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שים

תקציר
האירועים האחרונים ,כולל מבצע עופרת יצוקה,
הקפאת הבנייה בהתנחלויות ,והמשט ,הגבירו
את הדיון על ישראל בתקשורת ובקרב יהודי
ארה"ב .יש הטוענים שאירועים אלה תורמים
לפער גדל והולך בין יהודי ארה"ב וישראל,
במיוחד בקרב צעירים ובעלי עמדות פוליטיות
ליברליות.
בחודש יוני  2010בוצע סקר שמטרתו להעריך
את עמדות יהודי ארה"ב כלפי ישראל .בסקר
השתתפו יותר מ 1,200-איש שזוהו כיהודים
ומהווים חלק ממדגם מקיף של אוכלוסית
ארה"ב .במסגרת הסקר נבחנה תחושת הקשר
של יהודי ארה"ב לישראל ,ובייחוד של הדור
הצעיר .בנוסף ,נבחנו תגובות המשיבים למספר
נושאים .מהמחקר עולים הממצאים הבאים:

•

לא נמצא מתאם בין הבדלים בהשקפה
הפוליטית )בציר ליברלי-שמרני( לבין מידת
הקשר לישראל .בעלי עמדות פוליטיות
ליברליות לא חשו פחות מחוברים לישראל
מבעלי עמדות פוליטיות שמרניות ,וישראל
חשובה לזהותם היהודית באותה המידה.
ממצאים אלו נכונים למשיבים מבוגרים
וצעירים כאחד.

•

הסיכוי שמשיבים מתחת לגיל  30ביקרו
בישראל היה גדול מזה של משיבים בני -30
 .59ביקור בישראל הוא גורם משמעותי
בחיזוק הקשר לישראל.

המשט
•

שבעים ושניים אחוזים מהמשיבים הסכימו
עם הגרסה הישראלית הרשמית לארועי
המשט ,בהשוואה ל 9%-שהסכימו עם
הגרסה הטורקית.

•

שישים ואחד אחוזים האשימו פעילים "פרו-
פלשתינים" בארוע .עשרה אחוזים האשימו
את ישראל .שאלה זהה נכללה לאחרונה
בסקר של מצביעים אמריקאים .כמכלול,
מצביעים אמריקאים נטו גם כן להאשים את
הפעילים ,אולם נטייה זו היתה חזקה יותר
בקרב יהודים אמריקאים )והם נטו פחות
להאשים את הישראלים(.

•

שבעים ואחד אחוזים מהמשיבים לא חשבו
שלארוע היתה השפעה כלשהיא על מידת
הקשר שלהם לישראל .מתוך אלו שחשבו
שלארוע המשט היתה השפעה ,שני שליש
סברו שהארוע חיזק את הקשר שלהם
לישראל.

•

משיבים בעלי עמדות פוליטיות שמרניות נטו
יותר לאמץ את הגרסה הישראלית לארוע,
להאשים את הפעילים הפרו–פלשתינים,

הקשר לישראל
•

שישים ושלושה אחוזים מהמשיבים
מרגישים קשורים לישראל "במידה רבה" או
"במידה מסויימת" .שבעים וחמישה אחוזים
מסכימים שדאגה לישראל היא חלק
משמעותי מזהותם היהודית .השוואה
לסקרים קודמים בהם נשאלו שאלות דומות
מלמדת על יציבות ביחס יהודי ארה"ב
לישראל ב 24-השנים האחרונות.

•

משיבים מתחת לגיל  45נטו להיות פחות
קשורים לישראל ממשיבים מבוגרים יותר,
אולם לא היו הבדלים בין שתי קבוצות הגיל
בחשיבות שהן יחסו לישראל בזהותן
היהודית .בסקרים תקופתיים שנערכו
במהלך  24השנים האחרונות נמצא באופן
דומה ,שצעירים חשים מידה פחותה של
קשר לישראל .אנו מייחסים את את
ההבדלים בין קבוצות הגיל שנמצאו במחקר
זה ובמחקרים קודמים לשלבים במעגל
החיים ,ולא להבדל בין דורי.

