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 אותם. לכתוב שצריך ההוכחה היא הבאים, הדברים את שכתבתי לפני רצופות דקות מחמש יותר שהיססתי העובדה

  

 אמריקני היה הראשון בעלה ומוצלחת. מצליחה יהודיה ישראלית אופרה זמרת על השבת קראתי זאת. ובגלל זאת ובכל

 חושבת לא "אני לה: הפריע לא כלל שזה עונה היא אגב-לשאלת יהודי". "לא העיתון: בלשון או מוחלט גוי פיליפיני, ממוצא

 שעכשיו לשעבר ילדים כוכבת על קראתי ימים" "שבעה של גיליון באותו ממש שמגביל". משהו זה תמנטליו או דת או שגיל

 אומרת, היא חוקים", מיני כל לקבוע "אפשר להינשא. בעתיד מתכוונים והם נחמד, יהודי-לא עוד חבר, עם יורק-בניו גרה

 משלה". חוקים יש למציאות "אבל

  

 לשארונאס נשואה אברג'יל לינור גם ביחד. היו עוד כשהם קאפריו,-די וליאונרדו פאליר בר על בהתפעמות קראנו יומיים מדי

 מוצלחת. זוגיות להם לאחל מסוגל לא ממש הרוח, גסות על לי תסלחו ואני, הליטאי. הכדורסלן יאסיקביצ'יוס

  

 אותם מצלמים פרטי? מה לו.כאי-הפרטי עניינם היא סלבס של הזוגיות עליהם. מדברים ולא עליהם כותבים שלא דברים אלו

 או הפורחת ואהבתם ובסגירות בפתיחות מופיעים הם היומיים, בעיתונים עליהם מדווחים והספורט, הבידור לשבועוני

 לציבור. עניין היא הדועכת

 

 זו שלנו. העניין לא פתאום הוא יהודיה עם וגוי גויה עם יהודי של הזה המציק העניין הקטנטונת, הקטנה, הנקודה רק

 בכלל אם ייעלב. מישהו שמא כותבים לא כבר גוי המילה את שגם פרטיים כך-כל הפרטיים. בחייהם התערבות כבר

 קורקט. הפוליטיקלי בגבולות עדיין זה יהודי". "לא שהוא ייאמר משלנו, לא הוא הזוג שבן מציינים

  

 מיושן זה כגזענות. או כפרימיטיביות נתפסים לא, או סלב ספציפי, זוג של תערובת נישואי נגד דיבורים החילונית בתקשורת

 משלנו. לא נוצריה עם משלנו יהודי של נישואיהם, וחלילה חס או זוגיותם, בעניין פומבית דעה להביע

  

 קוראים אנחנו היהודי. בעם האוכלת ההתבוללות מכת על כתבות לכתוב יכולים בעיתון אחרים בעמודים זאת, לעומת

 רבים אלפים שלנו מהעם שנה כל שמכלה זו השקטה", "השואה או הלבנה" "השואה על היהודית הסוכנות של דו"חות

 העם של להתמעטותו העיקרית הסיבה הם נוצריות עם יהודים של נישואים תערובת. בנישואי שנישאים יהודים של

 יותר הרבה התבוללות סכנת בפני הדברים מטבע עומדים שצעיריה אמריקה, יהדות ובאירופה. באמריקה היהודי

 כאן ולנו, לא. להגיד יידעו מבחן שבשעת כדי שלהם, היהודית החוויה את לחזק כדי מאמצים המון עושה גדולה,

 הבעיה לא זו כאילו ושאראס. לינור עם בחתונה לפזז אבל כבעיה, תערובת נישואי על לדבר קל יותר הרבה בישראל,

 שלנו.

  

 עם יצאה שבר העובדה להתפעל. לא לפחות אפשר אבל אפשר. אי הגוי? ליבה לבחיר להינשא יהודיה על לאסור אפשר האם

 .הצבא נגד דיברה שהיא שטויותמה מאה פי לי מפריעה ליאונרדו

...... 

