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  2008ממצאי עיקריי של סקר הפטריוטיות 

  

חודש , א� הוא עודכ�,  מתבסס בעיקרו על שאלוני הסקרי שקדמו לו2008סקר הפטריוטיות 

הוא בוח� את הפטריוטיות הישראלית לאור נושאי אקטואליי ורלוונטיי. והותא לצרכי השעה 

 בי� השני ומצד שני נית� לבחו� לבחו� הא חלו שינויי, כ� שנית� מצד אחד, לחברה הישראלית

  . היבטי של הפטריוטיז הישראלי שלא נבחנו קוד לכ�

  

  :מגמות לאור� זמ�

  

נית� לומר כי הפטריוטיז הישראלי שומר על יציבות רבה במרבית ממדיו וג כאשר נמצאו , כללית

 הפטריוטיז הבדלי בי� השני בנושאי מסוימי ה לא משני באופ� מהותי את דיוקנו של

  :תנית� להצביע על כמה נקודות עיקריו, בהשוואה לסקרי הקודמי. הישראלי

  

באיזו מידה אתה רואה 'לא חל שינוי בהגדרה עצמית של הציבור הישראלי בנוגע לשאלה  •

יהודי מגדיר �קצת למעלה משני שליש של הציבור הישראלי. ?'את עצמ� כפטריוט ישראלי

 .  שיעור דומה ביותר לזה של השני� הקודמות� את עצמו כפטריוט ישראל 

 

הכולל היגדי שבוחני את מידת החשיבות שהציבור רואה , מדד הביטויי לפטריוטיות •

ירד במעט לעומת השנה , בביטויי אפשריי של הפטריוטיז הישראלי במישור האישי

יתה ירידה מסוימת יש לומר כי הי, הוא עדיי� גבוה ביותר) 83( אמנ� ציונו של המדד .שעברה

 .במספר היגדי� כמו הנכונות לחיות באר# והחשיבות שיש לקנייה של תוצרת כחול לב�

 

• המתייחס למספר ערכי מרכזיי של , בהשוואה לעבר לא היה שינוי בציו� מדד הערכי

' אהבת האר#'מתו$ רשימה בת שמונה ערכי� רוב האוכלוסייה בחר ב . פטריוטיז ישראלי

 חלו מספר שינוי� קלי� בדירוג 2007 ו2008בי� . ביותר למושג הפטריוטיז�כער$ הקשור 

 . אשר ירד מהמקו� הרביעי למקו� השישי', צדק חברתי'דוגמת הער$ של , ההיגדי�

 

• הוא ממשי� להיות בעיניי הציבור , למרות ירידה קלה בציו� של המדד הסמלי הלאומיי

במיוחד בחשיבות הרבה שהחברה  הדבר משתק) .חלק מרכזי של האתוס הישראלי

ע� , ל אשר לגביה יש קונצנזוס רחב"הישראלית מייחסת לצפירה ביו� הזיכרו� לחללי צה

 .88ציו� של 

 

. הנכונות להילח למע� המדינה שומרת על רמתה הגבוהה כפי שנמצא בשנתיי האחרונות •

היינו ה� , יהודי� מוכני� להקריב את עצמ� למע� המדינה�תשעה מתו$ עשרה ישראלי�

 .יסכימו להילח� למענה א� תפרו# מלחמה נוספת

  

, הבוח� את מידת הקשר של האזרחי למקו ולמדינה, בכל המרכיבי של מדד השורשיות •

כי חלה ירידה בנחישות לעודד את הדור , למשל,  נית� לציי�.חלה נסיגה קלה בהשוואה לעבר

 .הצעיר להישאר באר#

 

אחרי שבשנה שעברה . זרחי של מדינות אחרות בעוליותר אנשי מעדיפי להיות א •

עולה מהסקר הנוכחי כי מגמה הזו נמשכת , נרשמה ירידה מסוימת בהעדפה להיות ישראלי�
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 לעומת 6%מדובר בירידה של . כ$ שפחות אנשי� בוחרי� להעדי) את האזרחות הישראלית

 . מלפני שנתיי�10%שנה שעברה ו

רובו הגדול של הציבור היהודי . א נוטה לעזוב את האר#הישראלי השכיח ל, למרות כל זאת •

 .למרות המצב הקיי� במדינה, מערי$ כי לא יעזוב את האר#) 78%(

 

חודשי� ספורי� אחרי מלחמת לבנו� ,  בשנה שעברה:השפעת מלחמת לבנו� השנייה נחלשה •

באופ� , השנה מעט אנשי�. גילינו כי המלחמה השפיעה רבות למחצית האוכלוסייה, השנייה

  .סבורי� כי למלחמה הייתה השפעה על חייה�, יחסי

 

רוב . אחרי שבשנה שעברה נרשמה ירידה מסוימת, חלה עלייה בגאווה בזהות הישראלית •

. הציבור היהודי מתגאה במידה כזו או אחרת בזהות הישראלית שלו השנה יותר משנה שעבר

 .ומי� אחרי�לגאווה הישראלית אי� ציו� גבוה בהשוואה לתח, למרות זאת

 

, בדומה לשני� הקודמות. הגאווה ביהדות גבוהה במיוחד והיא עולה על הגאווה בישראליות •

 מראה כי אחוז 2008סקר הפטריוטיז� , בה� הגאווה היהודית רשמה ציוני� גבוהי� במיוחד

 .הגאי� בהיות� יהודי� מאוד גבוה ג� הפע�

 

דת הגאווה של הציבור בתחומי המודד את מי,  מדד תחומי הגאווה2007אחרי שבסקר  •

הסקר הנוכחי מצביע על עלייה , 2006רש ירידה לעומת , שוני של החברה והמדינה

התחו� של מדע וטכנולוגיה זוכה בעיקר הגאווה של , בדומה לשני� הקודמות. מסוימת

הכנסת ומערכת החינו$ וההשכלה מאכזבי� מאוד כמעט את כל , לעומת זאת. הישראלי�

 .דינהאזרחי המ

 

• ישראל עדיי� נתפסת כמדינה טובה יותר , למרות האכזבה של הישראלי בנושאי רבי

לא ) 62(יש לציי� כי הציו� בתחו� זה , א� כי רוב הציבור הישראלי חושב כ$. ממדינות אחרות

 . גבוה במיוחד בהשוואה לתחומי� אחרי�

  

 כולל שלושה נושאי 2008סקר , שה� הליבה של סקר הפטריוטיז, בהמש� לשאלות דלעיל

  :עיקרי הממצאי של הנושאי הללו ה כלהל�. נוספי המוקדשי לנושאי ספציפיי

  

השנה הוספנו שאלה מאוד רלוונטית למציאות , כחלק ממדד השורשיות המסורתי •

הא קיומה של מדינה עוינת בעלת נשק גרעיני באזור מהווה סיבה לעזוב את : הישראלית

לא שוקל ) 86%(יהודי � הרוב המכריע של הציבור הישראלי, צא שהתקבלעל פי הממ? האר#

 . לעזוב את המדינה בנסיבות כאלה

 

נראה , המתמש� כמעט ללא כל הפוגה, על רקע ירי הקסאמי על יישובי עוט& עזה ושדרות •

רוב� סבורי� כי . כי הסולידאריות החברתית של אזרחי המדינה היהודי בולטת ביותר

ישובי� הללו ממרכז האר# מהווה סיבה להזנחת� וחושבי� כי כושר העמידה המרחק של הי

עולה מהסקר כי אזרחי ישראל , במקביל. של תושבי האזור אל מול הירי ראוי להערכה

  .מוכני� ברוב� הגדול לסייע בדרכי� שונות לאחיה� הגרי� בשדרות ובשאר היישובי� באזור
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שראל היהודי נוטי להערי� את הצלחותיה אזרחי י, שישי שנה אחרי הקמת המדינה •

 התחו� בו ה� רואי� את ההצלחה הרבה ביותר מאז קו� המדינה .ע הרבה הסתייגויות

שעה שרמת , היינו עצ� הבטחת קיומה של ישראל מבחינה צבאית, הוא תחו� הביטחו�

ו� ע� זאת יש לציי� כי הצי.  ההצלחה הנמוכה ביותר מיוחסת לנושא השוויו� הכלכלי

נמוכי� יותר כיו� , כמו ג� הציוני� בכל שאר התחומי�, שמקבלת המדינה בתחו� הביטחו�

 .50 �היינו ביובל ה, בהשוואה להערכות ניתנו על ידי הציבור לפני עשור

 

•  סקר .חשיבותה של ירושלי כעיר מאוחדת ובירת ישראל נחלשת לאור� השני

לי� לציבור הישראלי ועד כמה חשוב  בח� מאיזה בחינה חשובה ירוש2008הפטריוטיז� 

ירושלי� היא אמנ� סמל וער$ , כפי נראה להל�. מעמדה עיר מאוחדת שהיא בירת המדינה

אול� על פי מספר נתוני� של הסקר הנוכחי בהשוואה לסקרי� , מרכזי בפטריוטיז� הישראלי

נחלת המיעוט א� כי היא עדיי� , נראה כי רמת הנכונות לחלק את העיר עלתה, קודמי� בנושא

 .יהודי� בציבור הישראלי

 

  : קבוצות אוכלוסייה ספציפיות

  

 בה� החלטנו להתמקד כדי ,  מקדיש פרקי מיוחדי למספר אוכלוסיות2008סקר הפטריוטיז

מוקדש פרק , למשל, כפי שנעשה כבר בשני הקודמות. ללמוד על דפוסי עמדותיה� והתנהגות�

  :להל� תמצית הממצאי של הסקר לגבי קבוצות אלה. לייחודי לציבור הערבי של מדינת ישרא

  

התושבי� של צפו� המדינה ושל . הפריפריה יותר פטריוטית מאשר שאר חלקי האר# •

לא זו בלבד שאינ� מראי� רמה של פטריוטיז� נמוכה מזו של , היישובי� באזור עוט) עזה

של שאר כלל הציבור אלא שבחלק מהתחומי� רמת הפטריוטיז� שלה� גבוהה מזו 

בשנה האחרונה ישנה התחזקות , כלומר. וזאת בהשוואה ג� לשני� הקודמות, הישראלי�

  .בזיקה הפטריוטית של תושבי הפריפריה

• כשאת המקו השני  , ערביי ישראל רואי את עצמ בראש וראשונה כפטריוטי ערבי

מצאי על פי מ. תופסת הפטריוטיות הפלסטינית ואת השלישי הפטריוטיות הישראלית

. ישנ� תחומי� בה� הפער בי� הציבור הערבי לשאר אוכלוסיית המדינה גדול ביותר, הסקר

. ערכי� וביטויי� שה� ציוניי� ויהודיי� במהות�, המקרי� הללו קשורי� בעיקר למושגי�

בתחומי� אזרחיי� מובהקי� כמו הערכת בית המשפט העליו� או החשיבות של , לעומת זאת

כמו כ� יש לציי� כי . ה� מתגלי� כפטריוטי� יותר מהיהודי�, יי�תרומה לארגוני� חברת

אול� כאשר . כמעט שאי� הבדל בי� שתי האוכלוסיות, כמו הקשר לאר#, בתחומי� אחרי�

מסתבר שהנכונות של ערביי ישראל להישאר באר# לנוכח , מדובר באפשרות איו� גרעיני

 .  היהודיסכנה מעי� זו נמוכה במידה משמעותית מזו של הציבור

  

ישנה חשיבות רבה בניסיו� לאפיי� , שהסקר בוח�, בנוס& למימדי ולרמות השוני של הפטריוטיז

דמוגראפיי ועוצמת ההשפעות של כל אחד ' את הפטריוט הישראלי הטיפוסי על פי משתני סוציו

ו על בסיס ניתוחי סטטיסטיי שנעש. על ההשפעות של המשתני האחרי" פיקוח"תו� , מה

  :נית� לומר כי הפטריוט הישראלי הממוצע מתאפיי� בכ�, לצור� זה

  

ולהוציא מקרי� בודדי� בה� ,  שלא במפתיע.הפטריוט הישראלי הוא בראש וראשונה יהודי •

ברוב המכריע של המקרי� , הציבור הערבי מקבל ציוני� יותר גבוהי� מאשר היהודי�

  .היהודי� ה� האב טיפוס של הפטריוטיז� הישראלי
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המשתנה של רמת הדתיות נמצא . יהודי המובהק הוא דתי א� לא חרדי' הפטריוט הישראלי •

בשאלות רבות ומדדי� מרכזיי� כגור� בעל משקל רב בהשפעתו על רמת הפטריוטיז� 

עולה מהסקר כי ברוב הנושאי� הציבור הדתי נוטה להיות הפטריוטי , בהתא� לכ$. הישראלי

לעומת , המגזר החרדי). לפי סדר זה(יי� והחילוני� כשבסמו$ לו ניצבי� המסורת, ביותר

נית� להמחיש . הוא בהרבה מקרי� יוצא דופ� מבחינת רמת הפטריוטיות הנמוכה שלו, זאת

. זאת בנכונות המועטה להילח� למע� המדינה ובחשיבות שהוא מייחס לסמלי� הלאומיי�

� דומה לזו של בתחומי� מסוימי� הציבור החרדי מפגי� רמה של פטריוטיז, למעשה

, מעניי� לציי� כי בשני הקצוות של הקשר בי� פטריוטיז� ורמת הדתיות. האוכלוסייה הערבית

נמצאות שתי קבוצות דתיות אורתודוקסיות א$ שפרשנות� של המשמעות הלאומית של 

 . היהדות היא שונה

 

•  נמצא , י�במספר רב יחסית של נושא: נוטי להיות יותר פטריוטי) 45מעל גיל (מבוגרי

שעה ששכבת הגיל , נוטה להיות הנמוכה ביותר) 25�44(שרמת הפטריוטיות של גילאי הביניי� 

ביחס , יתר על כ�. נמצאת לרוב בינה לבי� שכבת הגיל המבוגרת) 18�24(הצעירה ביותר 

למספר תחומי� נראה כי במהל$ השני� שכבת הגיל הצעירה נעשתה יותר פטריוטית 

 .טיז� הגבוהה של המבוגרי�ומתקרבת לרמת הפטריו

  

חשוב , ע� זאת. רמת הפטריוטיז גבוהה יותר בקרב אנשי המזהי את עצמ ע הימי� •

 פוליטית הלציי� כי במרבית הנושאי� לא התגלו הבדלי� משמעותיי� בי� בעלי אוריינטצי

מי� לי, במקרי� בה� יש הבדלי� על פי הנטייה הפוליטית. מרכז ושמאל, ביטחונית של ימי�

כאשר מי שמגדירי� עצמ� כמרכז נוטי� להיות קרובי� , יש רמה גבוהה מזו של השמאל

להוציא נושאי� בודדי� בה� דווקא המרכז מקבל ציוני� גבוהי� , יותר לימי� מאשר לשמאל

 . יותר

 

א� כי אי� מגמה . עשירי נוטי להיות יותר פטריוטיי מבעלי הכנסות בינוניות ונמוכות •

נית� לראות כי במקרי� רבי� רמת הפטריוטיז� של , ח לפי רמת ההכנסותאחידה בניתו

במקרי� אחרי� שכבות החלשות ה� דווקא השכבות . שכבות הביניי� היא הנמוכה ביותר

 .מכל מקו� עולה כי המעמד הגבוה נוטה להיות יותר פטריוט מכול�. הפחות פטריוטיות

  

נושאי� מסוימי� נמצא כי בעלי השכלה ב.  בתחו� זה לא נמצא דפוס אחיד:גור ההשכלה •

 ואילו .במימד הסמליות, למשל, יותר פטריוטי�) השכלה על תיכונית ומעלה(גבוהה 

כמו למשל במדד , בתחומי� אחרי� בעלי ההשכלה הנמוכה נוטי� להיות יותר פטריוטיי�

 .אול� ג� במקרי� אלה הפערי� בי� רמות ההשכלה אינ� גדולי� ביותר. הביטויי�

  

ל ה� הציבור "מפד� מצביעי האיחוד הלאומי2008על פי סקר הפטריוטיז� . לגות פוליטיותמפ •

, אחריה�.  ממצא התוא� את רמת הפטריוטיז� הגבוהה של הציבור הדתי–הפטריוטי ביותר 

ס "מצביעי ש. קדימה וליכוד, נמצאי� מצביעי עבודה, ללא הבדלי� מובהקי� ביניה�

ברוב המקרי� . צ וישראל ביתנו" נמצאי� מצביעי מרממוקמי� באמצע הרשימה ואחריה�

  .יש לומר כי מצביעי יהדות התורה ומצביעי המפלגות הערביות נמצאי� בתחתית הרשימה
  

 ממבחני הרגרסיה שערכנו על המדדי המרכזיי של הסקר הראו כי המשתני הבולטי

 , רמת ההכנסות, ת הדתיותרמ): לפי הסדר(שמשפיעי על הציוני של הפטריוטיז הישראלי ה

 . והגיל, מדיני' התיוג הפוליטי במישור הביטחוני
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  המרכיבי המרכזיי של הפטריוטיז הישראלי
  

מדרג . כעת נציג את המרכיבי� המרכזיי� של הפטריוטיות הישראלית על פי החשיבות המיוחסת לה�
מצביע על כ$ כי רמת , בסקראשר בנוי על הציוני� הגבוהי� ביותר של השאלות השונות ששאלנו , זה

  . ההסכמה ביחס למרכיבי� הללו בציבור היהודי רחבה מאוד
  

  92: 'אהבת האר#' הער$ של –ראשו� 
  90.5: 'הנכונות להילח� למע� המדינה' הכרה בחשיבות של הביטוי של –שני 

  89: 'השפה העברית' הער$ של –שלישי 
  88: 'ל"זיכרו� לחללי צהצפירה ביו� ה' הכרה בחשיבות של הסמל של –רביעי 

