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  הקדמה

יוסף היה בן שלושים שנה כאשר הובהל מבית הסוהר לארמון 

בטווח הזמן המיידי יחל : המלוכה וֵפרש לפרעה את חלומותיו

בשנה השניה . מחזור של שבע שנות שובע ושבע שנות רעב

 ירדו יעקב וכל בניו ובני – לחיי יוסף 39 היינו בשנת –לרעב 

יוסף .  שנות הרעבכעבור חמש שנים הסתיימו. בניו מצרימה

קם מלך חדש על , אחרי מותו.  לחייו45-היה אז בשנה ה

אבל . ושעבד את בני ישראל, מצרים אשר לא ידע את יוסף

 שנה 65-שעברו לא פחות מ, יוצא.  שנה110יוסף מת בגיל 

, מה מנע; הרעב תם. מאז תום שנות הרעב ועד תחילת השעבוד

 ? מיעקב ובניו לשוב למולדתם, אם כן

פרעה מילא את אשר : ון חוזר במקרא מעניק תשובה פשוטהעי

בראשית (הבטיח בעת שִצָוה את יוסף להזמין את בני משפחתו 

ּבֹאּו ֵאָלי ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ): "יח: מה

הם . בני ישראל היו מסודרים היטב במצרים; "ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ

נהנו מקשרים מצוינים עם , נת המרעהישבו בארץ גושן מדוש

כלכלי והמצב -הסדר החברתי, ומערכת החוק, השלטונות

הבטחוני היו יציבים במצרים הרבה יותר מאשר בארץ כנען 

  ? מה היה להם לחפש בארץ מוצאם, לפיכך. ההפכפכה
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, השתקעות ישראלים בחוץ לארץ מתוך שיקולים כלכליים

הינה אפוא , שוב ארצהבלא שכוחות חיצוניים מונעים מהם ל

והיא נמשכה בכל הדורות , תופעה שימיה כימי עם ישראל

מאני ובמשך 'בשלהי השלטון העת. שבהם ישב העם על אדמתו

לא מעטים מבני הישוב הישן בארץ , תקופת המנדט הבריטי

גם בתקופת . והשתקעו שם, ל כדי לתור אחר פרנסה"הגרו לחו

, אולוגית החזקהלמרות המוטיבציה האיד, העליה השניה

בתקופה שבה מתמקד . ל"מרבית העולים שבו וירדו לחו

 20-סוף המאה ה, ר לילך לב ארי"מחקרה הנוכחי של ד

 מה שמפתיע אינו עצם הגירת ישראלים – 21-ותחילת המאה ה

יחסית לממדי , ל אלא השיעור הנמוך של הגירה זו"לחו

כפי שהמחברת עצמה . התופעה במדינות מפותחות אחרות

שיעור ההגירה מישראל מתון ונמצא ברמה ): "14' עמ(כותבת 

, בהשוואה למדינות מערביות אחרות, בינונית או נמוכה

ובמיוחד אלו שהתנסו בקליטת מספרים גדולים של מהגרים 

  ".לאומיים-בין

דאגתנו ועניננו בישראלים שהשתקעו . אולם לא הכמות קובעת

י סולידריות נובעים משיקול, בבניהם ובנותיהם, ל"בחו

המטילה את צלה על הקיום היהודי , סכנת הטמיעה. וערכים

אורבת ביתר שאת לישראלים שגדלו בארץ ועברו , בתפוצות

מפני שהישראלים התרגלו לחיות בחברת רוב , זאת. ל"לחו

שבה הזירה הציבורית הקולקטיבית נושאת מאפיינים , יהודית

. י המדינהיהודיים ומקרינה על זהותו של כל אחד מתושב

אין הישראלים אמונים , ל"בשונה מיהודים שנולדו וגדלו בחו
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התופעה . על עיצוב חיים יהודיים אוטונומיים בכוחות עצמם

