראיינת

 יניים. אבל שאלתי קודם "לפני הכול אדם צריך לחשוב על עצמו" ואת נתת ציון מאוד מאוד נמוך. ב

: כי זו לא בדיוק אותה שאלה, זה לא אותו דבר. בן אדם לא צריך לחשוב רק על עצמו, בטח כשהוא מיטל

ני חושבת מקים משפחה, ויש מסביבו אנשים. לחשוב רק על עצמו נשמע נורא. לחשוב על טובת הכלל א

אז יכול להיות שלא הייתי עושה ברית, אבל  ,שזה די ביניים, כן. הברית למשל, אם זה היה תלוי רק בי

בגלל שכן הייתי צריכה לחשוב על המשפחה ועל איך הם יגיבו לזה שאני לא אעשה ברית אז בחרתי כן 

 לעשות. 

 : את השם מתי חשפת? בברית או לפני?מראיינת

 : לפני. מיטל

 , איך הם קיבלו אותו, כי זה שם שבכל זאת..אמי: אמרת שהמשפחה שלך מסורתית, את השם נתמראיי

: נכון, הם לא ... שוב משפחה מסורתית, לא דתית, יש הבדל. הם לא התערבו לי אף פעם בבחירות מיטל

 , בילד הראשון, אבל הם לא התערבו. אמישל השם, למרות שקצת חששתי ב

 היה שם שיתאים גם למקומות אחרים?: חשוב לך שזה ימראיינת

 :לא, לא. מיטל
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: בהיגד של "פרסום של חברות זרות או כלל עולמיות יש השפעה על בחירות הלבוש שלי" כתבת מראיינת

 ציון נמוך, את לא חושבת שאת מושפעת מפרסומות?

מה חדש ב.. פנה, מאוד אוהבת לראות בענייני לבוש. אני מאוד אוהבת א : אני לא מושפעת בכללמיטל

 אבל ת'כלס אני אלבש מה שבא לי, מה שנוח לי ולא מה ש....

 , מה עומד מאחורי זה? 3" כתבת ארצות הברית: ב"עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

ואני גם לא מכירה  ,ארצות הבריתאני לא יודעת, אני אף פעם לא חייתי ב .: אני חושבת שהחיים ב..מיטל

.. נראה לי ככה שאורח קרובים אליי ויכולים לספר לי אבל.ו ארצות הבריתיים ביותר מדיי אנשים שח

 החיים שלהם הוא יותר בילויים ופחות משפחה, זה פחות אני, ככה נראה לי. 

 : את חושבת שהם פחות משפחתיים מאיתנו?מראיינת

 : אני חושבת שכן.מיטל

כתבת ציון נמוך, זאת אומרת שאתם אנחנו מעדיפים להישאר בארץ"  : "כשאנחנו נופשיםמראיינת

 מעדיפים בחו"ל?

 :כן, נכוןמיטל

 : מה יש שם שאין כאן?מראיינת

: זה רק קטע של התנתקות, זה בראש לדעתי. זה לא ממש מה יש שם, יש הכול אותו דבר, לדעתי, מיטל

 לא הכול, אבל...

 על הראיון?  ,: יש לך עוד משהו להגיד על השאלון:מראיינת

 י אבל... לא כל כך הבנתי את הקשר לשאלון, אולי איך שזה נשמע במקומות אחרים? : הבנתמיטל

את חושבת שהשמות  ,: המחקר שלי הוא על גלובליזציה של שמות פרטיים, עכשיו כשאת יודעתמראיינת

 היו קשורים לזה? אמישבחרת, בייחוד 

 : האמת שלא, ממש לא.מיטל
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 ראיון עם עופר ומאיהר"ע י: 

 שיב, מה שאני אומרת, תגיד כן.: תקמאיה

 : על מה המחקר?עופר

 : על שמות פרטיים.מראיינת

 : מה את חוקרת?מאיה

 : אחר כך אני אגיד לכם...מראיינת

 : טובמאיה

 כל אחד על השם שלו. –נתחיל בשמות שלכם. תגידו משהו  :מראיינת

כי אמא שלי ראתה את הגלים  גליתבגלל השיר של שלום חנוך. רצו לקרוא לי  מאיה: לי קוראים מאיה

 .מאיהמרמב"ם, אבל בסוף קראו לי 

 כשהיא ילדה, בזמן הלידה? :מראיינת

 .גלית, כי אני לא מאיה: כן, ואני שמחה שבחרו מאיה

 , למה? סתם כי ההורים שלי אהבו.עופר: עופר

 ?השם מיקהאוקיי, אז ספרו לי איך בחרתם את  :מראיינת

חלמתי שאני במסיבה, בפגישת מחזור ואני מטיילת  17. כשהייתי בת זה סיפור מאוד יפה מיקה: מאיה

עם ילדה, עם תינוקת בעגלה, ואני פוגשת חברה ואני אומרת לה: בואי תראי משהו יפה, ואני אומרת 

 ...מיקה. ובבוקר קמתי והיה לי ברור שמיקהלתינוקת: מי יפה של אמא? והיא עונה לי: 

 מתי חלמת את זה? :מראיינת

 .33, ומיקה נולדה כשהייתי בת 17כשהייתי בת  :מאיה

 לא היו לך שמות אחרים שהיו... :מראיינת

, כי אבא שלו התחיל לקרוא לה ליביריון, קצת, באיזשהו שלב רצינו לקרוא לה י: כשהייתי בהמאיה

 , וזה היה נראה לי מפחיד.מיקה

 למה מפחיד? :מראיינת

 : לא מפחיד, סתם לא מתאים.מאיה

 ?מיקהאתה אהבת את השם  – ועופראוקיי,  :מראיינת

 וזהו. מיקה: היא אמרה לי עופר

 , כי ככה, כי זה היה שם שהיה לי חשוב.say: לא היה לו מאיה

 ?ליביולא  מיקהולמה החלטתם בסוף  :מראיינת

 .מיקה, אז זה היה די ברור שזה יהיה מיקה: כי כשהיא נולדה היא נראתה כמו מאיה

 הגיד מה את אוהבת בשם הזה? חוץ מהחלום?את יכולה ל :מראיינת

אחת. אהבתי את זה מאוד, כי יש לזה  מיקה, אף לא מיקה: כשחלמתי את החלום, לא הכרתי שום מאיה

 שיר, וגם לי יש שיר עם השם שלי.

 ...ליביאוקיי, ובזמן ההיריון חוץ מ :מראיינת

 : לא חושבת, חשבנו על עוד שמות?מאיה

 : לא נראה ליעופר

 ?ליביולמה לא  :נתמראיי

 היה יותר קרוב לליבי.  מיקה, מיקה: כי כשהיא נולדה היא הייתה מאיה

 ולפני שידעתם את המין, לא חשבתם על שמות? :מראיינת

 : לאעופר
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 חשוב לכם הקשר לשם המשפחה? :מראיינת

 : לאעופר

 ר., אבל זה לא הפריע לי בסופו של דבמישהו מוכר עם שם דומה: חשבתי קצת על מאיה

 יש לך אותיות שחשוב לך שיהיו בשם? :מראיינת

 : לא, ממש לא.מאיה

 אתם חושבים שאולי למקצוע שלכם הייתה השפעה על הבחירה? :מראיינת

 : לא, לא חושב.עופר

 זה שם מיוחד בעיניכם? :מראיינת

 : לא, זה שם יפה בעינינו.עופר

 ... בעצם לא, לא.: הוא מיוחד כי היא הבת שלנו, והוא מיוחד כי רציתי שמאיה

 את זוכרת איזושהי תגובה מיוחדת מהסביבה? :מראיינת

 : "וואו, איזה יופי". כולם אהבומאיה

 . ספרו לי איך בחרתם את השם שלו?גלנעבור ל :מראיינת

, אושר –. אני רציתי לקרוא לו על שם סבא שלי גל: זה היה ממש ממש מקרי. זרקנו שמות ובחרנו מאיה

 ו לא אמרתי את זה, כי פחדתי מהתגובה של עופר.ואני חושבת שאפיל

 : ובצדק...עופר

 , על שם סבא שלי.גל: ונורא רציתי גם אולי שם שני, כאילו אחרי שהחלטנו על מאיה

 ?גל דווקהולמה  :מראיינת

 זה שם קצר, וזה חמוד לנו. גל: כי עופר

 למה חשוב לכם שהוא יהיה קצר? :מראיינת

 הוא ארוך, אז אולי בגלל זה. - ם משפחההש: אני חושבת שבגלל מאיה

 , לזה שזה היה אמור להיות השם שלך?גליתוזה לא מתקשר ל :מראיינת

 : לא, אין קשר בכלל. אני מאוד רציתי שם שיש לו שיר, אבל לא יצא.מאיה

 גל שרוכבת על הים... –יש שיר  גלל :מראיינת

 : "גל היא ילדה של ים", אבל זה היא, לא הוא...מאיה

 זה מפריע לך שזה שם גם של בת? :ראיינתמ

 : לאמאיה

 ?שני: ומראיינת

לא היה לנו שם בכלל, כמו שהיא לא הייתה מתוכננת, לא היה לנו שם, ממש. ואחרי הלידה  – שני: מאיה

 .שניבבית חולים פתאום עופר אמר 

 סתם זרקת? :מראיינת

 : כן, ופתאום זה היה מדהים, נכון?מאיה

 [מפהק]: כן עופר

 ...[בציניות]מבינה למה את מערבת אותו בבחירה איזה משתף פעולה הוא, אני  :ראיינתמ

 : לא, אני בחרתי, היה שם יפה, אהבתי, וזהו.עופר

  מה זה שם יפה בעיניכם? :מראיינת

 : לפי איך שהוא מתלבש עליהם.מאיה

 אז אתם צריכים לראות את הילדה לפני שאתם... :מראיינת

 אבל שם עברי, אני אוהב קצר, קולע.: לא, אני לא, עופר
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 חשוב לך שזה יהיה שם עברי? :מראיינת

 : כן, מה אני גר בחול?עופר

 זה שם עברי בעיניך? מיקה :מראיינת

 : כןעופר

 מה המשמעות של זה בעברית? :מראיינת

 : לא בקטע של משמעות, אלא שיש ילדים ישראליים שקוראים להם ככה.עופר

 דרך אגב: זה סוג של אבן, מאיה

 זה אבן מיקה: כן, עופר

 אתם חושבים על שמות חיבה כשאתם בוחרים שמות? :מראיינת

 : מראש לא,מאיה

 : כןעופר

 : רק זה שאי אפשר יהיה לעוות את זה.מאיה

. היו כמה שמות שאמרנו, ולא רצינו שיעוותו [במלעיל] אלון, שלא יקראו לו [במלרע] אלון: זהו, נגיד עופר

 אותם.

 [במלעיל]? שנימה עם  :מראיינת

 זה קשה, אפשר לעוות כל דבר, אבל יש שמות שזה מתבקש. גלקשה,  מיקה: זה יותר קשה, עופר

 : חשוב לנו שלא יעוותו.מאיה

 יש לכם עוד משהו להגיד, בכלל על השמות? :מראיינת

שם, וכמה לא היה קל, כי כבר ידעתי את המשמעות שיש ל שניו גלהיה מאוד קל לבחור, ו מיקה: מאיה

 חשוב לתת שם טוב.

 מה זאת אומרת? :מראיינת

 : מישהו שאין לו שם טוב, זה מעיק עליו. שמות שקל לעוות, שמות שיש להם חרוזים לא נעימים.מאיה

 אז אתם חושבים על חרוזים אפשריים כשאתם בוחרים שם? :מראיינת

 : כןמאיה

 [לצורך מילוי השאלון]הפסקה 

 ושונה מלאומים אחרים" נתת ציון מאוד נמוך למה? : ב"לאום שלי נבדלמראיינת

אנחנו אותם אנשים. זה שאני יהודייה, ויש לי אמונות אחרות או מסורת אחרת, זה לא אומר מאיה: 

 שאני שונה.

 , שזה הכי גבוה...7: ב"לאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" נתת ציון : עופרמראיינת

 : באמת?עופר

 ר לי...כן, רק תסבי: מראיינת

 : אנחנו ישראליים, אנחנו שונים, לא יודע בעייתיים, מדינה דפוקה...עופר

 : אתה שונה ממישהו אחר?מאיה

 : אני ישראלי, ויש את הבעיות של הישראלים, אבל לא...עופר

 : ואת רואה את הזהות הלאומית שלך כמו לאומים אחרים?מראיינת

 : כןמאיה

 " כתבתם שניכם ציון נמוך. מה עומד מאחורי זה?ארצות הברית: "עדיף לחיות כפי שחיים במראיינת

 : אני לא רואה איזו עדיפות למה שיש שם על מה שיש פה.עופר
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מאיה מעדיפה לנסוע לחו"ל, ואתה כתבת  –: אוקיי, וכשאתם נופשים אתם, לפי התשובות מראיינת

 גם בארץ וגם בחו"ל... -באמצע

 .בל זה עולה כסף: אנחנו מעדיפים לנסוע לחו"ל, אמאיה

 .: אין לנו כסף כל פעם לחו"לעופר

 : אז כן הייתם רוצים לנפוש בחו"ל, אבל לא הייתם רוצים לחיות שם...מראיינת

 : כןמאיה

כתבתם ציון גבוה  –: "ההחלטות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית, ולא לפי טובת החברה" מראיינת

 יחסית. על מה חשבתם כשעניתם על זה?

 ובתי האישית היא שקובעת ולא טובת החברה.: שטמאיה

 וחשבתם על איזושהי דוגמה מסוימת כשעניתם על זה? :מראיינת

 : אני לא עושה מילואים יותר, אני ברחתי ממילואיםעופר

: עופר לא עושה מילואים, והילדים שלי כולם יהיו בשק"ם, ולא ילכו לשירות קרבי. אני מחנכת מאיה

 אותם לזה.

 ילכו: ילכו, עופר

 ?: אבל אתם כן קשורים לארץמראיינת

 : ברורעופר

: אנחנו מאוד קשורים לארץ, אבל אני לא אשלם את מחיר החיים של הילדים שלי בשביל הארץ. מאיה

 אנחנו קשורים, כי פה אנחנו חיים ולא בגלל איזה ציונות שהיא, לא יודעת...
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 ראיון עם סול קרןר"ע יא: 

 ך: אז נתחיל בשם שלמראיינת

 אוקיי: סול קרן

 : תגידי משהו על השם שלךמראיינת

 סול.ל אני, יש לי עוד שם, דרך אגב, וקודם כ :סול קרן

 אוקיי: מראיינת

זה בספרדית שמש, ואז  סול: אני קרויה על שם סבתא שלי זיכרונה לברכה, אמא של אמא. סול קרן

 .סולו קרןאה לי היא קראז שהבינה שבארץ סול זה משהו שהוא לא כזה טריוויאלי, 

 : אז רגע, נולדת באיזה שם?מראיינת

 קרן, ואחרי יום היא הוסיפה לי סול, השם הראשון שלי זה סול: סול קרן

 : וככה קראו לסבתא שלך?מראיינת

, זיכרונה לברכה, וזה כאילו קרן שמש. סול... לסבתא שלי קראו סול: למרות שאני מתה על השם סול קרן

ואני  סול,, ואני מתה על השם קרן שמש, אז שמש. היא לא יכלה לקרוא לי ן שמשקרהיא קראה לי כאילו 

 .סול  נורא מצטערת שהיא לא השאירה לי רק

 ?קרן סול: ועכשיו זה שם אמצעי שלך או שפה תהיי מראיינת

 : לא, מה בתעודת זהות?סול קרן

 : כןמראיינת

 קרן, אבל כולם מכירים אותי סול קרן: סול קרן

 הבנתי: מראיינת

 סול: אף אחד לא קורא לי סול קרן

 : מאיפה היא עלתה?מראיינת

 : תורכיה, נולדה בתורכיה , שני ההורים שליסול קרן

 ?ליהי: ותספרי לי איך בחרתם את השם מראיינת

: אמממ, כשליהי נולדה, אני קצת ככה הייתי עוד נעולה על איזשהו שם אחר, עוד לפני שהיא סול קרן

 רציתי...באה לעולם נורא 

 : איזה שם?מראיינת

, נורא נורא אהבתי, ובעלי כאילו את יודעת, כאילו זה היה, הוא ליאןו מאי: נורא אהבתי, זה היה סול קרן

לא הקשה עליי וזה, התחלנו לדבר ודסקסנו על שמות, ואז כשהיא הגיעה וראיתי אותה, אמרתי לו זה לא 

 כאילו תקועה.ולא היה לי שם שלא, הייתי  ליאן,וזה לא  מאי

 אוקיי: מראיינת

: ואז פתחתי את הספר הגדול של ה.., את יודעת בבית חולים שיש שם את כל השמות, וממש סול קרן

, לא, תקשיבי אפילו לא ירדתי לשם שמתחת, אני אפילו ליהימאל"ף, כאילו חלשתי על הכול וכשהגעתי ל

 אילו את מבינה?היא כ-כאילו, היא נולדה לי ליהילא... בחיי אמרתי וואי 

 : כן, מיועדת לך.מראיינת

. ואז זה ליהיאני מתה על השם  ,והשם: גם בעלי נפל מהשם הזה, וגם נולדה כזאת מהממת, סול קרן

היא, וגם התחבר לי ככה עם הדמות שלה, עם האושר שהיא -כאילו לי לי ליהיהתחבר אליי, ואמרתי 

 . בלי לחשוב פעמיים.הביאה לנו, ובעלי מאוד מאוד אהב את השם אז ...

 : ואם את מנסה לחשוב מה את אוהבת בשם הזה? אז את המשמעות?מראיינת
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את הלמ"ד, את  ,ל ברור שאת המשמעות אני גם אוהבת את האותיותואת הצליל, לא, קודם כ :סול קרן

ויש , ואת הצליל, ]כותבת באוויר האות האות למ"ד בכתב יד[ מבינה, שהיא גדולה, שהיא כזאת מוארכת

 ליהי שם את אותיות אהו"י שיש לי ככה איזה שהיא אמונה שצריך. ואני אוהבת את הצליל אני אוהבת

כאילו אני אוהבת את הצליל, צליל רך נוגע כזה, עדין זה ממש משקף אותה, כאילו את לא מכירה אותה 

 אבל... 

 :  אני רואה שהיא עדינה כזאת.מראיינת

ריון. היא כל כך יבזכותה תוך שנה וחצי נכנסתי לעוד ה –ה, היא : עדינה, טובת לב, מקסימסול קרן

 הסבה לי אושר ונחת, ואמרתי מה ככה זה לגדל ילדים? קטן עליי.

 ? ליאן ומאי: ולמה בעצם מראיינת

: לא, לא, זה לא, זה לא, לא יודעת, הסתכלתי עליה, ואמרתי אני לא רואה אותה גדלה עם השם סול קרן

 הזה. לא יודעת .

 ?ליאן ומאי: ולפי מה בחרת את ראיינתמ

 15: זה פשוט שמות שאהבתי, אהבתי את השם. זה כמו שאני כאילו לעצמי, אני זוכרת שעד גיל סול קרן

, למה? סתם בלי סיבה. נורא אהבתי את השם הזה, מיכלנורא נורא התבאסתי שאמא שלי לא קראה לי 

 ידעתי שהיא צריכה להיוולד באוגוסט. גם כש מאי,בלי משמעות. אני אמרתי שאני אקרא לה 

 אוקיי: מראיינת

אבל כל אחד  ליאןאחרי זה היה נראה לי קצת חסר... יש איזה שהוא פירוש ל ליאן: לא יודעת וסול קרן

 זה מאי.מאי לי, אדוניי, אותך, לא יודעת, ו –מוצא, את יודעת 

 ייה, מסורתית?: אז חשוב לך הקשר לאלוהים את מגדירה את עצמך כ.. דתמראיינת

 : לא, לא, לא ,לא. אני לא, אני חילונית. אני מדליקה נרות שבת וכאלה, האמת היא...סול קרן

 : את מאמינה אבל באלוהים?מראיינת

: כן, כן בטח. כמובן שחגים והכול כן ברור. אני גם לא מדליקה אש בשבת, שזה לא משהו סול קרן

 שגדלתי בבית. 