  88: 'ירושלי�' הער$ של –חמישי 
  88: 'זהות היהודית' גאווה ב–שישי 

  86: 'לחיות באר# '–שביעי 
  85.5: 'הנכונות האשית להילח� למע� המדינה'–שמיני 
  82.5: 'הישגיה הטכנולוגי� ומדעיי� של המדינה' גאווה ב–תשיעי 
  .82: יוטיז�כביטוי של פטר' להצביע בבחירות '–עשירי 
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  .לפי ציוני�, 2008מרכיבי� מרכזיי� של הפטריוטיות הישראלית בציבור היהודי : 1איור 
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  סקירת ספרות של המושג פטריוטיז
  

בי� השאר הודות לסדרת , אשר כבר קנה לו שביתה בציבוריות הישראלית, "חוס� לאומי"המונח 

שמקובל לראות אות� , הכיל בתוכו מגוו� של מימדי עוצמהמבקש ל, השנתיי�" כנסי הרצליה"

, מושג זה מרחיב את גבולותיו של המושג הוותיק יותר. כחיוניי� לקיומה ולשגשוגה של מדינה

ההכרחיי� לעוצמתה של , על שו� שהוא כולל בתוכו ג� מימדי� מופשטי� יותר, "ביטחו� לאומי"

מעבר למימדי עוצמה , שר עמידה ואמונה בצדקת הדר$כו, תחושת יעוד, כגו� מוראל לאומי, מדינה

עוצמתה הגשמית של . החברתי והממשלתי, הבינלאומי, המדיני, ידועי� כדוגמת המימד הכלכלי

ולפיכ$ שני מרכיבי� אלו ה� המכונני� יחדיו את מאז� החוס� , מדינה לא תיכו� ללא עוצמת רוחנית

  .   הלאומי

  

המבטאי� מחויבות וזיקה רגשית , לכל אות� מימדי� מופשטי�" �פטריוטיז"בלעז נית� הש� הגנרי 

מנת לתאר ולנתח את רוח השייכות �לפיכ$ ביקשנו ג� אנו לשאול מושג זה על. של הפרט לקהילתו

על השימוש במושג " פטריוטיות"ביכרנו את השימוש במושג . והנאמנות של הציבור בישראל

  . ולכ� אינו נוח לבחינה השוואתית, י למציאות הישראליתהוא ייחוד, שמעבר להיותו טעו�, "ציונות"

מעלה כי במהל$ השני� האחרונות נעשו מחקרי� אמפיריי� ' פטריוטיז�'סקירת הספרות של המושג 

אול� לא היו חידושי� משמעותיי� בכתיבה , רבי� שבוחני� את מימדיו השוני� של הפטריוטיז�

  .התיאורטית של המושג

עת , ה כי ראשיתו של הדיו� בפטריוטיז� עוד במאה הרביעית לפני הספירהבחינה היסטורית מעל

התווכחו היווני� על המידות הטרומיות של האזרח הרצוי ועל המוסריות שבהעדפת הע� על פני הגזע 

, "פאטריה"לטיני � נגזרת מהמושג היווני" פטריוטיז�"המלה ). Stewart 1917(האנושי בכללותו 

מונח , במילי� אחרות. אחי��ובלטינית מתייחס המושג ג� לאזרחי�, "בותאר# א"ו" אב"שפירושה 

עד כדי , "מורשת אבות"ול" אר# אבות"הזדהות ונאמנות ל, הפטריוטיות מכוו� לאותו רגש של זיקה

  .   נכונות לגונ� עליה� מפני צר ואויב

 שיש לה עבר א) כי ברור שעיקרו של הרגש הפטריוטי בזיקה פרטיקולארית לקבוצה אנושית�על

הרי שקיימת מחלוקת ביחס לשאלה כלפי מי ומה מופנית , משות) ומאפייני� תרבותיי� משותפי�

� אלכסיס דה, ו� סטיוארט מיל'המשתקפת בהגות� של ג, התפיסה  הקלאסית. הזיקה הפטריוטית

. ברלמנהגי� קדומי� ולמורשת הע, אדמה, גורסת כי מדובר בזיקה לאר#, אורוול' ורג'טוקוויל וג

ופחות על , חוקה ומשטר, המבוססת על דר$ חיי�, אברה� לינקול� תיאר זיקה מסוג שונה, לעומת�

ולכ� טע� , הזיקה הפטריוטית מושתתת על הסכמה משותפת על רעיו� פוליטי, לדבריו. שטח וקשר ד�

דת המאג, על שו� חשיבות האמנה החברתית, "Covenanted Patriotism"כי מונח מדויק יותר יהא 

  ).  Schaar 1973(קהילה פוליטית 

המופנה כלפי , שתיה� רואות בפטריוטיות רגש פרטיקולאריסטי, למרות ההבדלי� בי� הגישו הללו

ידי �הוצגה על, השוברת את חומות הפרטיקולאריות, פרשנות אחרת לפטריוטיז�. קהילה מובחנת

קוראי� להחלפת הזיקה למולדת שניה� . זמננו יורג� האברמאס ומרתה נוסבאו��הפילוסופי� בני

אוניברסאליי� לדבק המחבר �באמצעות הפיכת ערכי� הומניסטי�, פוליטית�וללאו� בזיקה קוסמו

הצעה זו לא הפכה למקובלת בקרב ). Canovan 2000, Markell 2000, McClay 2003(בי� אנשי� 

, המחוברת בקשרי שפה, תוהפטריוטיות נותרה מבוססת על זיקה לישות פוליטית ספציפי, כלל הציבור

  . היסטוריה וקרבה אתנית, תרבות
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עולה ומתבלט , לנוכח הניסיו� לרדת לשורשי הזיקה הפטריוטיות ג� בדמוקרטיות המערביות של ימינו

על כי , ונסו�'אמירתו המצוטטת תדיר של סמואל ג. החס$ בספרות מחקרית בנושא זה בישראל

והייתה למפלט� הראשו� של , רווחת במיוחד בישראל, "להפטריוטיז� הינו מפלטו האחרו� של הנב"

יתכ� כי החוקרי� בישראל מושכי� יד� מעיסוק בפטריוטיות . החומקי� כא� מכל עיו� או דיו� בנושא

תו$ התעלמות מכ$ שהפטריוטיות , משו� שבהקשר הישראלי הוצמד לה בעיקר צביו� לאומני ותוקפני

הספרות , אכ�. גאווה ומחויבות לקולקטיב, בא לבטא זיקהה, מכילה בתוכה יסוד חיובי ודפנסיבי

, פטריוטיז� מבטא הערכה חיובית. המחקרית העולמית מבחינה היטב בי� פטריוטיז� ללאומיות

בעוד הלאומיות מבטאת אגרסיביות והמעטה בערכ� של לאומי� , הלאו��מלכדת ובונה כלפי קבוצת

 ,Mummendey, Klink & Brown 2001, Antony 2003, Blank & Schmidt 2003(אחרי� 

McClay 2003, Federico, Golec & Dial 2005 .(שכוחות אופנתיי� של רלטיביז� �פוסט, יתכ�

ציונות והפרטה תרמו לשחיקת ערכו של הפטריוטיז� באקדמיה ובפובליציסטיקה �פוסט, מודרניות

  . הישראלי�

בהיותה רגש . עצ� התקיימותההעדר הדיו� בישראל אודות הפטריוטיות אינו מבטל את 

אול� החס$ בדיו� האקדמי והציבורי הוא . וגילוייה רבי�, הרי שהיא מפעמת בציו�, אינסטינקטיבי

נאו� פריקלס . שהרי מתפקיד� של מנהיגי� ומורי דר$ להמשי$ ולהפיח את הרוח הפטריוטית, משווע

יל ונאו� 'תביו ונאומיו של צרצכ, נאו� גטיסבורג של לינקול�, על גאוותו בדמוקרטיה האתונאית

. כל אלו היו מקור להשראה ושימשו אבני דר$ בבניית רגש פטריוטי בונה ומגונ�, ההכתרה של קנדי

אלא א� מדובר בהצדקת קורב� , בישראל דומה שקצה נפש� של מנהיגי� בהשראה פטריוטית

  .הנופלי� ביו� הזיכרו� או בגיוס תרומות

חיוני לפרוט רגש זה לפרטי� , שנפער ביחס לעיסוק ברגש הפטריוטימנת למלא את החלל העמוק �על

הדיו� האקדמי המעמיק בנושא במהל$ העשורי� האחרוני� הראה כי . ולהפכו למושא בדיקה אמפירי

. וכי קיימי� ביטויי� שוני� של פטריוטיות, הפטריוטיות עשויה להיות מנותבת לאפיקי� שוני�

Schats & Stauc (1997) ,ה� ולאחריParker (2003) ,איתרו שלושה סוגי� נפוצי� של פטריוטיז� .

השני הוגדר ; על שו� הדגש על זיקה לסמלי� ולאמריקה עצמה, "פטריוטיז� סימבולי"הראשו� כונה 

 ;המנותב לביקורת בונה ורציונאלית כלפי המשטר והתנהלותו, "פטריוטיז� קונסטרוקטיבי"כ

 & Sullivan, Fried. רציונאלית�המייצג נאמנות עיוורת ובלתי, "פטריוטיז� עיוור"והשלישי זוהה כ

Diez (1992)הרואי� בזיקה " פטריוטי� מרדני�: " הרחיבו והצביעו על חמישה סוגי� של  פטריוטי�

" פטריוטי� סביבתיי� ";ומתעלי� את אהבת� למדינה דר$ אקטיביז� ביקורתי,  דבר מסוכ�הסמלית

" פטריוטי� קפיטליסטי� ";י� במזהמי הסביבה בוגדי�המקדשי� את הסביבה והאדמה ורוא

ורואי� בצמיחה כלכלית את התגשמות החזו� , המעלי� על נס את ענקי הכלכלה האמריקאית

 ;ביקורתית כלפי המדינה�המפגיני� זיקה רגשית חזקה ובלתי" פטריוטי� סימבוליי� ";הפטריוטי

מעמידי� את אמריקה בראש , וניות יותרהמחזיקי� בעמדות קיצ" פטריוטי� סימבולי� לאומיי�"ו

  . סדר הבריאה ודוחי� את האפשרות שהיא עלולה לטעות

יש להביא בחשבו� מגוו� של עמדות , כל זאת בא ללמדנו שבניסיוננו להתחקות אחר הרוח הפטריוטית

משו� כ$ מתבססי� סקרי הפטריוטיות על . והתנהגויות העשויות לבטא אופני� שוני� של פטריוטיות

 ,ISSP(כמו ג� ממחקרי� בינלאומיי� , שורה של שאלות מגוונות שנלקחו מהמחקרי� שהוזכרו לעיל

WVS ( ואמריקאי� נוספי�)AEI 2005 .( מתו$ מאגר זה אותרו ארבעת המימדי� הרלוונטיי� ביותר

.  ומימד הסמליות; מימד הגאווה; מימד השורשיות;מימד ההקרבה: לתופעת הפטריוטיות הישראלית

, ובא לידי ביטוי בסקר בשורת שאלות והיגדי�, אחד מהמימדי� מייצג היבט אחר של הפטריוטיז�כל 

  . שמטרת� לבחו� כל היבט בעקיפי�
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בהקשר זה חובה לציי� כי בעוד שהזיקה הפטריוטיות והאפיקי� אליה היא מתועלת נדונו בהרחבה 

. טר� הבשיל, "פטריוטיז��מולטי"הרי שדיו� סביב מעגלי פטריוטיות ובמצב של , בספרות האקדמית

כ$ לא מ� הנמנע שהזיקה הפטריוטית הישראלית של ישראלי שירד מהאר# ושל יהודי שמעול� לא 

  . תלויה בזמ� ומקו��ותהפו$ לבלתי, תצלח את מבחני הפטריוטיות האופרטיביי�, התגורר בה
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  2008סקר הפטריוטיות 

  

  מתודולוגיה

. 'היובל השישי� למדינה'השנה הסקר נער$ בסימ� . שלישיתסקר הפטריוטיות נער$ השנה בפע� ה

מידת . ללא ספק אירוע זה נוגע בפטריוטיות הישראלי ובשל כ$ סוגיה זו נבחנת עמוקות בסקר הנוכחי

תיבח� בעזרת ניתוח הנתוני� של , בשנה כה חשובה ומשמעותית, הפטריוטיות של אזרחי המדינה

  .הסקר
  

הוא . חודש והותא� לצרכי השעה, א$ הוא עודכ�, סקרי� שקדמו לו מתבסס בעיקרו על ה2008סקר 

כ$ שנית� .  לחברה הישראלית�בוח� את הפטריוטיות הישראלית לאור נושאי� אקטואליי� ורלוונטיי

לבחו� הא� חלו שינויי� במהל$ השני� ומצד שני נית� לבחו� מימדי� חדשי� של , מצד אחד

  .הפטריוטיז� הישראלי

  

על .  החוס� הלאומי של החברה הישראלית ורמת פטריוטיות הקיימת בקרב האזרחי�הסקר בוח� את

חשיבות הסקר הנוכחי , א) שהשנה שחלפה הייתה יחסית שקטה ובמהלכה לא היו אירועי� בולטי�

 הייתה 2007בעזרתו למשל נית� לבחו� הא� ההתדרדרות ברמת הפטריוטיות שנרשמה בסקר : עצומה

או שמא היא חלק ממגמה כללית שמאפיינת את ' מלחמת לבנו� השנייה'כמו תוצאה של אירוע גור) 

  .החברה הישראלית בשני� האחרונות

  

יש לזכור כי בעשור האחרו� החברה .  של המדינה�60הסקר מקדיש חשיבות רבה ליובל ה, כאמור

 פרו# ;הישראלית חוותה אירועי� פוליטיי� וחברתיי� בעלי משקל רב כגו� הנסיגה מדרו� לבנו�

עליית חמאס ; פינוי ההתנחלויות בגוש קטי) וצפו� השומרו�; מבצע חומת מג�; אנטפאדת אל אקסא

; אריאל שרו� ואהוד אולמרט, אהוד ברק, חילופי שלטו� בי� בנימי� נתניהו; לשלטו� ברצועת עזה

בי� כל אלה והעמקת הפערי� החברתיי� בחברה הישראלית וגידול הניכור . מלחמת לבנו� השנייה

מחייבי� אותנו לבחו� את פניה של הפטריוטיז� , 2000יהודי� וערבי� בעקבות אירועי אוקטובר 

  . שלה�60הישראלי בשנה ה

  

המהווי� מדג� ,  איש800 � בקרב מדג� אקראי של כ2007סקר הפטריוטיות נער$ בשלהי דצמבר 

.  אחוז מהמדג� הכללי13.6המדג� הערבי תופס , כ$ למשל. מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל

תרגו� השאלוני� . מנת להבטיח נגישות למגזרי� אלו�השאלוני� תורגמו ג� לרוסית ולערבית על

כלל שורת שאלות והיגדי� , המופיע כנספח, השאלו�". מדג� יעו# ומחקר"ואיסו) הנתוני� ביצע מכו� 

תפיסות סובייקטיביות של מעגלי� ו, רמות: העוסקי� במימדי� הרלוונטיי� לפטריוטיות הישראלית

  .זיקה לסמלי הלאו�; גאווה לאומית;  שורשיות;נכונות להקרבה; פטריוטיות

  

אשר , על ידי ניתוחי רגרסיה. בנוס) לכל אלה הסקר מנסה לאפיי� את הפטריוט הישראלי הטיפוסי

 נית� להכיר את המשתני� שיותר משפיעי� על, בוחני� באופ� בלתי תלוי כל משתנה דמוגראפי

 ניתוחי הרגרסיה לא בודקי� את ,סיבות מתודולוגיותיש לציי� כי בשל . הפטריוטיז� הישראלי

וכל להצביע לא נ, בנושאי� שלגביה� יש הסכמה רחבהועוד יש לומר כי . ההשפעה של השיו$ המפלגתי

   .שכ� רוב הציבור בעל דעה דומה בעניי�, � דמוגראפיי�הבדליעל 
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וחני� את המימדי� השוני� של הפטריוטיז� הישראלי בקרב בהמש$ לפרקי� המרכזיי� שב

הראשו� בוח� את הרלוונטיות של . ישנ� פרקי� נוספי� שמוקדשי� לנושאי� ספציפיי�, היהודי�

 של �60אחריו יש פרק שמתמקד בנושא של היובל ה. סוגית ירושלי� עבור הפטריוטיות הישראלית

וצאות הסקר עומדות בהשוואה לממצאי� של סקר ת. המדינה ובו נבחנות הצלחותיה מאז הקמתה

  �50.1 לרגל יובל ה, שנער$ לפני עשור

  

זוכי� השנה בניתוח נפרד , תושבי הפריפריה בכלל ותושבי הצפו� והתושבי� באזור הסמו$ לעזה בפרט

, מערבי�כתוצאה ממלחמת לבנו� השנייה והירי המתמש$ על היישובי� בנגב הצפו�. מכלל האוכלוסייה

כמו כ� הסקר בוח� כיצד .  לבחו� הא� האירועי� הללו משפיעי� על מידת הפטריוטיז� שלה�הוחלט

ירי הקסאמי� אל עבר יישובי עוט) עזה משפיע על תחושת האחדות והסולידאריות של החברה 

בכדי ,  תושבי� מאזור שדרות והיישובי� שסמוכי� לה50לצור$ זה הסקר הועבר בנפרד ל.  הישראלית

  .א� כי ג� כ$ עלינו להיות זהירי� בשימוש ממצאי� אלה, התוק) החיצוני של המחקרלהגדיל את 

  

 יבשל המורכבות בזהות� של ערביי ישראל והיחס האמביוולנט. לבסו) יש פרק ייחודי לערביי ישראל

. לבחו� את הציבור הזה בנפרד לציבור היהודי, הוחלט בדומה לשנה שעברה, שלה� לזהות הישראלית

