
"אל 
תקראנה 
לי" 

"מהו הכי אישי שלך, ואנשים משתמשים 
בו הרבה יותר ממך...?" ניחשת נכון, שמך!

האם אפשר לשנות אותו? על התחושות 
שאחרי וגם לפני, דעת תורה בעניין וכל מה 
שלא ידעת על שמות נדירים ומיוחדים.

לשם שינוי – מה צריך לעשות 
כדי לחולל אותו...

נחמי שיק
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חשבה שליבה קפא מרגשותיו ומאותו 
הרגע, צנחו מעלותיה לצד מינוס מאיים. 
הם ירדו מהארץ ויחד איתם ירדו גם הם.
גלי  בין  ניתבה דרכה  במצולות היא 
הים הסוערים. הללו שטפו את פניה 
במי מלח מבלי להתחשב בגלדיה 
הפעורים ובבורותיה בענייני מים 
ודומיו. היו פעמים בהן היא חשבה 
שלעולם לא יבצבץ ראשה מסערות 

הגלים הנוכחיים.
עיקול חד בכביש הצמיד את גופה אל זגוגית החלון. 
ומאותה שניה החלו לפרפר בתוככי תוכה ספקות ושאלות. הם 
פערו את פיהם והחלו לרצד בשאריות האוויר שפיעמו בה.
כעת, היא בושה ונכלמת לחשוף את תווי פניה הנוכחיים 
ואת פרופילה המיושן. אך, אין לה ברירה והיא כאן, אין לה 

מה לחפש במים העכורים שהציפו אותה עד עתה.
היא מעדיפה שלא לחשוב על הגלים שהציפו את חייה 
שנזנחו במקום כה קרוב. היה לה הכל, אך עתה אין לה מאום. 
האוטובוס חרק על הכביש, הרגע המלחיץ נושק כעת בעזרת 

מחוגיה על מפרק היד. היא יורדת.
עיניה החלו לרצד בחוריהן, גופה התנודד כלולב אחר שבעה 
נענועים. פתע, הצביע ילדון קטן על היצור שנחת היישר 
מכוכב לכת שעדיין לא מוכר לאסטרולוג הוותיק ביותר ביקום. 
"אימא, תראי הנה לולב!", היא סובבה את ראשה, מיקדה את 
עיניה אל עבר אמו של אותו זאטוט עז מצח וחד לשון. והן 

הצטלבו. "אתתתתתתת!" ידיהן הונפו אחת מול השנייה.
דקות ספורות הן עוד עמדו קפואות, מעלותיה איימו לצנוח 
שוב אל התחתית, והפעם, לא תהיה בה תקווה לטפס מעלה.
"כן, זו אני!", ראשה הזדקר מעלה, אך הוא שב צנח באפיסת 
כוחות. לא קלה היא החזרה אל גלגל החיים הסוער שהיה 

מנת חלקה לפני הכל.
אי אפשר להניף יד אל מול שינוי דרסטי כזה ששינה את 

זהותה לבלי היכר.
מה היא תאמר להם?

זו עדיין אני
רבי דוד מלעלוב: "והייתם לי סגולה" )שמות יט, ה(

-היו כסגול זה שבתורת הניקוד,
ככל שתסובבהו

-ישאר תמיד סגול.
כך טיבו של יהודי:

ככל שיתפתל ויהפוך צורתו - יישאר יהודי.
רבקה פרלמוטר, מנהלת חשבונות וכלה לחמות העונה לשם 
דינה. הלא היא דיני שוורץ לשעבר. שינתה לא רק את שם 
משפחתה עם שברי הצלחת. בעסקת חבילה שונה אף שמה 

הפרטי – מדוע?
"השאלות המהותיות יותר בחיים הן למה ומדוע..." מצטחקת 
רבקה בהומור שזור בתווי פנים רציניים להחריד. "הכל התחיל 
כשההורים שלי קראו לי לחדר. כפי הידוע ישנן שתי אפשרויות 
לקריאה. או נזיפה, או בשורה טובה. מכיוון שלא חטאתי 
לאנושות בחיי, הבנתי שזה אומר משהו טוב. האזנתי להם 
באפרכסת כרויה. ודווקא הם התחילו לשאול אותי שאלות. 
לא כל כך משנה הסדר, התוכן היה אצל רובן ככולן אותו דבר. 