 אוקיי: מראיינת

היה לי, הפחידו אותי, אמרו לי הראש שלה גדול, הוא לא פרופורציונאלי לגוף,  ליהיריון של יה: בסול קרן

ואז אמרתי, כאילו נתתי כזה כמו נדר ואמרתי: תן לי כאילו רק לעבור את זה בשלום, ואני לא מדליקה 

אש בשבת. אני  יותר אש בשבת. ואני באמת לא מדליקה, אולי פעם ב... כזה יוצא לי, אבל אני לא מדליקה

מאמינה באלוהים אבל אני לא, אנחנו נוסעים, ורואים טלוויזיה והכול הכול, למעט אש בבית, כאילו גם 

 בחוץ אנחנו נוטים שלא, אבל...     

שידעתם מה המין, או שכבר לפני זה היו שמות לבנים  ותהליך הבחירה היה רק אחרי, אוקיי: מראיינת

 ולבנות?

ל חיכיתי וה לי אמונה כזו שלא לבחור שם ממש ממש בשלב מוקדם, אז קודם כ: אמממ, הייתסול קרן

חודשים  4-3.5זה גם, היום בחודש  ,לדעת מה המין. לפני שידעתי מה המין לא ממש התעסקתי בקטע הזה

אחרי שכבר  ,יותר מדיי. אז זהו too muchאת כבר יודעת גם מה המין אז, כאילו זה לא שאת מחכה 

ן, התחלתי להתעסק אבל לא יותר מדיי. נורא רציתי ללדת אמרתי: וואי אני כבר רוצה ידעתי מה המי

נהניתי מהתהליך של הבחירה  דווקהלעבור את הדבר הזה, ואז כאילו זה הלחיץ אותי. כאילו השם פחות, 

 של השם. זה היה לי כזה נחמד זה היה לי כיף אני זוכרת, זוכרת את הקטע שאני שוכבת במיטה, ובעלי

 לידי, ואנחנו פותחים את הספר הגדול הזה, וזה היה ממש נחמד. 

 , היה לכם חשוב שיהיה קשר לשם המשפחה? אוקיי: מראיינת



- 226 - 

 

כאילו בגדול  לוי,: זה כן משהו... רצינו שזה משהו שזה קצת ככה, שזה לא יהיה, למרות שעם סול קרן

למרות  ליהי לוי,לי שזה ככה יישמע יפה: כן היה חשוב  ...לויכמעט כל השמות נראה לי בעולם שיש עם 

 שעכשיו אם תשאלי אותי איזה שם לא מסתדר עם לוי, לא כל כך עולה לי, אבל היה לי כן חשוב 

 : זה לא שם משפחה בעייתי אבל היה לך חשוב ש..?מראיינת

נשמע  יליהי לו: בדיוק, זה לא שם משפחה בעייתי, אבל כן היה חשוב שזה יישמע יפה. למשל סול קרן

אני מתתי עליו עוד מ... האמת שלא יודעת, טוב אחרי  ,זה שם גאיהאבל גאיה לוי קצת יותר יפה למשל מ

 . כן כן היה לי חשוב.גאיהזה נעבור ל

 : ואמרת לגבי האותיות אהו"י שהן חשובות לך בשם?מראיינת

 : נכוןסול קרן

 : תסבירי למה?מראיינת

מאמינה בזה, אבל את יודעת ברגע שיש לך, הכי טוב כאילו  100%: כי אומרים ששם, אני לא סול קרן

ואין לי אותיות אהו"י. זה גם יצא טוב, לא ממש התאמצתי, את מבינה? זה יצא טוב.  קרןלמרות שאני 

אומרים שאותיות אהו"י כאילו שאת יודעת שזה של הקדוש ברוך הוא זה נותן ברכה לשם, כאילו זה 

  .שזה יהיה. אז יש לי פה יו"ד ויש לי ה"א עדיף, לא, מה זה ברכה? עדיף

 : כןמראיינת

זה בא  ליהייותר הקפדתי כאילו,  גאיה: כאילו אני אוהבת את הצליל של השם, אז כן למשל אצל סול קרן

לא כל כך הייתי מוכנה לזה, אז היה לי, יותר  גאיהאז בגלל זה לא הייתה לי בעיה.  ,לי ממש בקלות

    .תיות אהו"יהקפדתי שכן יהיה לי או

 : הבנתימראיינת

 ם את הכול את יודעתאז כאילו היה לי שָ  ליהי,זה היה כאילו  ליהי: סול קרן

 , זה שם שהיו לו תגובות מיוחדות בסביבה שלכם?אוקיי: מראיינת

  .את יודעת שתי תורכיות ,? אהה, כן אמא שלי וחמותי, כאילו הםליהי: סול קרן

 אוקיי: מראיינת

, את יודעת התערבב להם ליהיל כאילו היה להם נורא קשה להגיד ו, מה זה? קודם כליהי : אזסול קרן

! היא אומרת לי מה זה ליהיהח' עם הה' ואז זה היה כזה מצחיק, אמרתי לה: אמא יבוא היום שתקלטי 

כי הם פחות מכירות את השמות האלה. החברות שלי בסביבה הקרובה שלי  ליהי,, אני לא מכירה ליהי

ו על השם הזה, כאילו אמרו שזה שם מהמם. כשהיא באה לעולם, שתהיה בריאה, השם הזה התחיל מת

בגן שלה שהיא  דווקהקצת להיות ככה יותר נפוץ, אבל הוא עדיין היה קצת מיוחד, לא היה. אני זוכרת ש

ך הכרתי. ליהי שזה היה כאילו נדיר, כי אני לא מכירה, זה שלוש היחידות שבער שלושהייתה קטנה היו 

 חוץ מהקטע הזה שהיה קשה באמת לבטא את זה, אין, אוהבים את השם הזה.

 : וזה לא הפריע לך שהם לא מצליחות לבטא?מראיינת

: לא, קצת בהתחלה כזה, אמרתי כאילו אמרתי, לא הבנתי כאילו מה קשה? את מבינה? אבל אי סול קרן

ה היום זה כבר. מה שכן מפריע לי לפעמים שזה אפשר, את לא יכולה זה משהו בגרון ב.. כאילו, לא משנ

 ליאי, ליאי, יש אנשים שליאינשמע כמו 

 : כן שלא הוגים את הה"אמראיינת

 ליהי. אז אני מקפידה רק ליהי, כי קצת יותר צריך להתאמץ בשביל ליהי: אני נורא מקפידה על סול קרן

 ת העולם. אני מתקנת אבל בסדר, אני לא יכולה לשנות א ליאי,וכשקוראים 

 ?ליהי, וחשבתם על שמות חיבה כשבחרתם את השם אוקיי: מראיינת

 כאילו... לילוש: לא כשבחרתי, אבל היום היא סול קרן
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 : כשבחרת אבל זה לא היה?מראיינת

 : לא, לא, לא, בחרתי שם, לא מעבר. סול קרן

 יתה, היה קשר לבחירה בשמות?  י: למקצועות שלכם איכשהו המראיינת

 : לא, לא.סול קרן

 תספרי לי, איך בחרתם? גאיה:  טוב, נעבור אז למראיינת

כשהיא נולדה, אני  – גאיה, גאיה, כן גאיה היה לי גם. וואי היה לי שם אחד, אההה, גאיה :סול קרן

למדתי מליהי שאין לי טעם לשבור את הראש לפני, אני צריכה לראות אותה ולדעת איך קוראים לה, איך 

. ואני מאוד מאוד מיקהלבין  גאיההתלבטות ממש ממש ממש גדולה שלי ושל בעלי בין  לקרוא לה. הייתה

זה שם  מיקה? כאילו צריך איזה שהיא פרשנות, אמרתי לו מיקהובעלי, אבל מה זה  מיקהנטיתי ככה ל

זה קצת  גאיהזה שם צעיר, זה שם שובב, זה שם מתוק כאילו לא יודעת אני הייתי ממש...  מיקהמהמם, 

ובגלל שאהבתי את שתיהן כמעט באותו, קצת רציתי יותר  גאיה,ר בוגר. אבי ממש כאילו התעקש על יות

, והוא זרם ליהיהייתה כמעט רק בחירה שלי. אני אמרתי  ליהי, אבל לא התעקשתי איתו, כי מיקהאת 

שתמיד,  זה מרכז היקום כאילו זה גם משהו גאיה, גאיהאיתי. אמרתי אני לא יחידה פה. אז קראנו לה 

 ., אני כאילו שורשים אדמה, לא יודעת למהגאיהאני לא יודעת למה, אל תשאלי אותי, אני שומעת 

 : גאיה זאת אלת האדמהמראיינת

: כן??? אז כנראה שמעתי את זה בעבר, וזה איפה שהוא פה... ולא זכרתי שזו אלת האדמה, אוי סול קרן

המדבר, תני לי באיזה  ,יותר ממים אני אוהבת את החולואני מתה, אני מתה על מדבר אני מתה על חולות 

 בראשית להיזרק עם אוהל ושקי שינה, ואני יותר מבסוטה מאיזה טבריה במים שם.

 : כן את אוהבת, אז חשוב לך הקשר לטבע?מראיינת

 : כןסול קרן

 בעינייך זה קשור לטבע?  גאיה: מראיינת

 ה יחפה עם קוקיות... : כן, כן אני רואה אותה, אני רואה אותסול קרן

 ? מיקהל גאיה, את לא מוצאת משהו משותף בין אוקיי: מראיינת

: משהו משותף? אממ, לדעתי זה שם, שני השמות מאוד מאוד מיוחדים, שם מאוד מיוחד. זה סול קרן

א אבל ל מאיויש מלא  יובלויש מלא  לינוישם שמאפיין מישהו, אני לא יודעת זה כאילו, זה לא... יש מלא 

 . אני לא יודעת זה כאילו זה מהמבט שלי.גאיהו מיקהכל אחת יכולה להיות 

 : חשוב לך שזה יהיה שם שהוא מיוחד שאין אותו הרבה?מראיינת

: אם זה חשוב לי שזה יהיה שם מיוחד? בואי אני אגיד לך מה, אני אנסה להעביר את זה אלייך. סול קרן

אותו לאף אחד, אבל כנראה, כאילו שאין המון שמות לא היה חשוב לי שהשם יהיה שם שלא קוראים 

לא! השם בחר אותי, לא אני  –שהם כאלה, אבל זה מה שמשך אותי, את מבינה? אני בחרתי את השם 

אין הרבה. זה פשוט שם שכאילו גם אם היו  – מיקהאין הרבה,  –גאיה בחרתי את השם. לא אמרתי רגע 

כבר יש  ליהי גאיה,. פשוט יוצא כזה מצב שבאמת אין הרבה גאיהאני הייתי קוראת לה  גאיה,מיליון 

 , אבל אין המון.גאיה, יש גאיהיותר, אולי גם 

 : כןמראיינת

 : אבל לא, לא זה לא משהו שכאילו היה לי חשוב, לא. סול קרן

 , והאותיות אמרת קודם כשדברנו על ליהי שהאותיות יו"ד וה"א גם היו חשובות לך.אוקיי: מראיינת

אל"ף, יו"ד וה"א וגימ"ל שזה עוד פעם, לא יודעת, זה משהו שנורא אדמה  גאיה: אז יש אצל קרןסול 

כאילו. לא יודעת משהו שמזכיר לי את האדמה את הבסיס, את השורשים. וזה קטע הזוי שאמרת לי על 

 הקטע של אלת האדמה.
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 מא שלך היה לה יותר..., חשוב לך שזה יהיה שם שאפשר להגות אותו ב..., למשל אאוקיי: מראיינת

 : לא זה לא עניין אותי. סול קרן

 : יש לך עוד משהו להגיד על השמות? מראיינת

: שאני חושבת שנורא נורא כאילו, מאחורי השם יש גם את הבן אדם, את הדמות, ואני חושבת סול קרן

, ויש לי גאיהות וגאיה גדלה להי ליהישזה באמת כאילו ככה מתלבש לי טוב. כאילו ליהי גדלה להיות 

קושי רציני באם יהיה לי בן. אין לי שום כיוון אפילו, אבל לא, אני מרוצה מהבחירות, מרוצה מאוד 

 מהבחירות. 

 [לצורך מילוי השאלון]הפסקה 

 : אני אשאל אותך עכשיו שאלות על מה שענית. מראיינת

 אוקיי: סול קרן

מאוד גבוה, איך זה מתבטא  7בי עניין" כתבת : בהיגד של "אנשים מתרבויות אחרות מעוררים מראיינת

 בחיים שלך? 

: איך זה מתבטא בחיים שלי? אני לא מיישמת יותר מדיי, תראי זה מעורר בי עניין, כאילו למשל סול קרן

פעם אחרונה שהייתי בפראג, זה היה לא מזמן והייתי שם, נסעתי כזה וראיתי שטחים ריקים שוממים, 

עת מה? איזשהו כזה הכול שם כזה, זה כל כך שונה מה.. בכלל מאיך שאנחנו פתאום בית פתאום לא יוד

בנויים פה מבחינת הערים, הבניינים, הכול בטון, אז זה נורא נורא, כשאני רואה את זה, זה כאילו בגלל 

שזה כל כך קיצוני לי, אז אני נורא נורא מתעניינת בזה, ואני שואלת, ומגלה שהחיים שם לא רק נראים 

ים, הם באמת באמת שונים. הייתה לי שיחה עם מישהי שהיא מפראג, קצת אחרי שחזרתי. אני זוכרת שונ

ל המון בתים בודדים, וגם ושישבנו ודיברנו על צ'כיה והכול, והיא מספרת ששם שכנים יכולים... קודם כ

 ה ממש...      אם יש לך שכנים, את לא מכירה, כמעט את לא מתערבבת, אין, אין את הקולניות הזאת, ז

 : ואת אוהבת את זה? את נמשכת לזה?מראיינת

: לזה ספציפית לא, אבל להרבה דברים שכן יש בנו הישראלים אני לא אוהבת. אני לא אוהבת סול קרן

 את זה, כי אני לא מכירה את זה, זה נראה לי מנוכר, מפחיד.  

 : והיית רוצה לגור במקום כזה?מראיינת

צריכה קצת, אני צריכה קצת חום, שיחייכו. היא אומרת ששם לא מחייכים אחד  : לא, לא, אניסול קרן

כאילו עוברים מדרגות, מפנים את הדרך. לא, זה יהיה לי קשה, אבל הם הרבה יותר כאילו,  ...לשני, אין

נעימים יותר, הם פחות... זה לא נשמע טוב אבל פחות בהמתיים. אין מה לעשות, הישראלים מזהים 

זה איך שאנחנו נראים.  ,יודעת, בלי שאתה עושה הרבה, ידעו שאתה ישראלי, זה השפת גוףאותם את 

אמרתי לאבי תשמע אני נראית פה כמו ערבייה בפראג. אני כהה ושיער שחור, ושם כולם כאלה לבנות, 

ני ואת יודעת כאילו בלונדיות וזה, כולם אציליות כאלה, את יודעת, אולי זה משהו שמשדר כלפי חוץ. א

לא יודעת מה קורה, נורא מאופקות כאלה, את יודעת אנחנו הישראלים, הפתיל הקצר והם לא, כאילו 

 לפחות אני לא חוויתי איזה אירופאי שהתעצבן עליי כזה או...             

 אוקיי: מראיינת

ארץ, אי אפשר, אז זהו זה מעניין אותי יותר מאשר... אני לא יכולה להיות אירופאית כאן ב ...: וסול קרן

 גדלתי לתוך תרבות ישראלית.   

 אוקיי: מראיינת

 : אבל זה כן מעניין. סול קרן
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שזה מאוד גבוה, והשני  7: יש שני היגדים, אחד "הלאום שלי נבדל ושונה מאחרים" כתבת מראיינת

נו "זהות לאומית בשבילי היא להיות ככל הלאומים האחרים" כתבת נמוך יחסית. במה את חושבת שאנח

 שונים מאחרים? 

את יודעת כל הרדיפה הזאת של כל  ...מלוכדים, וכל ה]הישראלים[ : אני חושבת שאנחנו סול קרן

, ואמא שולחת את הילד שלה למות בעד 18צה"ל יש לנו אנשים מגיעים לגיל  –הארצות, יש לנו את הצבא 

ום מגייסים לאו"ם זה תמורת ארצנו, זה לא דבר שאני חושבת שקיים היום. פעם היה את וייאטנם, הי

 משכורת, זה לא שירות ה.. 

 :  כן מראיינת

: אני יודעת, יש לנו את ימי השואה, יש הרבה דברים שהטרגדיות שהעם שלנו עבר שזה משהו סול קרן

שכאילו לצערי שמור רק לנו, ומאחד אותנו, ואנחנו עם קטן ושומר מסורת ושומר חגים, ואנחנו אנשים 

נתן לי? זה נתן לי קצת להסתכל  ]השאלון[ כ כן אוהבת כאילו את חלק, את יודעת מה זהחמים, אני סה"

 עליי עוד פעם כחלק מהתרבות הישראלית.     

 : השאלוןמראיינת

: השאלון כן, ככה שמתי את עצמי, פתאום אמרתי כאילו, לא שמתי לב שוואלה אני כן אני כן סול קרן

ארץ ולא מחו"ל, למרות שיש הרבה דברים "נוטלה" ו"נסטלה" מקפידה לקנות דברים שהם מיוצרים ב

 שאני אוהבת.   

 : כן  מראיינת

: אבל כן חשוב לי לעשות את הבחירה של הדברים מישראל, כי זה בכל זאת, את יודעת אומרים סול קרן

פים שאם אנחנו לא נשמור על עצמנו, אנחנו בשנייה, כאילו את יודעת הם משמידים אותנו. אנחנו מוק

 באויבים אז זה מה שכאילו גורם לי...     

, עכשיו היו כמה היגדים: "ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא אוקיי: מראיינת

 לפי טובת הכלל" כתבת מאוד נמוך.    

 : נכוןסול קרן

 : זאת אומרת שאת קובעת כן לפי הכללמראיינת

 : זאת הייתה השאלה?  סול קרן

 :  ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל. תמראיינ

 : אההה, אז אני לא עניתי נכון על השאלה. סול קרן

 אוקיי, אני אתקן.: מראיינת

: לא, אז לא, לפי טובתי האישית ולא טובת הכלל, לא, לא טובת הכלל, לא לפי כאילו הרוב, לפי סול קרן

פנה שהיא שולטת, שהם הכי כאילו פשוטי, שהם נגיד אאני יכולה לתת לך דברים טובתי. אני, את יודעת 

הבנות באות עם הנעלי שפיץ האלה וכל הזה, וזה לא משפיע עליי, חשוב לי  –ואת יודעת אצלי בעבודה 

הרבה הרבה חברים בימי שבת תמיד: טוב איפה  –שיהיה לי נוח. גם עניין למשל של למשל שבתות 

 ושים? הם לא נשארים בבית, ואני ממש לא. כאילו אני מתה על שבתות בבית.    הולכים? מה ע

 : כןמראיינת

: אני יכולה להיות עם הבנות שלי ובעלי בבית וליהנות מאחלה שבת. זה לא שאנחנו כל שבת סול קרן

לא,  בבית, אבל את יודעת יש לי חברות שכבר מתכננות את החודש כאילו מה הם עושות שבת בחוץ. ואני

אני  ,אני ממש לא, כאילו ויש מצבים שהם גם ממש ממש מתעקשות: נו בואי בואי, ואני לא באה כאילו

 לא.    
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: הבנתי בסדר, "לפרסום ע"י חברות זרות וכלל עולמיות יש השפעה חזקה על בחירת הלבוש מראיינת

 שלי" כתבת בינוני. 

