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קוּפת
ָשׁים ְשׁמוֹת ִמ ְשׁ ָפּ ָחה .למשלִ ,בּ ְת ַ
ַפּ ַעם לא היו ל ֲאנ ִ
ָטי ,ו ְִל ְפ ָע ִמים גם
ַהתוֹרָה כל אדם נ ְִקרָא ִבּ ְשׁמוֹ ַה ְפּר ִ
ִשׁי.
דוּג ָמהָ :דוִד ֶבּן י ַ
אָביוְ .ל ְ
תוֹס ֶפת ֵשׁם ִ
ְבּ ֶ
ָטיִים גם ְשׁמוֹת
נוֹספוּ ַל ֵשׁמוֹת ַה ְפּר ִ
ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ַה ָשׁנִים ְ
ָשׁים ָבּחֲרוּ את ַה ֵשׁם ,ו ְִל ְפ ָע ִמים
ִמ ְשׁ ָפּ ָחהִ .ל ְפ ָע ִמים ֲאנ ִ
ילם.
יבה ֶה ְח ִליטוּ ִבּ ְשׁ ִב ָ
ֲח ִרים ַבּ ְס ִב ָ
אֵ
לפעמים ְשׁמוֹת ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ַל ְמ ִדים במה ָע ְבדוּ ְבּ ֵני
ישׁ ֶלר"
ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶבּ ָע ָברְ .ל ָמ ָשׁלֵ :שׁם ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה " ִט ְ
אַטאר" זה
ְשׁם ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה " ַ
ֵפּירוּשׁוֹ «‚»¯ ַבּ ָשׂ ָפה ַהג ְֶר ָמנִית ,ו ֵ
ָבית.
¯ Á«≈˜…Âב ֲער ִ
ִאם ִת ְב ְדקוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ֶט ֶלפוֹנִיםִ ,ת ְראוּ ֶשׁיֵשׁ ַה ְר ֵבּה ְמאוֹד
המסוֹרֶת,
ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ֶשׁ ֵשׁם ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ָל ֶהן הוא  .Ô≈‰…kלפי ָ
האנשים האלה היו כּוֹ ֲהנִים ְבּ ֵבית ַה ִמ ְק ָדשׁ.
יעה
שׁוּרים ַל ָמקוֹםֶ ,שׁ ִמ ֶמנוּ ִה ִג ָ
יש ְשׁמוֹת ִמ ְשׁ ָפּ ָחהֶ ,שׁ ְק ִ
ששׁם ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
דוּג ָמה :אנשיםֵ ,
ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶבּ ָע ָברְ .ל ְ
טוֹלדוֹ ֶשׁ ִבּ ְס ָפרַד; שם
שלהם הוא ִ ,…Â»„∆Ï…ÂËה ִגיעוּ מן ָה ִעיר ֶ
יעה ִמ ָד ָמאר
המשפחה „»ְ Èƒ̄‡»Óמ ַס ֵפּר ֶשׁ ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ִה ִג ָ
ימן.
ֶשׁ ְבּ ֵת ָ
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פעם לא היו לאנשים שמות משפחה .למשל ,בתקופת
התורה כל אדם נקרא בשמו הפרטי ,ולפעמים גם
בתוספת שם אביו .לדוגמה :דוד בן ישי.
במשך השנים נוספו לשמות הפרטיים גם שמות
משפחה .לפעמים אנשים בחרו את השם ,ולפעמים
אחרים בסביבה החליטו בשבילם.
לפעמים שמות המשפחה מלמדים במה עבדו בני
המשפחה בעבר .למשל :שם המשפחה "טישלר"
פירושו ‚¯ בשפה הגרמנית ,ושם המשפחה "אטאר"
זה ¯ Á˜Âבערבית.
אם תבדקו בספר הטלפונים ,תראו שיש הרבה מאוד
משפחות ששם המשפחה שלהן הוא  .Ô‰Îלפי
המסורת ,האנשים האלה היו כוהנים בבית המקדש.
יש שמות משפחה ,שקשורים למקום ,שממנו הגיעה
המשפחה בעבר .לדוגמה :אנשים ,ששם המשפחה
שלהם הוא  ,Â„ÏÂËהגיעו מן העיר טולדו שבספרד;
שם המשפחה „ È¯‡Óמספר שהמשפחה הגיעה מדמאר
שבתימן.
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