•

1
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2

ולהרגיש שהארוע חיזק את הקשר שלהם
לישראל .משיבים מבוגרים נטו יותר לאמץ
את הגרסה הישראלית לארוע ולהרגיש
שהארוע חיזק את הקשר שלהם לישראל,
אולם הם לא נטו יותר מצעירים להאשים את
הפעילים הפרו–פלשתינים.

עשרים ושמונה אחוזים התנגדו לכל פינוי ,ו-
 16%תמכו בפינוי כל ההתנחלויות.
•

חמישים ואחד אחוזים התנגדו לפשרה
במעמדה של ירושלים כעיר מאוחדת תחת
ריבונות ישראלית ,ואילו  29%תמכו
בפשרה.

יחסי ישראל-ארה"ב
•
•

חמישים ושניים אחוזים סבורים שמידת
התמיכה הנוכחית של ארה"ב בישראל היא
"במידה הנכונה" .שלושים ותשעה אחוזים
מרגישים שאין מספיק תמיכה ,ו 9%-חשים
שיש יותר מדי תמיכה .בהשוואה למדגם של
מצביעים אמריקאים שנשאלו לאחרונה את
אותה השאלה ,יהודים אמריקאים נטו הרבה
פחות להעריך שהתמיכה האמריקאית
בישראל היא רבה מידי .משיבים בעלי
עמדות פוליטיות שמרניות נטו יותר לחשוב
שארה"ב אינה תומכת מספיק בישראל;
משיבים צעירים נטו יותר להעריך שמידת
התמיכה הנוכחית היא "במידה הנכונה".

•

עשרים וחמישה אחוזים מהמשיבים תמכו
במדיניות של הנשיא אובמה בקשר ליחסי
ישראל-ארה"ב ו 37%-התנגדו לה .באופן
דומה 25% ,תמכו במדיניות רה"מ נתניהו
בקשר ליחסים ו 31%-התנגדו לה .משיבים
בעלי עמדות פוליטיות שמרניות ומשיבים
צעירים נטו יותר לתמוך במדיניות נתניהו
בקשר ליחסים בין שתי המדינות; משיבים
בעלי עמדות פוליטיות ליברליות ומשיבים
מבוגרים נטו יותר לתמוך במדיניותו של
אובמה.

התנחלויות וירושלים
•

שלושים אחוזים מהמשיבים תמכו בפינוי
"חלק" מההתנחלויות כחלק מחוזה שלום.

משיבים בעלי עמדות פוליטיות שמרניות נטו
יותר להתנגד לפינוי התנחלויות ולפשרה
בירושלים .משיבים צעירים נטו יותר
להתנגד לפשרה בירושלים; ביחס לפינוי
התנחלויות לא נמצא הבדל בין הגילאים.

מסקנות
ממצאי המחקר הנוכחי מערערים על העמדה
הגורסת כי ישנו פער גדל והולך בין יהודי ארה"ב
וישראל .רוב יהודי ארה"ב מרגישים קשורים
לישראל ,וכבר כמעט רבע מאה קיימת יציבות
במידת הקשר לישראל .בסקר הנוכחי נמצא
שיהודים צעירים מרגישים פחות קשורים
לישראל ,אולם נראה כי ההבדל בין הגילאים
מצביע על כך שתחושת הקשר לישראל
מתחזקת במהלך החיים ,ולא על כך שהיא
נחלשת בין הדורות .לעמדות פוליטיות אין קשר
לתחושת הקשר לישראל ,ולאירועים כמו המשט
לא היתה השפעה ניכרת לעין על קשר זה.
לביקור בישראל יש השפעה משמעותית,
ויהודים צעירים שהשתתפו בסקר הנוכחי נטו
יותר לבקר בישראל.
יהודי ארה"ב מחזיקים בעמדות שונות ולעיתים
מנוגדות בקשר למדיניות הישראלית ועתידה של
מדינת ישראל .עם זאת ,אי הסכמות אלו לא
גרמו למגזר כלשהוא מתוך הקהילה היהודית
לניכור מישראל .ייתכן שההתמקדות של יהדות
ארה"ב בדיון על מדיניות ישראל מלמד דווקא על
עומק החיבור של קהילה זו לישראל.
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