 : נכון סול קרן

 מה...: למה סימנת ככה? תני לי דוגמראיינת

: תראי, אני יודעת שהאפנה בארץ היא מושפעת מהעולם המערבי, אבל אני לא מושפעת ממה סול קרן

שעכשיו כאילו... את לא יכולה מה שמוכרים לך, את לא יכולה, אין מניעה, זה מה שמשווקים, זה מה 

לי להתלבש שיש בחנויות, אז בלית ברירה אני כן מושפעת, כי זה מה שיש בחנויות, אבל לא חשוב 

 במותגים, ממש לא. 

 " כתבת הכי נמוך שיכול להיות. ארצות הברית: בהיגד של: "עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

: נכון, לא הייתי שם, אבל יש לבעלי חברים שם, וממה שאני ניזונה, ממה שאני יודעת. זה הכול סול קרן

דעות העצמית שם ברצפה, התנאים הסוציאליים על יפה בטלוויזיה, אבל יש שם השמנת יתר נוראית, המו

הפנים, את יודעת כל מה שהממשלה פה דואגת, הביטוח הלאומי וזה, יש שם מלא הומלסים, זה לא כמו 

 כאן. זה גדול, זה המוני ולא הייתי רוצה את זה.

תם : ב"כאשר אנחנו נופשים, אנחנו מעדיפים להישאר בארץ" כתבת נמוך, זאת אומרת שאמראיינת

 מעדיפים לנסוע לחו"ל. 

: זה לדעתי הדבר שאני הכי נהנית ממנו. זאת אומרת תני לי את ההנאות... זה הנופים, זה סול קרן

התרבויות, אני כאילו יכולה להיות מהופנטת מנופים, זה הבניינים, הבקתות, לראות משהו שהוא לא. את 

לצערי, אז חוץ מזה שיש לי פחד טיסות, אם  אילת, אין לנו הרבה מה לראות כאן-קריית שמונה –יודעת 

לא היה לי פחד טיסות, הייתי כל שנה טסה, זה בדוק. מעניין אותי חו"ל, אני אוהבת ללכת, להתפנק 

 במלון, מאוד מאוד נהנית.

: אמרת לגבי ההיגד: "אנחנו מושפעים מתרבויות אחרות ומעדיפים אותן על פני התרבות מראיינת

 בסוף. 5ה עם המשפט הזה, כי את מסכימה איתו חלקית. כתבת שם המקומית" שיש לך בעי

פנה, ו מושפעים, אולי חוץ מהקטע של הא: כן, זה היה איזשהו אמצע, כי אני לא חושבת שאנחנסול קרן

ששם לדעתי יש לנו הרבה מה ללמוד, לפחות מהאירופאים. אני חושבת שהישראלים מאוד חושבים 

 מהבטן, לא מאופקים.

 את מושפעת מתרבויות אחרות? את מעדיפים אותן? –אבל את  :מראיינת

: אני כן, אני הייתי רוצה לגלות קצת יותר אורך רוח, יותר נחת, יותר שלווה, את יודעת בצרפת סול קרן

בכל ארוחה הם שותים יין, והם הכי מאריכים חיים בגלל זה. הייתי רוצה לאמץ את זה, אבל אני לא 

ל כן אני מקנאה, כשרואים אותם, שהם שלווים, שיש בהם שקט, אני מקנאה, יכולה ליישם את זה. אב

 אני הייתי רוצה להיות ככה גם.
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 ראיון עם רגינהר"ע יב: 

 : תגידי לי משהו על השם שלך...מראיינת

. אז, לא רצו לקרוא לי רחלעל שם סבתא רבתא שלי שקראו לה  רגינה: ההורים שלי קראו לי רגינה

 , רק את הרי"ש לקחו.רחל בברית המועצות

 בברית המועצות? רחל: למה לא רצו לקרוא לך מראיינת

. לא ידעתי את זה אף פעם, כאילו, גיליתי את זה אחרי יוליהמא שלי רצתה לקרוא לי אה, א :רגינה

הרבה שנים ואבא שלי אמר, שיהודים לא נותנים שמות סתם כי זה נשמע נחמד. הם נותנים שמות ש..או 

 נשים שחשובים להם, על שם קרובי משפחה שנפטרו, או על שם אנשים חשובים לעם ישראל.על שם א

 : מה זאת אומרת אנשים חשובים לעם ישראל, מאיזו בחינה?מראיינת

 .משה, אהרן, רחל, רבקה: נגיד, דמויות תנכיות. נגיד, רגינה

 : את אוהבת את השם שלך?מראיינת

אבל בגלל שהוא על שם סבתא שלי מצד אבא שלי אז  ,אוהבת: אף פעם לא הרגשתי שאני מאוד רגינה

 הוא חשוב לי, לא הייתי מחליפה אותו.

 ?יעל: וספרי לי איך בחרתם את השם מראיינת

 ל, היה לי חשוב לתת שם עברי ושיהיה מהתנ"ך. ו: אז היו לי כמה קריטריונים. קודם כרגינה

 : למה?מראיינת

ה מאשר ישראלית, כאילו, ככה אני מרגישה בפנים. כאילו, אני ל אני יותר יהודיו: כי קודם כרגינה

 יהודיה כל הזמן, זו המהות שלי. 

 : את מאמינה באלוהים?מראיינת

: לא. יותר זה לאום. כאילו, לדעתי, זה חשוב לי כלאום, חשוב לי מאוד. זה מה שמגדיר אותי קודם רגינה

, למרות שגם זה גל, מעיין, אורטלחרת שם ישראלי: לא הייתי בו דווקהכול. זו המהות שלי. אז בגלל זה 

 אבל יותר חשוב לי משהו שקשור יותר במסורת ישראל. ,וזה עבר לי בראש ,יפה בעיניי

 : אז הלאום בשבילך הוא יהודי ולא הדת.מראיינת

לי : כן, היהדות בשבילי, כאילו, יותר חשובה לי כלאום, מאוד חשובה לי כלאום ולא כל כך חשובה רגינה

 כדת, כי אני לא בן אדם דתי. אני מכבדת את הדת...

 : איך את מגדירה לאום?מראיינת

 : נגיד, 'בריטי' הוא בריטי בלאום וקתולי בדת. אז יהדות זה גם לאום גם דת.רגינה

 : אז מה זה ישראל?מראיינת

ני תמיד אהיה : אז ישראל זה, באמת, הבית הלאומי שלי, אבל לא משנה איפה אני אהיה בעולם ארגינה

מא, לפני הכול, אני ל, לפני אואם תשאלי מה אני קודם כל, כאילו, ויהודיה, אני תמיד ארגיש קודם כ

 תמיד אגיד יהודיה.

 : אז היה חשוב לך לבחור שמות יהודיים מהתנ"ך.מראיינת

 : היה חשוב לי, כן...רגינה

 או שאפשר גם...? דווקה: ומהתנ"ך מראיינת

 כי, כי זה ספר ש.. את יודעת, הוא חשוב לעם ישראל.שם תנ דווקה: רגינה

 ?דווקה: או.קיי ולמה מראיינת

אבל תמיד אהבתי  יוליהמא שלי רצתה לקרוא לי ? אז, אה, אף פעם לא ידעתי שאיעל דווקה: למה רגינה

 .יוליהאת השם זה ובתור ילדה תמיד רציתי שיקראו לי 

 : באמת?מראיינת
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. אז, כנראה, יש לי יוליהזה איך שהוא גם בצליל מזכיר לי  יעלדעתי את זה. ו: כן, אבל אף פעם לא ירגינה

ל וחיבה לשם הזה גם בגלל זה. וגם תמיד אהבתי את הדמות התנכית שהיא אישה שחשובה, קודם כ

 אישה חזקה ואישה שחשובה למסורת ישראל. היא בדרגה של האימהות, היא הועלתה לדרגת האימהות. 

 חשוב לך לבחור שם מהתנ"ך ושם שהוא....: אז היה מראיינת

שהייתה גיבורה  מישהי...שם של מישהי: שם שהוא חשוב למסורת ישראל לא סתם שם של איזה רגינה

 מהתנ"ך.

 : והיו שמות אחרים שעמדו על הפרק?מראיינת

  השם משפחה.אבל שלום לא אהב וגם בסופו של דבר זה נשמע לי ארוך עם  אביגיל: רציתי רגינה

 : אז היה חשוב לך קשר גם לשם המשפחה?איינתמר

. היה חשוב לי שזה יישמע סביר עם שם המשפחה שלו, בגלל ]שם משפחה[ : אי אפשר לבחור כל כךרגינה

 נפלתי פה. תמרששם המשפחה הוא מסורבל כזה. גם העדפתי שמות בלי רי"שים, דרך אגב, למרות שב

 : למה?מראיינת

לא רציתי  , אז כאילוו לא טוב. היא לא גרונית אצלי היא לשונית: אני מבטאת את האות הזרגינה

מא שלך, הנה א –, וכולם בחצר יצחקו רותישהילדים שלי... אחר כך אני אקרא להם, לא יודעת, נגיד 

 . אז רציתי שם שאני אוכל לבטא נורמלי.רררררותי

 תמר.: תיכף נראה איך זה מסתדר עם מראיינת

 : כןרגינה

 ?אביגיל, השם היחידי שעמד על הפרק זה יעלחוץ מ: אז, מראיינת

למרות שהוא, כאילו, סתם כזה, לא באמת רציתי אבל, כאילו, זה  דווקה. רציתי אביגיל: רציתי רגינה

 עלה לי בראש, זה לא בגלל העניין התנכי ולא קשור לכאילו...

 : אז פסלת את זה כי?מראיינת

. האמת, שכל הזמן הייתי נעולה יעלסלתי. כל הזמן הייתי סביב חשבתי על זה וכאילו גם פ ,מעיין: ורגינה

והוא  יעלוגם אמרתי לשלום שאני רוצה  יעל. וסתם, בגלל שהייתי כל כך נעולה מלכתחילה על יעלעל 

אמר לי יופי שם מהמם, אני מסכים. אבל אמרתי, טוב, אני סגורה על זה מוקדם מדיי, לא חשבתי בכלל 

, כי בכל יעלחלתי פתאום לבדוק שמות שאולי אני אוהבת, אבל כל הזמן חזרתי לעל שמות אחרים, אז הת

 .יעלמקרה הייתי נעולה על 

 , אוקיי: מראיינת

שזה צבי, והיה לי חשוב מאוד לקרוא על שם אבא שלי, אבל  הירשבגלל שלאבא שלי קראו  צביה: ורגינה

זה שם ישן, אבל זה  יעלורא, למרות שגם כאילו, כי הוא מיושן נ צביהלא רציתי לתת את השם הראשון, 

 נשמע בכל זאת מודרני.

 ...: והיה חשוב לך לקרוא על שם אבא שלך, כי? תסבירימראיינת

: מאוד, כי אבא שלי הבן אדם הכי יקר לי בעולם, והיה חשוב לי להנציח את הזכר שלו, וגם ככה רגינה

 וא. נהוג במשפחה אצלנו, כאילו ככה נהוג במסורת אשכנז לקר

 : שהשם השני יהיה...מראיינת

זה מיושן ולא רציתי שהיא תסבול  צביההשם השני, אבל אני רציתי לתת את השני, כי  דווקה: לאו רגינה

 כי אני עשיתי ממנה מצבה חיה.

 : ממממראיינת

. הנה אני מדברת על זה ומתחילה יעל צביה: שזה יהיה שם שני, אבל אני קוראת לה הרבה פעמים רגינה

 בכות.ל
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 : ברור, והיה חשוב לך גם על אבא בגלל שזה היה סמוך לפטירה?מראיינת

 : אם הוא היה חי, אז הייתי נותנת שם שני על שם סבתא שלי, כי גם היא הייתה מאוד חשובהרגינה

 מא שלי. סבתא שלי שגידלה אותי ממש כמו אמא.לא

 : כן.מראיינת

 אף אחד שקרוי על שם אבא שלי. ושלא יהיה : הייתי מעדיפה לקרוא על שמהרגינה

 : אמרת קודם שהקשר בין השם הפרטי לשם המשפחה חשוב לך. מראיינת

: היה חשוב לי שלא יתנגש, ושלא יהיה ארוך מדיי, שלא יישמע מסורבל יחד עם שם המשפחה, זה רגינה

 לא חייב להתאים לשם משפחה.

 : אז, השם הפרטי צריך להיות קצר?מראיינת

 דפתי שיהיה כמה שיותר קצר. : כן, הערגינה

 : והשם האמצעי זה מנהג מבחינתך?מראיינת

: זה מנהג מבחינתי, כי זה מה שנהוג במסורת אשכנז לתת שמות כפולים. לכל המשפחה שלי קראו רגינה

 .רחל-בלהנגיד 

 : אז זה מנהג יהודי מבחינתך?מראיינת

 :  כן, מנהג יהודי, כן.רגינה

 : וגם לצורך הנצחה?מראיינת

 : כןרגינה

 : אוקיי. לא נולדת בישראל.מראיינת

 לא.רגינה: 

 ?יעלהיה לזה חלק בבחירה של השם : מראיינת

כן, מאוד. גם הרצון הזה להשתייך, להרגיש ישראלית לכל דבר. נגיד, אני לא הייתי קוראת לבת רגינה: 

 , מבחינתי.שלי בשם לועזי, כי זה, את יודעת, כאילו, עוד יותר מרחיק אותי מהישראליות

 הבנתי.: מראיינת

 בגלל שאני תמיד רציתי להרגיש ישראלית אז גם רציתי ש...רגינה: 

 : באמצעות השמות?מראיינת

 כן, יש לזה חלק מאוד גדול.רגינה: 

 ולמה, אז אמרת קודם שלא היית רוצה שם ישראלי?: מראיינת

 י. תנכ-הוא שם ישראלי אבל הוא גם שם עברי יעלאני מעדיפה. רגינה: 

 גם וגם :מראיינת

 אני מעדיפה שזה יהיה שילוב אבל שזה יהיה תנכי. רגינה:

 כן: מראיינת

 . כי זה מאוד מיושן רבקה, כי זה נורא מיושן או שרהלא הייתי קוראת נגיד רגינה: 

 אז חשוב לך השמות הצעירים יותר מהתנ"ך.: מראיינת

 בל שיהיה שם אקטואלי, שלא יהיה שם מיושן.כן, שיהיה שם שהוא לא חייב להיות הכי נפוץ ארגינה: 

 וההשתייכות היא באמצעות השם, בעצם, בחרת שם תנכי, שם ישראלי...: מראיינת

 תנכי שהוא גם ישראלי, כי יעל זה שם מאוד ישראלי. הוא מאוד כזה ארץ ישראלי בעיניי.  רגינה:

 קייאו: מראיינת

 גם ישראל היא ארץ היעל, ארץ הצבי.רגינה: 

 זה שם מיוחד בעינייך?: ינתמראי
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 .אבל בעיניי הוא מאוד מיוחד. יש לו צליל מאוד נעים ,אני יודעת שהוא מאוד נפוץרגינה: 

 למה היה חשוב לך לבחור בשם שהוא מיוחד בעינייך?: מראיינת

. אני לא יודעת אם הוא כל כך מיוחד. בעיניי הוא מיוחד, כאילו, היא גיבורה תנכית מאוד מיוחדתרגינה: 

 .אז, לא, זה שם די נפוץ זה לא כזה שם מיוחד

 ?יעל. וחשבת או שלום חשב על שמות חיבה, כשבחרתם את השם אוקיי: מראיינת

לא, שלום לא חשב על שמות חיבה וגם אני לא חשבתי על שמות חיבה, כי הוא נשמע לי שם יפה רגינה: 

אם יש שם שהוא פחות יפה, אז נוצר בפני עצמו. אז לא נשמע לי שיש צורך לתת שם חיבה. כביכול, 

 הצורך לתת שם חיבה. 

 : הבנתימראיינת

. לשלום היו לו רעיונות אחרים. הוא רצה, הוא זרק דווקה: אבל שלום חשב על שמות אחרים רגינה

 .עלמה, מיקה, אלה, מה עוד היה לנו? עלמה

 ולמה הם נפסלו?: מראיינת

 יי.כי זה לא תואם את מסורת ישראל בעינרגינה: 

 ...מיקה זה שם שהוא בעינייך: מראיינת

לא עברי ם נחמד, הצליל שלו חמוד אבל הוא מיקה הוא לא שם עברי. מה זה מיקה? כאילו, שרגינה: 

 מבחינת השמות לא בא בחשבון בעיניי שם שהוא לא עברי. לאבן. בעיניי. הוא לא שם עברי. שם גיאולוגי

 צביה.-יעל? יעלהיו תגובות מיוחדות לשם : מראיינת

. להרבה ישראלים זה נשמע מוזר ֵשם כפול, צביהאנשים שאלו אותי למה קוראים לה  ,צביה-יעלרגינה: 

נשמע נורא דוסי. אפילו סימילאק התקשרו אליי. הם שולחים לי כל הזמן תווים, הנחה לסימילאק 

מא את א –ו לי . אז אמרתי למה? אז אמרלמהדרין. מסתבר שאני רשומה בעדה החרדית שם בסימילאק

כן. אז זה נשמע להם, בגלל שזה שמות כפולים אז זה נשמע שאני -? אמרתידבורה-צביה ותמר-יעלשל 

 זה גם נשמע לי כזה לא יודעת... אלה, לא הייתי קוראת. מיקהחרדית. 

 וכל פעם ששאלו אותך על השם, זה?: מראיינת

 .זה מעורר בי גאווה שככה קוראים להןרגינה: 

  ן?כ: מראיינת

 זה עושה לי תחושה נעימה כזאת. יעלגם כשאני צועקת לה בפארק רגינה: 

 , איך בחרתם את השם?תמראוקיי. ובואי תספרי לי קצת על : מראיינת

בשם השני על שם סבתא שלי,  דבורהגם היו אותם קריטריונים. השם השני רציתי לקרוא לה רגינה: 

 .דבויירה . והשם העברי שלה היהורהשקראו לה 

 : זאת הסבתא שאמרת שאם אבא שלך היה בחיים היית קוראת על שמה?מראיינת

היא גיבורת שירת דבורה. אז גם קשור כזה.  יעל: כן, הייתי קוראת על שמה לילד הראשון. וגם רגינה

יעל רציתי גם שהשמות גם יתאימו אחד לשני. לא מבחינת הצליל, אולי, לא היה חשוב לי שזה יהיה 

 שיתאימו מבחינת המהות. שוב, גיבורה תנכית, מישהי שחשובה לעם ישראל.. אבל ושיראל

 הסיפור התנכי? מבחינת: מראיינת

-תמרהיא קרויה גם בגלל שדבורה ישבה תחת עץ תמר אז  בתנ"ך. תמראז קראתי על שלוש כן, רגינה: 

נה גם יצאו פרץ ער, כלת יהודה. ממנשמע לי נורא מתאים. וגם אהבתי את הסיפור על תמר אשת  דבורה

 ומפרץ יצאה מלכות בית דוד, שהיא המלכות הכי חשובה לעם ישראל. 

  אז בחרת את השם בגלל הסיפור המקראי?: מראיינת
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. חשוב לי גם שהשם האמצעי והשם הראשון דבורהבגלל הסיפור המקראי, וגם כי הוא תואם לרגינה: 

יעל , כי זה לא קשור אחד לשני. גם דבורה-טלייתאימו אחד לשני, שלא יהיה סתם, נגיד, לא יודעת, 

קשורים אחד לשני, כי ישראל היא ארץ היעל וארץ הצבי וגם זה חיות מאותו זן, מאותו סוג. וגם  וצביה

, בגלל שדבורה שפטה תחת עץ תמר אז זה גם קשור. למרות שמאוד לא רציתי שמות עם תמר ודבורה

שהרי"ש פה בסוף אז היא פחות דומיננטית. אם זה היה רי"שים, בגלל מה שאמרתי לך קודם, אבל בגלל 

 , אני לא אומרת את זה יפה.אושריאז זה מאוד בולט. נגיד,  מרבנגיד 

 איך את חושבת שזה מתאים לשם המשפחה או שכאן כבר זה ...?: מראיינת

שמע לי לא נ [שם המשפחה]השם הזה לא, כאן זה קצר. זה נשמע לי בסדר. כאילו, שום דבר עם רגינה: 

, נשמע לי יותר יעקב-בןיפה, כי בעיניי זה לא שם משפחה יפה. הייתי מעדיפה שזה יהיה, לא יודעת, איזה 

, שזה סתם דומה מבחינת הצליל לא מבחינת המשמעות. אם זה קרןמוצלח. הייתי מעברתת בכיף לאיזה 

 היה תלוי בי, זה היה מעוברת.