  .ציג את עיקר הממצאי� של האוכלוסייה הערבית ומשווה אות� ע� החברה היהודיתפרק זה מ

                                                 
 .1998אפריל ', מדד השלו�'לקריאה נוספת אנא יעיינו  1
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    מעגליה ומרכיביה, עוצמות סובייקטיביות של פטריוטיות

  

במהל$ הפרק הנוכחי נציג את הממצאי� של סקר הפטריוטיז� בנוגע למימדי� השוני� של התופעה 

למשל . ריוטיז� הישראלי על כל רבדיההמדדי� והשאלות ששאלנו מעידי� על מידת הפט. הנידונה

הביטויי� השוני� של התופעה והיחס של הציבור , שאלנו מה� הערכי� שקשורי� לפטריוטיז�

סקר הפטירוטיז� פותח את סדרת השאלות ע� שאלה אשר מבקשת מהציבור . לסמלי� הלאומיי�

  .לומר באיזו מידה הוא רואה את עצמו כפטריוט ישראלי

  

?      רואה את עצמ� כפטריוט ישראליבאיזו מידה אתה 

36

32

22

10

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מסוימת בכלל לא

  
  .לפי אחוזי�, 2008הפטריוטיות הישראלית בציבור היהודי : 2איור 

  

  

באיזו מידה ' ראשית כל יש לציי� כי לשאלה .לא חל שינוי בהגדרה עצמית של פטריוטיז ישראלי

קצת . 65: ותהשנה התקבל ציו� דומה לזה של השני� הקודמ?' אתה רואה את עצמ$ כפטריוט ישראלי

א� , יהודי מגדירי� עצמ� כפטריוטי� ישראלי��מהציבור הישראלי) 68%(למעלה משני שליש 

השאר רואי� עצמ� כפטריוטי� במידה מסוימת ). 32%(או במידה רבה ) 36%(במידה רבה מאד 

 2007נתוני� אלה זהי� לחלוטי� לממצאי� שהתקבלו בסקר הפטריוטיז� ). 10%(או בכלל לא ) 22%(

אחוז הפטריוטי� בישראל הוא מעט , בהשוואה לארצות הברית. נער$ לאחר מלחמת לבנו� השנייהש

 כי ה� פטריוטי� במידה רבה �2005 מהאזרחי� האמריקאי� הצהירו ב72%שכ� , נמו$ יותר

)Gallup 2005.(  
  

בניתוח השוואתי נמצא כי רמת . הדתיי מגדירי את עצמ כמאוד פטריוטיי והחרדי פחות

 נקודות בשאלה זו בעומד על 76הציבור הדתי המקבל : דתיות משפיעה על מידת הפטריוטיז�ה

 �2006מהווה שיפור מבחינת הציבור הדתי מ, אשר הינו זהה לציו� של שנה שעברה, ציו� זה. העליונה

. אשר לא ראו שינוי בציונ� לאור$ השני�) 63(וחילוני� ) 68(אחריה� נמצאי� מסורתיי� ). 71(

בור החרדי אינו משתלב במגמה האומרת שככל שיש קשר בי� חילוניות ורמה נמוכה של הצי

 מה� רואי� את עצמ� 66%מאחר שרק ) 49(ציונ� של החרדי� נמו$ במיוחד : פטריוטיות

  . כפטריוטי� ישראלי�

  

 ,אנו רואי� שג� השנה בדומה לשני� הקודמות, על פי הנתוני� של הסקר. המבוגרי יותר פטריוטי

ככל שהגיל עולה ג� רמת הפטריוטיות . רמת הפטריוטיות בקרב הצעירי� נמוכה מזו של המבוגרי�

 עומדי� על ציו� של 25�44 ועוד שאנשי� בגלאי 55 קיבלו השנה ציו� של 18�24צעירי� בגילאי : עולה

�בכ$ שהתופעה באה לידי ביטוי .  נקודות73מגיעי� כמעט לציו� של ) 45מעל (המבוגרי� יותר . 62

  . מגדירי� את עצמ� כפטריוטי�65 מהאנשי� מעל גיל 81%
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. בעלי עמדות פוליטיות וביטחוניות קרובות למרכז מגדירי את עצמ כיותר פטריוטי מכול

על העליונה נמצאי� אנשי . נית� לראות הפרשי� קטני� א$ בעלי משמעות, בדומה לשני� הקודמות

אחרי עלייה כוללת של ארבע נקודות ) 71( היא של מרכז ו� הפוליטי ביטחוניחשתפיסת עולמ� בת

 ואחרוני� ע� ארבע 66אחריה� אנשי בעלי השקפות ימניות מקבלי� ציו� של . בשתיי� האחרונות

: התמונה הזו משתקפת באחוז המגדירי� את עצמ� כפטריוטי�. נקודות פחות עומדי� אנשי שמאל

  ).71%(וימי� ) 76%(מרכז , )63%(שמאל 

  

71 29

67 33

64 36

76 24

69 31

75 25

63 37

68 32

62 38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ימין - 2008
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ימין - 2006

מרכז - 2008

מרכז - 2007

מרכז - 2006

שמאל - 2008

שמאל - 2007

שמאל - 2006

במידה רבה מאוד ורבה במידה מסוימת ובכלל לא
  

  .לפי אחוזי�, 2008, 2007, 2006פטריוטיות לפי נטייה פוליטית בציבור היהודי : 3ור אי

  

 שילוב .השילוב בי� נטייה פוליטית ימנית ותפיסה דתית יוצר דפוס של פטריוטיות מאוד גבוהה

: מעניי� של מידת הדתיות והנטייה הבטחונית הפוליטית משתקפת בניתוח על פי קרבה מפלגתית

שנחשבות למפלגות ימי� עומדות בראש הדירוג של ) 71(והליכוד ) 76(ל "מפד�מיהאיחוד הלאו

אחריה� נמצאת מפלגה של מרכז כמו קדימה ואחריה מפלגה חילונית כמו . הפטריוטיז� הישראלי

צ "אנשי מר. �45ס ויהדות התורה שציונ� לא מגיע ל"בתחתית הרשימה ממוקמי� מצביעי ש. עבודה

עומדי� בי� מצביעי מפלגת העבודה והמפלגות החרדיות ע� ציו� , ניי� ברוב�חילו, וישראל ביתנינו

  .60של 

  

 בהמש$ למגמה .הגברי מגדירי את עצמ כיותר פטריוטי, שני האחרונותבכמקובל 

הדבר אינו ). 64(רואי� את עצמ� כיותר פטריוטי� מנשי� ) 66(גברי� , שהתקבלה בשני� הקודמות

  .� הקודמותשונה מהממצאי� של השני

  

 בעלי ההשכלה הגבוהה .אי� הבדל על פי רמת ההשלכה בהגדרה העצמית של רמת הפטריוטיז

יש לציי� כי ). 66(מעט יותר מאשר בעלי ההשכלה הנמוכה ) 69(ביותר מעידי� על עצמ� כפטיורטי� 

קודות  נ14לפני שנתיי� בעלי השכלה נמוכה הגדירו את עצמ� כפחות פטריוטיי� ואחרי שחיקה של 

  . ה� נותרו ע� רמה נומכה יחסית, בשנתיי� האחרונות
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ציונ� של אנשי� .  עשירי� מעידי� על עצמ� כיותר פטריוטי� מאחרי�.יותר פטריוט, יותר עשירי

 אצל עניי� 59 שנרש� בקרב המרוויחי� משכורת ממוצעת ו63לעומת , 68של המעמד הגבוה הינו 

 בקרב 73%: בי� אחוז האנשי� שרואה את עצמ� כפטריוטי�הדבר משתק) כאשר משווי� . יותר

  . בלבד לשכבות הנמוכות יותר�55%  במעמד הביניי� ו64%, המעמד הגבוה

  

משכורת מעל הממוצע

73%

27%

פטריוט במידה רבה לא פטריוט במיוחד

משכורת ממוצעת

64%

36%

פטריוט במידה רבה לא פטריוט במיוחד

משכורת נמוכה מהממוצע

55%

45%

פטריוט במידה רבה לא פטריוט במיוחד

  

  .לפי אחוזי�, 2008,  בציבור היהודימוצעתהמפטריוטיות בקרב המשתכרי� משכורת נמוכה מ: 4איור 

  .לפי אחוזי�, 2008, ר היהודיבציבו  משכורת ממוצעתפטריוטיות בקרב המשתכרי�: 5איור 

  .לפי אחוזי�, 2008, בקרב המשתכרי� משכורת מעל הממוצע בציבור היהודיפטריוטיות : 6איור 

  

  

  

  

  

  :נרשמה השפעה מובהקת של המשתני הבאי על רמת מדד פטריוטיז

ה� הפטריוטי� ביותר דתיי על פיה  –רמת הדתיות 

  .במדינת ישראל

רואה את עצמו כיותר הימי�  על פיה –נטייה פוליטית 

  .פטריוט ישראלי מאשר אחרי�

  

גיל , מגדר, רמת ההשכלה, ניתוחי הרגרסיה קובעי כי למשתני הדמוגראפיי של רמת ההכנסות

  .פטריוטכ ההגדרה עצמיתאי� משקל משמעותי בהשפעה על 
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  :ערכי של פטריוטיז ישראלי

  

 , בנוס) לביטוי� של פטריוטיז�. בי השנה ג כ�נותרו חשו, שנה שעברהבערכי שהיו חשובי

מתו$ רשימה בת שמונה . שאלנו את הציבור עד כמה קשורי� ערכי� מסוימי� לתופעה שאנו בוחני�

ע� , מתחתיו. הוא הער$ הקשור ביותר' אהבת האר#' כי ויהודי אמר� מהציבור הישראלי97%, ערכי�

). 92%(' ירושלי�'ו)  93%(' המורשת היהודית, ')94%(' השפה העברית'הבדלי� זעירי� ביניה� היו 

פחות קשורי� , בעיניי הציבור', $"התנ'ו' צדק חברתי'ה� באמצע המדרג ו' ציונות'ו' קיבו# הגלויות'

ציו� נמו$ מעט  ,�81 הציו� הכללי הממוצע של הערכי� הקשורי� לפטריוטיז� מסתכ� השנה ב. למושג

. ליו הוא בדירוג הערכי�עהיחיד שנית� להצביע המשמעותי ינוי הש). 82.5 (2006ו) 83 (2007מזה של 

   :7 'באיור מסנית� לראות כל אחד מהערכי� בציוני� ובדירוג של  השינויי� את 
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קיבוץ גלויות

ירושלים

2006 2007 2008

  
  .לפי ציוני�, 2008, 2007, 2008, ערכי� של פטריוטיות ציבור יהודי: 7איור 

  

חשיבות של ל,  של הסקר הנוכחי על פי הנתוני�.הערכי של פטריוטיז יותר חשובי לדתיי

ציו� של ההציבור הדתי בקרב , כ$. הערכי� של פטריוטיז� יש קשר לרמת הדתיות של הציבור

מסורתיי� בי� ה.  מזה שלפני שנתיי�נקודות �6ציו� זהה לזה של שנה שעברה וגבוה ב, 90הערכי� הוא 

 75(' שפה העברית'ת חשיבות לאשר מקנה פחו, הציבור החרדי. 78ואצל החילוני� , 84הציו� הוא 

  ).74(ניצב במקו� האחרו� , )85 לעומת 40(' ציונות'וג� ל)  בממוצע אצל האחרי�90לעומת 

  

 רואי� 45 הניתוח של הנתוני� על פי גיל מעלה כי אנשי� מעל גיל .מגמה של עלייה בקרב הצעירי

הינו ' אהבת האר#' אמר כי 45 כל מבוגר מגיל, למשל. קשר הדוק לפטריוטיז�כקשורי� בערכי� הללו 

כתוצאה מכ$ .  חושב כ18�24$הרוב המכריע של הצעירי� בגילאי� וג� , ער$ קשור למדי לפטריוטיות

הציבור שגילו נע , לעומת זאת). 84 ו82(ציונ� המשוקלל של הצעירי� ושל המבוגרי� היה דומה מאוד 

. לייה בתחו� זה בקרב הצעירי� והמבוגרי�שנה שעברה ראינו מגמת עב. 78 קיבל ציו� של  44 ל25בי� 

 2006ב: א$ הציו� של הצעירי� ממשי$ לעלות, השנה ציונ� של המבוגרי� לא גבוה מזה של שנה שעבר

  .81.5 והשנה הוא הגיע ל77שנה שעברה היה , 74.5היה 
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ועל פי ,  באופ� כללי. בנוגע לערכי שקשורי לפטריוטיזלוקי תפיסות ימניות ושמאלניות חיבעל

לערכי� הללו יש קשר ע� שמצביעי הימי� חושבי� יותר כי נית� לציי� , מדד הערכי� שיצרנו

אול� כשבודקי� . 78 ו�82 של בעלי תפיסות ביטחוניות של מרכז ושמאל ה� יציונה). 84(הפטריוטיות 

 84%ר  עולה מהממצאי� כי עבו,למשל. לעומק את הסוגיה עולה כי כל אחד מקנה חשיבות לער$ אחר

.  מהימניי��89%מהווה ער$ מרכזי ל, $"ואילו התנ. הינו ער$ פטריוטי' צדק חברתי, 'מציבור השמאל

  ).97%(קשורה לפטריוטיז� ' השפה העברית'אנשי מרכז ה� הרוב כששואלי� הא� , יחד ע� זאת

  

 ה� השוני בי� העול� החרדי והעול� הדתי בא לידי ביטוי. חילוקי הדועת משתקפות בפוליטיקה

הדתיי� , בדומה לניתוחי� אחרי�. מפלגתיתהצבעה בניתוח על פי רמת הדתיות וה� על פי ניתוח של 

דבר שמסביר מדוע איחוד , ה� בעליי הציוני� הגבוהי� ואילו החרדי� ה� אלה ע� הציוני� הנמוכי�

בשילוב ). 61 ( ביותרויהדות התורה הנמו$) 93(ל הינה המפלגה ע� הציו� הגבוה ביותר "מפד� לאומי

שכ� הציו� של מצביעי ישראל , נראה כי לראשו� יש יותר משקל, בי� רמת הדתיות ונטייה פוליטית

, הדירוג של מצביעי ישראלי ביתנו בתחתית הרשימה). 74(הוא נמו$ במיוחד ) ברוב� חילוניי�(ביתנו 

  .צ"ס ומר"ש, העבודה, קדימה, רחוק ממצביעי הליכוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ובהקת של המשתני הבאי על רמת מדד הערכינרשמה השפעה מ

 מייחסי� דתיי ומסורתייעל פיה  –רמת הדתיות 

לערכי� של המדד קשר יותר חזק למושג הפטריוטיז� 

  .מאשר חילוניי� וחרדי�

 רואי� אנשי ימי� ומרכז על פיה – הנטייה הפוליטית

במרכיביו של מדד הערכי� משמעות יותר קרובה 

  .ת מאשר אנשי שמאללמושג הפטריוטיו

 נוטות מידותאהשכבות ה על פיה – רמת ההכנסה

  . להערי$ יותר את מרכיביו של מדד הערכי�

  

רמת ההשכלה וגיל אי� משקל , ניתוחי הרגרסיה קובעי כי למשתני הדמוגראפיי של מגדר

  .משמעותי בהשפעה על הציוני של מדד הערכי

  

  ערכי הפריוטיות
  בעיניי חרדי

  
  ירושלי�

  $"תנ
  אהבת האר#

  יבו# גלויותק
  

 ערכי הפריוטיות
  בעיניי חילוניי

  
  אהבת האר#

  השפה העברית
  ציונות

  ירושלי�
 

  ערכי הפריוטיות
  בעיניי הדתיי

  
  ירושלי�

  השפה העברית
  אהבת האר#

 $"תנ

  ערכי הפריוטיות
  מסורתיי הבעיניי

  
  אהבת האר#

  ירושלי�
  השפה העברית

  ציונות
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  :סמלי של פטריוטיז

  

על מנת . ל הפטריוטיז� שנבח� בפרק זה קשור לסמלי� שקשורי� לפטריוטיותהמימד האחרו� ש

דגל ישראל ביו� העצמאות את שאלנו עד כמה חשוב להני) , להכיר מה החברה הישראלית חושבת

תוצאות השנה לא שונות . �כמה מרגיז את הציבור כשאנשי� לא עומדי� בצפירה של יו� הזיכרועד ו

 מהציבור היהודי אומרי� כי האקט הסמלי של 83%למשל השנה . ודמותבמיוחד מאלה של השני� הק

ועוד נמצא כי תשעה מכל עשרה יהודי� . חשוב לפטריוטיז�' הנפת דגל ישראל ביו� העצמאות'

נתוני� אלה דומי� . ל" לחללי צה�מסכימי� שמרגיז אות� שלא לעומדי� בצפירה של יו� הזיכרו

  .ביותר לאלה שהתקבלו בשני� הקודמות

  

  רגיז אותי כשמזלזלי בצפירה ביו הזיכרו� לחללי צהלמ

78

12

5 4

לא מסכים בכלל לא מסכים מסכים מסכים מאוד

  
  .לפי אחוזי�, 2008 ,יהודיל בציבור ה" לחללי צה#מכבדי הצפירה ביו� הזיכרו: 8איור 

  

על פי ניתוח הממצאי אנו מגלי כי הרגישות לסמלי הלאומיי מפרידה בעיקר בי� חרדי ושאר 

 ,)86(ואחריה� עומדי� החילוני� ) 89(גיש ביותר לסמלי�  הציבור המסורתי ר.האוכלוסייה היהודית

חילוניי� ודתיי� עולי� מניתוח ,  ההבדלי� בי� מסורתיי�).34 (ולבסו) החרדי�, )84(הדתיי� 

מרגיז יותר מאשר לדתיי� ) 92(ומסורתיי� ) 93(לחילוניי� : היגדי� המרכיבי� את מדד הסמלי�ה

כמו כ� המסורתיי� ה� אלה שהכי מזהי� את הנפת . �כרוכשלא מכבדי� את הצפירה ביו� הזי) 85(