מה חשוב לך יותר – השם שלך, או השידוך שלך?
"זו הייתה שאלת הרת גורל, שביקשתי לישון איתה מספר 

רבי מנחם מנדל מקוצק: "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" 
)בראשית טו, יג(

-מוטב שיהיו ישראל גרים,
כשהם יושבים בגלות,

בארץ לא להם,
ואל ישתדלו למצוא חן בעיני הגויים,

כדי להיות אזרחים שווי זכויות.
נעמי עולה ממואב, פניה אל עבר העיר אותה 

נטשו אלימלך והיא כשממונם בכיסם. עד עתה 
היא הייתה בארץ לא לה. כעת, היא שבה חסרת 

כל, זקוקה לזולת. ללא בעל, ילדים וקורת גג. ומיד 
כשהיא פוסעת את צעדיה הראשונים היא פונה 

אל בנות ישראל העוטפות אותה במעגל קסמים. 
ומבקשת: "אל תקראנה לי נעמי". ובהמשך מבקשת – "קראנה 

לי מרה".
ככה, באמצע החיים לשנות את השם המוכר והשייך לך, ועוד 

למרה? הרי זהו שם כה תמוה.
נעמי מבקשת להיקרא בשם מרה, ולא נעמי - מכיוון שירדה 
מרום מעלה, אל השפל. ללקט בין עניים. שמקודם, נקראה 
נעמי על שם מעלתה. ועתה, כשנחתה ממעלתה, רצונה 

להיקרא מרה וללא כל אזכור של שמה הקודם.

מי מכיר אותי?
היא יושבת מעל גלגלי האוטובוס, מדביקה את אפה אל 
החלון ויוצרת שכבה עבה של אדים דוממים. כל כך שקט 
וריק לה מבפנים, חלל אדיר חונק את גרונה וכלום ענק מאיים 
לכלות אותה אל ים השאלות. כמה זמן עבר מאז עשתה את 
הדרך לאחרונה? השינויים שהתרחשו וחתמו בה את חותמם 
עמוקים מדי מלטשטשם. כשעזבו הכל, בין לילה, בחיפזון. 

משנה זהות
ההליך הבירוקרטי הכרוך בשינוי השם

כל אזרח רשאי לשנות את שמו במרשם האוכלוסין, הוא קובע את השם 
שלו בתעודת הזהות ובכל המסמכים. רק שימי לב, לא ניתן לשנות את השם 
יותר מפעם ב-7 שנים. וכמובן, כמו כל דבר גם שינוי השם כרוך בעלות 
השתתפות מינימלית על סך 110 שקלים. כל אזרח החל מגיל 16 רשאי 
לשנות את שמו ולהוציא מסמכים מתאימים. קטין יכול לעשות זאת רק 
בהסכמת הוריו. השינוי נערך במשרד הפנים. יש להגיע למשרד הפנים 
בתוספת תעודת זהות, תמונת פספורט עדכנית, דרכון וספח תעודת זהות 
של בן או בת הזוג. זה לא נגמר כאן. יש למלא טופס בקשה ובה לפרט 

את הסיבה לשינוי השם.
שר הפנים רשאי לערער על שינוי השם. אם כי אין לו הסמכות למנוע 
לעשות זאת. אם אכן קיימת מניעה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט 

לעניינים מנהליים.
טיפ: לאחר שינוי השם מומלץ לגשת לגופים שונים כגון בנקים, מוסדות 

חינוך וכד' ולוודא שאכן הפרטים מעודכנים אצלם.
ועוד משהו חשוב: כדי לשנות את השם יש לשלם בכרטיס אשראי את 

הסכום ה"אסטרונומי" רק כשבעל הכרטיס נוכח.
רבי מנחם מנדל מקוצק: מפני מה מזונות ביוקר?

מפני שהכל מצויים אצל מזונות.
יהיו הכל מצויים אצל תלמוד תורה,

ותהיה תורה ביוקר ומזונות בזול.

"הרב אמר שאם אכן נחליט לשנות את השם, כי 

על פי צוואת יהודה החסיד, אין לחתן או לכלה 

להיקרא באותו השם כמו החם או החמות, אזי 

שמי אמור להשתנות בכל הצמתים בחיים"
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"את האמת, חשבתי על כך המון. לא רציתי להיות איזו שרה, 
חנה או חיה. רציתי כן להיות ייחודית. 
ובתור אחת שנשאה שם שכזה. הרגשתי 
ממש כאילו נטלו לי את משוש חיי. אך 
בעקבות הרקע לשינוי שהיה מפאת 
הצורך להיות בנאלית בחרתי את ציפי. 
למה, לא יודעת. כנראה שאותה רוח 
הקודש שנוחתת על ההורים כשהם 
בוחרים לעולל את שמו, נחה עלי..."