 משמעות זה דבר שחשוב לך?: מראיינת

המשמעות של השם הפרטי מאוד חשובה לי, כן. המשמעות של שם משפחה לא חשובה לי. גם  רגינה:

 ביהדות אין לזה חשיבות, האמת, לשם משפחה. יש חשיבות לשם הפרטי. 

 ?תמרהיו שמות אחרים שעמדו על הפרק עם : מראיינת

-תמרשם מאוד יפה.  תמיד נשמע לי יעל, האמת, אף פעם לא חשבתי שזה שם יפה. נגיד, תמרעם רגינה: 

אף לא חשבתי שזה איזה שם מדהים. ואף פעם לא חשבתי  שאני אקרא ככה לבת שלי אבל בגלל שרציתי, 

אז הייתי מוגבלת.  דבורהשוב, לתת שם תנכי ושם של בחורה שהיא חשובה לעם ישראל ושיתאים ל

שם מאוד יפה, אז, כששלום ופתאום זה התחיל להישמע לי, כשהייתי בהיריון, זה התחיל לי להישמע לי כ

דיברנו כל הזמן. כשיצאנו מהאולטרא  יעלואני, שנינו יצאנו מה... ולא דיברתי על זה כל כך עם שלום. על 

 ? זהו, ננעלנו על זה.תמרסאונד וגילינו שזו בת, שנינו עמדנו מחוץ לדלת של הרופא אז שנינו אמרנו 

 ידעתם שזו בת?בחרתם אחרי הסקירה, אחרי ש יעלגם עם : מראיינת

 .יעללא, אני כבר מראש החלטתי שאם זו תהיה בת אז זו תהיה  רגינה:

 ואם זה יהיה בן?: מראיינת

,  אבל יואבאהבתי גם  יונתן. עכשיו עם תמר שקלתי עידואם זה יהיה בן, מה רציתי אז? שקלתי רגינה: 

 שלום אהב פחות.

 אז את חושבת על שמות לפני...: מראיינת

 .יילודשאני יודעת את מין הי לפנירגינה: 

 ?תמרשלום הציע שמות אחרים ב: מראיינת

. הוא, כנראה, ממש אוהב את השמות האלה. אז שלושת אלה אלה, מיקה ועלמהכן, שוב עלה את רגינה: 

 שוב עלו.

  ואת זאת שמחליטה בסוף או שאתם מחליטים ביחד?: מראיינת

זה פחות קריטי, נראה לי. לי זה נורא חשוב המשמעות, אנחנו מחליטים ביחד, אבל מבחינת שלום רגינה: 

אבל אם הוא היה אומר על איזה שם שזה לא נשמע לו, אז לא הייתי קוראת  ,לשלום זה לא כל כך חשוב

 ככה גם אם הייתי מאוד אוהבת את השם.

 שם..  , שהיה לך, שבגלל שלא נולדת בישראל שזה כן היה לך חשוב לבחוריעל: אמרת קודם על מראיינת

 : עברי מאוד וישראלי מאוד.רגינה

 בעינייך הוא שם כזה? תמר: גם מראיינת

 ישראלי.-: כן, מאותו סוג, מבחינתי. גם שם מאוד ארץרגינה
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 ?דבורה-תמר: תגובות, שאת זוכרת, שהיו למראיינת

להגיד  שהם שמות מקסימים, אולי, כי לא נעים לאנשים גם תמרוגם על  יעל: גם אמרו לי גם על רגינה

 שזה שם לא יפה. לא שאלתי. אנשים אמרו בעצמם.

 : טוב נעשה הפסקה עכשיו לשאלון.מראיינת

 מילוי השאלון[צורך ]הפסקה ל

: אז יש לי כמה שאלות על מה שענית. כתבת שאנשים מתרבויות אחרות מעוררים בך עניין מראיינת

 מאוד. איך זה מתבטא בחיים שלך?

ות זרה, ואני אוהבת שפות זרות ואטימולוגיה של כל מיני דברים גם : אני אוהבת לקרוא ספררגינה

 מעניינת אותי, וגם השפות מעניינות אותי, ובכלל זה מעשיר ללמוד דברים חדשים.

 : איך זה מסתדר עם זה שרצית שמות שהם רק עבריים?מראיינת

אומר שאני פוסלת את  : אז זהו, השמות זה קשור למה שאני מרגישה בפנים ולמהות שלי. זה לארגינה

האחר. אני פשוט רוצה את הסממנים היהודיים הישראליים שלי להגדיר בדברים שחשובים לי. אבל זה 

לא אומר שתרבויות אחרות לא מעניינות אותי. הן מעניינות אותי, אבל לא במובן של לגור במדינה אחרת 

ני נמשכת אליהם או רוצה להיות או לקנות מוצרים שהם לא תוצרת הארץ. זה לא מעניין אותי כי א

 כמוהם, אלא כי באופן כללי זה מעניין.

 : ואיך זה מסתדר עם זה שאת מעדיפה לנפוש בארץ?מראיינת

: כי אני באמת נחה יותר בארץ. זה לא שעולם אחר לא מעניין אותי, גם כיף לי להיות בחול ולראות רגינה

עשיר וזה יפה וזה שונה. אבל מבחינת מנוחה טוב לי דברים חדשים, ואת לומדת המון ורואה המון, וזה מ

 יותר בארץ. אני מרגישה שאני חוזרת מחופשה אמיתית.

: כתבת שהלאום שלך נבדל ושונה מלאומים אחרים. תנסי להסביר לי קצת מה עומד מאחורי מראיינת

 זה.

 : גם כי יהדות היא באמת שונה. רגינה

 : במה היא שונה מאסלאם, מנצרות?מראיינת

: אז כמו אסלאם גם היא דת מונותיאיסטית, אבל זה לא עניין של דת, זה יותר עניין של לאום. רגינה

בגלל שיש לי זיקה חזקה מאוד ללאום עצמו, זה תמיד היה משהו מיוחד כי אף פעם לא חייתי במדינה 

 שונה ואחר. במדינה שהיהודים הם קומץ קטן, ותמיד זה הרגיש לי 12שהיא, את יודעת, גרתי עד גיל 

 : אז את מתייחסת ליהדות כאל לאום?מראיינת

 : נכון.רגינה

 : אז את משווה את עצמך לנצרות ולאסלאם כלאומים אחרים או כאל דתות אחרות?מראיינת

הבריטים,  –: אני משווה את עצמי גם ללאומים אחרים וגם לדתות אחרות, אבל בעיקר ללאום רגינה

ונים מהיהודים. אנחנו שונים כי יש לנו את המשהו שלנו שהוא אחר. הצרפתים, הספרדים, לדעתי הם ש

 כמו לכל לאום, אבל אנחנו יותר...

 : השאלה היא אם אנחנו לא כמו כל לאום שיש לו ייחודיות משלו?מראיינת

 : לא יודעת, אולי בגלל שאנחנו כל כך שנואים בכל העולם, אז זה מרגיש לי שאנחנו מאוד שונים.רגינה

 . את יכולה להסביר למה?ארצות הברית: אוקיי, כתבת שאת לא היית מעדיפה לחיות בתמראיינ

הייתה  '89לא עמדה מעולם על הפרק אצלי באופן אישי, אצל ההורים שלי בשנת  ארצות הברית: רגינה

מאוד. לי  דווקה, אמא שלי רצתה ארצות הברית, ואבא שלי לא רצה לנסוע לארצות הבריתלהם ויזה ל

ל גם בסיום הטכניון, בשנה ותה דעה בנושא, אף אחד לא התייעץ איתי, אבל כשהייתי, קודם כלא היי

 האחרונה, הציעו לי עבודה באוסטרליה, עם אזרחות ועם הכול, וסירבתי כי אני לא רוצה לעבור.
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 : לא היית רוצה לעבור?מראיינת

עוד חי והיא לא הייתה לבד, אבל  : גם לא הייתי משאירה את אמא שלי לבד, אבל אז אבא שלי היהרגינה

לא הייתי שוקלת להשאיר את ההורים שלי, וגם לא הייתי רוצה להתחיל את החיים שלי מחדש במקום 

אתה תמיד תרגיש שונה, אפילו  –אחר, כי כבר עברתי הגירה פעם אחת, וזה לא דבר כיפי להיות מהגר 

 והייתי ילדה, עדיין... 12שבאתי שגיל 

? זאת אומרת זאת הגירה כמו שהייתה לך ארצות הבריתשבת שיש פער גדול בינינו לבין : את חומראיינת

 מאוקראינה לפה?

: לא יודעת, אולי זאת תהיה הגירה הרבה יותר קלה, כי אני כבר יודעת את השפה, ואני בן אדם רגינה

בעברית. זאת אומרת  יותר בוגר, זה אחרת. יהיה לי שונה כי אז גם הייתי בגיל ההתבגרות ובלי טיפה ידע

חוץ מ'שלום' לא הכרתי אף מילה, ובריה"מ הייתה הרי כל כך סגורה לעולם המערבי, למרות שישראל 

היא לא כל כך מערב, אבל היא הייתה סגורה בכלל לעולם אחר. אז זה היה לי שוק טוטאלי ותמיד הגירה 

היה אחרת כי הייתי כבר עם  מתקשרת אצלי כמשהו כזה שלילי, כמשבר כזה כבד. למרות שעכשיו זה

מקצוע, והייתי מקבלת עבודה וחיה ברמת חיים יותר גבוהה מאשר בארץ, עם משכורות יותר גבוהות ועם 

 תנאי מחייה יותר טובים אולי. 

 : ושלום לא קיבל הצעה שהוא חשב, שהוא שקל?מראיינת

י. זאת הייתה ההצעה הכי : שלום קיבל הצעה לגור בסין לתקופה של שלוש שנים, ואני סירבתרגינה

רצינית. הייתה הצעה לאיטליה לתקופה מסוימת, זה היה שכבר היינו נשואים ויעל נולדה, וסין זה היה 

לשלוש שנים, וסירבתי. אם זה היה תלוי בו, היינו נוסעים. למרות ששלום מאוד קשור, הוא לא קשור 

כזה, ולא נראה לי שהוא היה שורד את זה  needyלישראל, אבל הוא מאוד קשור להורים שלו, הוא מאוד 

יפה. אני הייתי שורדת את זה טוב, והייתי מוצאת לעצמי עניין, והייתי מוצאת לעצמי חברים, אבל לא 

נראה לי שזה משהו שיקרה. גם לא נראה לי הגיוני לטרטר את יעל כל פעם, וגם לא בא לי להתפטר, 

? כשהוא יתעסק לו במפעל? לא בא בחשבון מבחינתי לטרטר את הילדים ואת עצמי. ומה אני אעשה שם

 לא לעבוד. לשבת שלוש שנים בבית ולגדל ילדים. זה לא מתאים לי. 

: אוקיי. יש קצת הבדל בתשובות שלך בין מה שכתבת על "ההחלטות החשובות בחיי נקבעות מראיינת

י האישית ולא לפי טובת לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" ו"ההחלטות בחיי נקבעות לפי טובת

 הכלל" כתבת קצת משהו שונה.

: אולי במעט, כי אני, ההחלטות שלי לא נקבעות בדרך כלל לפי מה שחשוב לי, זאת אומרת אני לא רגינה

לוקחת את עצמי במקום הראשון או שני, אני בדר"כ לוקחת את עצמי די בסוף. אני בדר"כ חושבת על 

 דים, על חברים לפעמים.המשפחה שלי, על אמא שלי, על היל

 : ומה לגבי החברה ככלל? משהו יותר קולקטיבי כזה? מראיינת

 : כן, אני לוקחת את החברה בחשבון, הקולקטיב חשוב לי תמיד.רגינה

 : אוקיי. וכששאלתי "לפני הכול אדם צריך לחשוב על עצמו" אז מאוד מאוד התנגדת.מראיינת

דעת זה מזכיר לי את אבא שלי ואני מתחילה ישר לבכות, אבל : נכון, כי ככה חינכו אותי. את יורגינה

 ל על אחרים ורק בסוף על עצמך.ואבא שלי אמר שתמיד צריך לחשוב קודם כ

 : וזה הולך איתך.מראיינת
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 ראיון עם רונה ונירר"ע יג: 

 : אז נתחיל בשם שלך, תגידי לי משהו על השם שלך...מראיינת

בגלל שלא אהבתי את השם, והיו  רוני,אהוב אותו. הייתי הרבה שנים , לקח לי זמן לרונה: שלי, רונה

. פשוט מישהו אמר לי רונהמציקים לי עם השיר "רונה שלי רונה", ואז לפני כמה שנים חזרתי להיות 

 שהפירוש שלו זה רון וה"א שזה שם האלוהים, ומאותו רגע זה....

 : את מאמינה באלוהים?מראיינת

 כן :רונה

 ם מסורתיים?: אתמראיינת

 : חילונייםרונה

 ?ניר: וניר? למה בחרו לך את השם מראיינת

 : מה נושא המחקר?ניר

 : שמות פרטייםמראיינת

 : ומה את לומדת?ניר

 : תואר שני. אז ספר לי משהו על השם שלך...מראיינת

 : אני חי איתו, אני יודע. ניר

 : ואתה יודע למה בחרו לך אותו?מראיינת

 : לאניר

 י יודעת. השמות של כולכם...: אנרונה

 : שמות קצרים, שאי אפשר לעוות אותם.ניר

 , ספרו לי איך בחרתם את השם שלו...בן: אוקיי, אז נעבור למראיינת

 ל. ו: זה היה השם שהסכמנו עליו, קודם כרונה

 : היה לכם קשה להגיע להסכמה?מראיינת

שברגע שניר אמר לי  דיןשאני רציתי וניר לא, ו איליי: לא, די בהתחלה. היה לנו התלבטות בין כמה: רונה

 היה כל הזמן שמה. בןשזה כמו 'גזר דין', אז זה גם ירד מהפרק, זה היה חזק מדיי. ו

: ואתם מדברים על שמות רק אחרי הסקירה, אחרי שיודעים את המין, או שיש לפני זה גם מראיינת

 שמות לבנות.

 : כל הזמן, אני עוד מלפני ההיריון.רונה

 : ואיזה שמות של בנות היו, את זוכרת?ראיינתמ

ריון עם רומי וידעתי י: זה היה תלוי איזו תכנית הייתה בטלוויזיה באותה תקופה, כשהייתי בהרונה

, דבר שעבר לי מאוד מהר, בערך אחרי התכנית, נועם, ומאוד אהבתי את השם נועםאז היה את  ,שזאת בת

 אז אני מושפעת מהטלוויזיה.

 יות?איזה תכניות את רואה יותר? אמריקנ: מראיינת

 : אמריקאיות, כן בעיקר.רונה

 : ומה היה לכם חשוב בשם? לפי מה בחרתם אותו?מראיינת

: רציתי שם קצר, שאי אפשר לעוות אותו, זה מאוד חשוב לנו שיקראו לילדים. אם מישהו יקרא לו רונה

 .בן, הוא יתקן אותו לבני

 בן, בני –עוות : אז זה כן שם שאפשר למראיינת

 : לעוות לא, רונה

 [במלעיל] עידןאו  [במלרע] עידן: זה לא כמו ניר
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 : הבנתי, אתם מתכוונים שאי אפשר לעוות את ההטעמה. מראיינת

 בתורכית זה אני. בןאו משהו, וגם  בנימין, זה לא קיצור של בןהיה לי חשוב, וגם קוראים לו  בן: אז רונה

 של השם? : חשובה לכם המשמעותמראיינת

 : לי היא חשובה, לניר פחות.רונה

 הם, חוץ מזה שהם קצרים דווקהמה משותף להם, למה  –בן, דין, איליי : ומראיינת

 : לי זה חשוב שהם יהיו שמות בינלאומיים.רונה

 : לי לאניר

 : למה?מראיינת

כל פעם חזרנו לארץ, , אז נסענו הרבה לגור שם, ובגלל העבודה של אבא שלי: כי גדלתי הרבה בחו"ל, רונה

ולא יודעת, שיהיה... אני אוהבת שמות בינלאומיים, אני אוהבת שמות קליטים שאין להם את כל החי"ת 

 שיותר קשה להגיד בחו"ל...]רפויה[ וכ"ף 

 : איפה חשוב לך שיצליחו להגות את השם?מראיינת

 ל, זאת המדינה שאנחנו חיים בה.ו: בארץ קודם כרונה

 של השם חשובה לך? : והמשמעותמראיינת

פנה לשים לבנות שמות של בנים, ואת הייתה שזה היה מאוד באבן : כן, אחת הסיבות שבחרנו ברונה

 לא יתנו לבת. son בןהשם 

 : היה לך חשוב לבחור שם ש...מראיינת

 ליובמה שקורה היום, ולא היה כל כך בעבר.  –הבת  עמיתהבן,  עמיתולא  it’s a boy בן: כן, כאילו רונה

 הבת. אז היה לי חשוב שהשם יהיה לו שייכות למין של הילד. שחרהבן, 

 : וחשבתם על הקשר של השם לשם המשפחה?מראיינת

 : לארונה

 : איך זה יישמע, איך זה יתאים?מראיינת

 : לארונה

 : שמות חיבה זה משהו שחשבתם עליו?מראיינת

 : לארונה

 : שמות גנאי, נמנעתם משמות מסוימים?מראיינת

 : לאנהרו

 : היה איזה שם שפסלנו אותו בגלל שיש לו כינוי גנאי, אני לא זוכר את השם.ניר

 : אני אסכסך אותך עם המשפחה, אם אני אזכיר לך את השםרונה

 , ספרו לי איך בחרתם את השם?רומי: נעבור למראיינת

 ל גם עברנו תהליך של כמה שמותו: קודם כרונה

 : את זוכרת איזה?מראיינת

 , כל מיני שמות כאלההיָ ה, ל  יָ מ  ן, : כרונה

 ליהיא: ניר

 : יש אותיות שחשוב לכם שיהיו בשם?מראיינת

בסופו של דבר, הגענו להבנה  רומי, ורומי: לא, אבל השם הראשון שבעצם, שעלה, שחשבנו עליו זה רונה

, וגרם רומי , אז השילוב הזה יצר אתסמי –והשם של אבא שלי זכרונו לברכה  רונהזה השם שלי:  רומיש

 לזה לתת את הפוש.

 : חשוב לכם להנציח?מראיינת
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, כי אנחנו שתי נתתי גם את שם המשפחה של אבא שלי  בןל: לא, מצד אחד לא, אבל מצד שני כן, כי רונה

בנות, ואבא שלי היה בן יחיד. ואמרתי לו שאם יצא לי בן זכר, וזה יתאפשר, אז אני כן... זה לא להנציח 

 אדם, אלא שתהיה המשכיות לשם.את השם או את ה

 בן?ל: ולמה רק מראיינת

 : כי אמרנו שגם ככה הן בנות, והן ישנו את השם.ניר

-ניר: לא נכון, הבנות אם הן ירצו את השם. אני שמרתי את השם כשהתחתנתי. לא הייתי עושה רונה

ת האפשרות , אז תהיה להן אמשפחה של בעליאז אמרתי שאם הן ירצו לשמר את השם  .שלום-מוזס

, ואם הן ירצו להוסיף, זה נתון השם משפחה שהוספתיהזאת, ואם כשהוא יגדל הוא ירצה להוריד את 

 בידיים שלהם.