ישנה קרבה בולטת ביניה� , למרות ההבדלי� הזעירי� הללו. הדגל ביו� העצמאות כאקט פטריוטי

דבר , ציוני שה� רואי� ביהדות�נית� להסביר זאת בשל ההיבט הלאומי. בנוגע לסמלי� לאומיי�

נית� . 34: � של החרדי� נמו$ בהרבה מזה של האחרי�על כ� הציו. שאינו משות) לרוב הציבור החרדי

רי� את דקת הדומייה ביו� י מהחרדי� מתרגזי� כאשר מפ35%להמחיש זאת על ידי כ$ שרק 

הציוני� בנוגע לסוגיה זו לא השתנו בצורה מובהקת בי� ).  בקרב החילוניי�97%לעומת  (�הזיכרו

  .תהשני� האחרונו

  

,  הקשר בי� סמלי� לאומיי� והזדהות ע� התפיסה הציונית.ליסממפלגות ציוניות קשורות ל

, שה� שתי מפלגות לא ציוניות, ס"מצביעי יהדות התורה וש. משתקפת בניתוח על פי קרבה מפלגתית

, )88.5(העבודה , )91(למפלגות כמו קדימה ביחס זאת בהפרש עצו� . 40 ו20מקבלי� ציוני� של 

  .שר ציוניה� לא יורדי� לרמת� של המפלגות החרדיותושאר המפלגות הציוניות א) 88(הליכוד 
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יש פער משמעותי בי� מבוגרי� מעל ,  על פי הנתוני� של הסקר.המבוגרי מתחברי יותר לסמלי

 בנוגע לחשיבות של הסמלי� 25�44לבי� אנשי� בגילאי ) בגיל צבא ואחרי שחרור( וצעירי� 45גיל 

בקרב הצעירי� יש עלייה בהערכה של הסמלי� הלאומיי� . 87הציו� של הראשוני� הוא . הלאומיי�

לעומת זאת הציו� . 86: לבי� השנה) 79 (2007ו) 68 (2006 נקודות בי� 13עלייה של : בשני� האחרונות

  . 79: של שכבות הגיל שביניה� הוא נמו$ יותר

  

ת שאנשי� כ$ עולה רמת החשיבו,  נראה שככל שרמת ההכנסות עולה.סמלי חשובי יותר לעשירי

 7.5זאת אומרת . 86.5למשל אנשי� שמרוויחי� מעל הממוצע קיבלו . מקני� לסמלי� הלאומיי�

  . נקודות מעל השכבות הנמוכות ביותר15.5 נקודות יותר מאשר מי שמרוויח שכר ממוצע ו

  

  

  ? לפטריוטיז הישראלילהני& דגל ישראל ביו העצמאותהא חשוב 

62
21

9

8

חשוב מאוד חשוב למדי  כלל לא חשוב לא כל כך חשוב

  
  .לפי אחוזי�, 2008 ,יהודיו� העצמאות בציבור המכבדי הנפת הדגל בי: 9איור 

  

  

  

  

  

  

  

  :נרשמה השפעה מובהקת של המשתני הבאי על רמת מדד הסמלי

 מסורתיי וחילוניי, דתייעל פיה  –רמת הדתיות 

  .מייחסי� לסמלי� חשיבות רבה

  נוטות השכבות העמידות על פיה – רמת ההכנסה

  . �להערי$ יותר את מרכיביו של מדד הסמלי

 מקני� יותר השכלה נמוכה בעלי –רמת ההשכלה 

  .חשיבות לסמלי�

 רואי� בסמלי� 45מעל גיל  והמבוגרי� הצעירי –גיל 

  . הלאומיי� חלק עיקר של הפטריוטיז� הישראלי

  

ניתוחי הרגרסיה קובעי כי למשתני הדמוגראפיי של נטייה פוליטית ומגדר אי� משקל 

  .  מדד הסמלימשמעותי בהשפעה על הציוני של
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  מימד ההקרבה

  

מימד מרכזי כשבוחני� את הפטריוטיז� הישראלי הוא מה האזרחי� מוכני� לעשות למע� המדינה 

במדינת ישראל הנכונות להילח� למע� המדינה היא הסימ� . ובאיזה מידה ה� נכוני� לכ$

וב לפטריוטיות כששאלנו הא� הנכונות להילח� הוא ביטוי חש, כזכור. האולטימטיבי של ההקרבה

הרוב המכריע של אוכלוסיית המדינה רואה בו , כלומר.  מהאוכלוסייה ענה בחיוב95%, הישראלי

מוכני� לייש� את הער$ הזה כתוצאה מכ$ חשוב לבחו� הא� האזרחי� . מרכיב חיוני להגדרת המושג

   .לגבי עצמ�

  

הפטריוטיות שאלנו את  במהל$ שלושת הסקרי� על .אז והיו הרוב מוכ� להילח למע� המדינה

להילח� למע� או די מוכני� בהחלט מוכני�  מהציבור היהודי 92%השאלה הזו והשנה גילינו כי 

  . שיעור זהה לזה שהתקבל בשני� הקודמות, המדינה

  

  
 ?הא תסכי להילח למע� המדינה

69

23

3 5

קרוב לודאי שאסכים אסכים בהחלט בהחלט לא אסכים קרוב לודאי שלא אסכים

  
  .לפי אחוזי�, 2008, ציבור היהודיב, מדינההנכונות להילח� למע# ה: 10איור 

  

 הציו� של כלל האוכלוסייה היהודית בנכונות .די פחות נכוני להילח למע� מדינת ישראלהחר

כ$ למשל ציונ� . זאת אחרי שקלול של ציונ� של כל האזרחי�, 85.5להקרבה למע� המדינה הוא 

) 67(וחרדי� ) 85(חילוניי� , )88(משוקלל ע� ציונ� של מסורתיי� ) 93(הגבוה במיוחד של דתיי� 

חילוניי� ודתיי� לא חל כל שינוי במהל$ השני� , יש לציי� כי בקרב מסורתיי�. 85.5במסתכ� 

 2006: הייתה ירידה בי� השני�, אול� בציבור החרדי. האחרונות בנכונות� להילח� למע� המדינה

  .65 ושנה שעברה ירד ל80ציונ� היה 

  

.  בי� גיל והקרבה למע� המדינה אנו יכולי� להצביע על קשר מסוי�.יותר מוכ� להילח, יותר מבוגר

). 91(נכוני� במיוחד להקריב את עצמ� למע� המדינה , 45למשל יש לציי� כי אנשי� מבוגרי� מגיל 

 25�44או אנשי� בגילאי ) 84(זאת לעומת הצעירי� שבגיל השירות הצבאי או שרק השתחררו ממנו 

)81.(  

  

 השנה בדומה לשני� .ול� ומצטמצפער בי� נשי וגברי בנכונות להילח למע� המדינה הה

נוטי� להיות יותר מוכני� להקריב את עצמ� למע� המדינה מאשר הנשי� ) 88(הקודמות הגברי� 

גברו ) 93(לפני שנתיי� גברי� : אול� הפער בי� השניי� הול$ ונהייה יותר קט� ככל שחול) הזמ�). 83(

  ).81 לעומת 91( יחידות 10היה של  נקודות ושנה שעברה הפער 11על נשי� ב
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 מתברר כי יש קשר מובהק .עצמ פחות למע� המדינהיות פחות מוכני להקריב בעלי תפיסות שמאל

פחות נחושי� ) 87(ומרכז ) 80(אנשי שמאל . וחזק בי� התפיסה הבטחונית לבי� הנכונות להילח�

� שלוש ערי� בישנה שעברה הפביש לומר כי ). 90(בדעת� להילח� למע� המדינה מאשר אנשי הימי� 

   .הקבוצות מעט יותר

  

בתרגו� . מתרג בחלקו למישור המפלגתימרכז ושמאל , בי� ימי�פיסות ביטחוניות על פי התהפער 

ל נוטי� לקבל את "המפד� ממשי למפה הפוליטית הישראלית נית� לומר כי מצביעי האיחוד הלאומי

 את הציו� הנמו$ י�צ מקבל"מרעי שעה שמצבי, בנושא של הקרבה עצמית) 96(הציו� הגבוה ביותר 

, בי� שתי הקצבות הללו של המפלגות הציוניות עומדי� מצביעי הליכוד. מבי� המפלגות הציוניות) 81(

: שתי המפלגות החרדיותת והרחק מקבוצת המפלגות הציוניות נמצא. העבודה וישראל ביתינו, קדימה

  ).48(יהדות התורה ו) 76(ס "ש

  

  : המשתני הבאי על הנכונות להילחנרשמה השפעה מובהקת של

מוכני� להילח� למע� גברי על פי משתנה זה  –מגדר 

  .המדינה יותר

  . מצטייני� בנכונות להילח�המוגברי הקובע כי –גיל 

 מצביעה על כ$ שנכונות� של –רמת הדתיות 

להילח� למע� הנכונות  מסורתיי ודתיי, חילוניי

  .המדינה גבוהה מזו של החרדי�

ימי�  על פיה המוטיבציה בקרב אנשי –טייה פוליטית נ

 יותר גבוהה כאשר מדובר במחויבות להג� על ומרכז

  .המדינה

  

רמת ההכנסות אי� משקל , ניתוחי הרגרסיה קובעי כי למשתני הדמוגראפיי של רמת ההשכלה

  . הקרבהמשמעותי בהשפעה על הציוני של מדד ה
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  מימד השורשיות

  

המימד שאנו בוחני� בפרק זה . אדמה ואר#, כידוע למונח פטריוטיות יש קשר הדוק למונחי� מולדת

אנו בוחני� את מידת הקשר של האזרחי� למקו� , על פי המונח הזה. 'שורשיות'הינו מושג ה

הא� אתה מעדי) להיות אזרח ישראלי : לצור$ זה יצרנו מדד שמורכב משלוש שאלות. ולמדינה

והא� תהיה מוכ� לעזוב את ; הא� תעודד את ילדי$ לחיות באר#; ח של כל מדינה אחרתמאשר אזר

על ידי כ$ אנו . כמו כ� התעניינו ללמוד על הסיבות שעשויות לגרו� שאנשי� יעזבו את האר#. האר#

  .מקווי� ללמוד על היחס שבי� האזרחי� למדינת ישראל ולאר# ישראל

  

 2007בט לאחור אנו רואי� כי אחרי העלייה המשמעותית של  במ.מדד השורשיות התייצב אחרי שנה

ת השורשיות בקרב רמת השורשיות של אזרחי המדינה התייצבה ונכו� להיו� רמ) 62 (2006לעומת ) 80(

  .78היהודי� היא 

  

לא השתנה , המורכב משלוש שאלות,  כאמור מדד השורשיות?מי יותר ומי פחות, מדד השורשיות

אי� כל , יחד ע� זאת. דתיי� וימניי�, דד השורשיות גבוהה יותר בקרב נשי�מ. השנה משנה שעברה

   .רמת ההכנסות והנטייה הפוליטית של הציבור, קשר לרמת ההשכלה

  

  :נתוני כללי

  

מאשר בקרב ) 82( רמת השורשיות גבוהה יותר בקרב נשי� .נשי יותר מחוברות למדינת ישראל

לפי הנתוני� של השנה : תק) למשל בנכונות לעזוב את האר#הדבר מש).  יחידות8הפרש של (גברי� 

כמו כ� נחישות� של הנשי� .  מכלל נשות ישראל17% מהגברי� רואי� בזאת כדבר אפשרי לעומת 27%

  ).82%( מזו של הגברי� �5%לעודד את הילדי� להישאר באר# גבוהה ב

  

אחריו , 90: ציו� הגבוה ביותרהציבור הדתי מקבל את ה, כפי שראינו בשאלות אחרות. רמת הדתיות

יש ציו� ) 77(במדד השורשיות לחרדי� , בשונה בהרבה מהמדדי� הקודמי�. 83ניצב הציבור המסורתי 

  ).73(יותר גבוה מזה של החילוניי� 

  

 מדד השורשיות מגלה כי על פי ניתוח של שכבות גיל יש מגמה .המבוגרי יותר מחוברי למקו

). 84( נוטי� לקבל את הציו� הגבוה ביותר 45 מבוגרי� מעל גיל :שמוכרת לנו משאלות אחרות

ע� ציו� , ואחרוני� נמצאי� גילאי הביניי�) 76 (24אחריה� עומדי� שוב הצעירי� שמתחת לגיל 

  .74ממוצע של 

  

 83ציונ� הממוצע של בעלי תפיסות של ימי� הוא . בעלי תפיסות מדיניות ימניות יותר קשורי לאר#

היה , דפוס זה אשר חוזר על עצמו בכמה שאלות). 72(ושמאל ) 79(פיסות של מרכז לעומת בעלי ת

  .אופייני ג� לסקרי� של השני� הקודמות

  

 הציו� הכללי של בעלי השכלה .בעלי השלכה נמוכה נוטי להיות קצת יותר קשורי למדינת ישראל

השונות אי� הבדל משמעותי בי� רמות ההכנסות ). 78(על זה של האקדמאי� ) 83(נמוכה עולה במעט 

ושכבות הביניי� ) 80(לא שוני� מהעניי� ) 78(שכ� בעלי הכנסות הגבוהות , ביחס למידת השורשיות

)77.(  
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מעדי& להיות אזרח של מדינת ישראל מאשר אזרח בכל מדינה אחרת הא אתה 
  ?בעול

61

26

8
5

מסכים מאוד לא מסכים מסכים  לא מסכים בכלל

  
  .�לפי אחוזי, 2008 ,בציבור היהודי, העדפה להיות אזרח ישראלי: 11 איור

  

מעדי) יותר  ג� השנה שאלנו את הציבור הא� הוא .פחות אנשי מעדיפי להיות אזרחי המדינה

 ומצאנו ירידה משמעותית בקרב להיות אזרח של מדינת ישראל מאשר אזרח בכל מדינה אחרת בעול�

 מהציבור הסכי� 71%לפני שנתיי� . האנשי� שמעדיפי� להיות ישראלי� בהשוואה לשני� הקודמות

יש לציי� כי ג� .  בחר באפשרות הזו60.5%הדעה כי עדי) להיות אזרח ישראלי ואילו השנה רק ע� 

הדבר משתק) בציו� .  חשב כ64%$בשנה שעברה הייתה ירידה מסוימת בתחו� זה מאחר שאז 

  .81 והשנה הוא הגיע ל83 היה 2007ב, 85 היה 2006ב: הממוצע של השני�

  

 לא השתנה בשלושת השני� 45 ציונ� של המבוגרי� מעל גיל .שחיקה בצעירי ושכבת הגיל האמצעי

שיפרו מעט ) 75 (2006 נקודות לעומת 5שבשנה שעברה רשמו ירידה של , הצעירי� ביותר. האחרונות

בשכבת גילאי הביניי� חלה ירידה נוספת לזו של השנה שעברה וציונ� , לעומת זאת). 77(את מצב� 

  ).83 היא 2006כאשר ב (76צנח השנה ל

  

 הירידה המשמעותית ביותר .הירידה בהעדפה להיות אזרח ישראלי חוצה את כל רמות ההשכלה

אול� ג� .  נקודות בי� שלושת השני�18ע� ירידה של , ס תיכו� ומטה"נרשמה בקרב מי שסיימו ביס

  .בעלי השכלה אקדמאית ועל תיכונית רשמו ירידה בתחו� זה

  

א� בכול מסתמנת ירידה בהעדפת האזרחות , לכלייאי� דפוס אחיד בניתוח על פי חתכי כ

ההעדפה , למרות ההכנסות הגבוהות בה� זוכות השכבות החזקות של החברה הישראלית. הישראלית

 והשנה 83 � 2007ב, 86 � 2006ב: כפי שנית� לראות  בציוניה�, לאזרחות הישראלית שלה� פוחתת

לשות אולי מסבירה מדוע הציו� של המשתכרי� הפגיעה המתמשכת בשכבות הח, אול�. 80ציונ� הוא 

, בשכבות הביניי�).  השנה81 לעומת 2006 ב89( נקודות 8מתחת לממוצע ירד בשנתיי� האחרונות ב

  . נקודות בהשוואה לשנה הקודמת7 של  ירידהאחרי שהשנה נרשמה, )80(הציו� הוא הנמו$ ביותר 

  

מסורתיי� וחילוניי� רושמי� שנה , חרדי� . מלבד הקרב הדתייחלה ירידה בכל הקבוצות הדתיות

הקבוצה הראשונה אשר לפני שנתיי� . אחרי שנה ירידה בהעדפה שלה� להיות אזרחי� ישראליי�

בקרב החילוניי� . 77אחרי שבשנה שעברה ציונ� היה , 73 הגיע השנה לציו� של 84קיבלה ציו� גבוה מ

בקרב הדתיי� , לעומת זאת. מגמה פחות חדהה) 86, 88, 92(ובציבור המסורתי )  השנה76 ו79, 81(

דבר שהופ$ אות� לציבור שהכי מעדי) להיות , )93(נרש� ציו� דומה מאוד לזה של השנתיי� הקודמות 

  .אזרחי� ישראליי�
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 אחרי שנתיי� של יציבות בה� הגברי� רשמו ציו� של .הגברי פחות מעדיפי להיות אזרחי המדינה

השנה נרשמה ירידה , יות אזרחי ישראל או אזרחי� של מדינה אחרת בשאלה הא� ה� מעדיפי� לה84

שכ� , מידת השורשיות שלה� נמוכה יחסית, בהשוואה ע� נשות המדינה. 76.5: לא קטנה בציו� שלה�

  .85הציו� של הנשי� בשאלה זו הוא לא פחות מ

  

  

למרות שיש מקומות בטוחי , עודד את ילדי לחיות באר#הא אתה מסכי כי ת
  ?שגשגי יותר בה יוכלו לחיותומ

60
25

9
7

מסכים מאוד  לא מסכים בכלל לא מסכים מסכים

  
  .לפי אחוזי�, 2008, ילדי� לחיות באר' בציבור היהודיהנכונות לעודד את ה: 12איור 

 