של מי שהיו חילונים גמורים בישראל , הנזכרת במחקר הנוכחי

ובהיותם בתפוצות החליטו להתחבר לסממנים יהודיים 

 העצמית שלהם על מנת להעצים את הזהות, מסורתיים ודתיים

  . מובנת על רקע האמור לעיל, ושל ילדיהם

אולם המחקר גם מעלה תמונה של ניתוק וחוסר התאמה בין 

, רבים מהישראלים לבין מסגרות הקהילה היהודית המקומית

. שבעקבותיהם נותר לישראלים למלא חלל זה בכוחות עצמם

כי המשפחה מתגלה כיסוד המרכזי , ממצאי המחקר מלמדים

כמו גם תנועות , יהודית והעצמתה-ניית זהות ישראליתשל הק

מעלה , בשלהי המחקר. ל"הנוער הישראליות הפועלות בחו

החוקרת הצעות לדרכי פעולה העשויות לתרום להתמודדות 

יהודיות של בניהם -עם שימור הזהות והשייכות הישראליות

  . ל"ובנותיהם של ישראלים החיים בחו

 בכירה בנושא הישראלים החיים ארי היא חוקרת-לילך לבר "ד

ובתכנית ליהדות זמננו ' אורנים'המלמדת במכללת , ל"בחו

ניתן לראות במחקר זה המשך רב ענין . אילן-באוניברסיטת בר

ובכללם , ל"וראוי למחקריה הקודמים אודות ישראלים בחו

שראה אור בשנת , מחקרה הקודם במימון מרכז רפפורט

 המשכיות יהודית או - ל"מהגרים ישראלים בחו": 2008

ממצאי המחקר הקודם הוצגו בפני גורמים . "?התבוללות

וסייעו להנהלת המשרד לגבש , בכירים במשרד לקליטת עליה

המחקר הנוכחי מומן במשולב . אסטרטגיה בסוגיה חשובה זו
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והמשרד לקליטת ' אורנים'מכללת , על ידי מרכז רפפורט

עשוי להיות , הניכראני משוכנע שמעבר לערכו המחקרי . עליה

לו ערך מוסף גבוה בגין השפעתו על מדיניות המשרד ועל 

על כך . מדיניותם של מוסדות ישראליים ויהודיים אחרים

  .ר לב ארי על הברכה"תבוא ד

מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית 

ביוזמת מר ברוך , 2001אילן באביב -נוסד באוניברסיטת בר

שזיהה את ההתבוללות כסכנה הראשונה במעלה , רפפורט

ברוך רפפורט היה דוגמא מובהקת לזהות . לעתיד העם היהודי

: המתוארת במחקר הנוכחי, לאומית-ישראלית טרנס-יהודית

, ל"ולאחר מכן קבע את מושבו בחו, הוא נולד וגדל בארץ

אולם הוא מעולם לא העלה על דעתו שעצם מגוריו באירופה 

זהותו היהודית : ההיפך הוא הנכון. רופיהופך אותו לאי

ולאור זהות זו , והישראלית החזקה היוותה פן מרכזי באישיותו

בראשית ינואר . התווה את פעולותיו הציבוריות הברוכות

מתאים דווקא , לאור זאת.  נפטר מר ברוך רפפורט2010

, שהפרסום הראשון של מרכז רפפורט היוצא לאחר פטירתו

ית זהותם המורכבת של ישראלים החיים יהיה מוקדש לסוגי

  . יהי זכרו ברוך. ל"בחו

  צבי זוהר'                                                     פרופ
  ראש מרכז רפפורט    
  2010יוני /ע"תמוז תש    
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  מבוא