 , בעיניכם?רומי: שם מיוחד מראיינת

 : כןרונה

 : כל שם הוא מיוחד.ניר

 : אני מתכוונת ייחודי.מראיינת

 בן., והרבה רומי: אז לא, יש הרבה ניר

 ה...יָ מ  ל : אז נעבורמראיינת

זה אני, זו תפיסה מאוד  בן, שלי, אז mineבאיטלקית, הרי גרתי באיטליה, זה  היָ ה, מ  יָ מ  : רונה

אגואיסטית מה שאני אומרת לך. ידעתי שאני לא אעשה עוד ילדים אחריה. אני מאוד מאוד רציתי את 

מת על השם. כאילו , כי זה שם יפה, נקודה. אין לי סיבה למה מעבר לזה. אני עדיין חולאמההשם 

 .אמה –, לי לפעמים בא להגיד לה אמהותחליף ל 18מבחינתי אם היא תבוא בגיל 

 ?היָ מ  : את לא מרוצה מהשם מראיינת

 : אני מאוד מרוצה, זה מאוד מתאים לה.רונה

 , נגיד?מאיהולא  היָ מ  : ולמה מראיינת

. הייתה חשובה לי mine, שזה היָ מ  ואין לו את הפירוש שאני רוצה כמו ל מאיהזה  מאיה: כי רונה

 זה אני, והכול זה שלי,  בןהמשמעות. 

 : היא מסמנת בעלותניר

 : מה משותף לכל השמות של הילדים שלכם, מבחינתכם?מראיינת

 : לא קישרנו שום שם לשם אחר.ניר

 : לא, לא, כל אחד עם האינדיבידואליות שלו. לי כן עלה אחרי שמיה נולדה, שבעצם אם הם ירצורונה

 שלושתם לעשות טיול בחו"ל, הם יסתדרו ממש טוב עם השמות שלהם.

 : זה היה לך חשוב?מראיינת

 : כןרונה

 : היית רוצה שהם יגורו בחו"ל?מראיינת

 : הייתי רוצה שהם יתנסו בזה.רונה

 ?דווקה: אתם חושבים שלעבודה שלכם יש קשר איכשהו לבחירה בשמות האלה מראיינת

 : לארונה

 ם עוד משהו להגיד ככה באופן כללי על השמות?: יש לכמראיינת

 : לארונה

 שאלון[צורך מילוי ה]הפסקה ל

 . מה עומד מאחורי זה?4: ב"אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" ענית מראיינת
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 : מה זה תרבויות אחרות? לצורך העניין יש לי בעבודה תרבויות אחרות, וכן...ניר

 ות: תרבויות ממדינות זרמראיינת

: יש לי בעבודה צ'רקסים ודרוזים ונוצרים, מבחינתי זה חוץ לארץ, כי יש להם תרבות שונה, וכן ניר

 כשאני הולך אליו הביתה, אז זה לא כמו שאני יושב אצלי בבית.

 : אוקיי, וזה מעורר בך עניין?מראיינת

 כן, זה מעניין :ניר

 ?6: ואת, למה כתבת מראיינת

 עת אליו או... זה מאוד מושך אותי.: כי כל מקום שאני נוסרונה

 : "הלאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" שניכם עניתם על זה חד משמעית שכן. תסבירו... מראיינת

 : כי אנחנו שונים, אנחנו עם נבחר, כי התרבות שלנו שונה מכל התרבויות האחרות...ניר

 : אתה רואה אותנו טובים מלאומים אחרים?מראיינת

אנחנו מאוד שונים. אני אראה ישראלי בחו"ל, בלי לדעת אני אדע שהוא ישראלי, כי ההתנהגות : לא, ניר

 שלנו...

 : אתה חושב שללאומים אחרים אין מאפיינים שמזהים אותם?מראיינת

 : יש להםרונה

 : מה?ניר

י, : אמריקאים, גם את האמריקאים אני אזהה בחול מאוד בקלות, וגם את הספרדי או את האיטלקרונה

אבל הלאומים האירופאים הם יותר קשים בשבילי לתפיסה. כלומר אם הוא שוודי, אם הוא גרמני, או 

יהיה לי מאוד קשה להבחין. כלומר הצרפתי הוא צרפתי והלונדוני הוא לונדוני, זה  –שאם הוא שוויצרי 

 דברים שהם יותר קלים לאבחון, והישראלי הוא ישראלי.

את רואה מישהו יושב בבית קפה, את לא תשימי לב אם הוא צרפתי, אבל אם : כן, אבל כשאת יושבת וניר

 , אז ברור לך שהוא ישראלי.[במבטא ישראלי] this is for the ladyהוא יצעק 

 : כן, טוב...רונה

, 3ב"ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" כתבת  -: רונה מראיינת

 ל אדם חייב לחשוב על עצמו" כתבת גבוה. איך זה מסתדר לך?אבל ב"לפני הכו

: ההחלטות שנעשות מבחינתי, כלומר אני צריכה לראות שהם מתאימות גם לילדים שלי, ולאמא רונה

ל לפי ושלי ולצד של ניר, להשתדל, זה באופן הכללי, אבל ההחלטות בסופו של דבר שאני עושה הן קודם כ

רגע שיש לך ילדים, אני חושבת שהמושג 'טובתי' הוא מאוד אבסטרקטי, טובתי, טובתי זה מילה... ב

טובת הילדים', אז ברור היה לי... הגרעין המשפחתי שלי הוא במקום הראשון, הוא 'כאילו אם היית שמה 

הייעוד שלי, הוא המטרה שלי. אני לא אפגע באף אחד כדי להגיע לזה, לא, אבל אם אני צריכה לבחור, אני 

 ה.בוחרת בז

 : אתה כתבת ציון גבוה, שטובתך האישית חשובה לך מטובת הכלל.מראיינת

ל להסתכל על עצמו, אבל תלוי בחברה שהוא נמצא, אם זה במשפחה, אם זה ו: בן אדם צריך קודם כניר

 ל לעצמו...ובעבודה, אז כן, כל בן אדם צריך לדאוג קודם כ

אתה  –יש השפעה חזקה על בחירות הלבוש שלי" : "לפרסום ע"י חברות זרות או כלל עולמיות מראיינת

 בכלל לא מתעניין בזה, ואת?

 : אני קונה לו את הבגדיםרונה

 : ופרסומות מאוד משפיעות עלייך?מראיינת
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: פרסומות לא, אבל כן משפיע עליי ירחונים או... אם אני אוהבת. אם יוצא איזשהו טרנד שהוא לא רונה

 מחה. אז בש –לטעמי, אז לא, אבל אם כן 

, למה אתם מעדיפים 1: "כאשר אנחנו נופשים, אנחנו מעדיפים להישאר בארץ" כתבתם שניכם מראיינת

 לנסוע לחו"ל?

 : כבר חרשנו את הארץ.ניר

 : לראות תרבויות אחרות, להיחשף למקומות חדשים,רונה

 : זה לא חייב בגלל התרבות, אבל לראות מקומות, לא לשמוע עברית.ניר

 שוב: גם, גם חרונה

 : יש שקטניר

 : אוכל אחררונה

 ירד, בגלל השומן. ליה: נזכרתי למה ניר

? בגלל 73כשבאו ושאלו אותי, את ילידת   היָ מ  : אה, נכון, זה השומן של ה... זה לא בא לי טוב. אבל רונה

זה קראת לה מלחמת יום הכיפורים, אז אמרתי: לא, לא, ממש לא, זו לא הסיבה. אם היו אומרים לי את 

ה'. גם אם יָ מ   טֹוזה 'טֹו מיה,זה  מיהמאלוהים, אבל גם לא, כי  מיהאז קראת לה  –ה לפני... ואז אמרו ז

 , הייתי חושבת על זה פעמיים. רונהו רומיכי זה  ארומהייתי יודעת שיקראו לרומי 

 : למה רומא?מראיינת

 רומא.מתבלבלים כל הזמן, כולם קוראים לה  רומיו רונה: רונה
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 ראיון עם שגיתר"ע יד: 

 : נתחיל בשם שלך, תגידי לי משהו על השם שלך, מה שאת רוצה.מראיינת

 : משהו על השם שלי?שגית

 : כןמראיינת

 מה המשמעות שלו?, שגית :שגית

 : מה שאת רוצהמראיינת

 פיזית דווקהושגיא זה גבוה, נשגב ולאו  שגיא: שהמשמעות שלו זה משהו גבוה, שגיא, זה בא משגית

 : את אוהבת אותו?מראיינת

 : כן מאודשגית

 : למה שם המשפחה שלך שונה משל בעלך?מראיינת

 : כי עוד לא..שגית

 , נכון?: אתם נשואיםמראיינת

: אנחנו נשואים אבל עוד לא שיניתי. אני מתכוונת לשנות. עוד לא עשיתי שינוי במשרד הפנים. עניין שגית

ם שלב שרצינו, חשבנו לשנות את שם המשפחה שלו, ולקח עניין של טופסולוגיה וזמן. אבל היה ג .של א..

 קצת זמן כיוון שלא הגענו להסכמה, אז לקח זמן גם לשינוי.

 : למה רצית לשנות?מראיינת

 ליאל: לשגית

 : למה?מראיינת

 : קצרשגית

 : רצית משהו יותר קצר?מראיינת

גם לי יש  אל-לי-גמפה אני רואה  גמ, הגמ: כן, יותר קצר יותר...כן. זו גם אותה משמעות. במקום שגית

 , אבל לא הגענו להסכמה ו..לקח זמן.גמאלוהים. אז במקום ה.. בלי 

 .עמית. ספרי לי איך בחרתם את השם אוקיי: מראיינת

 : איך בחרנו?שגית

 : כןמראיינת

 [צוחקת]: אני בחרתי שגית

 אוקיי: מראיינת

אני התלבטתי המון בין כמה שמות, רציתי  : אני בחרתי ויניב התלהב. והציעה לי את זה חברה,שגית

, לא חשבנו עמיתואז חברה ככה ממש איזה יום לפני הברית אמרה לי: מה דעתך על  ...בהתחלה, ו יאיר

 על זה, ואיך שהיא אמרה זה צלצל לי מאוד נחמד.

 : ועד הברית לא פרסמתם את השם?מראיינת

שרצינו להסתיר את זה, בעצם גם לא נהוג להגיד, ובי"ת לא בגלל  ,: לא, כי אל"ף לא, לא פרסמנושגית

 אבל בעיקר כי לא ידענו מה לבחור.

 : אצלך במשפחה נהוג להגיד?מראיינת

 . לא, אני חושבת שלא אמרו..: אני מניחה.שגית

 : אתם מסורתיים, דתיים?מראיינת

 : מסורתיים.שגית

 : והמשפחה של יניב?מראיינת
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ד, אני לא יודעת אם זה קשור למסורת או אמונות טפלות, אבל אז לא נהוג להגי –: מסורתיים שגית

מלאה באמונות טפלות וחששות ופחדים, אבל בעיקר מה הייתי  – כל ההורמוניםעם נראה לי אחרי לידה 

כמה שעות לפני הברית עוד  ,שקרה כאן זה שההתלבטות של השם הייתה עד הדקה התשעים, לדעתי

 התלבטנו. בברית צריך להחליט.

 : ואיזה שמות היו על הפרק.איינתמר

 זהו. יאיר, אסף, יובל,: שגית

 ?יאיר, אסף, יובל, עמית: את מוצאת משהו משותף לכל השמות האלה? מראיינת

 : לא, שמות ישראלים.שגית

 : חשוב לך שזה יהיה שם ישראלי?מראיינת

נל, אני לא בעד, אני לא עברי, מהמקום שלי, אני יודעת שהיום יש טרנד כזה של אינטרנשיו : כן.שגית

אוהבת. אני לא מבקרת, אני מבינה את המניעים, אבל לי זה חשוב גם שם קצר, קליט, עברי, פשוט, אני 

 לא אוהבת את השמות המסורבלים.

 : חשוב שיהיה שם קצר?מראיינת

מדהים זה שם  עמית: כן, ואז, דרך אגב, וגם התייעצתי עם בת דודה שלי, ואז היא אמרה לי וואי שגית

 והיא נתנה לי את המשמעות כמו שהיא רואה אותה, והמשמעות מצאה חן בעיניי מאוד, ואז הלכנו על זה.

 : מה הייתה המשמעות?מראיינת

: היא אמרה, היא שמעה על זה איזושהי הרצאה שהייתה להם בבית הספר שלהם על מדרש של שגית

יא אמרה לי, זה היה מזמן, יש את המילה, , אני מנסה לשחזר מה שהעמיתשמות, אז הוא אמר שבמילה 

 פרושה ברית בין העם לאלוהים. למה היא אמרה, היא אמרה, אני מנסה רגע להיזכר... עמיתהמילה 

 : חשוב לך קשר לאלוהים? את מאמינה באלוהים?מראיינת

 : אני מאמינה אבל זה לא מהמקום הדתי. המשמעות הייתה מאוד יפה, זאת אומרת, תראי אנישגית

מסתכלת על המקרא, אני לא מסתכלת עליו במשמעות הדתית, אני מסתכלת על המשמעות החברתית, 

המשמעות הסיפורית היא מאוד יפה. המקרא יש בו דברים מאוד נפלאים בעיניי, אני לא רואה אותו 

כמשהו דתי. אבל כשהיא אמרה את ה.., כשהיא נתנה את הפירוש הברית בין העם לאלוהים, היה בזה 

, עמידתי. אבל אני מנסה להיזכר איך היא אמרה את זה. זה כאילו  דווקהשהו מאוד יפה, לאו מ

רק אלוהים אומר עמי, אם  ,ק. עמי זה כשאלוהים אומר לעם שלושאלוהים אומר עמי, מי זה עמי, בדיו

אנחנו מסתכלים במסורת היהודית, בספרות היהודית, והתי"ו מסמלת את הברית. היא אמרה שהיא 

 מעה איזה מדרש שם כזה. אז היא דיברה על זה ארוכות אני כבר לא זוכרת.ש

 ?עמית: ומה היה הדבר שגרם לך להגיד מראיינת

: חשבתי שעמית, השם הצליל, היה מאוד נחמד בעיניי. התחברתי לזה, משהו בתוכי מאוד התחבר שגית

 זה סגר את הרעיון, כן.  לצליל, וגם כשהיא נתנה את הפירוש שמאוד מצא חן בעיניי אז אמרתי,

 : חשבתם על שם משפחה, חשבת על שם משפחה?מראיינת

: כן, צודקת שכחתי, בהחלט. זה היה מאוד שיקול. לא רציתי שם ארוך מדיי, שמות קצרים. כי שם שגית

גם,  יהונתן, הוא ארוך, עכשיו אני חושבת שגם צריך לחשוב איך זה נשמע. רציתי גמליאלמשפחה הוא 

 זה נשמע ארוך, כבד, ולכן רציתי עם הברה אחת או שתי הברות. הונתן גמליאליעכשיו 

 : חשבתם על כינויים, כינויי חיבה, כשבחרתם את השם?מראיינת

 : לא.שגית

 : איך יניב היה שותף בבחירה, הוא הציע איזה שהם שמות?מראיינת

 שני שמות שאני לא אהבתי. : אם הוא הציע שמות, כן, הוא הציע שמות. בשלב מסוים הוא הציעשגית
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 : את זוכרת מהם? למה לא אהבת?מראיינת

ל זה נשמע לי קצת.. את יודעת.. ו.. קודם כדולב, שממש לא התחברתי. זה לא.. כשהוא אמר דולב: שגית

 אני אוהבת פשוט, רגיל, לא ..מתנשא פלצני.

 : את לא אוהבת שם מיוחד?מראיינת

 לא :שגית

 : למה?מראיינת

, שזה.. זה קצת קיטשי, יש גם כאלה שמיוחדים על גבול ניראלד במה? יש גם שמות כמו : מיוחשגית

 , אבל אני מכבדת את ה...יהקיטש בעיני

  ?: בעינייךמראיינת

: אז זה תלוי גם איזה מיוחד, האם זה מיוחד על גבול הקיטש? אני לא אוהבת, זה נשמע לי מתחכם שגית

ם אני חשבתי איך אני מתחברת לשם, מבחינת התחושה שיש לי מדיי. אני בהחלט, כשאני נתתי את הש

נשמע לי.. הוא דולב בגוף כשאומרים את השם. חשבתי גם על הילד כשהוא יגדל, איך זה יהיה בין חבריו. ו

 הציע עוד שם, אני לא זוכרת מה זה היה. 

 : גם שם מיוחד?מראיינת

 : אני חושבת שזה היה מיוחד על גבול הקיטש.שגית

 : יש משהו באותיות שחשוב לך שיהיה בשם?ינתמראי

 : לא.שגית

 שלמקצועות שלכם הייתה השפעה על הבחירה?את חושבת : מראיינת

יכול להיות שכשהסבירו לי את כל הפרשנות, בגלל שאני מורה ללשון ויש לי ידע שהתחבר לזה, שגית: 

י וזהו, אני לא חושבת שהוא חשב על אבל יניב פשוט כשסיפרתי לו על השם הוא אמר יופי, מוצא חן בעיני

 זה יותר מדיי.

 יילודמתי התחלתם לחשוב על שמות? אחרי שקבעו את המין, אחרי שידעתם את המין של ה: מראיינת

 או שלפני זה היו לך שמות לבנות?

 אחרי שהוא נולדשגית: 

 ריון לא דיברתם על שמות?יכשהיית בה: מראיינת

כל ההיריון. הוא עלה רק אחרי שהוא נולד. כשהייתי כבר אחרי ניתוח לא עלה  עמיתדיברנו, אבל שגית: 

ימים בבית חולים, ביום החמישי, כשעמדתי להשתחרר לדעתי, מישהי הציעה  ארבעהקיסרי, הייתי כבר 

 לי את השם הזה.

 ריון לפני שילדת את עמית לא דיברתם על שמות?יאבל כשהיית בה: מראיינת

 דיברנו כל הזמןשגית: 

 גם על בנות?: ינתמראי

 ריון כבר חשבתי על שמות.יעוד לפני שהייתי בהשגית: 

 והיו שמות של בנות שחשבת עליהם?: מראיינת

 נועהלא, של בנים. אני לא מתחברת, אני לא התחברתי לאף שם של בת. ואם כן, אז עלה לי השם שגית: 

 מדי פעם.

 למה?: מראיינת

 ם.הצליל, אני אוהבת את הצליל של הששגית: 

 שם ישראלי? עהובנאמרת שחשוב לך שם ישראלי, את רואה : מראיינת

 כןשגית: 
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 בגלל התנ"ך?: מראיינת

זה גם בתנ"ך, נכון. עכשיו אני  נועההוא לא בתנ"ך, אה  עמיתתנ"ך.  דווקהשם ישראלי, לאו שגית: 

. זה צליל נועהל בחו"ל, אבל לא חשבתי על זה כשחשבתי ע נועהנזכרת שאחינעם ניני אמרה שקוראים לה 

 שאני אוהבת, זה צליל שמתחבר אליי. 

 יש לך עוד משהו להגיד באופן כללי על הבחירה בשם של עמית?: מראיינת

 .עמית ליאירשהתלבטתי הרבה בין שגית: 

 ?עמיתוכן  יאירומה את חושבת שגרם לך להחליט לא : מראיינת

 רת לשם.הרגשתי מאוד מחוב עמיתמאוד התחברתי, כשאמרו לי שגית: 

 רגשית?: מראיינת

רגשית. אני חושבת שקצת אולי הייתי מושפעת ועכשיו אני קצת כועסת על עצמי, אבל כשאמרו לי שגית: 

זה נשמע זקן, זקן מדיי", וכן אמרתי לך במהלך הראיון שחשוב לי גם איך עם החברים שלו, שיהיה  "יאיר

 צעיר והכול. היום אני חושבת שזו שטות.

 [מילוי השאלון צורך]הפסקה ל

, כלומר מאוד. איך זה מתבטא בחיים 5אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין", כתבת : "מראיינת

 שלך?