 

 ואבדנו. כזה ניצחון עוד מפסיד. ישראל עם מנצחת? האהבה
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 איזה עניין

 11.10.2018 ,םאינסטגר ,רייכל עידן

 

 ן.ניירציתי לספר לכם איזה ע הי זה רייכל,

 .צחי ולוסי התחתנו, וקיבלנו מסר מח״כ אורן חזן

לא אישי אליהם, אלא רצון להלבין את פניהם, לפנות על חשבונם של צחי ולוסי אל אלו שמי  - המסר היה פומבי, כלומר

 .שאורן חזן חושב שהמסר ידבר אליהם. וצחי ולוסי היו רק כלי בדרך

 י.ב מדם ליבו, היה כנראה מעביר מסר אישהרי אם היה כות

 .הכאב האמיתי שהוא חש מחיי המשותפים לדמאריס פעם רב אחד כתב לי בצורה מרגשת, ואישית, את

 .אתם יודעים מה? האמנתי לו. כתב בצורה דיסקרטית, יפה, אישית

 ר.בקש ואתם יודעים מה? גם דמאריס האמינה לו. שהוא כותב מדם ליבו. והיום אנחנו אפילו

 חיים בחר שרייכל ביזיון שזה חושב שהוא בו, שישב בפאנל מאד מפורסם מישהו פעם אמר טלוויזיה כשבתוכניתאבל 

 :יפה משהו לי אמרה דמאריס - יתגיירו ואם אשר עד יהודיות לא ושהבנות דמאריס, עם משותפים

 שנישאתי ביזיון שזה אומרים בתוכנית והיו באוסטריה, חיים והיינו המפורסמת, הייתי אני שאם עידן, יודע ״אתה

 מרשים אנשים איכשהו, בישראל, אצלנו פה אבל לזה. שקשור מי וכל העורך, המגיש, את מפטרים כנראה היו ליהודי,

  לעצמם״

   (:  במזלטו#
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 עד שזה מגיע לנישואים

 13.10.2018 ,אחרונות ידיעות ,ימיני בן־דרור

 

 

 שפועלות במשמרות, אצלו. העבודה נוהלי על לי סיפר ערבים, בעיקר שמעסיק ערבי הארץ, בצפון ומצליחה גדולה חברה בעל

 למה? דרוזים. עם רק דרוזים נוצרים, עם רק נוצרים מוסלמים, עם רק מוסלמים העדות: בין מוחלטת הפרדה יש שעות, 24

 ענה. תיסגר, שלי החברה משותפת, עבודה בגלל מעורב, זוג כאן שיהיה שברגע משום שאלתי.

  

 גזענים אינם דרוזים הורים תערובת. לנישואי מתנגדות הן עצמן. את לשמר רוצות שונות קהילות ולא. לא גזען? הוא האם

 וחובות. זכויות בעלי הם משתלבים. הם ישראלים. הם צורות ואחת באלף יהודי. עם םבת לנישואי מתנגדים שהם משום רק

 לא. זה לנישואים. מגיע שזה עד חברויות. הרבה יש מסוכנים. הכי בתפקידים בצבא משרתים הם

..... 

 

 .גזענות לא הוא בהתבוללות המאבק

  

 

 מדובר לא מקרה, בכל בישראל, רצונם. את לממש זכאים לקהילה, שמחוץ זוג בני בחרו שכן אלה הפרט. אל מהכלל

 ואישה מוסלמי בגבר מדובר בכולם, כמעט או בכולם, בשנה. זוגות 100בכ־ שמדובר היא ההערכה רווחת. בתופעה

 אלה לא הם תערובת נישואי בעד וההגב גבוהה שמדברים אלה הכלל. מן היוצאים הם והלוי אהריש יהודייה.