 בצפון אמריקהמרבית המחקרים אודות ישראלים החיים 

 מרבית ,עד כה. םנערכו לגבי הדור הראשון של המהגרי

 ורק ,צאצאי ישראלים אלה היו צעירים מכדי להשתתף במחקר

בשנים האחרונות ניתן לאתר קבוצות משמעותיות של צאצאי 

בעיקר בקרב מהגרים , ישראלים אשר הגיעו לגיל בגרות

 של תשעים והשמוניםישראלים שהגירתם התבצעה בשנות ה

י ישראלים אודות צאצאמספר המחקרים , לכן. המאה העשרים

  . ל אינו רב"שהיגרו לחו

 נהוג להבחין בין ,כאשר עוסקים במחקר אודות צאצאי מהגרים

דור . "דור וחצי"שני או ההדור הראשון של מהגרים לדור 

 אשר בחרו לעזוב את מדינת ,ראשון להגירה הוא דור ההורים

קובל להתייחס לבני מ. המוצא והשתקעו במדינה חדשה

 והתחנכו 14ארץ מוצאם לפני גיל מהגרים אשר עזבו את 

ל " ואילו ילדי מהגרים שנולדו בחו,"דור וחצי"ל כבני "בחו

). Cohen and Haberfeld, 2003(נקראים בני הדור השני 

דור ' כי יש לנקוט במונח ,טענה) Remennick, 2003(רמניק 

 שכן עד אז ,18-11 רק לגבי אלה שהיגרו בין הגילים 'וחצי

 ההתפתחות הראשונית המשמעותית שלהם אתהילדים עוברים 
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קריאה וכתיבה בשפת ( הן מבחינת מערכת החינוך הפורמלית -

במחקר . הן מבחינת ההרגלים החברתיים והתרבותיים) האם

 של צאצאי מהגרים ישראלים 'דור וחצי' ההגדרה ל,הנוכחי

 יערך ,יחד עם זאת.  של כהן והברפלדההגדרהתתבסס על 

 בהנחה , הגירה לפי גיל'דור וחצי'בני ניתוח נפרד גם בקרב 

שאלה אשר הגיעו לצפון אמריקה לפני גיל שמונה דומים 

 ,Cohen and Haberfeld(שני הדור הבמאפייניהם לבני 

2003( .  

לב (המחקר הנוכחי מהווה הרחבה למחקר שהתבצע באירופה 

 פערים משמעותיים במידת שמירת ובו נמצאש, )2008, ארי

יהודית בין -טמעות בחברה הלאשראלית והִהי-הזהות היהודית

דור הבעוד שבני כי , במחקר זה נמצא. הצעירים למבוגרים

בעיקר  ,ראשון שומרים על זיקתם ליהדות ולישראלה

שר ההדוק עם ישראל ושימור התרבות באמצעות הֶק

ור שני נמצאים בתהליך  וד'דור וחצי'הרי שבני , הישראלית

בעוד , כמו כן. יהודית-טמעות בחברה הלאמתמיד של ִה

ישראלים בני הדור הראשון נשענים על זהותם הישראלית ש

, ץ לארץיהודית בחו-כבסיס איתן להמשכיות ישראלית

 ומנגנוני ,הצעירים וצאצאי הדור הראשון נמצאים במצב שונה

פחות יעילים מאלה ו רופפיםשמירת הזהות היהודית שלהם 

  . של הוריהם

צאי ישראלים בצפון אמריקה יתמקד בצאהנוכחי המחקר 

 שם אנו עדים לצמצום במספר הישראלים ,)ב וקנדה"ארה(
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 גידול במספרם של אלו לעומת ,שכל ילדיהם נולדו בישראל