 כשפגשתי בעברי אנשים מתרבויות אחרות, ודיברתי איתם, זה היה מאוד מעניין ומרתק, זה היה..שגית: 

 במסגרת נסיעות לחו"ל?: מראיינת

"ל, וגם במסגרת הארץ שפגשתי פה אנשים. כשאני נוסעת לחו"ל תמיד גם במסגרת נסיעות לחושגית: 

יוצא לי להתחבר עם מישהו. טלפונים, להחליף. זה מאוד מעניין, אתה שומע איך הם חיים, איך הם 

 חושבים.

  1: ב"הלאום שלי הוא נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבת מראיינת

 .לא מסכימה: כתבתי שאני לא מסכימה. כן, נכון. אני שגית

. איך את מסבירה את 2 -ם" כתבת ציון נמוךלאומית בשבילי להיות ככל הלאומי : גם ב"זהותמראיינת

 זה? 

: כן כי זה דומה. זו לא אותה שאלה. כי זהות לאומית בשבילי זה לא חייב להיות ככל לאומים שגית

רה שלנו, הלאום שלנו דומה אחרים. להיות עם זהות לאומית אני לא חייבת להיות כמו לאום אחר, במק

ללאומים אחרים. יש אנשים שיש להם זהות לאומית מאוד חזקה ומאוד ייחודית להם, והם לא דומים 

 ללאומים אחרים, זה לא אומר ש.. זה לא בהכרח. 

 : תתייחסי לזהות הלאומית שלך, מה זה בשבילך?מראיינת

מה ללאומים אחרים, אבל זה לא אומר שזה אני מרגישה שהלאום שלנו דו -: זהות לאומית בשבילישגית

must זה שיש לי זהות לאומית זה לא אומר שבהכרח אני חייבת להיות.. או שאני לא מבינה את המשפט .

או שהוא לא מנוסח טוב. אני הבנתי את זה שהאם זהות לאומית בשבילי זה שאני חייב להיות נבדל 

 בעיניי.  מלאומים אחרים או להיות דומה. לא, זה לא קשור

 ם או שהלאום שלנו שונה?אם יש משהו משותף בין כל הלאומי : זה יותר מהמקום שלמראיינת

: יש משהו, אבל בשבילי זהות לאומית, אני שואלת את עצמי מה זאת זהות לאומית בשבילי, זה לא שגית

 להיות כמו כולם, לא.  -הדבר הראשון שעולה לי לראש 

 דל, אז מה זה בשבילך?: אבל גם לא להיות נבמראיינת

 : מה זה זהות לאומית? זה מי אני מההיסטוריה שלי.שגית

 : איך זה ביחס לאחרים? זה שונה או דומה?מראיינת
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: מה התפיסה של זהות לאומית בשבילי לעומת מישהו מארצות הברית? זה לא שהלאום שלנו שגית

 דומה. התפיסה של מה זה זהות לאומית?

גבי הלאום שלך. את תופסת לאומים אחרים כדומים לך או כשונים ממך. את : התפיסה שלך למראיינת

 כתבת לא לשניהם אז חשוב לי לדעת מה כן. 

: אני חושבת ש.. יש בעיה בניסוח של השאלה או שאני מבינה לא נכון. מבחינתי הלאום שלנו הוא שגית

מים. אבל כששואלים אותי על יכול להיות דומה.. אני מסתכלת על העולם המערבי, יש דברים מאוד דו

הזהות הלאומית שלי, לא עולה לי בראש דבר ראשון שהזהות הלאומית שלי זה שאני חייבת להיות דומה 

 לזהויות לאומיות, אלא אם כן אני לא... את מבינה מה אני אומרת?

 : כןמראיינת

כתבת ציון   - כלל": "ההחלטות החשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת המראיינת

 מאוד גבוה בכל השאלות שנגעו לנושא הזה.

 : החלטות החשובות בחיישגית

שזה  5וגם "לפני הכול אדם צריך לחשוב על עצמו" כתבת  6: וגם החלטות בכלל בחייך כתבת מראיינת

 גם יחסית גבוה, מה עומד מאחורי זה, על מה חשבת כשענית על זה?

אלה כהחלטות החשובות באמת בחיים. באופן כללי אני לא שמה את : אני התייחסתי לשאלות השגית

עצמי לפני אחרים. אם למשל אני צריכה עכשיו ללכת לאיזה שהוא סידור, שהוא חשוב, אני לא יודעת 

מה, נגיד לקנות בגדים, אבל בבית הספר זקוקים לי, אז אני אשאר בבית הספר. אבל כשמדובר על 

ני אצטרך עכשיו משהו שקשור לדברים מאוד מאוד חשובים, אז אני ההחלטות החשובות בחיי, אם א

אשים את עצמי לפני. החלטות שהם בסדר, אבל הן לא ברומו של עולם אז אני מוכנה לשים את הכלל 

לפניי. אם זה קשור לבן שלי, לילד שלי למשל, אז אני אשים אותו לפני אחרים. אם אני צריכה ללכת 

 זו החלטה חשובה בחיי.  –אז זה יהיה לפני בית הספר ולעזור לו כי הוא חולה, 

: "לפרסום ע"י חברות זרות או כלל עולמיות יש השפעה חזקה על בחירות הלבוש שלי". כתבת מראיינת

 שאת מושפעת. תני לי דוגמה.

 ?6או  5: כתבתי שגית

 5: מראיינת

פרסומות הן גם ככה של חברות ? אני חושבת שרוב הדווקה: אז זה לא כזה גבוה. של חברות זרות שגית

להתלבש  אז כן אני... הרבה פעמים אני מסתכלת, כן זה מעניין אותי כשאני מסתכלת על .., אני רוצה

אפנתי, כלומר דברים שבאפנה זה מוצא חן בעיניי, אני לא תמיד עושה את זה כי יש גורמים אחרים, אבל 

משפיע עליי, כן. לא הכול, יש דברים ש... בגלל  כן זה מה שהייתי רוצה. ולפעמים כשמפרסמים משהו זה

 . 7זה לא רשמתי 

 , למה בחרת ככה?5" כתבת ארצות הברית: "עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

: זו שאלה שאני התלבטתי, ואני חושבת שלא הבנתי אותה כל כך. עדיף לחיות כמו שאנשים חיים שגית

 . ארצות הבריתב

 ?ארצות הבריתה לחיות כמו ב: היית מעדיפמראיינת

, זאת אומרת אורח חיים, לא איפה ארצות הברית: לא, אני כשאומרים לי עדיף לחיות כמו אנשים בשגית

, סין, יפן או אינדונזיה אז אני ארצות הבריתלחיות. אז אם היו שואלים אותי אם היית רוצה לחיות כמו ב

 .ארצות הבריתאגיד 

 : ולעומת ישראל?מראיינת
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: מאוד דומה בעיניי, מאוד דומה בעיניי, פחות הפחד שלהם מפיגועים אולי. דרך אגב, אם ישאלו שגית

 אותי איפה את רוצה לגור אני אגיד בישראל. אז אולי אני לא עניתי נכון. 

, זאת אומרת שאתם 5: " כאשר אנחנו נופשים בחו"ל, אנחנו מעדיפים להישאר בארץ", כתבת מראיינת

 בארץ.מעדיפים להישאר 

 שאנחנו מעדיפים להישאר בארץ, באמת זה מה שכתבתי? 5: עוד פעם. לא כתבתי שגית

 : כןמראיינת

 כשאנחנו נופשים אנחנו מעדיפים להיות בארץ? לא, ממש לא. . אז לא כתבתי נכון. עוד פעםשגית: 

 מעדיפה בחו"ל. :מראיינת

לי בעיה אז אני לא נוסעת לחו"ל? אני כרגע  כן, בוודאי. רגע, להכניס לזה שאיפה שלי או עכשיו יששגית: 

שנים כשהוא יהיה מסוגל לטוס לחו"ל, אז אני  3מעדיפה לנפוש בארץ כי הבן שלי לא מסוגל לזה. בעוד 

 אעדיף בחו"ל.

זאת אומרת שהבחירה שלך כרגע לנפוש בארץ היא בגלל הבן שלך, אבל היית מעדיפה לנסוע : מראיינת

  לחו"ל.

כי אני גם אוהבת לטייל בארץ. אני מאוד אוהבת לטייל בארץ אבל לנפוש,  6י רושמת היית 6כן. שגית: 

 אבל כן, כרגע כן.
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 ראיון עם שליר"ע טו: 

 .שלך : תגידי מה שאת רוצה על השםמראיינת

 : שם פרטי או משפחה?שלי

 : פרטי.מראיינת

 .אומיאה, האמת, שאני אוהבת את השם שלי. נוח, קל להגיד, יחסית בין ל :שלי

 : חשוב לך שהשם יהיה בין לאומי?מראיינת

 : אה, נחמד לי שיודעים להגיד אותו.שלי

 : ולמה את קרויה ככה?מראיינת

: ההורים שלי בחרו, אין לו כזה משמעות, ככה ברגע האחרון, אחרי שנולדתי הסתכלו והחליטו על שלי

 השם. לא, אין לו איזה משמעות מיוחדת.

 ?דפנהבחרתם את השם : תספרי לי איך מראיינת

. האמת, שידענו ממש, דפנה: מצחיק, כי בדיוק היום בדרך הביתה היא שאלה: למה קראתם לי שלי

הכי מתאים, אהבנו את השם. גם  דפנהבערך, מתחילת ההיריון כשידענו שזו בת שנינו הגענו למסקנה ש

וא מתאים לה. גם עלי דפנה בעיקר במשמעות ה יש לו... המצלול יפה, הוא גם בין לאומי והוא גם...

 שמסמנים ניצחון ואהבנו את זה, גם שיח דפנה.

 : חשוב לך שתהיה איזה משמעות בעברית?מראיינת

 : כן.שלי

 : ומה עוד?מראיינת

. זה אותו מקור. הרי דפני... בחו"ל זה דפנה: שיהיה נוח להגיד אותו, לפחות. את יודעת, למרות ששלי

 . זה בעייתי מהבחינה הזו.חבצלתשמות מורכבים יותר כמו , זה לא כמו דפנהאפשר להגיד 

 ? חשבתם על זה?[מלרע]ב דפנהולא  [מלעיל]ב דפנה: למה מראיינת

 לאלון לא היה אכפת, אבל אני יותר אוהבת. דווקה. דפנה: כן, אני פשוט יותר אוהבת שלי

 : את יודעת למה? יש לך איך להסביר את זה?מראיינת

לדעתי, לא ככה צריך להגיד את זה, למרות שעלי דפנה  א. קונוטציה שלי הוא...ב [במלרע] דפנה: שלי

מסתדר לי בקונוטציה שלי מתחכם  [מלרע]ב ודפנה. [עילבמל] דפנהאבל בדרך כלל אומרים  ,אומרים ככה

 כזה, בא לי פחות טבעי.

 : היו עוד שמות שעמדו על הפרק?מראיינת

 זה.היינו ממש סגורים על  - דפנה: לא, שלי

 : הייתם בטוחים?מראיינת

 : כןשלי

 : היו לכם גם שמות לבנים לפני הסקירה, או שחיכיתם לסקירה?מראיינת

, אני זוכרת, שהוא ממש היה ברור ממש דפנה. התחלנו לדבר על שם ודפנה: לא, פשוט ידענו שזה שלי

 מהתחלה.

 : לשניכם?מראיינת

 : כן.שלי

 : ומאיפה הוא עלה?מראיינת

 רת כבר.: לא זוכשלי

 : זה שם מיוחד בעינייך? מראיינת
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, למשל, גם כשאני הייתי ילדה, אני חושבת שלי: כן, מההיבט הזה שהוא לא מאוד נפוץ היום. גם שלי

שהוא עוד היה פחות נפוץ מהיום וזה נחמד שאין המון כאלה, שזה לא שתיים בכל כיתה. אז גם את זה 

 אהבתי.

  ?27להב: אמרת שתכננת שם אמצעי, מראיינת

 ,בלהזה על שם סבתא שלי, שנפטרה ממש בתחילת ההיריון שלי. ומאוד אהבתי את סבתא  בלה: שלי

 בכלל מאוד אהבנו אותה במשפחה. זה שם יפה ויש לו, כאילו, משמעות.

 : למה לא שינית אחר כך?מראיינת

י אמרתי לה ואז אנ בלה: כבר לא רציתי להתעסק. האמת, שאחותי אמרה שהיא לילדה שלה תקרא שלי

 שאני שמה לה שם שני. בסוף מפה לשם...

 ? חשבת על הקיצור הזה?דפי: חשבת על שמות חיבה, כי ראיתי שאת קוראת לה מראיינת

 : לא, זה לא מתוכנן, זה ספונטני.שלי

 ?[מלעיל]ב לאלה: אז נעבור מראיינת

מצוא שם. היה לנו מלא , האמת היא, שהיה הרבה יותר קשה לאלה [מלרע]באלה  דווקה: לא, היא שלי

אלון מאוד אהב. האמת  – אלהרעיונות. לא הגענו לאף הסכמה למשהו ששנינו רוצים במשך ההיריון. 

יש לזה גם חלק של אותו נושא. אני לא חשבתי על זה אבל זה גם  לדפנה,זה טיפה מתאים כזה  שא.

 . אלוןמתאים ל

 את מתכוונת? "...אותו נושא": מראיינת

הציע בתחילת ההיריון, באיזה שהוא שלב, אבל לא רציתי לא כל כך  דווקהשיחים. הוא : צמחים, שלי

 .אלהאהבתי 

 : את יודעת להגיד מה לא אהבת?מראיינת

. לא הגענו יסמין, הוא לא רצה יסמין: לא יודעת, לא התלהבתי ממנו. היה לנו כל מיני...אני רציתי שלי

גם עבר  שיר, חשבנו, ויכול להיות שתוםות לשמות היה? למשהו ששנינו באמת רוצים. איזה עוד רעיונ

פתאום העליתי. ממש לא היינו סגורים על עצמנו. בקיצור, ואז,  ליבישמה. ממש כמה ימים לפני הלידה 

? והוא ככה 'רגע חכי'... ליבי'איך שהיא נולדה אני כזה מסתכלת עליו, אני אומרת לו 'נו, נקרא לה 

. ואז היא מסתכלת דפנה'היא שאלה 'יש לך עוד ילדים'? אמרנו 'כן,  -חמודההיא הייתה מאוד  -המיילדת

התלהב ושלח ישר אס אם  ]הבעל[ . ואז הואלדפנה'. זה אנרגיה טובה וזה מתאים אלהעלינו 'תקראו לה 

 נולדה". בזה זה נגמר. נגמרה ההתלבטות. אלה יחזקאליאס לכולם "

 ? הזה שנמצא בפנים : חשוב לכם ה"אל"מראיינת

 .godsה "אלה"וגם  ,"אלה"לק מהמשמעות גם. זה גם הרי השיח זה חכן, : שלי

 : אתם מאמינים באלוהים?מראיינת

 : לא.שלי

 : אתם חילוניים?מראיינת

 : כןשלי

 : את זוכרת תגובות מיוחדות מהסביבה?מראיינת

טועים אלא אני עוד לא רק שכאילו  [מלרע]ב לדפנההרבה, כאילו, מתקנים אותי  – [מלעיל]ב דפנה: שלי

 נראה לי, שיותר מתחברים לשם הזה. – אלהאומרת ומתקנים. 

 : במשפחה היה משהו שאת זוכרת?מראיינת

                                                 
 .בלהבשלב מילוי טופס הפרטים האישיים ציינה האם כי היא תכננה להעניק לבתה הבכורה את השם האמצעי  27
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תם לפני, לא פתחתי את זה לדיון. כבר הודענו איך י: לא משהו מיוחד, כי גם לא כל כך התייעצנו אשלי

 קוראים להם אז אף אחד...

 : אתם עובדים גם מול חו"ל?מראיינת

 : כן.שלי

 : את חושבת שיש לזה השפעה על הבחירה?מראיינת

דבר חיובי שזה גם בין לאומי  ציפית המקצוע או שבאופן כללי. זה נראה לי: אני לא יודעת אם ספשלי

 השם.

 : למה? את רואה אותן גדלות שם?מראיינת

ת, מטייל, עובד עם : לא, אין לי איזה תכנון כזה, אבל זה תמיד יותר נוח כשאתה מסתובב במקומושלי

שזה מאוד נוח בעבודה. אין בעיה להגיד שלי נבו השם המקורי שלי זה  –אנשים. למשל, אני רואה עכשיו 

כולם מסתבכים אתו, לא מצליחים לזכור איך  – יחזקאלימבינים. מכירים. ועכשיו השם שלי זה  את זה.

 קוראים לי. זה קצת מפריע. 

 בחרתם את השמות שלהם?: חשבתם על שם המשפחה כשמראיינת

: רק בקטע שאומרים את זה יחד וזה נשמע טוב. לא ניסינו להתאים לשם משפחה אלא בדקנו שזה שלי

 עובד.

 : הבנתי. שם אמצעי לא חשבת לתת לאלה? מראיינת

 : לא, ירדתי מהעניין.שלי

 : יש לך עוד משהו להגיד על הדרך שקראתם? על הבחירה?מראיינת

 .דפנה ואלה ואלוןוצה משתיהן. אני רואה את זה ביחד, את העניין של : האמת, שאני מרשלי

 הצלחתם להגיע להסכמה?  –: והתהליך עצמו מראיינת

זה היה מאוד מהיר, וכן הגענו ממש ישר להסכמה. אני אפילו לא חושבת שהיה עוד שמות  דפנה: עם שלי

ותר מורכב אבל זה לא שהיה איזה זה באמת היה י אלה. עם דפנהמועמדים. כאילו, ידענו שנקרא לה 

 תהליך, כאילו, לא היה מריבות סביב הבחירה.

 : היה חשוב לכם ששניכם תאהבו את זה ולא שאחד יבחר?מראיינת

 : כן.שלי

 שאלון[ צורך מילוי ה]הפסקה ל

 . תנסי להסביר מה עומד מאחורי זה.5: ב"אנשים מתרבויות אחרות מעוררים בי עניין" כתבת מראיינת

: אני אוהבת לדבר עם אנשים ממקומות אחרים, בעבודה הקודמת שלי למשל הייתי חשופה להרבה שלי

 אנשים מחו"ל, וזה מאוד עניין אותי להכיר אותם, את החגים שלהם, המסורת.

, וב"זהות לאומית בשבילי היא להיות 5: ב"לאום שלי נבדל ושונה מלאומים אחרים" כתבת מראיינת

 . תסבירי למה זה דומה.4כתבת ככל הלאומים האחרים" 

כי מצד אחד הלאום שלנו מאוד ייחודי כי הוא לאום שהוא גם דת, אבל מצד שני כל לאום הוא  :שלי

ייחודי, וכל אחד חושב שהוא הכי מיוחד והכי ייחודי, אז כנראה שכן יש משהו דומה בין כולם. אולי בגלל 

 זה רשמתי ציון דומה.

חשובות בחיי נקבעות לפי טובתי האישית ולא לפי טובת הכלל" ובכל "בהחלטות ה : אוקיי,מראיינת

 . תסבירי מה עומד מאחורי זה.4ל 3הגרסאות של ההיגד הזה כתבת בין 

: אני חושבת שאנשים שחיים בחברה, שזה כולם בערך, צריכים להתחשב בחברה. אני לא אומרת שלי

 זאתי, אבל זה כן במודעות שלי.שאני תמיד עושה את זה או שכל החלטה שאני לוקחת היא כ

 : תני לי דוגמה.מראיינת
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: אההה... נגיד למחזר אשפה, למרות שזה לוקח זמן, לתת לבעלי לנסוע למילואים, גם כשזה לא שלי

 מתאים לי ולא מסתדר, או קשה. 

" : הבנתי. ב"לפרסום ע"י חברות זרות או כלל עולמיות יש השפעה חזקה על בחירות הלבוש שלימראיינת

 . מה זה אומר?4כתבת 

 .4-: אין לי דעה מיוחדת לכאן או לכאן, בגלל זה השלי

, גם זה כי אין לך דעה מיוחדת 4" כתבת ארצות הברית: גם ב"עדיף לחיות כפי שאנשים חיים במראיינת

 בנושא?