 אפשר ספק, הסר למען נמוך. ממעמד ליהודיות מוסלמים בין בעיקר מתקיימים תערובת נישואי אותם: שמממשים

 זה שלהם. עניין זה - תערובת נישואי על שמחליטים מי מקרה, ובכל התבוללות. לעודד בלי גם שוויון על לשמור וצריך

 .תגובות לקושש כדי בראש שקופץ מהשוליים תכנס חבר איזה של עניין לא

  

 

 שכולה התנגדות לבין להתבוללות מהתנגדות שנובעים תערובת לנישואי התנגדות בין ברורים גבול קווי לנסח קשה

 .מצביעות יותר לא לפעמים הן גזענות על טענות ברור: להיות צריך אחד דבר גזענות.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יואים עם לא יהודשינ

 13.10.2018 פייסבוק, ,פרידמן תהלה

 

י לא יכולה להזדהות עם אנשים שנישואים עם לא יהודי )לא "לא יהודי על פי ההלכה", אלא לא יהודי בכלל( נראים להם אנ

 באמת מקסימה היא אהריש לוסי סבבה לגמרי. בלי מורכבות. אני מבינה אותם מהראש. בטח במקרה הספציפי הזה.

 הבטן... אבל מהראש. מבינה אני התבוללות. כאן אין אז הרוב ואנחנו מאיתנו. חלק לגמרי ולגמרי לגמרי, וישראלית

כמו ברית מילה. כזה שחותם  לשבור. רוצה לא שאני וכזה לגמרי. טאבו זה ובבטן יהודיה. וגם ישראלית גם אני בבטן

 .בבשר את השייכות. העמוקה, הקדומה, הקמאית. שייכות שיקרה לי כל כך

עם אנשים שמתנכרים ליהודי ארה"ב וטוענים שהברית האמיתית שלנו צריכה באותו אופן בדיוק אני לא מסוגלת להזדהות 

להיות עם האוונגליסטים. אני מבינה אותם מהראש. יהודי ארה"ב, ככלל, מחזיקים בהשקפות דתיות שונות מרוב יהודי 

ייכות הלאומית. ישראל, ובוודאי השקפות פוליטיות, ונראה הרבה פעמים שהם נאמנים יותר לערכים הליברלים מאשר לש

 שלי שהסולידריות משמעותה הזו והיהדות יהודיה גם אלא ישראלית רק לא אני בבטןמבינה מהראש. אבל הבטן... 

 והמשפחתיות מהשבטיות יותר חזק להיות יכול לא עולם בהשקפות דמיון עמי.ושום בני עם כל, קודם תמיד, היא

 .שלי מהיהדות נפרד בלתי חלק שהיא

ו קוראים עכשיו, מוקדש ברובו לקורותיה של משפחה אחת. משפחה שהופכת לשבטים שהופכים לעם. ספר בראשית שאנ

משפחה מאד לא מושלמת ומלאת פגמים וחריקות, שיש לה סיפור גדול ממנה. על ברית וברכה שעוברת מדור לדור ועל ייעוד 

-שבטיות-נה התורה, היתה המשפחתיותהרבה לפני שנית -ועל משימה בעולם. אבל הרבה לפני שיש לברית הזו פרטים

  .לאומיות. ברית חתומה בבשר. זו שחושלה בשנות השיעבוד, זו שהיא ברית גורל. רק אחר כך יש תורה ומצוות ופרטים

בשנים האחרונות אני מרגישה שברית הגורל הזו מתכרסמת כל הזמן מכל הצדדים. ובעיני זה כרסום שמסכן את עתיד העם 

 .היהודי

 יהודיות בין היחס על לטעמי, אלא, התבוללות על דיון לא הוא הרשת את שמסעיר והלוי אהריש של הנישואים על הדיון

 נפרד בלתי חלק והם יהודים, שאינם ישראלים יש כי זהות. שהן מבלי שתיהן את מטפחים ואיך לישראליות,

 אבל לשבט", "מחוץ לנישואים ביחס ברשעו דיון זה היהודי. מהעם חשוב -ישראלים שאינם יהודים ויש מהישראליות,

 .האנטישמית הונגריה לממשלת או בארה"ב לרפורמים ביחס גם

 אותו, לדון ההזדמנות על גם שלנו, לחברה נותנת אהריש שלוסי הטובים הדברים שאר לכל ומעבר חשוב. דיון וזה

 .תודה לה מגיעה
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 ?דווקא התקווה שלוהאם נישואי תערובת הם האסון של העם היהודי או 

