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  84%: מראה על עלייה בתופעות אנטישמיות כלפי יהודי ארה"ב  AJCסקר   –שנה לרצח בפיטסבורג  
חשים שהאנטישמיות בארה"ב גברה בחמש השנים האחרונות ## כשליש מיהודי  מיהודי ארה"ב

 AJCארה"ב חוששים ללבוש סממנים יהודיים ברחובות ## כך עולה מסקר ראשון מסוגו שערך 
 
 

 

-. כבארצות הבריתמצביע על עוצמת החשש מאנטישמיות בקרב היהודים ( AJCהאמריקאי )-היהודיסקר ראשון מסוגו שערך הוועד 
מהנשאלים מעידים שבחמש השנים האחרונות חלה עלייה   84%-מגדירים את האנטישמיות כבעיה בארה"ב כיום, ו מהנשאלים 88%

ים יהודיים עליו בפומבי, וכל יהודי רביעי מודה שהוא באנטישמיות בארה"ב. כל יהודי שלישי בארה"ב מעיד שהוא נמנע מללבוש סממנ
 . כי אינו מרגיש בנוח כיהודינמנע מהשתתפות באירועים וביקור באתרים 

 
סקר הוא ראשון מסוגו והגדול בהיקפו בקרב יהודים בארה"ב, מפורסם לקראת יום השנה לפיגוע הרצחני בבית הכנסת אור לשמחה ה

– Tree of Life  2018באוקטובר,  27-מתפללים יהודיים ב 11בפיטסבורג, פנסילבניה, בו נרצחו  . 
 

, דייויד האריס. "הסקר שלנו מציג  AJCארה"ב", אומר מנכ"ל "היהודים האמריקאיים לא יכולים להתעלם מהמציאות האנטישמית ב
האמריקאיות והחוויות האנטישמיות בארה"ב. השנאה היא אמיתית, מגיעה  -בפעם הראשונה ניתוח מעמיק של התפישות היהודיות 

 ארוך".ממספר מקורות, והיא הולכת וגדלה. אנחנו חייבים לקחת אותה ברצינות, ולטפל בה בצורה מורכבת ולטווח ה
 

מהנשאלים שהמוסד היהודי אליו הם משתייכים )בית כנסת או מרכז קהילתי( הותקף או אוים על רקע אנטישמי,  47%עוד מעידים 
 ים בתשלום או שוטרים מוצבים באופן קבוע מחוץ למוסדותיהם. מאבטחומעל למחצית מהנשאלים סיפרו ש

 

מהם מאמינים שלתנועה או לחברים בה יש מניעים   82%-, וBDS-מיהודי ארה"ב מעידים כי הם מכירים את תנועת ה 76%
מהנשאלים הגדירו את האמירה "לישראל את  84%ציונות כאנטישמיות: -אמריקאיים רבים רואים את האנטי-אנטישמיים. יהודים

את  73%-ית ואת האמירה "הממשל האמריקאי תומך בישראל רק בגלל הכסף היהודי" כאנטישמ 80%זכות קיום" כאנטישמיות, 
 אמריקאיים יותר נאמנים לישראל מאשר לארה"ב" כאנטישמית.-האמירה "יהודים

 
מהנשאלים העידו כי הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ פועל בצורה מתקבלת  24%בהקשר לטיפול באנטישמיות, רק ברמה הפוליטית, 
רואים את  13%ברות האנטישמיות, בעוד רק מהנשאלים רואים במפלגה הרפובליקנית כאחראית להתג 41% על הדעת בתחום.

מהם מגדירים  49%מהנשאלים הגדירו את הימין הקיצוני כמביא איתו את האיום האנטישמי,  89%המפלגה הדמוקרטית כאחראית. 
רקע הגדירו כך את הקיצוניות על  85%-כאיום חמור; ו  15%הגדירו בצורה דומה את השמאל הקיצוני, מהם  64%אותו כאיום חמור; 
 כאיום חמור. 27%האסלאם, מתוכם 

 
 מצורף קובץ עם נתונים נוספים.

 

פוליטי, ללא כוונת רווח, העוסק בדיפלומטיה גלובלית, ופועל למען - והוא ארגון א 1906-נוסד ב (AJC) האמריקאי-הוועד היהודי
של העם היהודי. בין היתר, הביא הארגון לארץ בשנים  ישראל, להידוק קשרי ארה"ב ומדינת ישראל ולקידום האינטרסים בטחון

וקידם בזאת נושאים הקשורים ליהדות העולמית  מדינות, 90-קהל, מ- דיפלומטים, עיתונאים ומובילי דעת 000,6- מעל ל ,האחרונות
סותו המהירה בעת משברים דיפלומטיים )לדוגמה, ההצבעות באו"ם( ולמאבקים בנושאי בכלל, ולישראל בפרט. הארגון ידוע בהתגיי