, כשהייתי ילדה, בשליחות עם ההורים. זה לא מקום רע לגור בו ארצות הברית: האמת שלא. גרתי בשלי

אבל זה גם לא עדיף מלגור כאן. בכל מקום יש יתרונות ויש חסרונות. שום מקום לא מושלם. כרגע בגלל 

 שנתיים, לא יותר.-הילדים, הייתי נוסעת לגור בחו"ל, כי זה חוויה, אבל לשנה

 ?ארצות הברית: היית מוכנה לגור בכל מדינה, או רק במראיינת

 או בהודו.  : כן, בכל מדינה מערבית, לא במרוקושלי

 : כתבת שאתם מעדיפים לנפוש בחו"ל ולא בארץ. מה יש שם שאין כאן?מראיינת

: תראי, שאלת מה אנחנו מעדיפים, אז התשובה היא באמת חו"ל, אבל לא תמיד זה אפשרי מבחינה שלי

 כלכלית או מבחינת הילדות, ואז אנחנו כן מטיילים בארץ, ונוסעים נגיד לאילת או לים המלח.

 : ולמה אתם מעדיפים חו"ל?נתמראיי

: כי זה כיף לראות עולם, אנחנו כן נוסעים כמעט כל שנה, טועמים טעמים חדשים, רואים נופים... כל שלי

החוויה היא יותר מסעירה, יותר מעניינת, גם לילדות אגב, אבל אני לא בטוחה מה הן יזכרו מזה, אז 

 לפעמים זה באמת בזבוז כסף.



- 253 - 

 

 

 כתבות  .3

 
 :א כ'

 לייק: הפרטי הנבחר השם

לבני הזוג ורדית וליאור אדלר מהשרון נולדה תינוקת  'מעריב'(: 16.05.11נימוקי האב בלשון הכתבה )

בשבוע שעבר, וכמו הורים רבים אחרים גם הם התקשו למצוא שם שיתאים לבת החדשה. בגלל אהבתם 

, ועכשיו הם חיפשו דבשו יפאהגדולה לבישול הם העניקו לבנותיהן הראשונות את השמות המקוריים 

אחר שם מקורי לתינוקת הטרייה, שיתאים למשהו אחר שהם אוהבים. הפתרון נמצא בתום דיונים 

. כך הפכה לייק אדלר לתינוקת הפייסבוק לייקארוכים ושיטוטים ברשת הפייסבוק: השם יהיה 

שר. "בדקתי שאין עוד כי זה שם מודרני וחדשני", מספר האב המאו לייקהראשונה בישראל. "קראנו לה 

שם כזה בארץ. זה היה התנאי העיקרי בשבילי". הוא מודע לכך שהשם הלא שיגרתי יעורר תגובות רבות. 

", הוא אומר. "כולם חשבו שאני צוחק, אבל זה לייק"המשפחה שלי לא האמינה לי שבאמת קראנו לה 

. זו פשוט אהובההעדכנית לשם  באמת השם שלה". יש לו גם הסבר הגיוני לבחירה: "לדעתנו זו הגרסה

 'אהבתי'".  -הדרך שלי להגיד לילדה המקסימה שלי 

: האב הסביר כי הוא חיפש נימוקי האב בתכנית הרדיו 'הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס' )בלשוני(

באינטרנט שם מקורי שלא נעשה בו שימוש. כך הוא גם ניסה לעשות עם  שתי בנותיו הקודמות. עם זאת 

יה מעוניין בשם כלל עולמי, אשר יעביר את תחושת האהבה שהוא ואשתו חשים כלפי ילדתם הוא ה

 הקטנה.

 : מעריב nrgתגובות נבחרות שהועלו לכתבה באתר 

 ל המון מזל טוב להורים המאושרים!וא. קודם כ

 ל שם...ואני חושבת שזה רעיון מגניב וחדשני, אני לא מבינה מה חוסר הפרגון הזה... בסך הכ

 ;(http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html ,17.05.11)בלו לייק! אתם אחלה :( ק

ב. אנחנו יהודים, שם עם קצת קדושה לא יזיק לאף אחד. ככה זה כשרוצים להיות ככל העמים. יהודים 

 ;(http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html ,17.05.11)התעוררו 

ג. אני מיוחד! אני מיוחד! אני מיוחד! זה העיקר. כל השאר לא משנה. בדיוק התיסמונת של ''אני רוצה 

הו. הורים יקרים, אתם ממש לא להיות מפורסם'' בלי שום קשר לתחום או הצטיינות אמיתית במש

מיוחדים, יש כמוכם מליון בשקל. אנשים קטנים ופתאטים שמתאמצים להיות מיוחדים. האנשים 

המיוחדים באמת לא מתאמצים. זה יוצא להם בזמן שהם עסוקים בדברים אחרים. יש להם שמות כמו 

 מארק צוקרברגאו אפילו  בנימין זאבאו  אלברטאו  שמעון

(http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html ,17.05.11); 

נשמע שם  לייקד. למרות שזה נראה מוזר ויכול להיות שזה בגלל שזה קשור לרשת החברתית.. אבל 

 " פה באמת נפלתם פאיאמריקאי ונחמד.. הבעיה שלי זה השם "

(http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html, 17.05.11); 

ה. שמות לילדים זה לא הזמן להיות יצירתיים. תקנו כלב ותעשו איתו מה שאתם רוצים, תפתחו עסק 

 כם.ותקראו לו איך שאתם רוצים, צאו לטייל ותצרחו כמה שבא ל

את הרצון והדחף לשנות משהו בעולם ולהיות מיוחדים תעשו במקומות אמיתיים, אל תפילו את זה על 

 חיים של ילד אומלל ותמים 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html
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(http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html,16.05.11); 

 
 כ' ב

 "גאולה וגדעון, יונית ועידו, זה בשבילכםבה "קטע מתוך הכת

  14.05.2013לי גולן, 'זמנים מודרניים', -מאת שיר

: "זה די אמלי, אריאל ואייל –עיתונאית הספורט אופירה אסייג מסבירה את ההבדל בין שמות ילדיה 

ת. התחלנו עם מקרי. אמלי הייתה ארבעה ימים ללא שם. רצינו שם שיתחיל בא' ועברנו על רשימות ארוכו

השמות העבריים, אבל לא מצאנו משהו מתאים. רציתי משהו שיתחבר לי מיד כשאראה אותה. ואז, כמה 

. וזהו. היה ברור מיד שזה השם של המלכה אמלישעות לפני שיצאתי מבית החולים, גילי בעלי הציע את 

ם אחד נעבור למיאמי ואז שלי. הוא כל כך מתאים לה, היא מיוחדת כמו השם שלה, ומי יודע, אולי יו

התקשר ושאל אם יוכל להציע שמות.  ,זאב ,אנחנו מסודרים בקטע שלה ]...[ כשנכנסתי להיריון שני, חמי

נעניתי.  – אריהלזכר אביו  אריאלהסכמתי מיד. הוא הסבא הכי טוב בעולם, ולכן כשהוא הציע את השם 

שלישי ביקשתי מחברים שיעזרו לי למצוא שם זה שם עם משמעות ענקית, תנ"כי לגמרי ונהדר. בהיריון ה

שמתחיל בא' וכולל גם את האותיות ל' וי', כי כל אחד מהילדים שלי הוא האלוהים שלי. איל ברקוביץ' 

, אבל איילהתעצבן עליי שאני לא לוקחת בחשבון את השם שלו, והיה לי ברור באותו רגע שאקרא לילד 

יותר ישראלי, וזה ממש לא מפריע לי. חשובה  איילל בינלאומי ושניהם בעלי צליאריאל ו אמליעם שני י'. 

 לי המשמעות".

 

 ופוסטים בלוגים .4

 
 ב' א

 סלב יקר, מה נסגר עם השם שנתת לתינוק שלך?

 31.07.2012ידיעות אחרונות, מדור משפחה,  – 'Xnetמאת דליה נוימן  'אתר רשומה 

3096478,00.html-http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L 

יום אחד בג'ימבורי הרגשתי שהילדים שלי עם השמות העבריים שלהם במיעוט. לא מעט מפורסמים 

 , וונאבי?מובילים את המגמה עם שמות כמו אלמה, הלנה ומונה בלה. לדעתי זה... איך אומרים בעברית

התקשרתי לאבשלום  לא חושבת שהנטייה שלי לשמות עבריים היא חריגה. נגיד, לפני שהבכירה נולדה,

יש לי איזה עניין עם השפה  קור להתייעץ איתו על שמות. זה חריג? כן, אה? קצת. אוקיי. זה נכון.

 העברית. מאוד אוהבת אותה.

ואללה(, שנראה  ת עברית והנה ביטוי לועזי. ובכן,לפני שנים די רבות התחיל טרנד )אמרתי שאני אוהב

משונה בהתחלה, של חזרה לשמות עבריים ישנים, מקראיים כאלה. יובל בנאי ואורלי זילברשץ קראו לבן 

. נעמייצא ממחשכי העולם הדתי חרדי ללב שנקין.  דוד. אהרון. דודו גבע קרא לבן שלו אלישעשלהם 

 .מיכאל

הישראלים. השמות  נכס בשבילנו, יהמסורת היהודית והעברית היא בעיני התחברתי לסגנון הזה בקלות.

האלה מחברים אותנו לטקסטים חשובים וגורמים לנו להכיר אותם קצת יותר. העמוסים בדרך כלל 

ם הראשונים. ייודעים משהו על משנתו של הנביא הרלוונטי. היותמים מכירים את אחד המשלים הפוליטי

 כירות גיבורות נשים נדירות ומרתקות.הרּותיות והיעליות מז

ככה גיליתי,  אבל לא מזמן הייתי בג'ימבורי פופולרי, שבו הילדים מדביקים לחולצה עיגול עם שמם.

התגלצ'ה  רומי-אלה בתימהון גובר והולך, שהילדים שלי עם השמות העבריים שלהם הם כמעט מיעוט.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/241/050.html
http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L-3096478,00.html
http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L-3096478,00.html
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קפצו בטרמפולינה. עולים חדשים? ממש לא.  יטומו רויטיפסה על החבלים,  מוריןלארגז הכדורים, 

 ההורים שלהם דיברו עברית שוטפת במבטא מהרצל פינת ז'בוטינסקי.

גם לתופעה החדשה יש  –כמו שלטרנד הקודם, של שמות עבריים ואפילו מיושנים, היו מובילים סלבס 

וקות שמות כאילו לא סימנים כאלה. אנשים מוכרים וידועים, כולל האינטליגנטים שבהם, נותנים לתינ

זוכרים את הבלוג של מאי מארץ נהדרת? אחת  .'גבעתיים ונתניה כאן, אלא בוורלי הילס וגריניץ' ווילג

תה פרודיה. מפתיע מאוד שאנשים נותנים שמות י. שם ברור שזו הימלני בוסקילהתה יהדמויות שם הי

 כאלה בשיא הרצינות.

? אני פוליצחיקה, חכמה )ומתלבשת נפלא(. אז מאיפה באה אני מאוד מעריכה, למשל, את עדי אשכנזי. מ

לא רוצה לפגוע בתינוקת רכה אז לא אזכיר כאן מערכון רלוונטי של מונטי פייטון, אבל אחרים יזכירו לה. 

 תמיד.

נטע גרטי! שחקנית שכל הופעותיה אומרות עדינות מתוחכמת, חורכת את הבמה כאופליה המלכותית או 

! נכון, גם אני הייתי רוצה לפעמים הלנה? הלנהיך קרה שהיא נתנה לבתה את השם גרושה טובת הלב. א

לחיות בתוך אגדות המיתולוגיה היוונית )רק אם קוראים אותן בזהירות. כשמעמיקים מגלים עולם מאוד 

 )אבל זה לא האולימפוס כאן, במיוחד לא באוגוסט(. פו בסרט "מתמורפוזה".צ ,אכזרי כלפי נשים

זה באמת שם מלכותי. הוא מזכיר לי את אן שרלי האופטימית ואת אן קירין  אןרותם סלע היפה, 

ה הסודית. שתיהן לא מפה. אני מבינה את הפנטזיה, אבל לקרוא לילדה בשם יהאמיצה מהחמישי

 ל.פנטסטי נראה לי קצת מבלב

הלוואי עלי.  – שאפו. את רוצה להיות גדולה מהחיים –ודורית בר אור. את שערורייתית ורב תחומית 

. אני יודעת שבכך שאני מזעזעת אני קופצת בדיוק לרובריקה של נשים משעממות מונה בלהאבל 

 !?מונה בלהוטרחניות. לא אכפת לי. 

בא' זה לא שם  אלמהשל בחירות לא רגילות. גם , אבל גיל הוא באמת סמן מיילוגיל ריבה קרא לבן שלו 

גיא פינס ורותי רודנר שילבו  עברי, הקוראת גל גדות, אבל את נגיד באמת מחלקת את חייך בין כאן לשם.

 לאחותו. אנהלבן הגדול ו דוידמגמות עם השמות 

ו יותר זה פרובינציאלי, זה עלוב. במקום לקרב אותנו לעולם הגדול והמתקדם זה רק משאיר אותנ

. זה אמיתי. הדוגמאות האחרות שהוזכרו כאן הן, רועיוב רפאל, בגלילבנטינים. יש גאווה בדניאלה, ב

 קישקוש. וונאבי.-בעיני, מגה

 .. לו אני מאמינהדילןורק לאביב גפן מותר לקרוא לבן שלו 

 
 
 ב  ב'

 כשהיא נולדה ידענו שהיא פשוט היילי

 05.08.2012דיעות אחרונות, מדור משפחה, י – 'Xnetמאת אור אלתרמן  'אתר רשומה 

3096578,00.html?dcMaa=1-http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L 

ברנע מתעצבנת -קאלי. אור אלתרמןשמות של ילדים צריכים לבוא מתוך חיבור רגשי ולא על סמך נתון לו

 מהפוסט של דליה נוימן, המבקרת מפורסמים שנותנים לילדיהם שמות לועזיים.

לפני שנתיים וחודש ביצעתי פשע נגד מדינת ישראל ואפילו לא ידעתי. בן זוגי ואני קראנו לבת שנולדה 

זי, שאם להיות לגמרי כנים , ירחם השם. שם לועהיילי. קרןאו  מיכל, לא שרהאו  רות. לא היילילנו: 

פוסט שבו בחרה להתייחס לסלבס  דליה נוימןרסמה א ידענו מה המשמעות שלו. השבוע פאפילו ל

http://www.third-ear.com/Title/54246/Metamorphosis
http://www.third-ear.com/Title/54246/Metamorphosis
http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L-3096578,00.html?dcMaa=1
http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L-3096578,00.html?dcMaa=1
http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L-3096478,00.html
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לא סלב, אבל הטור הזה עיצבן הישראליים שנותנים לילדים שלהם שמות לועזיים. אני אמנם עדיין 

 .וזה באמת לא נראה לי משנה אם אתה סלב או לא .באופן אישי

הלכנו להמון  .חודשים אחורה. אפילו יותר. בימי הרווקות שלנו חיינו מוזיקה 9אבל בואו נלך עוד 

 הופעות, נסענו לפסטיבלים בעולם, התחתנו במועדון הופעות והתאהבנו ביחד בזמרים וזמרות. אחת

תה היילי וויליאמס מלהקת "פארמור". אהבנו את הלוק יהזמרות שפיתחנו אליה סוג של אובססיה הי

ודי מהר היה ברור לנו שלבת שתהיה לנו נקרא  ,שלה, את המוזיקה שלה, את החוצפה והחדשנות שלה

  , בהשראתה.היילי

ו לפתח תאווה לא ברורה ריון, כשההורמונים כנראה גרמו לי לעשות דברים מוזרים כמיאבל במהלך הה

. וחיינו עם אלינשמע זר מדי, אז החלטנו להתפשר ולקרוא לה היילי לתפוחים ירוקים, פתאום חששתי ש

, שם שמאוד אהבנו את המשמעות שלו טוהרזה בשלום. יחסי. במקביל החלטנו שהשם השני שלה יהיה 

 .ילי טוהר אלתרמן ברנעהי -ואהבנו את העובדה שהוא יסתתר בשם הגם ככה בלתי אפשרי שלה 

הסתכלנו אחד  בלידה מאוד לא פשוטה. שעה אחרי שנולדה, בחדר ההתאוששות, 37היילי נולדה בשבוע 

. הצליל, החיבור הרגשי שלנו לשם, הדבר היילייה וידענו, אחרי שראינו אותה, שהיא פשוט יעל השנ

  ל פשוט היה שם, אצלה.והמיוחד הזה, הכ

משבשים לה את השם באותו האופן וכולם מגלים שאין להם מושג בלהקות  אז כן, מאותו הרגע כולם

. והיילי רואה "פרפר נחמד" ו"ססמי סטריט", יודעת לספור עד הייליפאנק רוק, אבל היילי היא כל כך 

אוכלת חומוס וטופו, לומדת לחלוק עם החברים שלה, מגלה חמלה בלתי נגמרת  ABC -עשר ולשיר את ה

  מבחינה בין גזע, צבע, דת או מין ולא מפסיקה לפזר אהבה מסביבה.לבעלי חיים, לא 

היילי כבר ביקרה בניו יורק ויודעת לספר שיש שם פארק וסנאים. היא יודעת שהיא גרה בתל אביב ושיש 

  יתה בשוויץ והדודה שלה חזרה מהודו.יפה חתולים והיא יודעת שסבתא ה

מבוגרים שאני מכירה, אבל היא בעיקר לא שופטת אף בגיל שנתיים היא פחות פרובינציאלית מרוב ה

כולם חברים שלה והיא אוהבת אותם  - מאיה, דניאלה, ריו, לירי ופנתראחד בגלל השם שלו. מבחינתה 

  אותו הדבר. כולם חלק מהעולם שלה והוא רחב בדיוק כמו הלב שלה.

על סמך נתון לוקאלי ולא על להחליט ששמות מקרבים אותך למקום שלך זה פרובינציאלי. להעניק שם 

סמך חיבור רגשי, זה עלוב. במקום לקרב אותנו לעולם הגדול והמתקדם, בו שמות נבחרים על בסיס 

הצליל שלהם והמשמעות הפרטית שיש למעניקים אותם, זה רק משאיר אותנו יותר לבנטינים. יש גאווה 

, שכל מה אלבהאו  מיקה, היילייתי מ. זה אמיתי. אבל זה לא פחות אמרועיוברפאל , בגלי, בדניאלהב

  שמשנה זה איזה מין בני אדם הם יגדלו להיות.
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 קטעי פורומים .5

 

 פ' א

 בחירת שם לתינוק: איך מגיעים להחלטה?

 06.08.2013-ב נשלף mako ,15.12.2010מאת נטעלי גבירץ, אתר 

724c3c7be50ec21006.htm-babies/education/Article-family-http://www.mako.co.il/home 

 

ישנם הורים שיודעים בדיוק איך ייראה חדר התינוק, מה יאכל ומה ילבש, אבל רק בנושא אחד הם עדיין 

וז מה היו ההתלבטויות, אילו שמות נפסלו מה יהיה שמו של הרך הנולד. שאלנו את גולשות תפ –חלוקים 

 ומתי הבינו שהגיעו לשם המושלם.