מעלה כי הרוב הגדול , שהוא חלק ממדד השורשיות,  פריט זה.הרוב יעודד את הילדי להישאר באר#

אשר לא מסכימי� ע� הטענה אחוז האנשי� . של האוכלוסייה היהודית יעודד את ילדיו לחיות באר#

 �3כאשר בשני� הקודמות היה גבוה ב, 79 הוא 2008הציו� הכללי של הפריט הזה ב. נמו$ יחסית, הזו

  .נקודות

  

 על פי הנתוני� של השנה וג� של .סיכוי יותר גדול שילדיה של בעלי תפיסות של ימי� יישארו באר#

, ר והנחישות לעודד את הילדי� להישאר באר#יש קשר בי� הנטייה הפוליטית של הציבו, שנה שעברה

הדפוס הזה היה קיי� ג� בשנה ). 74(ולשמאל ) 81(מאנשי למרכז ) 83(כאשר לימניי� ציו� יותר גבוה 

  שעברה

  

.  יחידות8 ציו� הנשי� בתחו� זה היה גבוה מזה של הגברי� בכמעט 2006ב. נשי מעודדות יותר

הפכו הגברי� להיות אלה , ה בציו� של הנשי� בשנה שעברהבעקבות עלייה בציונ� של הגברי� ויריד

 לעומת 84 נשי� מקבלות ציו� של 2008על פי סקר הפטריוטיז� , כיו�. שהיו על העליונה בתחו� זה

  ).76(הגברי� אשר ציונ� צנח לרמה הנמוכה בי� כל שלושת השני� 

  

עברה את הציו� הגבוה מבי� כל קיבלה בשנה ש, שכבת גיל זו. 44'25ירידה בנחישות של שכבת הגיל 

כתוצאה מהירידה החדה הזו ה� . 75ציונ� לא עולה על , אחרי שנה, כעת). 83(שלושת הקבוצות 

שעה שבעבר היא הייתה בעלת , הופכי� להיות הקבוצה הפחות נחושה בעידוד ילדיה לחיות באר#

גרי� יותר הוא הגבוה  ושל המבו78הציו� של הצעירי� הוא . הנחישות הרבה ביותר מבחינה זאת

  .83: ביותר
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 המעמד הבינוני של החברה הישראלית גבר בשנה שעברה על שתי השכבות .שחיקה במעמד הבינוני

משמעות הדבר היא כי . השנה ה� רשמו ירידה של כמעט עשר נקודות.  נקודות5האחרות בפער של כ 

הילדי� להישאר באר# וד דיעגבי להנמוכה ביותר השיעור ה� הופכי� השנה להיות שכבת הגיל ע� 

  . 2007מקבלות ציו� זהה כמעט זהה לזה של שב ) 81(והשכבות העשירות ) 80(השכבות החלשות ). 75(

  

הדתיי� מקבלי� את הציו� הגבוה ,  כמו במרבית הנושאי�.הדתיי רוצי שהילדי יישארו כא�

הפער , )95( שה� קיבלו שנה שעברה וא� כי הציו� המרשי� הזה נמו$ מזה, )92(מכול� ג� בתחו� זה 

. 75 וחילוניי� 79החרדי� , 82המסורתיי� מקבלי� ציו� של : בינ� לקבוצות האחרות גדול במיוחד

 ירד לרמה של 2007ב, 97לפני שנתיי� ציונ� היה : בקרב החרדי� נרשמת מגמת ירידה לאור$ השני�

  . והשנה ה� רושמי� שחיקה משמעותית נוספת90

  

   ?וכ� לעבור לגור באר# אחרת מתהיההא

9

14

21

57

אסכים בהחלט  בהחלט לא אסכים קרוב לודאי שלא אסכים קרוב לודאי שאסכים

  

  .לפי אחוזי�, 2008, הנכונות להגר לאר' אחרת בציבור היהודי: 13איור 

  

ואילו השאר ,  מכלל האוכלוסייה היהודית אינ� נוטי� לעזוב את האר78%#. לא עוזבי את האר#

לה ה� ביקשנו מהציבור לציי� את הסיבה העיקרית שבגל. אומרי� כי ה� עשויי� להגר למקו� אחר

חזר ואמר כי הוא לא יעזוב את האר# משו� ) 46%(חלק ניכר מהציבור . היו מוכני� לעזוב את האר#

בקרב אלה שהיו מוכני� לציי� סיבה לעזוב נמצאו כי יש שני מניעי� עיקריי� להגירה מ� . סיבה

יש צוינה על ידי כשל, המצב הכלכלי, הסיבה הראשונה. המצב הכלכלי והמצב הביטחוני: האר#

אשר בשנה שעברה צוי� על , המצב הביטחוני). 32%(שיעור זהה לשיעור שהתקבל שנה שעבר , מהציבור

 חלה ירידה 2008 ו2007כלומר בי� .  בלבד19%הווה כיו� סיבה לעזוב את האר# עבור מ, 26%ידי 

תות בפער ניכר אחריה� הוזכרו השחי. באחוז האנשי� ששוקלי� לעזוב את האר# מסיבות ביטחוניות

  . �10%שצוינה על כ) הכוללת לימודי� ועבודה(והשאיפה להתפתחות אישית ) 9%(השלטונית 

  

לנכונות לעזוב את האר# נמצא על פי החת� של נטייה ג� ביחס , כמו במרבית השאלות הקודמות

). 64.והשמאל אחריה�, )76.5(המרכז במרכז , )81 (פוליטית הדפוס המוכר לפיו הימי� מדורג בראש

  .ס זה התקבל ג� בשני� קודמותדפו
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חידי� ע� ציו� אשר בשנה שעבר היו הי, בעלי השכלה הגבוהה. המגמה של בריחת מוחות ממשיכה

 מבעלי השכלה גבוהה שוקלי� �24%יותר מ.  בנכונות לעזוב את האר# מובילי� ג� השנה70נמו$ מ 

 היא הקבוצה של בעלי השכלה על הקבוצה השנייה שמוכנה לעזוב את האר#. לעבור לגור לאר# אחרת

 נית� לסכ� כי .14%: בציבור שלא סיי� תיכו� אחוז הנכוני� לעזוב את האר# נמו$ במיוחד. תיכונית

  .יש קשר חיובי בי� רמת ההשכלה והנכונות לעזוב את האר#

  

 מהגברי� היהודי� חושבי� כי לעזוב את האר# זו אפשרות 27% .גברי מחפשי במקומות אחרי

פער זה  אשר משתק) ג� בשאלות אחרות ).  17%(לעומת שיעור נמו$ יותר בקרב הנשי� , ינת�מבח

). 76(בה ציונ� של נשי� וגברי� היה זהה לחלוטי� , מהווה שינוי משנה שעברה, של מדד השורשיות

מאחר ,  נקודות10הפער הממוצע בי� נשי� וגברי� מסתכ� בכמעט , בשנה הנוכחית לעומת זאת

לייה של כמעט ארבע נקודות אצל הנשי� וירידה בציונ� של הגברי� בשיעור של כשש שנרשמה ע

  .נקודות

  

 הציבור .אחוז הצעירי השוקל לעזוב את האר# יורד ואילו בשכבות הגיל הביניי האחוז עולה

למרות . שומר על הציו� לאור$ השני� ביחס לשאלה הא� לעזוב את האר# או לא) 82(המבוגר ביותר 

: בשנה האחרונה נרשמות שתי מגמות בולטת, המשמעותי בי� מבוגרי� ושכבות הגיל האחרותהפער 

בד בבד ע� עלייה משימה . 73 נקודות בשנה האחרונה וציונ� הגיע ל9הצעירי� ביותר רשמו עלייה של 

  .69אשר הובילה אות� לציו� שנתי של ,  נקודות בשנה האחרונה4בני גיל הביניי� רשמו ירידה של , זו

  

רמת השורשיות של  בדומה לשנה שעברה עולה מהנתוני� כי. העשירי שוקלי לעזוב את האר#

 יחידות מזה 7גבוה ב) 80(ציונ� של העניי� . השכבות החלשות גבוהה יותר מזו של השכבות החזקות

,  שוקל לעזוב את האר#בעלי ההכנסות הגבוהותאחד מכל ארבעה אנשי� של . של השכבות העשירות

  .�15% ו20.5% מדובר בההנמוכולו בשכבת הביניי� איו

  

חרדי� ומסורתיי� נמצאי� בתוו$ מבחינת הנכונות  . חילוניי נוטי לעזוב את נאר# יותר מהאחרי

משמעותי ) 69(וחילוניי� ) 87(לעומת זאת הפער בי� דתיי� ).  לשני81 לראשו� ו82(להגר למדינה אחרת 

עלולי� לעזוב את האר# בשיעורי� גדולי� יותר מכל אחת מהקבוצות על פי נתו� זה החילוניי� . מאוד

  .האחרות
  
  

  עדי& לחיות באר# ג א תהיה באזור מדינה עוינת שיש לה נשק גרעיני

52

34

9
5

מסכים מאוד 1 מסכים 2 לא מסכים 3 לא מסכים בכלל 4
  

  .לפי אחוזי�, 2008, בציבור היהודי, היה נשק גרעיניא� למדינה עוינת יהנכונות להגר לאר' אחרת : 14איור 
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�יותר מ. ישראלית'יהודיתווה סיבה לעזוב את האר# עבור האוכלוסייה ההסכנה הגרעינית אינה מה

 מהציבור היהודי במדינת ישראל אינו רואה בסכנה שמדינה עוינת תרכוש נשק גרעיני סיבה 86%

יותר ממחיצת מהאוכלוסייה בטוחי� בכ$ במידה רבה ויותר משליש מסכי� ע� . לעזוב את האר#

 אינו מסכי� בכלל ע� הטענה ורואה בהתגרענות של �5%חות ממצד שני פ. הטענה במידה מסוימת

  .מדינה עוינת סיבה שבגללה יש לשקול לעזוב את האר#

  

היא היחידה אשר ,  קבוצת הגיל המבוגרת יותר. פחות65הצעירי מפחדי יותר והמבוגרי מעל 

בכל שאר .  ממנה אינ� רואי� סיבה לעזוב את האר# בשל התגרנות מדינה עוינת�90%יותר מ

  .)25בקרב הצעירי� שמתחת לגיל  (17.5% ל11.5%הקבוצות אחוז השוקלי� לעזוב את האר# נע בי� 

  

רמת השורשיות . השמאל ישקול יותר מהימי� בשאלה הא להישאר באר# לנוכח סכנה גרעינית

 מהציבור המזוהה ע� 12%רק . בקרב הציבור הימני עומדת במבח� ג� כאשר מעלי� את השאלה הזו

אול� האחוז הנמו$ ביותר .  בקרב השמאל18%לעומת , הימי� שוקל לעזוב את האר# במצב כזה

  . ממנו משוכנע כי לא יעזוב את האר# מסיבה זו90%בשאלה זו מיוחס לציבור המרכז אשר כמעט 

  

דתי ומסורתי אי� הבדלי� ,  בקרב המגזר החרדי.החילוניי מושפעי יותר מהסכנה של פצצת אטו

 חושב 16%אשר מתוכו מעל , אול� ישנו פער בינ� ובי� הציבור החילוני. לכת בקשר לסוגיה זומרחיקי 

 בקרב 11%בהשוואה ל, כי א� מדינה עוינת תרכוש נשק גרעיני גוברת האפשרות לעזוב את האר#

  . בקרב הדתיי�7%רדי� ומסורתיי� וח

  

כנה הגרעינית סיבה לעזוב את  אחוז האנשי� העשירי� שרואי� בס.הבדל קט� לפי חתכי כלכליי

אחוז החוששי� בקרב השכבות ). �90%  ו89%(האר# ואחוז בעליי ההכנסות הממוצעות דומה מאוד 

  .�5%הפער בי� השכבות העניות והעשירות עומד על כ, כלומר, �15%הנמוכות מגיע למעט יותר מ

  

 . ועבודה יעזבו את אר#במידה שמדינה עוינת תרכוש נשק גרעיני יש יותר סיכוי שמצביעי קדימה

בולט לראות כי הסכנה הגרעינית בעיניי אנשי קדימה , א� כי אי� פערי� משמעותיי� בי� המפלגות

המזדהי� ע� ). 88(ל "או איחוד לאומי מפד) 86(ס "יותר גדולה מאשר מצביעי ש) 76(ועבודה ) 77(

ישראל ביתינו כי ציוניה� גומי� צ ו"לעומת מצביעי מר) 83(הליכוד ויהדות התורה מקבלי� ציו� גבוה 

  .לאלה של עבודה וקדימה
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  ?הא מלחמת לבנו� השנייה השפיעה על הקשר הרגשי של� מדינה

2008
17

11

50

13

9

חיזקה מאוד חיזקה מעט לא השפיעה

החלישה מעט החלישה מאוד
 

2007

21

11

42

15

11

חיזקה מאוד חיזקה מעט לא השפיעה

החלישה מעט החלישה מאוד
  

  .לפי אחוזי�, 2007, השפעת מלחמת לבנו# השנייה על הקשר הרגשי למדינה בציבור היהודי: 15איור 

  .לפי אחוזי�, 2008, רגשי למדינה בציבור היהודיהשפעת מלחמת לבנו# השנייה על הקשר ה: 16איור 

  

חודשי� ספורי� אחרי מלחמת לבנו� ,  בשנה שעברה.השפעת מלחמת לבנו� השנייה קטנה כעבור שנה

שנה עברה , למשל. ור כלפי המדינהגילינו כי המלחמה חיזקה מעט את הקשר הרגשי של הציב, השנייה

 26%לעומת זאת בקרב .  מהאזרחי� היהודי� התחזק הקשר הרגשי למדינה32%ראינו כי בקרב 

.  מהציבור המלחמה לא השפיעה על הקשר הרגשי שלה� למדינה�42%ל. מהאזרחי� נחלש קשר זה

 אומרי� כי 28%: ה עולה כי השפעת המלחמה נמוכה מזו של שנה שעבר2008לפי סקר הפטריוטיז� 

א� כי .  טוע� כי המלחמה החלישה את הקשר�22%המלחמה חיזקה את הקשר שלה� למדינה ועוד ש

השנה הרבה יותר . המשמעות היא אחרת, הממוצע הכללי בקשר לשאלה הזו זהה לזה של שנה שעברה

  .שפיעה ופחות אנשי� מתרגשי� ממנהאנשי� אומרי� כי המלחמה לא ה

  

  

  

  :ובהקת של המשתני הבאי על מדד השורשיותנרשמה השפעה מ

מצהיר רמה של , 45 המבוגרת מגיל האוכלוסייה –גיל 

  .שורשיות גבוהה במיוחד בהשוואה לצעירי� מה�

מחוברי� דתיי ומסורתיי  על פיה –רמת הדתיות 

  . יותר לאר# ישראל מאשר חילוניי� וחרדי�

� נוטי,  במידה דומהועניי  עשירי –רמת ההכנסה 

להיות יותר קשורי� למדינה בהשוואה לציבור 

  .המשתכר שכר ממוצע

 רמת השורשיות מושפע במידה רבה במשתנה –מגדר 

 נוטות להיות הרבה יותר נשיעל פיו , המגדרי

  .שורשיות מגברי�
 ושל ימנית בעלי נטייה פוליטית –נטייה פוליטית 

מפגיני� רמה יותר גבוהה של שורשיות מאשר , מרכז

  .אנשי השמאלבקרב 

כל שאר המשתני הדמוגראפיי , אשר אינה משפיעה על הרמה של המדד, מלבד רמת ההשכלה

  .משפיעי במידה מובהקת על רמת השורשיות
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  מימד הגאווה

  

מצד . פרק זה בנוי על מדד אחד ועל שלוש שאלות מרכזיות שבוחנות את הגאווה של הציבור הישראלי

יחד ע� זאת יצרנו מדד . ת הגאווה בזהות הישראלית ובזהות היהודיתאחד בחנו באופ� ישיר את מיד

מדד הגאווה כולל היגדי� שנשאלו בעבר . הבוח� במה מתגאי� יותר הישראלי� ובמה פחות, של גאווה

המדד בודק את הגאווה של אזרחי המדינה . שמאפשרי� להשוות את הממצאי� על פני הזמ�

לבוס) שאלנו הא� מדינת ישראל היא מדינה . י� של המדינהכלכליי� ופוליטי, בתחומי� חברתיי�

  . יותר ממדינות אחרות בעול�הטוב

  

בשנה , הא� אתה גאה להיות ישראלי,  בנוגע לשאלה הראשונה.גאווה בזהות הישראלית גבוהה

השנה נית� לראות כי יש . 2006שעברה סקר הפטריוטיות גילה ירידה בגאווה להיות ישראלי לעומת 

  .78אז והיו� הציו� הממוצע של הגאווה הוא : רמת הגאווה שלפני שנתיי�חזרה ל

  

  ?עד כמה אתה גאה להיות ישראלי

53

31

11
4

גאה למדי גאה מאוד לא כל כך גאה  לגמרי לא גאה

  
  .לפי אחוזי�, 2008, הגאווה להיות ישראלי בציבור היהודי: 17איור 

  

 הצעירי� שבגיל ).81(נית� למצוא את הגאי ביותר בזהות הישראלית ,  ומעלה45בקרב שכבת הגיל 

ה� אחרי הציבור המבוגר ולבסו) נמצאת שכבת הגילאי� ) 78(אי או אחרי השחרור השירות הצב

 מהצעירי� אמרו כי היות� ישראלי� מהווה �87%יותר מ, על פי הנתוני� של הסקר). 74(הביניי� 

  .  גאי�79%רק , 44 עד 35לעומת זאת בשכבת הגיל של . סיבה לגאווה

  

הדתיי� ה� הקבוצה שמדגישה את הגאווה . דתייהגאווה להיות ישראלי גבוהה במיוחד בקרב 

ולבסו) נמצאי� החרדי� ,  מדגישי� פחות) 76(וחילוניי� ) 81(מסורתיי�  ).89(שלה� בישראליות 