 30.12.15 חי, אבי בית אתר ,קלמן נעמה

 

 האם אבל נמנע. בלתי עניין הם מעורבים נישואים החיים, תחומי בכל מוצאם בארצות משתלבים יהודים שבה במציאות

 ?הפסד ולא לשורותינו, תוספת דווקא הם החדשים שהמצטרפים ייתכן

המשכיות בעם ישראל. תמר הכנענית, האסורה לבני אברהם ולבית יהודה, אנו פוגשים את האישה שבזכותה תהיה  "בפרשת "וישב

היא זאת שתדאג להמשכיות של בני יהודה אחרי לא מעט שנים של אובדן, והם יהיו בעתיד אבות אבותיהם של דוד המלך. תמר היא 

מורשתן של תמר הכנענית  למרותדוגמה אחת במקרא לנשים נוכריות הנושאות את גאולת ישראל ודואגות לשושלת העתידית. אבל 

 מנישואי תערובת. סלידה ודאגה הדורות, לאורך קיימות במסורת שלנו, זאת בכל ורות המואבייה,

  

היהודים הנישאים עם  כיום אנו מוצאים את עצמנו במציאות של נישואי תערובת בהיקף שלא הכרנו. ברוב קהילות המערב אחוז

 אפילו הרוב. , והםשאינם יהודים גבוה ביותר זוג בני 

  

של המאה  70-וה 60-היא החלה בשנות ה עם בני זוג לא יהודים חדשה יחסית: התופעה של יהודים המתחברים לצורכי נישואים

הקודמת. היום, בקרב הזרמים הליברליים )במיוחד אצל הרפורמים(, ברירת המחדל הינה נישואים על בסיס בחירה חופשית. 

לבים בכל תחומי החיים, הסיכוי שיינשאו עם לא יהודים הוא גבוה ביותר. עקב כך, הצעירים המזדהים במציאות שבה יהודים משת

  כיהודים כיום הם במקרים רבים תוצר של נישואי תערובת.

  

קת היא כאן אני מבקשת להבהיר כי אין זה נכון לומר "נישואים בין יהודים לנוצרים" )או מוסלמים, או הינדים וכו'(; התופעה המדוי

נישואים בין אמריקאים ממוצא יהודי עם אמריקאים ממוצא נוצרי/מוסלמי/הינדי וכו'. זוהי המציאות הסוציולוגית האמיתית. 

בחברה החילונית המערבית רבים מן הצעירים אינם מגדירים את עצמם באמצעות הדת, ובוודאי שלא יחשבו על בחירת בן זוג על 

 ם.או ללאו בסיס נאמנות לדת, לגזע

  

 התרבות בני עם משותפים ערכים מוצאים הם המערב. ארצות ובמרבית באמריקה כיהודים בטוחים מרגישים יהודים

 מתחיל הוויכוח או הדאגה ואחווה. סובלנות שוויון, דמוקרטיה, של ערכים בעבודה: או באוניברסיטה פוגשים שהם המקומית

 ויתפקדו יחיו לא כבר נאמר, כך הילדים, הילדים. של הזהות לאובדן מתכון הם תערובת שנישואי הטוענים יש הבא. הדור עם

 – שבהם המובילה היא הרפורמית התנועה – אלה יש לעומתם, הניכרת. המגמה זו כי מראים המחקרים ואכן, כיהודים.

 יראו שילדיהם הסיכוי את להגביר וכך לקהילה, ולקבלתו יהודי הלא הזוג בן של לקירוב הזדמנות תערובת בנישואי שרואים

 כהפסד. דווקא ולאו לשורותינו, כתוספת התערובת נישואי את רואים הזאת הגישה בעלי אחרות, במילים כיהודים. עצמם את

 יהודי. נעשה וממש מתגייר יהודי לא זוג בן אותו הזמן שלאורך מקרים יש

  

 חסמים להסיר

אמירות אלה פשוט לא "תופסות". היום אפילו יהודים שגדלים  ואי תערובת;קשה היום להשתמש במילים של אסור ומותר בנוגע לניש 

על ברכי החינוך היהודי )בית ספר יומי, מחנה קיץ יהודי, טיולים בארץ, חברות בבית כנסת וכו'( אינם חסינים מפני האפשרות שבן 

מקרים זה יהיה הבסיס המוצק לגידול של הדור הזוג שלהם יהיה לא יהודי. אין ספק שעדיף חינוך יהודי טוב ומעצב, כי בלא מעט 

 הבא, אפילו אם רק הורה אחד הוא יהודי.