בעוד שבמפקד האוכלוסין  .ב"ל ילדיהם נולדו בארהשכ

היה שיעור דומה של אלו שילדיהם , 1980האמריקני של שנת 

עד שנת , ב"ו בארה שילדיהם נולדהילידי ישראל ושל אל

 , הצטמצם שיעורם של הראשונים לפחות מחמישית2000

ב גדל לכדי יותר " שכל ילדיהם נולדו בארההושיעור אל

, ולו בחלקם, שינויים אלו בוודאי קשורים.  אחוזיםשבעיםמ

 גם ים נובעם יתכן שה,עם זאת. להצערת הגיל בעת ההגירה

דים לאחר משינויים בתכנון המשפחה ודחיה של הולדת יל

  ).Rebhun and Lev Ari, 2010(ההגירה 

מטרת המחקר היא לבחון את מרכיבי הזהות וההזדהות של 

הם האם מוקדי הזהות שלהם . צאצאי ישראלים בצפון אמריקה

 -  מי הן קבוצות ההתייחסות שלהם, ואם כן?בצפון אמריקה

 ישראלים מהגרים ,יהודים מקומיים-לא, יהודים מקומיים

? הם הבסיס להזדהות  שמא ישראל והאנשים בהאו, כמוהם

ולפיכך , חברתיים הם מקומייםהקשרים ההאם הזהות ו

תפוצתיים או או שהם , לקראת טמיעה והתבוללותמובילים 

ננסה לענות על ? )בין צפון אמריקה לישראל(לאומיים -טרנס

על מנת להרחיב את היריעה התאורטית אודות , כל זאת

ולגבש ,  מחד,הגרים ישראלייםמאפייניהם של צאצאי מ

 באשר לצעדים שניתן , מאידך,ונטייםוהרלהמלצות לגופים 

לחזק את השייכות היהודית והישראלית של בני על מנת לנקוט 

  .  של ישראלים בצפון אמריקה'דור וחצי'הדור השני ו
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  רקע תאורטי

  לאומיות ותפוצתיות בהגירה בת זמננו-טרנס

 "לאומית-הגירה טרנס" לאחרונה גם לאומית מכונה-ןהגירה בי

)transnational .( גישה זו באה להדגיש את ההבדלים בין

המושג . זמננו הגירה בתקופות מוקדמות לבין הגירה בת

 ,לאומיים-ןביהיחסים ה החל לחלחל לחקר "לאומיות-טרנס"

לאומיים ובעיקר ארגונים -ןבהתייחס לצמיחתם של ארגונים בי

ה השתלב בהמשך גם במחקרים מושג ז. לא ממשלתיים

. סוציולוגיים אודות הגירה וקליטה של מהגרים בחברה חדשה

אך , לאומיים-גם בהגירות קדומות יותר התקיימו קשרים טרנס

 נחקרו בשיעורים נמוכים הם ויםעוצמתם ומרכזיותם היו מועט

 בהשוואה להתמקדות בחקר חווית ההגירה בחברה ,בהרבה

  . המארחת
  

 שבו מהגרים מעצבים ,אומית מוגדרת כתהליךל-הגירה טרנס

ומשמרים קשרים המחברים בין חברת המוצא והחברה במקום 

בעקבות שיפור . Basch et al., 1994)(התיישבותם החדש 

 ,והוזלת אמצעי הניידות בין מדינות ותהליכי הגלובליזציה

לאומית הופכת לנפוצה והשפעתה נחקרת ביחס -הגירה טרנס

המרחב ). Vertovec, 2004(ם חברתיים לשינוי של מבני

 באמצעות ,לאומיים משתנה תדיר-החברתי של מהגרים טרנס
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 Levitt and(מערכת קשרים ומחויבויות ליותר ממקום אחד 

Glick Schiller, 2004; Smith, 2005( .מרחבי , כן על יתר

הקשרים מסועפים יותר וכוללים גם קשרים של המהגרים עם 

צה לאומית המפוזרים במקומות אחרים בני אדם מאותה קבו

ותיקים עם מהגרים כמו גם עם עמיתים מקומיים ו, בעולם

 Levitt and (דתית שלהם-קבוצת ההשתייכות האתנומ

Jaworsky, 2007( .  
  

, הגירהשל לאומי -בהתאם להתמקדות הגוברת בהקשר הטרנס

להשתלבותם של מהגרים בחברה ביחס השתנו גם הגישות 

 קלאסיות מוקדמות טענו כי עם התארכות גישות. החדשה

-חברתיתמבחינה מהגרים הנטמעים  , ביעד ההגירההשהות

עדיין השפעה של  תנותראף אם , כלכלית בקרב ילידי המקום

הן המהגרים הן כי ו, המוצא האתני על הניידות המבנית שלהם

קבוצתי כזה -תהליך של מפגש ביןבילידי המקום משתנים 

(Alba and Nee, 2003) .של , גישה מאוחרת יותר

הדגישה , )segmented assimilation(התבוללות מקוטעת 

את כלכלי הנמוך ו-מעמד החברתיבמהגרים האת השתלבות 

קבוצות -התכנסותם אל דפוסי התנהגות תרבותיים של תת

  ).Portez and Zhou, 1993(נחשלות 
  

הוסיפה התיאוריה , המאה העשריםמאז העשור האחרון של 

  הרואה בהגירה תהליך רב,לאומיות היבט חדש-טרנסשל 

, כלכליים, היבטים פוליטיים, בין היתר, תהליך זה כולל. ממדי

 תלויים שאינםשיקולים ובהמשך משלב גם , תרבותיים ודתיים
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לאומיות מתמקדת - הטרנסתגיש.  ממדינה אחת לאחרתמעברב