 5בשנתיי� האחרונות חלה עלייה של ). 61(אשר רמת הגאווה בישראליות אצל� נמוכה במיוחד 

  .ייתה ירידה בשיעור דומהנקודות בקרב חילוניי� ודתיי� ואילו בקרב החרדי� ה

  

החיבור בי� רמת הדתיות , כאשר בוחני את ההקשר המפלגתי לשאלה מי גאה להיות ישראלי

 ככל שימניי� יותר ודתיי� יותר מידת .והנטייה הפוליטית מסביר היטב את התמונה העולה מנתוני

 הציו� הגבוה ביותר בי� ל מקבלת את"מפד�ועל כ� לא מפתיע כי האיחוד הלאומי, הגאווה גבוהה יותר

אחריה מופיעות מפלגת . 85מפלגת ימי� כמו הליכוד ממוקמת שנייה ע� ציו� של ). 89(כל המפלגות 

דירוגה הנמו$ , ימי� מובהקתעל א) שישראל ביתינו היא מפלגת . 82קדימה ועבודה ע� ציו� זהה של 

  .60אשר ציונ� הוא , התורהה� מעל מצביעי יהדות ) 70(צ "ומר) 73(ס "מצביעי ש). 78(יחסי 
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 מלבד קבוצת האנשי� 75 ו78 כל קבוצות ההשכלה מקבלות ציו� שבי� .גאווה גבוהה, השכלה נמוכה

בשנה שעברה הקבוצה ע� הציו� הגבוה ביותר היו . 83ציונ� הוא : אשר לא השלימו השכלה תיכונית

מכל מקו� נית� . ו במקו� השניה� נותר,  נקודות6אול� בעקבות ירידה של , בעלי השכלה תיכונית

דבר שהוא נכו� ג� לשני� , להצביע על קשר מסוי� בי� גאווה להיות ישראלי ורמת ההשכלה

  .הקודמות

  

  ?עד כמה אתה גאה להיות יהודי

70

22

6 2

גאה מאוד גאה למדי לגמרי לא גאה לא כל כך גאה
  

  .לפי אחוזי�, 2008, הגאווה להיות יהודי בציבור היהודי: 18איור 

  

הציו� בגאווה היהודית , גאווה בישראליות גבוהא) על פי שהציו� של ה. גאווה ביהדות גבוהה במיוחד

  . 93%כמו שבעבר על כמעט , מספר� הכולל של הגאי� ביהדות� עמד השנה.  87: גבוה עוד יותר

  

כל הציבור שחי חיי� שקשורי� לדת רואי� ביהדות דבר מרכזי . החילוניי פחות גאי ביהדות

יש לציי� כי בראש� עומדי� ,  לא גדולחרדי�מסורתי� א� כי ההפרש בי� המגזרי� הדתי. וחשוב

הגאווה היהודית נמוכה , כצפוי). 93(ומסורתיי� ) 95(ומעט אחריה� נמצאי� חרדי� ) 97(הדתיי� 

  .80ע� ציו� של , יותר בקרב הציבור החילוני במידה משמעותית

  

תר מאשר  מתגאה ביהדות יו25ציבור הצעירי� מתחת לגיל . יותר גאי ביהדות, ככל שיותר צעירי

שכבה המבוגרת . 86 מקבלי� ציו� של 25�45בני ,  ולעומת זאת91ציונ� של הצעירי� . המבוגרי� מה�

  .88יותר נמצאת בי� השניי� וציונ� מסתכ� ב

  

הפער של שלוש נקודות בי� . שנה שנייה ברציפות יתרו� של גברי על נשי בגאווה להיות יהודי

, 83 ושל הנשי� הוא 86ציונ� של הגברי� הוא .  זהה השנהנשמר, נשי� וגברי� שנמצא בשנה שעברה

  .כ$ שנית� להצביע על יציבות מבחינה זו של מדד הגאווה

  

הרבה מעל ) 94( הציבור שתפיסת עולמו ימנית מתגאה ביהדות .ככל שיותר ימניי יותר גאי ביהדות

א$ בשנה האחרונה , ברהדפוס דומה התקבל ג� בשנה שע). 74(ולשמאל ) 87(אנשי ע� נטייה למרכז 

  . נקודות בציו� של השמאל4חלה ירידה של 

  

 הציו� המושל� .ל"יהדות התורה ואיחוד לאומי מפד, ס" בקרב מצביעי ש100%גאווה ביהדות בקרב 

אחרוני� נמצאי� בוחרי ישראל ). 83(עבודה , )85(קדימה , )94(גבוה מזה של מצביעי ליכוד , הזה

  ).64(ציו� שלה הוא הנמו$ ביותר בקרב הציבור היהודי אשר ה, צ"ומר) 81(ביתינו 
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  ?במה מתגאי האזרחי של מדינת ישראל
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  .לפי ציוני�, 2008, 2007, 2006, בציבור היהודי, שוני� של המדינהההגאווה בתחומי� : 19איור 

  

נה בהשוואה למדד של הש.  כאמור מדד הגאווה המורכב משמונה תחומי�.שיקומו של מדד הגאווה

העלייה הזו ). 58 (2007 יחידות על פני הציו� של 4שעברה אנו רואי� כי הייתה השנה עלייה של 

 אול� כפי שנית� לראות באיור). 63( לפני שנתיי� ומחזירה את מדד הגאווה כמעט לרמה שהייתה ל

 השקלול. הגאווה במערכת החינו$ וההשכלה: השנה נוס) תחו� שלא נבדק בשנה הקודמת, 19' מס

יהיה גור� לכ$ שהציו� של המדד , שג� כ� לא נכנס למשוואה,  של הער$ הזה והער$ של גאווה בכנסת

50 .  

  

 עולה ה� מהאיור וה� מהנתוני� כי במהל$ .הדירוג של תחומי הגאווה לא השתנה במהל� הזמ�

אי� מלבד שינוי� קלי� באחוז המתג. השני� הדירוג של מרכיביו של מדד הגאווה לא השתנה בכלל

משמעות הדבר היא שהאוכלוסייה . בכל אחד מהתחומי� אי� אנו רואי� שינוי בדירוג ההיגדי�

אשר לא זכתה , מלבד מערכת החינו$. הישראלית עקבית בדעתה במה יש להתגאות במדינת ישראל

נית� לראות שכמעט כל התחומי� שיפרו את הרמה שלה� לעומת השנה , לניתוח בשני� הקודמות

  .שעברה

  

התחו� שרוב הציבור מתגאה בו ה� ההישגי� ,  בדומה לשני� הקודמות.ווה רבה במדע וטכנולוגיהגא

תחו� זה תופס את הבכורה כבר , על פי סקר הפטריוטיז�). 91%(המדעיי� והטכנולוגי� של ישראל 

  .שנה שלישית ברציפות

  

נראה שהשנה כוחות .  מהציבור79%אחרי המדע והטכנולגיה עומדי� כוחות הביטחו� בה� מתגאי� 

הביטחו� שיקמו באופ� חלקי את תדמית� בעיניי הציבור לאחר ששנה שעברה נרשמה ירידה 

 חזרו להיות �על ידי כ$ כוחות הביטחו). �64% ל�87%מ (� בגאווה בכוחות הביטחו23%דראסטית של 

של גאווה המורשת הערכית ותרבותית ממשיכה להוות תחו� . התחו� השני בו הישראלי� מתגאי� בו

 �61% בדומה לשני� קודמות תחו� זה ניצב בי� הראשוני� ומתגאי� בו כ. רבה עבור הישראלי�

 לגמרי לא מתגאי� במורשת הערכית ותרבותית של 15%יחד ע� זאת יש לומר כי . מהאוכלוסייה

  .המדינה
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בהשוואה ). 58%(בקשר להישגיה הכלכליי� של המדינה נמצא כי תחו� זה הוא רביעי בדירוג הגאווה 

). 53% ושנה שעברה היה 46% היה 2006 (�12%לשני� הקודמות אחוז המתגאי� בתחו� זה עלה ב

א� .  ועל ידי כ$ הוא דורג במקו� החמישי�5%הגאווה הישראלית בבית המשפט העליו� ירדה השנה ב

מש$ השנה לא היה ה,  החברתיתת במידת הגאווה בסולידאריו5%כי בשנה עברה נרשמה עלייה של 

אחוז המתגאי� בסולידאריות החברתית של המדינה . למגמה זו והשנה לא חל שינוי מהותי בתחו� זה

  . שלא מתגאה בה בכלל27% לעומת �37%עומד על כ

  

שני התחומי� אשר רמת הגאווה בה� היא הנמוכה ביותר ה� מערכת החינו$ וההשכלה של ישראל 

 מכלל הציבור אמר כי הוא 43%.  למדי�15% ו בלבד5%במערכת החינו$ מתגאי� מאוד . והכנסת

הכנסת לא סיפקה לישראלי� סיבה , ג� השנה, כאמור. לגמרי לא מתגאה במערכת החינו$ הישראלית

 מכלל �90%זאת אומרת ש,  מכלל האוכלוסייה היהודית מתגאה בכנסת10%רק : להתגאות

  .האוכלוסייה לא מתגאה במוסד זה
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  .לפי ציוני�, 2008, 2007, 2006, לפי גיל, וני�וני� של המדינה בציהגאווה בתחומי� ש: 20איור 

  

 ומעלה היא הקבוצה שמוצאת הכי הרבה סיבות 45 קבוצת הגיל של .המבוגרי הגאי ביותר

 הישגיה הכלכליי� של :ה� גוברי� על הצעירי� מה� בחמישה תחומי�. להתגאות במדינת ישראל

בית המשפט העליו� וג� כ� במורשת התרבותית , הביטחו�כוחות , הישגיה מדעיי� שלה, המדינה

לצעירי� ביותר יש גאווה מיוחדת בסולידאריות החברתית , יחד ע� זאת. וערכית של המדינה

בו הצעירי� , מלבד התחו� של ההישגי� הכלכליי� של המדינה. שמוצאי� בחברה הישראלית

 היא בעלת הגאווה הנמוכה 25�45הגיל בכל שאר התחומי� שכבת , מקבלי� את הציו� הנמו$ ביותר

  .ביותר
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  .לפי ציוני�, 2008, 2007, 2006, פי רמת ההשכלה ל,הגאווה בתחומי� שוני� של המדינה: 21איור 

  

 מהאיור הקוד� עולה כי האקדמאי� ה� הציבור שמתגאה :האקדמאי ג גאי וג מאוכזבי

ה� , יחד ע� זאת).  ובית המשפט העליו�הישגי� כלכליי�, הישגי� טכנולוגיי�(ביותר תחומי� 

בקצה השני של רמת . המאוכזבי� ביותר מכוחות הביטחו� והסולידאריות החברתית של המדינה

זהו הציבור שמתגאה פחות : רואי� דפוס הפו$, היינו מי שאי� לו השכלה תיכונית מלאה, ההשכלה

אול� גאוותו עולה כאשר .  שלהבהישגי� הכלכליי� של המדינה ובהישגיה המדעיי� וטכנולוגיי�

  .מדובר בכוחות הביטחו� ובמורשת התרבותית וערכית של המדינה

  

מצביעי . על פי חתכי של מפלגות הגאי ביותר בתחומי השוני של המדינה ה בוחרי קדימה

ס ויהדות התורה ה� המאוכזבי� "כאשר הבוחרי� של ש) 58(מפלגת השלטו� מקבלי� ציו� ממוצע של 

בוחרי , על פי הסדר, בי� שני הקצוות הללו נמצאי�). 21 ו34(ר בקרב בוחרי המפלגות היהודיות ביות

  ).44(ס מאשר לקודמיה "צ וישראל ביתינו שהיא יותר קרובה לש"מר, ליכוד, עבודה

  

  

  

  :נרשמה השפעה מובהקת של המשתני הבאי על מדד הגאווה בתחומי המדינה

) 24'18( וצעירי )45מעל (מבוגרי על פיו  –גיל 

, מגלי� יותר גאווה בתחומי� שוני� של המדינה

  .לעומת שכבת הגיל הביניי�

, מתגאי� יותר במדינהדתיי  על פיה –רמת הדתיות 

המגזר החרדי אינו מוצא . מאשר חילוניי� ומסורתיי�

  .סיבות להתגאות במדינה באופ� משמעותי הרבה יותר

רואי� במדינת  יחדיו ועניי עשירי –רמת ההכנסה 

לעומת , ישראל יותר תחומי� שעליה� אפשר להתגאות

  .שכבת הביניי�

  

נטייה פוליטית ומגדר אי� , ניתוחי הרגרסיה קובעי כי למשתני הדמוגראפיי של רמת ההשכלה

  .משקל משמעותי בהשפעה על מדד הגאווה בתחומי המדינה
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יותר מרוב המדינות ישראל היא מדינה טובה , באופ� כלליהא אתה מסכי כי 
 ?האחרות

32
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26
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מסכים מאוד מסכים לא מסכים לא מסכים בכלל

  
  .לפי אחוזי�, 2008בציבור היהודי , ל במדינה ישראווהגא: 21איור 

  

כאשר שאלנו הא� באופ� כללי . למרות הכל ישראל עדיי� היא מדינה טובה יותר משאר המדינות

ישראל היא מדינה טובה יותר ממדינות אחרות בעול� גילינו כי כל שלושת השני� אחוז האנשי� 

מכ� יש לסכ� ולומר כי הציו� של הכלל הציבור היהודי . 65%הסכימו ע� הטענה הזו עומד יציב על ש

  .62בשאלה זו הוא 

  

, 62 א� כי הציו� הכללי של הציבור היהודי הוא .מדינת ישראל אינה מספיק טובה עבור החילוניי

ינת ישראל מדינה טובה יותר לא כל כ$ משוכנעי� כי מד) 56( כי החילוניי� יעולה מהניתוח הדמוגראפ

דווקא מעריכי� יותר את מצבה של ) 63(וחרדי� ) 69(מסורתיי� , )74(דתיי� . ממדינות אחרות

השנה אנו מגלי� כי אומנ� שנשה שעברה נרשמה ירידה שנרשמה שנה עברה בקרב . המדינה

 נקודות 5שחק בהציו� הכללי של החרדי� בשנתיי� האחרונות נ: מסורתיי� וחרדי� הולכת ומחמירה

  .4והציו� של המסורתיי� ב

  

  כש� שהחילוניי� ה� אלה שפחות .44'25מדינת ישראל אינה טובה מספיק לאנשי בגילאי

 מתקשי� לומר כי מדינת ישראל טובה 25�44ג� האנשי� בגילאי , מעריכי� את מצבה של המדינה

כי מדינת ישראל היא דווקא מקו� צעירי� ומבוגרי� מה� חושבי� , לעומת�). 56.5(ממדינות אחרות 

  .)67 ו65(לא רע 

  

 ציבור השמאל חושב פחות כי המדינה .הימניי יותר מעריכי יותר את ישראל כמדינה יותר טובה

לאור$ השני� לא חל כמעט שינוי ). 71(ואנשי הימי� ) 60(לעומת אנשי המרכז , )51(טובה במיוחד 

  .בחת$ הזה

  

 נית� לתרג� חלק מהמגמה .ל העומדת בראש"חוד לאומי מפדס ממוקמי אחרי אי"מצביעי ש

נמצאי� בראש ) 79(ל "מפד�ציונ� של מצביעי איחוד לאומי: שראינו קוד� לכ$ לפוליטיקה המפלגתית

אול� יש יוצאי דופ� שלא משתלבי� בימי� ברצ) של  . בקצה השני) 47(צ "המדרג ואילו מצביע מר

אינ� עומדי� בחלק העליו� של , למרות הזדהות ע� הימי�, תנומצביעי ישראל בי: מרכז ושמאל, ימי�

כנגד מגמות אחרות שראינו בסקר . 56המדרג אלא נמצאי� במקו� לפני האחרו� ע� ציו� ממוצע של 

כששואלי� הא� ) 76(ס מקבלת את הציו� השני "מפתיע מאוד לראות שמפלגה כמו ש, הפטריוטיז�

  .אחרותישראל היא מדינה טובה יותר ממדינות 
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 שנות לימוד או פחות מערי$ 12מי שהשלי� . ככל שיותר משכילי פחות מעריכי את מדינת ישראל

בעלי תארי� אקדמיי� חולקי� על כ$ שישראל , לעומת זאת). 74(את מצבה של המדינה במידה רבה 

לא בעלי השכלה אקדמית חלקית או השכחה על תיכונית ). 57(היא מדינה טובה ממדינות אחרות 

  . 62אקדמית נמצאי� בתוו$ ע�  ציו� של 
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  ירושלי
  

,   בח�2008סקר פטריוטיז� , משו� חשיבותה של ירושלי� כביטוי וכסמל של פטריוטיז� ישראלי

מידה מה� הסיבות העיקריות בגלל� היא כה חשובה לציבור היהודי ואיזו ,  של ישראל60לרגל יובל ה 

הממצאי� מלמדי� כי . של חשיבות הוא מייחס לשמירת מעמדה הנוכחי כעיר מאוחדת ובירת ישראל

שעה שכרבע ציינו ,  מהציבור היהודי ירושלי� חשובה בעיקר בשל המשמעות ההיסטורית שלה42%ל 

 ומבחינה ביטחונית) 6%(להרבה פחות  היא חשובה מבחינה פוליטית . את המשמעות הדתית של העיר

)4% .(  

  

 מהיהודי� חשוב שבמסגרת המשא ומת� לשלו� ע� 85%על פי הסקר הנוכחי נמצא כי עבור 

, ע� זאת. הפלסטיני� ישראל תשמור על מעמדה הנוכחי של ירושלי� כעיר מאוחדת ובירת ישראל

החשיבות של הסטאטוס הנוכחי של העיר ירדה במידה , 1999בהשוואה לממצאי מדד השלו� מ 

  . רצו אז שירושלי� תשמור על מעמדה הנוכחי�91% יותר ממסוימת שכ� 

  