ואנשים – מה הם אומרים?
אי אפשר לגמור לכתוב על אנשים, 
על תגובות ועל שאלות. אין לי 
מושג למה אנשים מעסיקים אותנו 
כל כך הרבה שעות סביב היממה. מי הם בעצם? 
אז זהו, אנשים הם את, אני וחברתך. שכנתך, חמותך וילדתך. המקבץ 
הזה, קוראים לו אנשים. והם מאד מעסיקים אותנו, מה הם אומרים. 
"בהתחלה, הייתי צריכה לגולל את כל הסיבות לדבר, הדעות, השיקולים 
והעצות. לאחר מכן, כבר הספיקו כמה משפטים. היום, אני כבר צוחקת 
על זה ומרגישה שהשם החדש הוא עצם אישיותי ואני חלק ממנו. מה 
שכן", היא מוסיפה. "ישנם מקרים בהם אני נתקלת בתגובות מצחיקות. 

לדוגמה כאשר אני נפגשת עם אנשים מעברי. 
"פעם השתתפתי בימי עיון לקלינאיות מרחבי הארץ, ראיתי שם אחת 
שהכרתי אותה בימי הלימודים. וכעת, נפגשנו שוב. בתחילה, לא זיהינו 
אחת את השנייה. אך לאחר מכן, כאשר שוחחנו מעט, היא פצחה 

בקריאה. "הא, את שגית? אז תגידי..." ושנינו התפרצנו בצחוק".
כשקוראים לך שגית, את עדיין מסובבת את ראשך?

ציפי )שגית לשעבר( מצטחקת קלות, "וודאי!", היא עונה מיד. "בהתחלה, 
המעגל הרחוק של המשפחה היה נוקב בשמי הקודם. ואז, באוטומטיות 
הייתי מפנה את ראשי. ומנגד, כשקראו לי ציפי לא הייתי מגיבה. אך 
עם הזמן, התרגלתי. וכיום, אני מגיבה מיד. לעיתים אני חשה איזו עוד 
דמות סטנדרטית הנמצאת בעולם. לא משהו מיוחד. מה שמפריע לי 

מעט כי היה לי שם ממש ייחודי".
לשנות את השם, זה אומץ, תעוזה. והרבה הרבה אמונה תמימה. לא 
מצאנו אסמכתא במקורות שאכן כינו את נעמי בהמשך בשם מרה. 
אך כן מצאנו נשים שיש להן מה לומר על שמות קונקרטיים. שגית 
שינתה את שמה הייחודי, אז נבין אולי את גודל האתגר ואת הטעם 

שבא אחרי השינוי.
במדרש תנחומא בפרשת האזינו: "זכור ימות עולם בינו שנות דור 
ודור..." לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק כי 

לפעמים השם גורם טוב או גורם רע .

איך קוראים לך?
רבי מנחם מנדל מקוצק: חג השבועות הוא "זמן מתן תורתנו"

-ולא "זמן קבלת תורתנו",
-כי התורה ניתנה לישראל שווה בשווה,

אולם כל אחד ואחד קיבל ממנה
לפי כוח שכלו ועוצם השגתו.

וכל אחת קיבלה את שמה, במתנה. בעסקת חבילה עם אשרת הכניסה 
לעולם המעשה. היא קיבלה את המתנה, ולא, היא לקחה לעצמה 

כלום. זה מה שנתנו לה.
דאברושי הנדל, מאמנת לדיבור מודע. מפתחת שיטת 'לגדל בלי להקטין'.
מירית חטב, צלמת ומנחת סדנאות צילום, מחברת הספר 'מאחורי 

המצלמה'.
מדוע בחרו לקרוא לכן בשם זה?

דאברושי הנדל: "אני קרויה על שם אמו של אבי. כשנפטרה, אבי היה 

לילות. אך תוך כדי שהפכתי בדבר, ולא הגעתי לתשובה ברורה, 
ירד השידוך ולא היה טעם לדון בכך. הימים חלפו, וכמו הרבה 

הצעות, גם השידוך הזה עלה שוב. ונשכח מליבנו עניין השם. רק 
כשאחזנו ממש לפני הסוף, נזכרנו בכך, וכבר היה 

נראה הכל וורוד ושמח כל כך, שהסכמתי.
"הרב אמר שאם אכן נחליט לשנות את 
השם, כי על פי צוואת יהודה החסיד, אין 
לחתן או לכלה להיקרא באותו השם כמו 

החם או החמות, אזי שמי אמור להשתנות 
בכל הצמתים בחיים. לחמותי קוראים דינה ולי 
דינה רבקה ועל כן השתנה שמי לרבקה בלבד".