  

האם זה משמח אותי? ודאי שלא. האם אני מודאגת לעתיד העם היהודי בארצות הברית? ודאי שכן. אך במקום להקשות כל כניסה 

צעד ראשון, ואם בן הזוג מוכן לגדל את הילדים או הצטרפות לעם היהודי, יש להקל ולזרז. כשמישהו מתחתן עם יהודי, זה 

 אז הם כבר חלק פעיל מהעם היהודי. כיהודים,

  

יש לחבק את כל מי שמוכן להיכנס למסע הזה; הידע והמחויבות יבואו אחר כך. היום לפחות שליש מכל מחזור שנכנס  קודם כול

ות אלה מזוהים באופן טוטלי כיהודים )רק במשרד הפנים ללימודי הרבנות הרפורמיים הם תוצר של נישואי תערובת, ופרחי רבנ

בישראל משפילים אותם, ולפעמים לא מוכנים לתת להם ויזה של סטודנט לשנה! אבל זה סיפור עצוב אחר(. אני בוכה על כל יהודי 

 יש להתייחס אליו. שאובד לנו, ואני חוזרת לרות ולתמר: כל זר שנכנס לשורותינו מגלם הזדמנות ואף ניצוץ של ישועה. וככה



 

 העיקר שתביאו הרבה נכדים

 2.8.10 חי, אבי בית אתר ,וול אסף

 

קלינטון. לאסף וול ממש לא אכפת אם בנו יתחתן  בחור יהודי נחמד התחתן עם בחורה נוצרייה נחמדה, שהיא במקרה צ'לסי

 עם גויה: מה שחשוב באמת הוא שהם יהיו אזרחים ראויים. פולמוס

, מתברר שכן. במקום מזווינסקי-האם יש להעדיף אדם בשל מטענו הגנטי? על פי הסערה שעוררה חתונתה של צ'לסי קלינטון

לוגי המפוקפק של הכלה. ולברך על שחרורם ממטלת הענקת הצ'ק לעוד חתן יהודי, מתמרמרים בני העדה על ייחוסה הגניא

  .אם לתרגם לשפה מובנית יותר, הם מכנים אותה "שיקסע" )משוקצת(

  

בדבריהם נוגעת לעניין ההתבוללות  ניסיתי להתחקות אחר מניעיהם של אלה המגנים את החתן. נדמה כי הטענה העיקרית

ולשרידותו של העם היהודי. זה בדיוק המקום לשאול: האם שרידותו של העם היהודי נובעת מגנטיקה? או שמא המורשת 

 ?רוחנית של קבוצה מסוימת היא החוט העובר לאורך הדורות-התרבותית

 מהפרט להקיש גם יש כך זהותו. את שמרתומ עמו שנשארת זו היא התודעה תודעה. גם קיימת )כמעט( אדם בכל...

אני מסופק לגבי הקשר  הגנטי. החומר דווקא ולאו עקרונותיו על העמידה הוא ישראל עם את שמשמר מה הכלל: אל

 .מערבי-בין עיניהם הכחולות של בני משפחתי )משני הצדדים, המרוקאי והייקי( לבני ישראל שמוצאם שמי

 מתבוללים הם גם הנובל? חתני

אם נבדוק את חתני פרסי נובל כנקודת מבחן לאידיאל אור לגויים, נגלה עובדה מעניינת. רובם המכריע של הזוכים בפרס זה, 

שאנו היהודים גאים בהם כגניוס היהודי, הם למעשה מתבוללים. מספר היהודים שומרי המצוות בקטגוריה זו זניח ובטל 