 ובאנטישמיות. מנכ"ל הארגון הוא דייויד האריס, ומנכ"ל הארגון בישראל היא סא"ל )מיל'( אביטל ליבוביץ'. האדם-זכויות
 
 

 . zavdis@ajc.org, 5595794-054 –בישראל  AJCשי אבשלום זבדי, דובר  –לפרטים נוספים ולראיונות 
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 בקרב יהודים אמריקאיים בנושא אנטישמיות  AJCסקר 
 

 נשאלים  1,283, בקרב מדגם מייצג של 2019באוקטובר,  6 –בספטמבר  11בסקר טלפוני בין התאריכים  SSRSהסקר בוצע ע"י חברת 
 .±4.2ומעלה. מרווח הטעות הוא  18בגילאי  יהודים אמריקאים

 המספרים בטבלאות מייצגים אחוזים. 
 

 באיזו מידה, אם בכלל, לדעתך, אנטישמיות מהווה בארה"ב כיום? .1
 

 בעיה לא בעיה
 סה"כ בעיה חמורה במידה מסוימת סה"כ לא ממש כלל לא 

2 10 11 50 38 88 
 

 בחמש השנים האחרונות, לתחושתך, האם האנטישמיות בארה"ב...?  .2
 

נשארה אותו  נחלשה  לא יודע
 הדבר

 התגברה
 סה"כ מאוד במידה מסוימת סה"כ קצת מאוד

1 1 3 3 12 41 43 84 
 

 בחמש השנים האחרונות, האם אתה היית קורבן של...? .3

 תקיפה פיזית על רקע אנטישמי .א
 

 לא 
 כן 

 סה"כ פעם אחת מפעם אחתיותר 
98  - 1 2 

 

 אמירה אנטישמית, בפניך, בטלפון או במכתב .ב

 

 לא 
 כן 

 סה"כ פעם אחת יותר מפעם אחת
77 13 10 23 

 

 אמירה אנטישמית ברשת או במדיה החברתית . ג

 

 לא 
 כן 

 סה"כ פעם אחת יותר מפעם אחת
80 15 6 20 

 

 שאתה מכיר חווה אנטישמיות בקמפוס אקדמי?בחמש השנים האחרונות, האם אתה או מישהו  .4
 

 לא, אף פעם לא יודע
 כן 

גם אני וגם מישהו  
 שאני מכיר 

 סה"כ אני באופן אישי  מישהו שאני מכיר 

2 78 3 16 1 19 
 

  



 
 
 
 
 
 

 כיהודי?האם אתה נמנע מלהשתתף באירועים ולפקוד מקומות בגלל חשש לביטחונך האישי כיהודי או כי הרגשת לא בנוח  .5

 

 לא, אף פעם לא יודע
 כן 

 סה"כ תמיד לעיתים קרובות לפעמים 
 - 74 19 4 2 25 

 

 פעם נמנעת: -האם אי .6

 מוסדות יהודיים או השתתפות באירועים יהודיים, כי לא הרגשת בטוח שם?ר בוקיבמ .א
 

 כן  לא 

95 5 

 

 כיהודי?מללבוש, לשאת או להציג חפצים שיסייעו לאנשים לזהות אותך  .ב
 

 כן  לא  סירב לענות

1 68 31 

 

 האם המוסד היהודי אליו אתה משתייך היה יעד ל:  .7
 

 33 סה"כ המוסדות שהיו יעד לאנטישמיות
 22 גרפיטי אנטישמי         
 8 תקיפה אנטישמית         
 17 איום על רקע אנטישמי         

 54 המוסדות מעולם לא היו יעד למתקפה
 11 מוסד יהודילא מזוהה עם אף 

 2 לא יודע / סירב לענות
 

 האם אחד מהמוסדות היהודיים אליהם אתה משתייך ביצע את אחת מהפעולות הבאות...? .8

 שכר שירותי מאבטחים .א
 

 כן  לא  אני לא מבקר במוסדות לא משתייך לא יודע
4 6 1 32 57 

 

 הציב משטרה בתוך המוסד או מחוץ לו  .ב

 

 כן  לא  מבקר במוסדותאני לא  לא משתייך לא יודע
2 7 1 38 52 

 

 אימן או לימד פעילים במוסד כיצד להגיב לתקיפה  . ג
 

 כן  לא  אני לא מבקר במוסדות לא משתייך לא יודע
8 7 1 45 39 

 
  



 
 
 
 
 

 

הוא "אחריות מלאה", כמה אחריות לרמה הנוכחית של האנטישמיות יש  10-הוא "אין אחריות" ו 1, בו 1-10בסולם של  .9
 לדעתך ל...? 