היו  מה  סטרי.  חד  מעבר   – לרבקה  מדינה 
התגובות של הסביבה?

זמן  לקח  בתחילה.  צחקתי  די  כללי,  "באופן 
עד שהאסימון השתלשל אל תודעתי, וקלטתי 

טוב, דיני". שרבקה זו אני. נשים לחצו את ידי בקריאת "מזל 
ואני, מחויכת כולי השבתי להן. "תודה, בשמחות אצלכן, מהיום קוראים 
לי רבקה". ובכל פעם היה מתבקש להוציא מצלמה ולהנציח את העיניים 
המתעגלות והמבטים המתחלפים באי בהירות. אך אני, צחקתי איתן. כן 
כן, רבקה. בצורה קלילה וזורמת, פניתי לכל האנשים שעלולים להתקיל 
אותי בשאלות מביכות ופשוט הסברתי להם. היו אלה שממש ניחמו אותי, 
והיה כמובן את מי שהשתוממה ואף לא הסתירה זאת. אחת החברות 
גילתה לי בסוד שהיא ממש מעריכה אותי על האומץ - עבורה, כבר 

הציעו הצעות שכאלה, אך היא דחתה אותן על הסף".
מאז, ועד היום – כמה את מרגישה שהשינוי הזה השפיע על חייך?

רבקה מכווצת גבות. מורחת חיוך זחוח על שפתיה. ממתינה שני רגעים, 
מתנשפת מעט ועונה: "בתחילה, היה לי ממש קשה. לא הייתי מספיק 
מחוברת אל השם, ולא מספיק עיכלתי את המשמעות של השינוי. 
הרגשתי שזה לא נכון, זו לא אני. לא הייתי מסתובבת כשקראו לי רבקה. 
ובכל פעם כשמישהי נקבה בשם דינה סובבתי גם אני את ראשי. עם 
הזמן, עיכלתי את העניין, התרגלתי. וכיום – אני חושבת שאני אותו בן 

אדם. כמובן, עם שינויים ושיפורים שכל אחד עובר בחייו..."

דעת תורה
הבעש"ט: פלוני לומד תורה,

אך מה לימדה תורה את פלוני?
ציפי וינשטיין, קלינאית תקשורת ובת להורים חוזרים בתשובה, הייתה 
בעבר שגית דיין. את שמה הפרטי היא שינתה דווקא מסיבות אחרות.

"שמי שונה בעקבות נטיית לבי ובקשתו של בעלי", היא פותחת. "כבת 
להורים חוזרים בתשובה, בחרו הוריי בשם שלא כל כך נפוץ בחברה 
החרדית. בעלי, לא אהב אותו וממש רצה שאשנה את שמי ויקראו לי 
בשם אחר. עם הרעיון הזה הגענו אל חדרו של מרן הגר"ח חיים קנייבסקי 
עם שם וברכה. והוא כמובן נתן לנו את ברכתו. מאותו הרגע, חשתי 
שהמזל שלי השתנה. פתאום, התחלתי להשקיע במי שאני באמת, 

לעבד את התכונות היפות שבי ולאבד את אלו המוצלחות פחות". 
והורייך – מה הם אמרו?

"ההורים שלי, כחוזרים בתשובה ממש דחפו אותי לעשות את השינוי. 
אחיותיי שנולדו לעולם הנפלא והרוחני שהם זכו להכיר בשנות ילדותי 
המוקדמות נקראו בשמות חרדיים להפליא. אך אני, נשארתי מזכרת 
מפעם. אהבתי את שמי, התחברתי אליו וחשתי שהוא משייך אותי 

ואף ממתג אותי".
ציפי בחרה בשם בנאלי למדי. תסתכלו סביב כמה ציפי יש סביבכם, 
תרחיבו מעגלים, תפקחו עיניים ותראו. כל כך הרבה פייגע וציפורה יש לנו. 
הייתה לך סיבה למה בחרת את השם הזה? הרי יכולת לבחור מתוך ים 

השמות את זה שאליו את מתחברת ומרגישה שייכות.