ביכולתם של מהגרים לשלב משאבים חברתיים וזהותיים של 

 על מנת להגביר את ,חברות השונות בארצות המוצא והיעדה

, זיקות דתיות, שירות צבאי(מולדת עם הקשריהם בעצמאותם 

 אינה זונחת גם את החשיבות של המבנים ו גישה ז.)ועוד

הפוליטיים והמשפחתיים שבתוכם מנהלים , הכלכליים

גישה זו גם מגדירה . חייהםאת המהגרים את קהילותיהם ו

שרי הגומלין בין מרחבים גאוגרפיים למרחבים מחדש את ק

עשוי לכלול כמה  של המהגר ולפיה המרחב החברתי ,חברתיים

שורשים   שהמהגר יכהאופייני ולאו דווקא ,אזורים גאוגרפיים

מהגרים , במבנה חברתי חדש זה. ויתבולל במדינה אחת

לאומיים המשפיעים על דפוסי -פועלים במרחבים טרנס

קשר עם ארץ הת בחברה המארחת וכן על שתלבוהקליטה והה

ולפיכך גם על מאפייני מאקרו של המדינות המעורבות , המוצא

לאומיות נקודת - מספק מושג הטרנס,בכך. הגירההבתהליכי 

 ,Gold, 2002; Portes (זמננו מבט חדשה לחקר ההגירה בת

2001; Pries, 1999; Tilly, 1990; Vertovec and 

Cohen, 1999(.   
  

חקר חייהם   כי,טוענים )Levitt et al., 2003( וחבריה לוויט

שכבתי של חייהם  בהקשר רבצריך להתבצע של מהגרים 

דתיים , השתתפותם בארגונים פוליטיים, למשל(החברתיים 

לא רק כיום ניתן  .ארץ היעדבבארץ המוצא ו) וקהילתיים

לשמר יחסים בשתי מדינות ביתר תדירות ובפחות עלויות 

נפגשים בארצות גם  מהגרים בני זמננו ; בעברמשניתן היה
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 ,ת אתניתנֹוהיעד במבנים חברתיים פתוחים יותר לשֹו

קיימת שונות . לאומיים מתמשכים- קשרים טרנסמאפשריםש

: לאומית שלהם-בקרב המהגרים מבחינת הפרקטיקה הטרנס

 ויש כאלה ,שקשריהם כוללים היבטים רבים בחייהםכאלה יש 

 ,.Levitt et al(סוג זה של קשרים שכמעט לא מעורבים ב

2003 .(  
  

 ההופכות ,לאומיות-תפוצות אתנוהגירה בינלאומית יוצרת 

ב "למרכיב הולך וגדל במדינות מערביות רבות ובכללן ארה

(Sheffer, 1986) .מקיימים מהגרים חדשים  לא רק, לאחרונה

המתגוררים מזה כמה אנשים  גםאלא , לאומיים-קשרים טרנס

ת  ממסלול ההתערּוסוטים ,ץ למדינות האם שלהםדורות מחו

מייסדים , הות עם קבוצת מוצאםדזה מפגיניםוההתבוללות ו

ופועלים ציבורית בשם מולדתם , ומצטרפים לארגונים אתניים

לאומית הנמצאים - וכן למען חברי קבוצתם האתנו,ולמענה

  . (Sheffer, 2010)בתפוצות אחרות 
  

 יםו המלּו,מהגריםהיים של ראשונהקליטה השלבי השלמת  עם

החברה  בהשתלבות במערכות השכלתיות וכלכליות של

מאפשרת מאסה קריטית  ,לימוד השפה המקומיתבהקולטת ו

-של מהגרים את הקמתן וחיזוקן של רשתות פורמליות ובלתי

 ,Amersfoort(פורמליות על בסיס השתייכות למוצא משותף 

ם להתארגן עשויילאומית -האתנו חברי התפוצה. )2004

 האמורות לסייע בשמירת הלכידות ,ולהקים תשתיות ארגוניות

הבטחת בעזרה הדדית חברתית וכלכלית וב, הקבוצתית
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 ;Galchinsky, 1998(האינטרסים שלהם בחברה הקולטת 

Sheffer, 1986( .  
  