 מתוכ� 90%אשר ) 18�24(הקבוצות שמבליטות את מעמדה של ירושלי� ה� קבוצות הצעירי� 

כאשר מסתכלי� על החת$ הפוליטי הפער בי� המחנות גדול . שואפי� לשמור על ירושלי� מאוחדת

מסורתיי� וחרדי� , דתיי�: דתיות יש ג� כ� פערי�על פי רמת ה.  בשמאל58% בימי� ו99%: ביותר

 יותר ל 6%שכ� , ג� בי� גברי� ונשי� יש הבדל בנוגע לשאלה הזו). 74%(לעומת החילוניי� ) 97%(

 מהמשכילי� 80%: לרמת ההשכלה יש השפעה ג� כ�). 88%(נשי� מייחסות חשיבות רבה לירושלי� 

�בהשוואה  ל, ראל בתו� משא ומת� ע� הפלסטיני�היו רוצי� לראות את ירושלי� מאוחד וכבירת יש

  . מבעלי השכלה נמוכה93.5%

  

, למרות החשיבות המיוחסת לשמירת מעמדה הנוכחי של העיר עבור הרוב הגדול של הציבור היהודי

יועברו , מ מתקד� על הסכ� שלו� ע� הפלסטיני�" ממנו מסכימי� לכ$ שבמסגרת מו40%נמצא כי 

. ח ירושלי� לריבונות פלסטינית ושתקו� בה� בירת המדינה הפלסטיניתהשכונות הערביות שבמזר

בח� את ' מדד השלו�' כאשר 2002אול� יש לומר כי ב, אומנ� אחוז המסכימי� הוא עדיי� מיעוט

  .31%אחוז המסכימי� לא עלה על , אותה השאלה

  

ירושלי� על פי על פי נתוני סקר הפטריוטיז� קיימי� פערי� גדולי� בשיעורי התמיכה בחלוקת 

ג� ההבדל לפי רמות . לא מפתיע). 77%(ובשמאל ) 55%(במרכז , )14%(בימי� : הנטייה הפוליטית

אוול� ממצא מעניי� עולה ). 55%(וחילוניי� ) 33%(מסורתיי� , )8%(דתיי� , )5%(חרדי� : הדתיות

שאר הגילאי� לעומת ) 79%(הצעירי� ה� היחידי� שמתנגדי� להסכ� באופ� גור) : מחת$ הגילאי�

קשר חזק נמצא ג� בי� רמת ההשכלה וההכנסות . 60%אשר שיעור המתנגדי� ביניה� אינ� עולי� על 

ככל שיותר משכילי� ומרוויחי� יותר הנכונות להסכ� שלו� ע� : לתמיכה בתכנית מדינית כזו

  .הפלסטיני� תמורת העברת השכונות המזרחיות לריבונות פלסטינית עולה
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  50  מול יובל ה60 –יובל ה : של המדינה בעיני הציבור היהודיהצלחותיה 

  

החלטנו שבמסגרת סקר הפטריוטיז� מ� הראוי לדעת כיצד ,  של המדינה60 �לקראת יו� ההולדת ה

בבואנו להחליט אילו . מסכ� הציבור הישראלי את הצלחותיה וכישלונותיה מאז היווסדה ועד הלו�

 של 50 �נו בסקר מיוחד שבוצע לש� אותה מטרה לקראת יובל ההסתייע, תחומי� לבחור לצור$ זה

מאילוצי� של היק) השאלות יכולנו לבחור רק בששה מהתחומי� . במסגרת מדד השלו�, המדינה

 אפשרה לנו להשוות בי� 1998למותר הוא לציי� כי ההתבססות על הסקר משנת . שנכללו באותו סקר

ימת התחומי� וציוני ההצלחה שלה� בשני המועדי� רש. הערכת הצלחותיה של המדינה אז וכיו�

  :22 'מופיעי� באיור מס

  .לפי ציוני�, 2008, 1998, הצלחותיה של המדינה בציבור היהודי: 22איור 

  

 מצביעי� עלה הבדלי� גדולי� יותר בהערכת הצלחות  המדינה 2008הנתוני� המתייחסי� לסקר 

תנת להצלחתה בהבטחת קיו� המדינה מבחינה כאשר ההערכה הגבוהה ביותר ני, בששת התחומי�

בהשגת , וליתר דיוק כישלונותיה, להישגיה, 25ע� ציו� של , והנמוכה ביותר, 70ע� ציו� של , צבאית

 שלה המעה 90נראה אפוא שהגידול בפערי� הכלכליי� שהחל כבר בעשור של שנות ה . שוויו� כלכלי

, יתר על כ�. ות� עמוק על הציבור הישראליהטביע ח, ונמש$ ביתר שאת בעשור האחרו�, שעברה

המשמעות של ציו� כה נמו$ פירושו שההערכה זו השלילית בתחו� זה שותפת לכל חלקיה של החברה 

כליות הנמוכות שה� הקורב� העיקרי של הרחבת �הישראלית ואינה מוגבלת רק לשכבות הסוציו

י� התפיסות הסובייקטיביות של הקשר בי� המציאות האובייקטיבית בתחו� הכלכלי לב. הפערי�

הערכת הישגיה של המדינה בקידו� רמת , היינו, הציבור מתגלה ג� בפ� השני של התחו� הכלכלי

במקביל לכ$ , במילי� אחרות. 58ע� ציו� של , שתופס את המקו� השני בסול� ההצלחות,החיי� 

 של המשק הישראלי הוא מכיר ג� בצמיחה הכלכלית, שהציבור מודע לגידול בפערי� הכלכליי�

 צמיחה שבעקבותיה חל גידול מרשי� –שהתרחשה במרבית השני� של שני העשורי� האחרוני� 

ביטוי נוס) להלימה בי� המציאות האובייקטיבית והסובייקטיבית נמצא ביחס בהערכת . ברמת החיי�

מדורגת ה, "מעבר למחלוקות הפנימיות, ביצירת תחושה של אחדות בע�"הנמוכה הניתנת למדינה 

קיי� קשר בי� נושא הפערי� לבי� נושא , כפי שנית� לצפות.. 34ע� ציו� של , במקו� לפני האחרו�

כוללי� בעיני " התגברות על מחלוקות"ו" אחדות הע�"א$ סביר להניח שהמושגי� של , האחדות

� ג� בתחו� של הבאת עולי. תרבותיי� ופוליטיי�, הציבור ג� סוגי� שוני� של שסעי� חברתיי�
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הנמו$ רק במקצת מהציו� שנית� לגידול ברמת , )56(וקליטת עלייה מקבלת המדינה ציו� גבוה יחסית 

  . החיי�

  :משמעיות� מובילה לכמה מסקנות חד1998השוואת הממצאי� דלעיל ע� המקבילי� לה� בסקר 

  

לא יוצא ל,  שלה היו גבוהות יותר בכל התחומי��50ההערכות של הצלחות המדינה ביובל ה ,, ראשית

, כלומר. 58 הוא הגיע ל 1998 שעה שב 48 עומד על 2008הציו� המוצע של ההערכות ב , כ$. מ� הכלל

 של המדינה היא גורמת לו הרבה פחות נחת מבחינת הישגיה בתחומי� שנבדקו מכפי 60ביובל ה 

  .  שלה50 �שהיא גרמה לו ביובל ה

  

הבטחת , לדוגמא, כ$. נה בששת התחומי�קיימת חפיפה כמעט מלאה בדירוג הצלחות המדי, שנית

. קיו� המדינה מבחינה צבאית ו השגת שוויו� כלכלי דורגו בסקר הקוד� במקו� הראשו� והאחרו�

 במקו� 1998שדורג ב , חילופי מקומות בלתי משמעותיי� חלו בי� בנושאי� של קידו� רמת החיי�

חילופי מקומות אלה אינ� מקריי� , ולעניות דעתנ. שדורג אז במקו� השני, והבאת עולי�, השלישי

שעה שהיק) , כיוו� ששיעורי  הצמיחה הכלכלית בשני� האחרונות היו גבוהי� יותר בעשור הקוד�

  .90 � העלייה בשני� האחרונות נעשה קט� הרבה בהשוואה לגלי העלייה הגדולי� של שנות ה

  

קשה , ה� בי� שני המועדי�למרות הדפוס האחיד של ירידה בהערכות והלימה בדירוג של, שלישית

בנושא של , לדוגמא, כ$. להתעל� שבתחומי� מסוימי� הירידה הייתה ניכרת יותר מאשר באחרי�

שעה שביחס לתחו� ) 2008 ב 58 ל 1998 ב 62מ ( נקודות בלבד 4הייתה ירידה של , קידו� רמת החיי�

גיש כי שיעור כמעט זהה של חשוב להד). 25 ל 40מ ( נקודות 15של שוויו� כלכלי הייתה ירידה של 

 וכיו� הוא מגיע לציו� 83 זכה בציו� של 1998שב , ירידה בהערכות התקבל ג� ביחס לתחו� הביטחו�

  .  בלבד70של 

  

נראה שלאכזבה מביצועיה של המדינה לא הייתה כנראה השפעה משמעותית על הקשר , א) על פי כ�

או ,  איכפת ל$ יותר מהמדינה מאשר פע�לשאלה הא� היו�, כ$. הרגשי של אליה במישור האישי

 שהיו� יותר 18%,  שבעבר היה יותר איכפת לה�20%השיבו , .שאי� הבדל בי� היו� למה שהיה פע�

הציבור נוטה ברובו הגדול לעשות הבחנה בי� הביקורת שיש לו , כלומר.  שאי� הבדל62%איכפת לה� ו 

מעניי� לציי� . אר אית� למרות האכזבה מהישגיהשנש. על ביצועי המדינה לבי� הקשר הרגשי שלו אליה

  . 1998כי דפוס דומה של תשובות נמצא ג� בסקר של 
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כלל האוכלוסייה צפון 2008 צפון 2007

   תושבי הצפו� ושאר האוכלוסייה היהודית

  

השוואת תושבי אזור הצפו� לשאר האוכלוסייה היהודית מראה כי רמת הפטריוטיז� של הראשוני�  

רוני� ביחס למרבית התחומי� בה� התגלו פערי� משמעותיי� בי� נוטה להיות גבוהה יותר משל האח

 –צפו� (בי� אלה בולטי� במיוחד הפערי� ביחס להגדרה העצמית כפטריוט ישראלי : שתי הקבוצות

ממד , )81 לעומת 88(ממד הסמליות ; 76 לעומת 83(הגאווה להיות ישראל ; 63 –האחרי� ; 72

  .בנו� על הקשר הרגשי ע� המדינהוהשפעת מלחמת ל) 84 לעומת 89(ההקרבה 

  

 מראה כי ביחס לחלק מהפרמטרי� הפער בי� 2007השוואת ממצאי הסקר הנוכחי ע� סקר : זאת ועוד

    :23' כפי שנית� לראות מאיור מס, רמת הפטריוטיז� של תושבי אזור הצפו� לעומת השאר א) גדל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .לפי ציוני�, 2008, 2007, אוכלוסייהמדדי� מרכזיי� תושבי הצפו# והשאר ה: 23איור 

  

מ� הראוי לזכור כי ההשוואה בי� תושבי עוט) עזה לשאר האוכלוסייה היהודית הראתה ג� היא 

כי לפחות על פי הממצאי� , אפוא, נראה. שהקבוצה הראשונה נוטה להיות יותר פטריוטית מהשנייה

 . ו� ובדרו� גבוהה יותר מזו של המרכזשבידינו רמת הפטריוטיז� של תושבי הפריפריה הישראלית בצפ
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  יישובי עוט& עזה

  

מספר שאלות , כאמור, הקדשנו, לצור$ בחינת הפטריוטיז� הישראלי בהקשר של תושבי אזור עוט)

המתייחסות לאזור באופ� ספציפי וערכנו השוואה בי� התשובות שקיבלנו מתושבי האזור על בסיס 

� התשובות שהתקבלו מהמדג� הכללי של האוכלוסייה מדג� מיוחד המייצג אוכלוסייה זו לבי

כפי , השווינו בי� שתי הקבוצות ביחס לכלל ההיבטי� של הפטריוטיז� הישראלי, בנוס). היהודית

  . שאלה הוצגו לעיל

  

בדומה לדפוס , תוצאות ההשוואה מלמדות כי תושבי עוט) עזה נוטי� להיות יותר פטריוטי� מהשאר

 78 לעומת 90(יש לה� ציוני� גבוהי� יותר במדד השורשיות , כ$. הצפו�שנמצא לגבי תושבי אזור 

 הנפת דגל ישראל ביו� –ביחס שלה� לסמלי� המבטאי� פטריוטיז� , )בכלל הציבור היהודי

בהערכת , .82 ו 93 ע� ציוני� תואמי� של –ל "העצמאות וכיבוד הצפירה ביו� הזיכרו� לחללי צה

). 83 בהשוואה ל 93(ובגאווה להיות יהודי ) 62 לעומת 69(ת אחרות מדינת ישראל כטובה יותר ממדינו

השיבו , לגבי הנכונות לתרו� באופ� אישי על מנת לסייע לתושבי� הגרי� באזור עוט) עזה, יתר על כ�

או במידה ) 96%(כי ה� מוכני� להושיט עזרה במידה רבה ) 98%(כמעט כל תושבי האזור פה אחד 

מה� ,  כי ה� מוכני� לסייע באופ� אישי88%לוסייה היהודית בכללה ענו שעה שבאוכ, )2%(מסוימת 

נראה אפוא שהתחושה של שותפות גורל מחזקת את .  במידה מסוימת38% במידה רבה ו 50%

  . הסולידאריות ההדדית בקרב התושבי� באזור

  

 מזו של המסקנה העולה ממצאי� אלה היא כי הפטריוטיז� של תושבי עוט) עזה אינו נופל ברמתו

אי� להסיק מכ$ כי , א) על פי כ�. ובתחומי� מסוימי� היא א) עולה עליה, שאר הציבור היהודי

המציאות של חשיפה מתמדת לפגיעות של טילי� ומרגמות לא נתנה את אותותיה על התושבי� 

כיצד משפיע הירי המתמש$ של קסאמי� במקו� מגורי$ "לשאלה , כ$.: המתגוררי� באות� מקומות

 שהוא לא משפיע לכא� או 31%,  שהירי חיזק את הקשר25%השיבו " ?קשר הרגשי של$ למדינהעל ה

מעניי� לציי� כי נמצא שכיוו� ההשפעה של הקסאמי� קשור .  שהוא החליש את הקשר44%ו , לכא�

בתפיסת תושבי האזור את ההשפעה שיש לריחוק שלה� מהמרכז על מידת ההתחשבות וההתעניינות 

ירי , בקרב מי שסבורי� שלריחוק אי� השפעות כאלה: בור ורשויות השלטו�במצב� מצד הצי

שעה שבי� המאמיני� כי הריחוק משפיעה על הדאגה , הקסאמי� מחזק את הקשר הרגשי למדינה

 .            הקשר הרגשי נחלש, למצב� מצד הציבור הרחב ורשויות השלטו�
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  ערביי ישראל
  

הישראלי בקרב הערבי� אזרחי ישראל אינה מובנת מאליה ויש שיחלקו על עצ� סוגיית הפטריוטיז� 

ואילו הערבי� ה� , כיוו� שמושג הפטריוטיז� קשור בטבורו למושג הלאו�, זאת. הרעיו� לבחו� אותה

החלטנו שיש מקו� לבחו� את הפטריוטיז� הישראלי בקרב האוכלוסייה , א) על פי כ�. בני ע� אחר

רואה בערבי� הישראלי� אזרחי� מלאי� , לצד היותה מדינה יהודית, יבה שישראלהערבית ולו מ� הס

מצאנו לנחו# לבחו� , עקב הבדלי הזהות הלאומית, ע� זאת. לפחות ברמה ההצהרתית, ושווי זכויות

אול� תו$ כדי , את הזיקה של ערביי ישראל לפטריוטיז� הישראלי בנפרד מהאוכלוסייה היהודית

  .  בוצות על מנת ללמוד באיזה תחומי� ה� דומות או שונות זו מזוהשוואה בי� שתי הק

  

 –הצגנו למרואייני� הערבי� שלושה מוקדי� אפשריי� של פטריוטיז� , על רקע ההערות דלעיל

 וביקשנו מה� לציי� באיזו מידה ה� רואי� עצמ� כפטריוטי� ביחס לכל –פלסטיני וערבי , ישראלי

נציג את הממצאי� לשתי השני� , 2007פיעו ג� בסקר הפטריוטיז� כיוו� ששאלות אלה הו. אחד מה�

  . כדי לראות א� חלו בנושא זה שינויי� כלשה�

  

,  מדרג הפטריוטיז� בקרב ערביי ישראל ברור ויציב מעבר לזמ�24'כפי שנית� לראות מאיור מס

 דומי� בי� ע� מרווחי�, ולבסו) הישראלי, לאחריו הפלסטיני, כשבראש ניצב הפטריוטיז� הערבי

ב , כ$. ובי� הפטריוטיז� הפלסטיני והישראלי מזה, הציוני� של הפטריוטיז� הערבי והפלסטיני מזה

כאשר בשנה הקודמת , 44ו , 62, 82הפלסטיני והישראלי עומדי� על ,  ציוני הפטריוטיז� הערבי2008

לה ירידה מ� הראוי להדגיש כי למרות שלכאורה נראה שח. בהתאמה, 43ו , 61, 86ה� היו 

כ$ שהמסקנה היא כי קיימת יציבות ה� , ההבדל אינו מובהק מבחינה סטטיסטית, בפטריוטיז� הערבי

מעניי� לעמוד על העדיפות שיש בקרב , בהקשר זה. במדרג של שלוש סוגי הפטריוטיז� וה� בעוצמת�

,  עדיפות זהההסבר הסוציולוגי לסדר. ערביי ישראל לזהות הערבית על פני הזהות הפלסטינית שלה�

