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שלחו להדפסה

בן לניצולי שואה הוסיף את השם בוזגלו לשם משפחתו

הזדהות

רן כרמי מנס ציונה הסביר את הצעד ל" :ynetאני רואה את ההשתלחויות בציבור המזרחי
בדמות אמירות מחרידות של אנשי אקדמיה ורוח"
עומרי אפרים

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

מפגן מחאה של איש אחד :רן כרמי ,פעיל חברתי המתגורר בנס ציונה ,פנה היום )ב'( ללשכת רשות האוכלוסין
וההגירה באשדוד עם בקשה מעט לא שגרתית .כרמי ,בן ה ,52ביקש להוסיף לשמו את שם המשפחה בוזגלו .הוא
הסביר למנהלת הלשכה מרים זאבי אלימלך כי הוא מבקש להוסיף את שם המשפחה הנוסף לאור אירועי הימים
האחרונים והקיטוב העדתי שנגרם בעקבותיהם ,לדבריו ,בחברה הישראלית .מנהלת הלשכה ,שהתרגשה מבקשתו של
כרמי ,השלימה מכיסה הפרטי את סכום האגרה שהיה חסר לו.

עוד בחדשות:
 67ממליצים :נתניהו יקבל מנדט להרכבת ממשלה
תובע את אגד בגלל צפיפות" :זה עולם שלישי"
"חשוב לי לעשות זאת אחרי שראיתי את הדם הרע שנשפך בתקשורת וברשתות החברתיות ,אני רואה את
ההשתלחויות בציבור המזרחי בדמות אמירות מחרידות של אנשי אקדמיה ורוח" ,אמר כרמי ל.ynet

רן כרמי בוזגלו במשרד הפנים )צילום :רשות האוכלוסין וההגירה(
כרמי ,שקיבל את תעודת הזהות החדשה עם שמו המעודכן  רן כרמי בוזגלו  הוסיף" :אני דור שני לניצולי שואה
אשכנזיים ומרגיש שדווקא לאור מה שהעם היהודי חווה בהקשר הזה אין שום מקום לאמירות שמכתימות ציבור שלם
בחברה הישראלית .האמירות האלו מערערות את המרקם העדין שעליו מושתתת המדינה ובא לידי ביטוי ,בין היתר,
בצבא ההגנה לישראל".
כרמי ,שנפצע במהלך שירותו הסדיר בעת קורס קציני חי"ר ,המשיך לשרת בהתנדבות בקבע ובמילואים ,ולדבריו,
דווקא בשל ניסיונו ,הוא
נחרד מהמציאות כפי שהתגלתה בימים האחרונים" .אין
לנו ברירה אלא להמשיך לחיות ביחד ולקבל אחד את
השני .או כמו שנהגנו לומר בצבא' ,אם לא נהיה תלויים זה בזה נהיה תלויים זה לצד זה'" ,הוא אמר.
על פי חוק השמות ,אין מניעה לבצע שינויים מסוג זה" .החוק מתיר שינוי שם כל עוד אין פגיעה בזולת והטעיית הציבור.
נתקלנו בבקשות לא שגרתיות אף יותר מכך" ,הוסיפו בדוברות רשות האוכלוסין וההגירה.

חדשות ב  SMSעדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.

תגיות :תעודות זהות
חזרה