 כי המהגרים החדשים ,טען) Vertovec, 2004(וורטובק 

טתם בארץ היעד לאומית חווים בתהליך קלי-בהגירה טרנס

משפיעים ה ,"שם"ו" כאן"כתוצאה מהחיים , דפוסים של שינוי

 יםעל הבניית הזהות של המהגרים בדור הראשון ועשוי

זהויות חצויות . להשפיע גם על הדורות הבאים של מהגרים

הויות פוליטיות עם יותר דזהמשפיעות ומושפעות גם מ אלה

מירה על אשר באות לידי ביטוי לעתים בש, ממדינה אחת

מהגרים עשויים לשמור על אוריינטציות . מספר אזרחויות

יש השומרים על קשרים הדוקים ". שם"לו" כאן" ל,כפולות

בתחום  ואף , עם ארץ המוצא בתחום החברתי והתרבותימאוד

  . בד בבד עם הסתגלות לארץ היעד, הכלכלי והפוליטי
  

  זהות אתנית וקליטה של מהגרים

ניתן להבחין בין זהות אישית  ,"תזהו"כאשר מדובר במושג 

הזהות האישית מבטאת את אותם מאפיינים . לזהות חברתית

זהותו האישית ). כמו תכונות אופי(המייחדים פרט זה או אחר 

תפיסותיו ואמונותיו לגבי , של הפרט כוללת את עמדותיו

כמו למשל התפיסה , והן קשורות בתחומים רבים, עצמו

זהותו החברתית של הפרט . וריוהקשורה בהיות האדם בן לה

 וקשורה ,מבטאת את המאפיינים שהוא חולק עם אחרים

כאשר מאפייני , בהשתייכותו לקבוצות חברתיות שונות
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הקבוצה ומשמעותה עבור האדם משפיעים על תפיסתו 

ביניהן , כל אדם שייך למספר קבוצות חברתיות. העצמית

תייכות לכל משמעות ההש. מו וקבוצת העיסוק שלוַע, משפחתו

אחד ההיבטים של זהות . אחת מהקבוצות תשפיע על זהותו

, מיקולינסר ו פרג,כספא-טור(חברתית היא הזהות האתנית 

2004.( 

, מרבית החוקרים מסכימים כי הזדהות עצמית כחבר קבוצה

או (עמדות חיוביות , תחושת שייכות ומחויבות לקבוצה

כים תחושה של עמדות וער, כלפי הקבוצה) שליליות

התנהגות , מרכיבים אתניים ספציפיים כמו שפה, משותפים

ישנם .  כל אלה הם מאפיינים של זהות אתנית-ומנהגים 

מחקרים המוכיחים כי הזדהות חזקה של מהגרים עם קבוצת 

אינה שוללת הזדהות חזקה עם קבוצת , שלהםהמוצא האתנית 

- בתוך טור,Berry, Trimble and Olmedo( ולהיפך ,הרוב

תהליך הבניית זהות אתנית . )2004, פרג ומיקולינסר, פאכס

זהותו . הוא דינמי ומשתנה בהתאם לתקופת וליעד ההגירה

, בהנחה שלא נטמע לחלוטין בחברת הרוב, האתנית של המהגר

מובנית על ידי החברה הקולטת בתהליך של אינטראקציה 

 ומשייכת אותו לקבוצה חברתית מסוימת באותה ,תיומיומי

שינויים יצירת בד בבד עם , )proximal host(יעד חברת 

 ,Mittelberg and Waters (מהגר כלפי עצמו כובעמדת

1992 ;Portes and Rumbaut, 2001 .(  
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 כי כיום עולה חשיבות ,טוענים) 2006(חיים -רפאל ובן-בן