 להצדיק שתצטרכו קטנה אחת בבחירה מדובר ומלחיץ. מרגש עניין היא החדש תינוקל שם בחירת

מתישהו,  תגיע החברים או משפחהה מבני שהביקורת להניח החיים, וסביר כל מאחוריה ולעמוד

בכיתה"  כאלה עשרה עוד לו רגיל? מסכן, יהיו כך כל שם למה ?אוריכמו: " משפטים לשמוע כשתצטרכו

 עם שם? התייעצנו בוחרים זאת בכל איך אז ?אותו" הקרצתם הזה? מאיפה ההזוי השם זה ? מהענן" או

 שיספרו הבחירה, וביקשנו את לאחרונה בתפוז, שעשו ו'הורים לפעוטות'  'לתינוקות 'הורים פורום בנות

 .הנבחר לשם הגיעו כיצד

 נולד לבחירה. כשהילד הגענו לא עדיין ת, אבלשמו על חשבנו הבכור של היריוןה תקופת "בכל

לי,  שניתנה המתנה על לאלוהים תודה אמרתי התרגשות, של בכי כדי , תוךיעלי אותו הניחה והמיילדת

 הוא מתן התרגש, כי הוא ההחלטה על לבעלי . כשסיפרתימתן שמו: נולד ומדהימה. כך קטנה מתנה

 (17)ליאתה מתנה".  אכן

 זה לפני יתפנה. הניתוח שחדר חיכינו כי הזמן, את להעביר כדי תפוז של לפורום גלשתי החולים "בבית

איתו.  שלמה הייתי לא אני אבל השם את אהב בעלי .אלכסה עם ונשארנו שמות, הרבה על חשבנו

 דיברתי .הזה לשם מיד התחברתי ואני[, אוריאן] הפורום מגולשות אחת של שמה על יעיני נפלו פתאום

 הנהדר הרופא ידי על יולדה נהדר. כשהילדה שם שזה כוללת הסכמה והייתה משפחה ניב ועם בעלי עם

 )טינה אוריאן(". אוריאןואמר:  בעיניים לי הסתכל והוא שמה מה בעלי את שאלו בנו, שטיפל

 של בידיים עדיין והיה יצא רק הלידה, כשהתינוק בחדר . עודנווהו נירנבחרים:  שמות שני לי "היו

 והסתכלתי לתינוקייה לראשונה והלכתי למחלקה כשהועברתי .'נווה זה לה: 'תכירי, רתיהמיילדת, אמ

. ניר כמו נראה לא הוא כי עבורו אחר שם לי היה . לאנווה לא שהוא כך כל לי ברור היה עליו,

 שלי הייתה וההחלטה הורית, חד אם שלי. אני לילד שהתאים שם אף מצאתי ולא יומיים התלבטתי

 ועל צלצל הטלפון מוחות. פתאום סיעור ועשינו אחותי עם ישבתי החולים מבית השחרור בלבד. ביום

 שם צחקנו. מצאתי ושתינו עליי והיא אחותי על . הסתכלתיעמית בשם שלי מאוד קרוב חבר היה הקו

 )ללא שם(בול".  עליו מתלבש והשם עמית כך כל לילד. הוא

ה, 'בחבר או משפחהב תפוסים היו כבר הם אבל יתי, שרצ שמות היו נפוץ. שם ולא קצר שם רציתי "לא

ושמחה.  אושר - לילד מאחלת שאני מה את בתוכו שיישא שם . רציתיירין לשם הזמן כל נטה והלב

 איתי לדון הסכים הוא ,נולד ריןשי לפני ימים כמה ורק השמות, אובססיית עם פעולה שיתף לא בעלי

 את להניק, שאלתי וניסיתי בתינוקייה כשישבנו הלידה, שאחרי נוספים. בערב שמות שני והעלה בנושא

הלשון.  על אותו בשמו, ולגלגל לתינוק לקרוא אוהבת אני יריןואמר  אלי חייך לו, והוא נקרא איך בעלי

 משה( של )אלה יו".על מטורפת ואני הרבה וצוחק שמחייך שמח ילד הוא

http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-724c3c7be50ec21006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-724c3c7be50ec21006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-babies
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=747&r=1
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=747&r=1
http://www.mako.co.il/home-family-pregnancy/pregnancy-guide
http://www.mako.co.il/home-family-relationship/family
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בני.  של בחייו האב ומשמעות נוכחות את להדגיש ורציתי כאב תפקד לא אבי כי ליאב לבני "קראתי

 היינו ריוןיבה מספיק, כשהייתי לא זה ריון, ואםילה שנכנסתי לפני עוד כך לו שאקרא ברור לי היה

 דפדף שמות. בעלי כמה דעו זאת בכל לשקול כדי שמות, סתם ספר ופתחנו ספרים בחנות ואני בעלי

 להיות צריך שזה בשבילי אות היה . זה'ליאב' היה שהופיע הראשון והשם מקרי עמוד בספר, פתח

 )יסמינים(שמו". 

 ואז בשמה. לה לקרוא קשה לי והיה לילדה, שבחרתי מהשם מרוצה הייתי לא ממש מזמן לא "עד

 הילד, ובעצם שם לגבי הארה למעין זוכה האמא הלידה שאחרי קבלית אמונה שיש לי סיפרה מישהי

 זה: אם על לחשוב לי וגרם אותי הרגיע שבוחר. זה זה הוא אלוהים אלא בשם שבוחרת זו היא לא

שנכון".  מה זה אולי לנכון, שמצאתי מה זה מדהימה, עוצמה עם מדהימה חוויה הלידה, שזו אחרי

 למכירה( )איירנטרס

 בסדר. לושהכ יבדקו שרק מהרופאים וביקשנו העובר מין את לדעת לא ,ואני בעלי ,בחרנו ריוןי"בה 

 מצלצל הוא - הזה השם את אהבתי ומתמיד . מאזרוני לה שקוראים וידעתי בת לי שיש ידעתי אני אבל

 לי ברור שלא דברים ןהמו יש אמא שאני מאז טובה. קארמה עם שם זה שמחים. ילדיםל ומתאים יפה

 )בוזיאטה(כך".  שזה שמחה אני אבל לגביהם, והביטחון הידע לי יש מאיפה

 בחודש . כשהייתיאל-בת לה ושקוראים בת שזו ידעתי ריון, פשוטיבה שאני שכשהבנתי זוכרת "אני

, ספירבשם  נתקלתי סקרנות, ואז מתוך בו לדפדף שמות. החלטתי ספר לי הביאה השביעי, חברה

 לבית אליי באו יוהורי סוף, סוף נולדה . כשבתיספיר לה לקרוא הרגע באותו החלטתי מה וםומש

-בת אמרתי שני. אוטומטית שם גם לה שמגיע אמר שלי אבא , ואזספיר לשמה, אמרתי ושאלו החולים

 אבי , ורקספיר לה קראנו כולנו וחצי שנה . במשךאל-בת ספיר הלידה: בתעודת נרשמה היא וכך ,אל

 שכולנו בריא שהכי החלטתי מסוים ובשלב אופן, בשום לוותר מוכן היה לא . הואאל-בת לה קרא

 שלה. אפילו הגורל זה אל-בת שהשם יצא דבר, של בסופו לאבי. ו'נכנענו' בשבילה, השם באותו נשתמש

 )נוגעש( אותה". בחר שלה אותו, השם לשנות כשניסיתי

 תהילים ובפרקי בבוקר, שלישי ביום ילדתי הילד. את רואה שאני עד שם על מחליטה לא פעם אף "אני

 בב( )רינתשמו".  להיות אמור שזה וכנראה מקרה לא שזה . החלטנוינון השם רשום שלישי יום של

 ושלמה. בריאה קלה, תינוקת בעיות, לידה ללא שעבר ןמתוכנ לא ריוןיקודמים, ה ילדים , ללא46"גיל 

 )קרמליטה(שלי". . נסנסלי לה נס! קראנו שזה ברור

 משלוש מורכב להיות צריך בעלי, הוא וגם אני גם לאהוב חייבים השם עקרונות: את כמה אותנו "הנחו

 יהיה ארוך(, שלא שם , עדיףקבלהה פי ובנוסף, על קצרים שמות אוהבים לא )אנחנו לפחות אותיות

 אבל ל,"ז אמי שם על יהיה שיינתן שהשם ציפו קצת במשפחה שנפטר. מישהו שם על מדי, ולא נדוש

 פוטנציאליים שמות של רשימה נוורענן. הכ חדש משהו רוצה ושאני מצבה לא הוא שהילד הבהרתי

 אוהבת שאני הרגשתי פתאום הלידה . בזמןנבוו שלו לבנים: שמות שני עם שנותרנו עד אותה וצמצמנו

 )עיניים אוהבות(". שלוי – בשמו הידוע שלו לנו נולד עליו, וכך והכרזתי שלו השם את יותר

שם נעוריה של אימי, יש בו חלק משמה  יש בו את – אביגילידעתי שאם תהיה לי בת היא תקרא  16"מגיל 

, אבל אחרי שילדתי הסתכלתי עליה ופשוט אבישל דודתי שנפטרה בגיל צעיר, ואני אוהבת את הקיצור 

, וכמה שניסיתי זה פשוט לא היה זה. אחרי יומיים של חיפוש שם, נשארנו עם אביגילידעתי שהיא לא 

חלטתי להעניק לה את שניהם. מאוחר יותר התברר , ששניהם מאוד התאימו לה, והאלונהו זואיהשמות 

 (300)אנטיבסלי שיש להם את אותה המשמעות, וזה בכלל גרם לי להבין שעשיתי את הבחירה הנכונה". 

http://www.mako.co.il/home-family-kids
http://www.mako.co.il/Tagit&tagName=%D7%A9%D7%9D&tag=%D7%A9%D7%9D
http://www.mako.co.il/Tagit&tagName=%D7%A9%D7%9D&tag=%D7%A9%D7%9D
http://www.mako.co.il/Tagit&tagName=%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94&tag=%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
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"בננו הראשון השתחרר מבית החולים בלי שם. הענקנו לו את שם הדוד שנספה בשואה, רק בהיפוך 

הוא שינה את  9הו מהלחץ והכובד הרגשי עבר אליו, ובגיל אותיות ובהיפוך מזל, כך קיווינו. ייתכן שמש

שמו, בהסכמתנו ובתמיכתנו. עם הילד השני כבר ידענו טוב יותר, ובאמת לקחנו את הזמן. במשך חודש 

 )מיריה( ', עד שמצאנו לה שם מתאים".התינוקתהיא נקראה '

. MTV-ושנה 'דריה' ששודרה פעם בריון דיברנו על הסדרה הני"בעלי ואני גיקים לא קטנים, וכשהייתי בה

ל שם התאים. השם היה גם בינלאומי וגם בעל משמעות עברית, גם מתאים למשפחה הדתית שלי וגם והכ

השמות של כולנו מתחילים באות ד'. לבן  –למשפחה שלו, שעלתה מלטביה. סיבה נוספת, אבל זניחה 

 (DEBZZ5), שלפחות יהיה דוקטור במשפחה". דוקטורשלנו נקרא 

"חיפשנו שם שיהיה גם ישראלי וגם איטלקי, שהקטנה תוכל לחיות איתו בשלום בשתי המדינות. עשינו 

רשימה ומתוכה ניפינו את השמות שאנחנו לא אוהבים ונשארנו עם בערך חמישה שמות. אחד מהם היה 

)איזה קטע זה . דרך אגב, באיטליה, ברגע שיודעים את מין התינוק, בוחרים לו שם ומודיעים לכולם דריה

זזה כל הלילה!'(. אני נראיתי להם  אנה-מריהבעט בי!' או: 'אני מודאגת, לא הרגשתי את  'ג'ובנילשמוע: 

 )טוי טוי(יהיה לה שם".  –ממש, אבל ממש מוזרה כשאמרתי שרק כשהיא תיוולד 

ר שהשם שוכן יה: דר = שוכן, גר ויה = השם, כלומ-משלי, ואצלנו משמעות השם היא דר דריה"גם לי יש 

, ובינינו, מי דורהבשם שלה ושומר עליה תמיד. בנוסף היא קרויה על שם סבתי האהובה ז"ל ששמה היה 

?! בהמשך גיליתי שבפרסית "דריה" זה ים, וברוסית מתנה יקרה". דורהיקרא לילדה שלו היום 

 (2007)דצמבר

 : מעריב makoתגובות נבחרות שהועלו לכתבה באתר 

 ..לועזיים אין כמו שמותא. 

  השמות הישראליים נדושים והצלילים לא יפים

(724c3c7be50ec21006.htm-babies/education/Article-family-http://www.mako.co.il/home ,

16.12.10 09:55) ; 

 שמות הכי יפים... שמות מחו"לה ב.

תגידו שמההה אנחנו מישראל ויש לנו מספיק שמות יפים ובלה בלה בלה.. אבל מה לעשות? אי אפשר 

להמציא כבר שמות ואי אפשר לקרוא לבת ברוריה או רוחלה.. נמאס. קצת גיוון זה מיוחד, אלו שמות 

? וד"א השמות הם: שון, ניקול, קים, יפים, ובגלל שלא קוראים להם נועה ויובל אז הם לא ישראלים

 אמילי, וליז שזו אני

 ; (23:33 15.12.10, שם) 

ארצות קחו בחשבון במידה וקראתם לילד/ה שלכם מורן את העובדה שיבוא יום והיא/הוא יטוסו לג. 

 ; (20:23 15.12.10, שם) ...הברית

 

 פ' ב

il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=110&messageid=167248157http://www.tapuz.co. 

 11.01.2014-נשלף ב ,31.01.2013אתר "תפוז", פורום היריון ולידה, 

אשמח לשמוע המלצות לשמות לבנים. אוטוטו הקטנציק מגיח ושם איין. לא הצלחתי להתחבר לשום שם 

 בצורה מלאה.

 מה דעתכן עליהם? .איתיו איליי, עילאי, עידן, עירוהשמות שעוד איכשהו קצת התחברתי הם: 

 ?2012האם יש למישהי קישור לשמות הנפוצים ב

http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-724c3c7be50ec21006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-724c3c7be50ec21006.htm
http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-724c3c7be50ec21006.htm
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=110&messageid=167248157
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=110&messageid=167248157
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 אשמח לתגובתכן.

 (1)אמא של נועהלה תודה

 

 טלוויזיה .6

 
 ' אט

  .23.10.2011חלק א", "המרוץ למיליון", עונה שנייה, שודר בתאריך  –מתוך הפרק "הכירו את הזוגות 

 ריי, ג'ניפר, שון, טום, דיאנה, נטלי: חקנים כי יום אחד הם יגיעו להוליוודנתתי לילדים שלי שמות של ש
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bstractA 

 
The relationship between language and society is expressed by, amongst other things, 

changes of patterns of selecting given names in a specific society which reflect the socio-

cultural changes of that society. The globalization process is an integral part of life in the 

Western world and in Israel in the 21st century. I focused this research in examining how 

this socio-cultural change is reflected in patterns of selecting given names in Israel. 

Many researchers have attempted to define the concept of 'globalization'. Some of them have 

emphasized the political or the economical aspects, while others have focused on the socio-

cultural or media-technological aspect. Jointly, they described a multi-disciplinary process 

with a broad impact which influences and is also influenced by all these aforementioned 

aspects of life, and creates a shared global society ('The Global Village').  

One of the main aspects of the globalization process is the invention of a global language. 

English has been considered the global language by the research literature since the end of 

the 19th century, England and the United States being the leaders.  As far as Israel is 

concerned, the British Mandate was an additional factor boosting the English language (a 

mandatory order awarded English the status of being an official language). Due to 

economic, political, media and social changes of the 1980's and 90's the influence of 

globalization in Israel was accelerated. Firstly it influenced the social and public level, and 

then the private-personalized level, this being seen through the reasons parents gave for 

choosing their childrens' names. 

The proper noun differs from the common noun – while the common noun has a meaning 

which is bound by semantic concept, the proper noun is meaningless: its nature is to focus 

the individual object in order to identify (presentation, certification), appeal to 



 

 

(evocative) and discuss on him (point and reference). The proper noun indicates a particular 

detail directly, without denoting it as a member of a class. The given name is unique – 

different people who bear the same names have an equal signifier, but they share nothing 

else in common. They do not share any special features, and in fact the reasons behind being 

given a specific name are totally different.  

Since this study relates to two concepts – given names and globalization, the literature 

review in chapter I will be about studies of these two topics, first separately and afterwards 

in combination of the two. 

When social and cultural changes are related to linguistic selection and behavior, we can use 

linguistic tools and methods to explore them. My present research thesis is based on four 

assumptions: the choice of a specific given name and abstention of giving another name 

reveals identifications of the parents that gave the name; the given name can express social 

and cultural changes, including globalization; globalization affects Israeli society; and that 

globalization can be reflected in the choosing of given names in different ways. 

On this basis the research question is "How globalization processes are reflected in choosing 

given names for Jewish newborns in Israel since the beginning of the Millennium?" My 

assumption was that globalization would be expressed in the parents' reasons for choosing 

their childrens' given names in two ways: integrative identification with global and local 

culture; and absolute solidarity with global culture while rejecting the local culture.  

As described in chapter II, this study is based on a qualitative-constructive approach that 

tries to detect internal processes, beliefs, thoughts and intentions, according to the different 

point of view of each subject. The study was conducted in three phases. In the first phase a 

pilot research was conducted in which I spoke briefly with six parents about the motives that 

stand behind their choices for their childrens' names. On the basis of these conversations, 

criteria were consolidated, which helped me to identify global influences and served as an 

opening for my thesis research. In the second phase 15 narrative qualitative marketing 

studies were conducted with 22 Jewish parents who had given birth to children in Israel 

since the year 2000. During the interviews, the parents explained their reasons for choosing 

(or for abstain from) a specific name for their child. To analyze the findings I used the 

grounded theory approach which tends to consider the point of view of the subjects, and 

thereby to reach the interpretational aspect that stands at the heart of the content analysis. 

The content analysis which was conducted on the basis of three encoding phases 

(Hutchinson, 1988: 133-135; Strauss & Corbin, 1990 in Shimoni, 2010: 29), included the 

search of prominent, important, relevant and repeated components in the



 

 

collected data base. These components are the themes which have been presented in chapter 

III, and they were the basis for the evaluation and conceptualization of the recognition and 

characterization of globalization processes in the above-mentioned population. 

After the interview the participants completed an online questionnaire which was based 

mainly on Cleveland & Laaroche's questionnaire (2007: 254-255), that included 59 

statements about different topics that are connected to globalization. This study was used as 

an external objective validation instrument for the themes that were abstracted during the 

interview, the findings of which will be presented in chapter IV. In the third phase I 

searched for stories in different media that presented the reasons parents gave for choosing a 

specific given name. 

In chapter V it will be shown that, in correlation with my assumption, two central themes 

have been found which contributed directly to the research question and they were, as stated, 

the parents' identification with global culture, and the integrative identification (with both 

national and global culture). Furthermore, interviewees objected to the global culture which 

consisted of avoiding choosing global given names, and this also provided a measure of the 

global influence on parents who gave the names. From all of the cases that reflected these 

identifications, 12 motives were found which repeated themselves and lead the parents to 

choose a name that reflected the global influence. Two issues arose from the connections 

between parents' identifications, which were the national collectivism compared with the 

global collectivism and the integration between both of them. Furthermore we could see 

globalization and its identification in many more themes that arose from the research corpus, 

but in a specific form. And additionally, identifications of parents who are not bound to the 

global culture became clear in the research. 

During the interview analysis a few themes were discovered that did not support the research 

question, but provided a frame to the selection process of a given name, whatever it is. This 

frame, which includes times, strategies, circumstances, reasons and feedback (reflection on 

the choosing process retrospectively), can be used as the basis for future qualitative and 

quantitative research that deals with given name selection. 

In this study we considered the given name by looking behind the selection process which 

contains various and different reasons, and not as a signifier that can be pre-classified – 

indeed the reason is not directed toward a name, but toward an event. This is in contrast to 

quantitative studies which purport that there is no process, motives, or reasons behind 

choosing a name. When observing this qualitative research, we found instances of names 



 

 

which could be classified in a quantitative research sorting names without considering the 

reasons for them being Jewish-Israeli, but were revealed as names that indicated a global or 

integrative identification of the parents, and vice versa.  

As we can see, given names are a measure for social values, and therefore their study might 

throw light on the measure of the influence of globalization on Israeli society, and thus it has 

social importance. The uniqueness of this study lies in the contribution of Hebrew-linguistic 

research to Israeli-social issues and to its qualitative nature, which allows discussing 

profound and extended aspects of global influences which were neither expressed nor treated 

in the quantitative studies, and therefore disappeared in and were swallowed by these 

studies. 

 

Approval of the ethics committee for uuman experimentation, University of Haifa, approval 
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