בן שש עשרה". 

מירית חטב: "הייתה לי סבתא, אישה ממש 
שהשם  כדי  מרים.  היה  שמה  צדיקה. 

יצטלצל הוסיפו לי סיומת אית". 

ההרגשה  מהי  נכס,  הוא  פרטי  שם 
להסתובב עם נכס ייחודי שכזה?

דאברושי הנדל: "מרבה נכסים, מרבה 
"שנים  מצטחקת.  היא  דאגה..." 
זה.  נושאת שם  שאותגרתי בהיותי 
פעם, במחלקת יולדות קיבלתי מטרנה 
בערבית כי שייכו אותי למגזר... אנשים 

 – כמו  בשאלות  פיהם  את  פוערים 
"מה, זה שם פרטי?!" נפגשתי לאחרונה עם אחת 

שהייתה לנו היכרות קצרה ושוחחנו. בשלב מסוים היא קלטה 
שדאברושי הוא שמי הפרטי. היא פצחה בקריאות "אני לא 

מאמינה, לא מאמינה..." ו... דאברושי הוא שמה של אמו של 
החפץ חיים – ידעת?" היא בוחנת אותי. ולא, לא ידעתי. אז 
כעת בכלל, עושה לי טוב לדעת שדאברושי הוא שם קדמוני 

עם שושלת מפוארת. 
מירית חטב מתארת את הפוטנציאל הייחודי רק לה: "אותי, 

לא נראה לי שמישהי תחליף במישהי אחרת..."

סקרנות מול מהות
דאברושי מקבלת הצעות כל הזמן לשנות את שמה )זה לא 
פשוט ושמענו על כך(: "המזכירה בקופת חולים מפטירה 
לעברי – "למה ההורים שלך עשו לך את זה, למה?" יש כמובן 
גם את הידעניות שבינינו ששואלות האם אני קרויה על שם 
אמו של החפץ חיים. וגם עיוותים. מכתבים לכבוד הרב ר' 

דאברושע וכו'". 
מירית חטב נתקלת בתגובות של סימני שאלה והבעות פנים 
מתחלפות. "הרבה אנשים שואלים אותי מדוע קראו לי כך. 
והאם זה לא שם חיבה ומה המקור לו ולמה בכלל לשנות את 

הסיומת ולגרום לשם להישמע שונה כל כך?" 
"פעם השתתפתי בכנס כלשהו, בו כל אחת הציגה את שמה. 
לאחר שהצגתי את עצמי, אחת המשתתפות קרנה משמחה, 
ומרוב אושר היא עברה לשבת לידי. לדבריה, לבתה קוראים 
את אותו שם כמוני. והאזכור הזה של שם בתה, הניף את 

מצב רוחה".
מכיוון שמ' ונ' מתחלפות יש הרבה שמחליפים אותי עם 
השם נירית", היא מספרת. "לפני מספר שנים, עשיתי עבודה 
לאחת שתיווכה ביני לבין הלקוחה. על השיק שהיא העבירה, 
היה רשום נירית במקום מירית. הווי אומר, לא ניתן להפקידו 
בחשבון. מכיוון שמדובר בסכום נמוך, הוא לא היה שווה מאמץ. 

והוא תחוב איפשהו ללא שימוש, כמזכרת לשם ייחודי".
לדאברושי יש מה לומר לכל הנושאות שם נדיר, ו... יש לה 

גם פנייה לכל אחת מאיתנו:
 "אם יש לך שם מקורי, תמנפי אותו. אל תראי בו עול )הוא 
כאן כדי להישאר, כן?( תראי בו כלי. ואם את מרגישה מבוכה- 
תנסי לחזק את הערך שלך. זה צועד יד ביד. ולכן, בעלות 
השמות הסטנדרטיים, בבקשה, אל תגיבו בהלם מול שם 

חדש ולא מוכר, זה פוגע. 
אל תזלזלו בילד בגלל השם שלו - לי קראו ילדות: 'דאברושי 
ערבושי' לא פעם אחת, ואני עד היום זוכרת חבורת ילדים 
רצה אחרי ילד ששמו פישל וצועקת אחריו בלגלוג: "פישל 

פישל..."
זהו עוול שאין לו כפרה. האמת, אל תזלזלו בילד בגלל שום 
דבר! אבל השם של האדם זה הוא. תכבדו אותו. תכבדו 

את השם שלו.
היום, אחרי תהליך מרתק של שנים, אני 
מרגישה מאוד נוח להציג את עצמי בכל 
מקום, וחותמת ברשימת התפוצה שאני 
מנהלת בשם מלא )עד לפני עשר שנים 

חתמתי תמיד ד. הנדל(.
היום- השם שלי משרת אותי. לא הייתי 

מחליפה אותו בשום אופן...".
שלושה שמות נקראו לו לאדם: אחד מה 
שקוראים לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראים 
לו בני-אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו. 
טוב מכולן – מה שקונה הוא לעצמו )מדרש 

תנחומא, פרשת ויקהל א'(.