 המפלגה הדמוקרטית .א
 

 13 ( 8-10ברמה גבוהה )
 6 אחריות מלאה 10      
      9 3 
      8 4 

7 5 
6 4 
5 12 
4 6 

 58 ( 1-3ברמה נמוכה )
      3 10 
      2 17 
      1 30 

 2 לא יודע
 

 המפלגה הרפובליקנית  .ב
 

 41 ( 8-10ברמה גבוהה )
 17 אחריות מלאה 10      
      9 7 
      8 18 

7 12 
6 7 
5 10 
4 5 

 23 ( 1-3ברמה נמוכה )
      3 4 
      2 5 
      1 14 

 2 לא יודע
 

 לדעתך, מה רמת האיום האנטישמי שהקבוצה הבאה מהווה בארה"ב היום?  .10
 

 הימין הקיצוני  .א
 

 לא יודע
לא מהווה איום 

 כלל 

 איום 
ברמה  מסוימתברמה 

 משמעותית
 סה"כ משמעותי מאוד

2 9 11 29 49 89 
 

 השמאל הקיצוני  .ב
 

 לא יודע
לא מהווה איום 

 כלל 

 איום 
ברמה  ברמה מסוימת

 משמעותית
 סה"כ משמעותי מאוד

2 34 28 21 15 64 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 קיצוניות בשם האסלאם . ג
 

 לא יודע
לא מהווה איום 

 כלל 

 איום 
ברמה  ברמה מסוימת

 משמעותית
 סה"כ משמעותי מאוד

1 14 31 27 27 85 
 

 , זו שקוראת לחרם על ישראל?  BDS-באיזו מידה אתה מכיר את תנועת ה .11

 

 לא מכיר כלל 
 מכיר

 סה"כ במידה רבה במידה מסוימת במידה מועטה
24 14 36 26 76 

 

אנטישמית במהותה, שהיא לא אנטישמית או , האם אתה חושב שזאת תנועה BDS-בהסתמך על היכרותך עם תנועת ה .12
 נתמכת ע"י אנטישמים, או שאינה אנטישמית כלל?

 
 אנטישמית במהותה יש תומכים אנטישמים  לא אנטישמית  לא יודע

4 14 47 35 

 

 האם האמירה "לישראל אין זכות קיום" נתפשת כאנטישמית עבורך? .13
 

 כן, אנטישמית  לא, לא אנטישמית  לא יודע

 - 15 84 

 

 האם האמירה "הממשל האמריקאי תומך בישראל רק בגלל הכסף היהודי" נתפשת כאנטישמית עבורך? .14
 

 כן, אנטישמית  לא, לא אנטישמית  לא יודע

1 20 80 

 

 האם האמירה "יהודים אמריקאים הם יותר נאמנים לישראל מאשר לארה"ב" נתפשת כאנטישמית עבורך? .15
 

 אנטישמית כן,  לא, לא אנטישמית  לא יודע

1 26 73 

 

 כיצד היית ממקם את עצמך על הסרגל שבין שמרן לליברל?  .16
 

 ליברל  ליברל מתון  מרכז שמרן מתון שמרן  לא יודע סירב לענות
1 1 13 8 21 15 41 

 

 במונחי הפוליטיקה של היום, כיצד אתה מגדיר את עצמך? .17
 

 רפובליקני  דמוקרט עצמאי אחר

9 23 53 14 

 

 ? 2016בבחירות למי הצבעת  .18
 

 הילארי קלינטון  דונלד טראמפ  מועמד אחר לא הצביע סירב לענות
1 13 7 17 61 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 לדעתך, האם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מבצע את עבודתו בצורה טובה או לא? .19
 

 טובה לא טובה לא יודע

2 76 22 

 

 האם אתה מסכים עם הטיפול של הנשיא טראמפ עם איום האנטישמיות בארה"ב? .20
 

 לא יודע סירב לענות
 מסכים  לא מסכים 

מאוד לא 
 מסכים 

לא מסכים  
 במידה מסוימת

מסכים במידה  סה"כ
 מסוימת

מאוד 
 מסכים 

 סה"כ

1 4 62 11 72 13 11 24 
 

 כמה חשוב המרכיב היהודי בחייך? .21
 

 חשוב לא חשוב 
 סה"כ מאוד חשוב חשוב במידה מסוימת סה"כ לא מאוד חשוב לא חשובכלל 

5 16 21 38 40 79 
 

 כיצד אתה מגדיר את עצמך? .22

 

 10 )סה"כ( אורתודוקסי

 7 ( Ultra-Orthodoxחרדי )      

 3 ( Modern Orthodox, Religious Zionistציוני )-דתי      

 12 קונסרבטיבי 
 26 רפורמי

 6 ( Reconstructionistרקונסטרוקציוניסטי )

 41 חילוני 
 4 לא יודע

 
 