נעו# בחלקו במעמד� הבעייתי של ערביי ישראל בקרב אחיה� , שתועד ג� במחקרי� קודמי�

כמו ג� במעמד� הבעייתי של הפלסטיני� בכלל בקרב , הפלסטיני� החיי� מחו# לגבולות המדינה

לפחות , ערבית מבטאת אפוא� השאיפה לעליונותה של הזהות הקולקטיבית הכלל. העול� הערבי

אשר להשוואה .  את הרצו� לנטרל את הבעייתיות הנעוצה בזהות הפלסטינית של ערביי ישראל,בחלקה

, )44 –כיו� (ציו� הפטריוטיז� הישראלי של הציבור הערבי , כצפוי, נית� לראות כי, ע� הציבור היהודי

 הוא אי� להתעל� מכ$ שציו� זה, ע� זאת). 65(נמו$ יותר במידה משמעותית מזה של הציבור היהודי 

 מערביי ישראל רואי� עצמ� כפטריוטי� 33%ממוצע המתקבל מהתפלגות של תשובות על פיה� 

למרות , במילי� אחרות.  בכלל לא14% במידה מסוימת ורק 53%, ישראלי� במידה רבה או רבה מאד

משקלו בקרב , דירוגו הנמו$ של הפטריוטיז� הישראלי בהשוואה לשני מוקדי הזהות האחרי�

  . הערבית אינו מבוטל כלל וכללהאוכלוסייה
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43

44

86

82

62

61

020406080100

פטריוטיזם ישראלי 2007

פטריוטיזם ישראלי 2008

פטריוטיזם ערבי 2007

פטריוטיזם ערבי 2008

פטריוטיזם פלסטיני 2007

פטריוטיזם פלסטיני 2008

  

  .לפי ציוני�, 2008, 2007, ישראלי בציבור הערבי, פלסטיני, פטריוטיז� ערבי: 24איור 

  

  

התבוננות בזיקה של ערביי ישראל למימדי� השוני� של הפטריוטיז� הישראלי מצביעה על תמונה 

ה� במרבית התחומי� נמוכי� ציוני הפטריוטיות של, ולהוציא חריגי� בודדי�, כצפוי: עקבית למדי

שלא , כשהבולט ביותר ביניה� מתייחס, מה� בפערי� גדולי� ביותר, יותר מאלה של היהודי�

קשה , למרות הפער הגדול). 24 –ערבי� ; 85.5 –יהודי� (לנכונות להילח� למע� המדינה , במפתיע

למרות שזהו , מדינהלהתעל� מכ$ שיש מיעוט לא מבוטל של ערבי� המביע נכונות להילח� למע� ה

על , מכל מקו�. רעיו� מוקצה מחמת מיאוס במיוחד בעיני ההנהגה הפוליטית והאינטלקטואלית שלו

מידת , בסיס ממצא זה נית� לשער כי לו הייתה ניתנת לערבי ישראל האפשרות של שירות לאומי

  . הנכונות שלה� לבחור בה הייתה גבוהה הרבה יותר

  

הוא ) 83 לעומת 50(יוטיות הערבית נמוכה הרבה יותר מזו של היהודי� תחו� נוס) לגביו רמת הפטר

ל "כיבוד הצפירה ביו� הזיכרו� לחללי צה: לשני נושאי�, כזכור, מדד זה מתייחס. מדד הסמלי�

בהתחשב בכ$ שנית� לראות בשני הסמלי� . והחשיבות המוקנית להנפת דגל ישראל ביו� העצמאות

נית� , יתר על כ�. אי� תמה שלערביי ישראל קשה להזדהות אית�, "ציונות"כביטויי� מובהקי� של 

במיוחד , א) לטעו� כי היחס של ערביי ישראל לשני הסמלי� חיובי יותר מכפי שנית� היה לצפות

מרגיז אותי " מהערבי� מסכימי� במידה רבה או רבה ע� ההיגד 60%כאשר , כשמדובר ביו� הזיכרו�

שיעור ההסכמה להיגד זה בקרב , לש� השוואה". ל" לחללי צהשמזלזלי� בצפירה ביו� הזיכרו�

  .91%הציבור היהודי עומד על 

  

מדד זה מבוסס על שלושה , כזכור. 78 –לגבי מדד השורשיות מתקבל ציו� זהה לערבי� וליהודי� 

העדפת האזרחות הישראלית על פני האזרחות של כל , הנכונות לעבור לגור באר# אחרת: פריטי�

בי� א� במישור , שעוצמת הדבקות באר#, נראה א� כ�. ת ועידוד הילדי� לחיות באר#מדינה אחר

א� כי לאו דווקא מאות� , משותפת לציבור הערבי והישראלי ג� יחד, האזרחות או באופ� כללי יותר

  . מניעי� ושיקולי� אישיי� או ערכיי�

  

א נכללה במדד כיוו� שלא ביחס לשאלה אחרת הקשורה במהותה בנושא השורשיות ואשר ל, ע� זאת

 הנכונות לחיות באר# ג� א� תהיה באזור מדינה עוינת שיש לה נשק –נשאלה בסקרי� הקודמי� 

,  לציבור הערבי והיהודי78 ו 60ע� ציוני� של ,  מסתבר שקיי� פער ניכר בי� שתי הקבוצות�גרעיני 
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י רבי� יותר יהיו מוכני�  במידה שמדינה עוינת תשיג נשק גרעיני בציבור הערב, כלומר. בהתאמה

  .לעזוב את האר# בהשוואה לציבור היהודי

   

 85%בעוד שעבור : פער ניכר ולא מפתיע קיי� בי� שתי האוכלוסיות ג� ביחס למעמדה של ירושלי�

שבמסגרת המשא ומת� לשלו� ע� הפלסטיני� ) 20%(או די חשוב ) 65%(מהיהודי� חשוב ביותר 

בקרב הערבי� ,  של ירושלי� כעיר מאוחדת ובירת ישראל בלבדישראל תשמור על מעמדה הנוכחי

אנו .  שהוא די חשוב33% ציינו שהנושא חשוב לה� מאד ו 23%מה� , 55%מחזיקי� בעמדה זו רק 

ג� בשאלה זו נית� , סבורי� כי על רקע האמירות של דוברי� שוני� בהנהגה הערבית בנושא ירושלי�

  . ומ� הראוי שהיא תיבח� יותר לעומק, � העמדות של שני המגזרי�היה לצפות לפער גדול הרבה יותר בי

  

מ מתקד� על הסכ� שלו� ע� "דפוס דומה של תשובות התקבל ג� ביחס לשאלה הא� במסגרת מו

יש להסכי� או להתנגד להעברת השכונות הערביות שבמזרח ירושלי� לריבונות , הפלסטיני�

בקרב הערבי� מגיעי� שיעורי ההסכמה . טיניתפלסטינית וירושלי� תהייה בירת המדינה הפלס

 ו 40%שעה שבקרב בציבור היהודי� השיעורי� המקבילי� עומדי� על , 32.5% ו 67.5%וההתנגדות ל

60.0% .  

  

הממצאי� מראי� כי מתו$ רשימה שכללה ? מאילו בחינות יש לירושלי� חשיבות עבור שתי הקבוצות

 מסתבר שעבור הערבי� העיר חשובה –ית וכלכלית דת, ביטחונית,  היסטורית–ארבע אפשרויות 

בעוד ששאר ,  מה�80%שצוינה על ידי ,  המשמעות הדתית שלה–בעיקרו של דבר מבחינה אחת 

בקרב היהודי� יש לירושלי� חשיבות משתי , כאמור לעיל.  ומטה10%המשמעויות צוינו על ידי 

, והמשמעות הדתית, 42%וינה על ידי שצ,  המשמעות ההיסטורית–בראש וראשונה : בחינות עיקריות

חשוב להדגיש . שעה ששני הגורמי� האחרי� ציינו על ידי אחוזי� בודדי�,  מה�25%שצוינה על ידי 

עבור שתי הקבוצות ג� יחד ירושלי� חשובה בעיקר במוב� , כי למרות ההבדלי� הבולטי� ביניה�

  .  הרוחני והסמלי ולא מסיבות חומריות ואינסטרומנטליות

  

התחו� היחידי שבו הערבי� מתגלי� כפטריוטי� ישראלי� יותר מהיהודי� מתייחס למדד הגאווה על 

, זהו פער קט� א$ מובהק מבחינה סטטיסטית, יחסית. 49 ו 56ע� ציוני� תואמי� של , הישגי המדינה

, היהודיבניגוד לציבור , לעניות דעתנו ערביי ישראל. מ� הראוי לנסות להסביר אותו, ומשו� חריגותו

מערכת ,  כלכלה, השכלה,   מדע וטכנולוגיה�נוטי� להשוות את הישגיה של ישראל בתחומי� השוני� 

ועל בסיס השוואה זו ה� מכירי� , לאלו של המדינות הערביות, בית המחוקקי� וכדומה, המשפט

אינ� מדינות ערב , לעומת זאת, עבור הציבור היהודי. ברוב� בעדיפותה של ישראל בתחומי� אלה

והוא נוטה להערי$ את הישגיה של ישראל על בסיס השוואה , מהוות כנראה מסגרת השואה רלבנטית

ההכרה בהישגי� אלה מצד ערביי ישראל , מכל מקו�. ע� העול� המערבי או ע� הישגי ישראל בעבר

י מדוע ה� מעדיפי� ברוב� הגדול את אזרחות� הישראלית על פנ, ולו באופ� חלקי, עשויה להסביר

  .כפי שתועד במספר מחקרי� במהל$ השני� האחרונות, האפשרות של אזרחות פלסטינית

  

דפוס דומה של ממצאי� המתייחסי� לאותו עול� תוכ� מתגלה ג� ביחס להערכת הישגי המדינה 

הציוני� שניתנו , )ארבעה מתו$ שישה(לגבי מרבית הנושאי� שנבחנו בהקשר זה . 60לקראת יובל ה 

 –ערבי� ; 25 �יהודי� (ובכלל זה השגת שוויו� כלכלי , י� גבוהי� מאלה של היהודי�לה על ידי הערב

ו וטיפוח המורשת , )62 לעומת 56(עידוד העלייה , )48 לעומת 33(יצירת תחושה של אחדות בע� , )48

  ).66 לעומת 47(היהודית 
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ה ומחדדת את המתח ההשוואה בי� הפטריוטיז� של היהודי� והערבי� אזרחי ישראל מדגיש, לסיכו�

פלסטינית שלה� לבי� הזיקה �בו נתוני� האחרוני� כתוצאה מהניגוד הקיי� בי� הזהות הערבית

  .האזרחית שלה� למדינה שהיא יהודית במהותה
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        רשימת איורי�רשימת איורי�רשימת איורי�רשימת איורי�
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  'עוט& עזה'שאלות חדשות על 
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  לא יודע. 5      
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  במידה מסוימת . 2    במידה רבה. 1      

  בכלל לא. 4    הבמידה קטנ. 3      

  לא יודע. 5      

  

  :לתושבי עוט) עזה בלבד

  ?כיצד משפיע הירי המתמש� של קסאמי במקו מגורי� על הקשר הרגשי של� למדינה. 20

  מחזק מעט. 2  מחזק מאוד את הקשר הרגשי. 1      
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  לא יודע. 6  מחליש מאוד. 5      
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  ' שנה למדינה60 ללרג'שאלות חדשות 

  ? לדעת�איזה משפט נכו� יותר. 21

    היו� לאנשי� איכפת יותר מהמדינה. 2    פע� לאנשי� היה איכפת יותר מהמדינה  .1

          לא יודע. 4    אי� הבדל בי� היו� למה שהיה פע�  .3

  

  ? לגבי�איזה משפט נכו� יותר. 22
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  הצליחה

די 

  הצליחה

לא כל כ$ 

  הצליחה

לגמרי לא 

  הצליחה

לא 

  יודע

הבטחת קיומה   א

של המדינה 

  מבחינה צבאית

          

קידו� רמת   ב

החיי� של 

  התושבי�

          

השגת שוויו�   ג

  כלכלי

          

יצירת תחושה   ד

של אחדות 

מעבר , הע�

למחלוקות 
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  'ירושלי'שאלות חדשות על 

  

  ?מאיזה בחינה ירושלי חשובה ל� .24

  ביטחוניתמבחינה . 2  מבחינה היסטורית. 1  

  מבחינה דתית. 4  מבחינה כלכלית. 3  

  _________אחר. 6  מבחינה פוליטית. 5  

  לא יודע. 8    ירושלי� לא חשובה לי. 7  

  

  

25 .עד כמה חשוב ל� שישראל תשמור על , במסגרת המשא ומת� לשלו ע הפלסטיני

  ?מדה הנוכחי של ירושלי כעיר מאוחדת וכבירת ישראל בלבדמע

  די חשוב . 2    חשוב ביותר. 1

  בכלל לא חשוב . 4    די לא חשוב . 3

  לא יודע. 5

  

26 ., א ישראל והפלסטיני יגיעו בסופו של דבר לשלב של משא ומת� מתקד על הסכ שלו

ונות הערביות שבמזרח ירושלי הא במצב כזה אתה אישית תסכי או לא תסכי להעברת השכ

  ?לריבונות פלסטינית ושירושלי המזרחית תהיה בירת המדינה הפלסטינית

  מסכי�. 2      מסכי� מאוד. 1      

  לא מסכי� בכלל. 4      לא מסכי� . 3      

  לא יודע. 5      
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    תיכונית בלי בגרות. 2  יסודית ומטה. 1  

    ישיבה תיכונית. 4  תיכונית ע� בגרות. 3

  אוניברסיטאית חלקית. 6  על תיכונית. 5

  אוניברסיטאית מלאה. 7

  

 ? מהי דת$. 28

    מוסלמי. 2  יהודי. 1  

    )לא ערבי(נוצרי . 4  )ערבי(נוצרי . 3

  אחר . 6  דרוזי  . 5

  

 ? מה מידת הדתיות של$): יהודי� בלבד. (29

    דתי. 2  )חרדי(דתי אדוק . 1  

  חילוני. 4  סורתימ. 3

  

  ? באיזו מידה אתה מקפיד לקיי� את מצוות הדת): ערבי� בלבד(  

    במידה רבה. 2  במידה רבה מאוד. 1

  במידה מועטה מאוד . 4  במידה מועטה. 3

    בכלל לא. 5

  

 ?באיזו אר# נולדת. 30

 אסיה ומזרח התיכו�. 2  ישראל .1

  העמי�� מדינות חבר. 4  אפריקה�מדינות צפו�. 3

  מריקהא/אירופה. 5

 

   ?  באיזה שנה עלית ארצה): א� לא ישראל. (31

 

 ? היכ� נולד אבי$): א� ישראל. (32

  התיכו��אסיה והמזרח. 2  ישראל. 1

  העמי�� מדינות חבר. 4  אפריקה�מדינות צפו�. 3

  אמריקה/אירופה. 5

  

   ? כמה אנשי� מתגוררי� במשק הבית של$ כולל אות$ .33

 

 __________? __ כולל אות18$כמה מה� מתחת לגיל  .34

  

מהי קבוצת ההכנסה שאליה אתה משתיי$ לפי ההכנסה החודשית ברוטו של$  .35

 ?בחודש האחרו�

   שקלי��4,000 ל2,000בי� . 2   שקלי��2,000פחות מ. 1  

   שקלי� �16,000 ל8,000בי� . 4   שקלי��8,000 ל4,000בי� . 3

     שקלי�16,000מעל . 5
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 ? שאר בני המשפחה החיי� במשק הבית של$מהי ההכנסה הכוללת החודשית ברוטו של$ ושל .36

   שקלי��4,000 ל2,000בי� . 2   שקלי��2,000פחות מ. 1  

   שקלי� �16,000 ל8,000בי� . 4   שקלי��8,000 ל4,000בי� . 3

     שקלי�16,000מעל . 5

  

   ? ביטחוני�כיצד היית מגדיר את עמדותיי$ בתחו� המדיני .37

  מרכז. 3  ימי� מתו�. 2  ימי�. 1  

  שמאל מתו�. 5  שמאל. 4

  

  ?לאיזה מהמפלגות הקיימות כיו� אתה מרגיש קרוב יותר בדעותי$. 38

  הליכוד. 3  העבודה. 2  קדימה. 1

    ל והאיחוד הלאומי"מפד. 6  הגמלאי�.5  ס"ש. 4  

  ישראל ביתנו. 9  צ"מר. 8  יהדות התורה. 7  

  ד"בל. 12  ל"תע� מ"רע. 11  ש"חד.10  

  לא יודע. 15  הירוקי�. 14  עלה ירוק. 13  

  פתק ריק/פתק לב�. 16  

  

  ?לאיזו מפלגה היית מצביע, לו הבחירות היו נערכות היו�. 39  

  הליכוד. 3  העבודה. 2  קדימה. 1

    ל והאיחוד הלאומי"מפד. 6  הגמלאי�.5  ס"ש. 4  

  ישראל ביתנו. 9  צ"מר. 8  יהדות התורה. 7  

  ד"בל. 12  ל"תע� מ"רע. 11  ש"חד.10  

  דעלא יו. 15  הירוקי�. 14  עלה ירוק. 13  

  פתק ריק/פתק לב�. 16  

  

  ?לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות האחרונות .40

  הליכוד. 3  העבודה. 2  קדימה. 1

    ל והאיחוד הלאומי"מפד. 6  הגמלאי�.5  ס"ש. 4  

  ישראל ביתנו. 9  צ"מר. 8  יהדות התורה. 7  

  ד"בל. 12  ל"תע� מ"רע. 11  ש"חד.10  

  עלה ירוק. 15  שינוי. 14  )פורז(ח# . 13  

  לא הצבעתי. 18  )עוזי דיי�(תפנית . 17  הירוקי�. 16  

  פתק ריק/פתק לב�. 19  

  

 ? _________________________מהו ש� הישוב בו אתה גר. 41

  

  

  