ות? אני סבור כי התשובה ברורה: למטען הגנטי אין בעיני כל משקל בכל ביותר משישים. ובכן, איזה אדם אני מעדיף להי

 .הנוגע לשאלת טיבו של האדם ,לכל תכלית שהיא. כולל חתונה

  

 יותר היהודי העם מורשת את משמר תעודות עם מיוחס יהודי האם נקי? תיק בעל גוי פני על פלילי יהודי טוב האם

ומה באשר לשאלה מה יקרה אם בני יתחתן  א.ול לא גורסת: שלי התשובה "ל?בצה ומשרת בגורלנו גורלו את שקשר מגוי

 .רחמנא ליצלן עם "שיקסע"? ובכן, תשובתי היא שאין הדבר משנה מבחינתי

  

השאלה עד איזה גבול נדרש הפרט להקריב את חירותו כשיקול בעת בחירת רעייתו, צריכה לעלות במאמר אחר. מי שהכלל 

זאת במעשים. כניסה מתחת לאלונקה הלאומית, למשל, היא בהחלט מעשה הראוי להיחשב ככזה. חשוב חשוב לו כל כך יוכיח 

 .לי שבני יגדל להיות אזרח ראוי למדינתו הרבה יותר משאלת מוצאה של כלתו העתידית

שת היהודית מזווינסקי מזל טוב מכל הלב. אני מקווה שצאצאיהם יידעו לנצל את המור-לכן אני מאחל לבני הזוג קלינטון

הדוחפת להצטיינות במדע ובתרבות. אם מי מהם ימצא את התרופה למחלת הסרטן או יפתור את שאלת הקשר בין גוף לנפש, 

 .אני משוכנע כי איש לא יתעניין במוצאו הגנטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תבוללותה

 11.10.2018 פייסבוק, צור, אבן גבריאל

 

 

 התבוללות: תהליך של הטמעות תרבותית וחברתית של מיעוט בקרב החברה הסובבת.

 

אם מישהו התבולל אתמול, זה בוודאי לא צחי הלוי אלא לוסי אהריש, שכן היא שייכת לקבוצת מיעוט דתית ותרבותית, 

 והתבוללות עובדת רק מהמיעוט לרוב. 

 

אבין לחלוטין אם ערבים יכעסו על הבחירות שלה, כשם שאני מבין יהודים בחו"ל שכועסים על דמויות יהודיות בולטות 

מחוץ לקהילה. כשאתה מיעוט, אתה מפחד להעלם, להיטמע, שלא תהיה המשכיות לשפה, לדת ולתרבות  שבוחרות להתחתן

 שלך. 

 

הציונות קמה כדי שהיהודים לא יהיו מיעוט והיא הצליחה בזה. לא ניתן להתבולל בישראל, בניגוד לפנטזיות של הימין 

או לשרעיה המוסלמית. מדובר בבחירה פרטית, בדיוק כמו  הקיצוני. ניתן לחיות בזוגיות בין דתית, בניגוד להלכה היהודית

 הבחירה לשמור או לא לשמור שבת, לאכול כשר או לא, לצום בכיפור או לא.

אני מאמין שכולנו, דתיים ושאינם, מרוויחים המון מכך שיש לנו את החופש לבחור. לחיים הדתיים שלי יש הרבה יותר 

 מכפייה. משמעות כשהם נובעים מרצון ובחירה ולא

 אני שמח לחיות בחברה בה לוסי וצחי יכולים לבחור, ובמיוחד שהם יכולים לבחור אחרת ממני. 

 

)וכיוון שראיתי אינספור ציטוטים של פסוקי התנ"ך, לא התאפקתי והבאתי לכם את הפירוש של רבי רפאל בירדוגו זיע"א על 

-ערפה. עמדה מפתיעה בהחלט, בטח לרב מרוקאי מהמאה הנישואי התערובת של מחלון וכליון, שנישאו לרות המוביאה ול

 . הסוד, לדעתי, הוא דווקא ההבנה שמחלון וכליון אינם יכולים להתבולל כשהם מהווים את הרוב(18


