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שמות לבנות

הגיע הרגע .הרופא בישר לכם כי עומדת להיוולד לכם בת וההתרגשות גדולה .מאז תחילת ההיריון הייתם
בטוחים שזה יהיה בן ,אבל הרופא הצליח להפתיע אתכם ,כעת אתם צריכים להתחיל ולחשוב על שמות
לבנות.

בתחילה חשבתם אולי לקרוא לתינוקת על שם סבתא זלדה או סבתא יוכבד ,אך במחשבה שנייה הגעתם
למסקנה כי למרות אהבתכם הרבה לסבתא שלכם ,קרוב לוודאי שעם שם כזה ,הילדה לא תתקבל
בברכה על ידי חבריה והדבר האחרון לו אתם זקוקים הוא לגרום לה עוול באיזושהי צורה .אז כיצד אפשר
למצוא שמות לבנות?

שמות לבנות" -במבט ראשון"

פעמים רבות ,אנחנו חושבים על שמות לבנות ומחליטים על שם זה או אחר ,אך ברגע שהתינוק נולד אנו
מגלים ששם זה שבחרנו טרם הולדתו ,אינו השם שמתאים לו .אנשים רבים דוגלים בכך שיש להמתין עד
שהתינוק או התינוקת נולדים ,להסתכל עליו ורק אז להחליט מה הוא מקרין ולפי זה לקבוע כיצד יקראו לו או
לה.

שמות לבנות יש בשפע ,אך הבת שלכן ייחודית ורק כשהיא תסתכל לכם בעיניים תוכלו לדעת איזה שם
מתוך המאגר הגדול של השמות לבנות ,מתאים לה ביותר.

שמות לבנות -מאגר מידע אינטרנטי
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האינטרנט הוא עולם וירטואלי המלא באינפורמציה לגבי שמות ספציפיים לבנות.

ישנם אתרים שאליהם אתם יכולים להיכנס ולפי האות הראשונה שבה אתם מעוניינים שהשם של הבת
שלכם יתחיל אתם מבצעים חיפוש .בעת הקלקה על אותה אות ייפתח לפניכם גף המאגד עשרות ואפילו
מאות שמות לבנות המתחילות באותה אות.

אם ברצונכם למצוא שם לועזי ,תמיד עדיף לפנות לאתר אינטרנט של שמות בחו"ל ,אך אם אתם מעוניינים
שהילדה שלכם תישא שם ישראלי צברי כדאי לפנות לאתרים הישראלים.

שמות לבנות  -קריטריונים לחיפוש

כאשר אתם מחליטים לחפש שמות לתינוקת החדשה ,קיים סיכוי שאם לא תחליטו מה חשוב לכם בשם
ולפי אילו קריטריונים אתם הולכים לחפש אותו תאבדו את הידיים והרגליים בים השמות.

לכן כבר בתחילת התהליך כדאי לכם להגיע לכמה תשובות חשובות באשר ל:

האם אתם מעוניינים בשם עברי/ישראלי/לועזי?

האם אתם מעוניינים בשם בעל משמעות מסוימת או שאם מעדיפים שם עם צליל רענן בעת ההגייה.

ברגע שאתם עונים על שתי שאלות אלו ,יש לכם אפשרות לבחור שמות המשתייכים לקטגוריות הבאות:
-

בית -כללי
שמות לפי האלף
החי
שמות מעולם
מקומות שונים בארץ
שמות של
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-

המשתייכים למיני תכונות ורגשות
שמות
הן לבנים והן לבנות -יוניסקס
שמות שמתאימים
יקרות
שמות של אבנים

ואלו הם רק חלק מהקטגוריות של מאגרי השמות לבנות

שמות לבנות -נומרולוגיה

ישנן נשים אשר מעוניינות שהשם של הצאצא שלהן יישא ערך נומרולוגי .לפי האמונה הנומרולוגית לכל
מספר מ 1-ועד  ,10יש משמעות מיסטית .אז אם בחרתם בשם לבת אך אתם מעוניינים לדעת מהי
המשמעות הנומרולוגית שלו או לחלופין לבחור שם בעל משמעות נומרולוגית לבת שלכן ,תוכלו לפנות לכל
אתר נומרולוגי באינטרנט ולוודא שהוא אכן מתאים למשמעות שבה אתם מעוניינים.

שמות לבנות -אינספור אפשרויות דורשות חיפוש ממוקד
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