לאורם נלך...
השמות שיאירו לנו לעד את הדרך

בחג השבועות חל יום פטירתם
דוד המלך "נעים זמירות ישראל" – נאסף אל עמיו בגיל שבעים שנה 
בחודש סיוון ועל כן קוראים ביום זה מגילת רות שהיא מגילת יוחסין 

לדוד המלך, וזה טעם כתיבת המגילה.
רבי חיים בן בצלאל, אחיו הגדול של המהר"ל מפראג – עמד בראש 
הקהילה בוורמס שבגרמניה. ובהמשך עבר להיות רבה של קהילת 

פרידברג שם כיהן עד יום פטירתו.
הבעל שם טוב הקדוש – אבי תנועת החסידות, ממז'יבוז'. ייסד את 
תנועת החסידות והיה בקי בתורת הנסתר. הדגיש בתורתו מאפיינים 
כמו חשיבות הכוונה הנאותה בתפילה ובשמירת המצוות, קדושת 
האותיות המרכיבות את מילות התורה והתפילה ועדיפות השמחה על 

פני הייסורים העצמיים כאמצעי לדבקות בה'.
רבי אברהם שלום הלברשטאם מסטרופקוב – היה אבי שושלת סטרופקוב 
ונכדו של רבי חיים מצאנז. מסופר כי אביו אמר עליו ש"נשמתו גבוה מעל 
גבוה ועל ידו יהיו ישועות לבני ישראל" רבים באו לקבל את ברכתו ועצתו.

רבי אברהם מרדכי אלתר בעל ה"אמרי אמת" - רבי אברהם מרדכי ַאְלֶתּר, 
היה בנו הבכור של רבי יהודה אריה לייב אלתר, ה"שפת אמת". במשך 43 
שנה שימש כאדמו"ר של חסידות גור וכאחד ממנהיגי היהדות החרדית 
כולה. בימיו הגיעה חסידות גור לשיא התפשטותה, ויש האומדים את 
מספר חסידיו לפני השואה ביותר ממאה אלף. נודע כתלמיד חכם גדול.
 - תוניס  של  הראשי  רבה  הכהן  )אמייס(  כמוס  מרדכי  הרב 
בשנת ה'תש"י התבקש על ידי הרב הראשי לתוניסיה ,דוד בן בארון, 
למלא את מקומו כאב בית הדין הגדול. בשנת ה'תשי"ח, מילא את מקומו 
של הרב בן-בארון )שנפטר שלוש שנים קודם לכן( כרב הראשי לתוניסיה, 
והיה לרב הראשון יליד ג'רבה שמילא תפקיד זה. היה בקשרים טובים 
עם נשיא תוניסיה חביב בורגיבה, דבר שסייע לו בהנהגת הקהילה. סייע 
באופן פעיל להעלאתם של יהודי צפון אפריקה לישראל, לעיתים תוך 

סיכון מעמדו במדינה הערבית.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב: "אנכי ה' אלוקיך" )שמות כ, ב(

-אמר הקדוש ברוך הוא למשה:
הנני אלוקיך ועשה עמי כרצונך,

כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.

"שנים שאותגרתי בהיותי נושאת שם זה. פעם, 

במחלקת יולדות קיבלתי מטרנה בערבית כי שייכו 

אותי למגזר... אנשים פוערים את פיהם בשאלות 

כמו – "מה, זה שם פרטי?!"

"אם יש לך שם מקורי, תמנפי אותו. אל תראי בו עול. 

תראי בו כלי. ואם את מרגישה מבוכה- תנסי לחזק 

את הערך שלך. זה צועד יד ביד. ולכן, בעלות השמות 

הסטנדרטיים, בבקשה, אל תגיבו בהלם מול שם חדש"

ב' סיון תשפ"א  -  4041  - ב' סיון תשפ"א


