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Friends, 

We are pleased that you have come to be with us. This is an 

important visit to us and an important conversation. 

We love Israel. Her security is important to us, as is her 

prosperity. You, your children, your grandchildren, the citizens 

of Israel are very important to us. We are siblings. But like 

siblings we don’t always agree. This causes the gaps between us 

to widen. 

In recent weeks we saw together how such points of 

disagreement are created, This time it was about an 

advertisement by the ministry of aliyah and absorption. The 

music is always the same. You said to us, again, that we are not 

Jewish enough in your eyes.  

Understand. Most American Jews do not distinguish between 

their Jewish identity and their religion. For the majority of Jews 

in North America, our Judaism is not Orthodox.  

We feel very Jewish. But oftentimes we feel that you don’t see 

us as such. We can’t accept this. American Jews live in a 

country where there is complete freedom of religion. We can’t 

believe that religious freedom doesn’t exist in Israel.  

Let me share another fact. We are not free to observe our 

Judaism, to observe our customs in the Jewish state. The very 

same Judaism that we can’t actualize in Israel, is the Judaism 

which inspires our love of Israel.  

On another matter: American Jews, like all citizens of the USA 

and also many in Israel feel deeply connected to principles of 

democracy. We observe, with fear, the anti-democratic laws that 

are being developed and put forth from the Knesset in recent 

months. Our concern emanates from love, not from criticism.  

I am the mother of two children aged 6 and 8. This summer I 

took them to Israel for the first time. We swam in the sea, 

climbed mountains, and ate ice-cream. At the end of the trip 

they said that when they get older they want to live in Israel.  

Their mother is a rabbi. Their father is a lawyer who teaches 

them every day to pursue justice. I want to think that in ten 

more years they will still want to live in Israel. This is what I am 

teaching them. 

To be sure, we need to talk. 

 ,חברים

, זה ביקור חשוב עבורנו. אנחנו שמחים שהגעתם אלינו
 .זהו שיח חשוב

גם . ביטחון המדינה חשוב לנו. אנחנו אוהבים את ישראל
, והנכדים שלכם, והילדים שלכם, אתם .רווחתה חשובה

אבל כמו  .אנחנו אחים .חשובים לנו מאוד, אזרחי ישראל
גורם לפערים בנינו זה  .אנחנו לא תמיד מסכימים, אחים

 .להתרחב

כיצד מתהווה לה עוד , בשבועות האחרונים ראינו יחד
הפעם זה היה על מסע פרסום על ידי  .נקודת מחלוקת

המנגינה היא תמיד אותה  .משרד העלייה והקליטה
שאנחנו לא יהודים מספיק , שוב, אמרתם לנו. המנגינה
 . בעינכם

ם בין זהות יהודית רוב יהודי אמריקה אינם מפרידי, הבינו
ויהדות שלנו היא על פי רוב לא .בין הדת שלנו
 .אורתודוקסית

לעיתים קרובות אנחנו  .אנחנו מרגישים יהודים מאוד
אנחנו לא  .מרגישים שאתם לא רואים אותנו ככאלה

יהודים אמריקנים חיים במדינה בה  .יכולים לקבל את זה
ראל אנחנו לא יכולים להאמין שיש .יש חופש דת מלא

 .היא אינה מדינה כזו

, אנחנו לא חופשיים לקיים את היהדות שלנו. אך זו עובדה
, והיהדות הזו .במדינת היהודים, לקיים את המנהגים שלנו

היא הרי אותה , אותה אין אנו יכולים לקיים בישראל
 . יהדות שגרמה לנו לאהוב את ישראל

ב "בארהכמו כל אזרח , היהודים האמריקנים: ועוד דבר
אנחנו  .קשורים מאוד לדמוקרטיה, וגם כמו רבים בישראל

דמוקרטים שמקודמים -צופים ביראה בחוקים האנטי
–הדאגה שלנו . ויוצאים מהכנסת בחודשים האחרונים

 .מאהבה לא מביקורת

בקיץ שעבר  בן שש ובן שמונה, אני אמא לשני בנים
 .שחינו בים .לקחנו אותם לישראל בפעם הראשונה

הם אמרו , בסוף הטיול .הם אכלו גלידה .סנו על הריםטיפ
 .הם רוצים לגור בישראל -לי שכשהם יהיו גדולים 

אבא שלהם הוא עורך דין שמלמד אותם  .אמא שלהם רב
שבעוד עשר שנים , אני רוצה לחשוב .בכל יום לרדוף צדק

 . כך אני גם מחנכת אותם. הם עדיין ירצו לחיות בישראל

 .יכים לדבראנחנו צר ,בהחלט

 