ההזדהות עם הקבוצה האתנית על חשבון טיפוח התכנים 

פירושו , בהקשר זה, "תהזדהו"מונח ה. היחודיים של הזהות

חלק מתהליך . הפגנה של השתייכות לקבוצה אתנית מסוימת

ההזדהות כולל גם את קבלת הערכים והנורמות של הקבוצה 

מעצבים את אישיות הפרט המנחים וה כקווים ,עמה מזדהים

  ). 2001, רבהון(המזדהה ואת התנהגותו 

גזע יש להבחין בין , כאשר עוסקים בזהות אתנית של מהגרים

בגבולות שבעוד  ,גזע מושתת על הבדלים פיסיים. לאתניות

  שהיא תוצאה של תהליך,אתניים מדובר בהבניה חברתית

וביחס לשאר  משא ומתן של קבוצת מהגרים בינם לבין עצמם

קבוצה אתנית ניתנת להגדרה  ).Kibria, 2000(החברה 

 תכנים ,וגאוגרפיים של גבולות היסטוריים ,מהיבט המאקרו

 ,תכונות המרכיבות את הקבוצה ומערך יחסי הכוח, ותייםתרב

המציב את הקבוצות השונות בסדר היררכי בחברה הקולטת 

)Waters, 1992 and (Mittelberg  .ברמת המיקרו, 

מוגדרת קבוצה אתנית מהיבטים של דינמיקה של זהות אתנית 

בו הפרט המהגר מקבל החלטה לגבי  האופןמן ו ,והזדהות

 נבחנות האופציות ,ברמה זו.  האתניות לגביוחשיבות מושג

הם שבה מידה הו, האתניות אותן בוחרים אנשים כחלק מזהותם

   .ם את זהותם האתנית בחיי היומיוםמערבי
  

חקר הזהות האתנית של מהגרים , לאומי-קשר הטרנסבֵה

 שקל שם כ:מצביע על דפוס אפשרי של זהויות משתנות
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גם  ,ם או ארץ מגורים להחליף מקום מגורי, כיום,יחסית

- בתהליך ההגירה הטרנס. זהות יכולה להיות חלקית ומשתנהה

 הנאמנות לארץ המוצא עשויה להתחלף בנאמנות ,לאומית

.  או בנאמנות שטחית בלבד לאחת מהארצות,למדינה אחרת

לאומיים נחקרים ביחס לשינוי -דפוסי זהות והזדהות טרנס

 שהשפעתם ,למותבבסיסי זהות והזדהות חדשים של חברות ש

   ).Vertovec, 2004(דורות הבאים ב , כנראה,משךית
  

הזהות לאומית האפשריים הוא -אחד ממרכיבי הזהות הטרנס

נורמות ,  ישמרו חברי התפוצה על ערכיםהלפי, התפוצתית

זו יצירת . מוצא הקרי מדינת, מולדתהחברתיות ונרטיבים של 

מספקת , השתלבות מבניתבמקביל ל, גבולות תרבותייםשל 

 at home(" לארץ להיות בבית בחוץ"הרגשה של למהגרים 

abroad( . תפוצההמרכיב מרכזי של זהות יחודית של חברי, 

 משתקפיםקשרים אלו . הוא שמירת קשרים עם ארץ המוצא

מישורים  לרבות ,ומשלימיםשונים בכמה מישורים 

. דתיים ופוליטיים, ארגוניים, חברתיים, כלכליים, משפחתיים

 ,ידע אודותיה, תרבות ארץ מוצאםאת ברי התפוצה מפיצים ח

כמו . ופועלים למען האינטרסים הפוליטיים והכלכליים שלה

 העברת באמצעות ,משפחתי-פועלים במישור האישיהם  ,כן

  .  (Sheffer, 1986; Shain, 1999)כספים לקרובי משפחה
  

 מאוד עם  חזקתפוצות אתניות עשויות לשמר קשר רגשי

קשרים אלו מבוססים על המרכיבים . מוצאהמדינת 

חברי התפוצה . זהות האתניתהסמליים של -הפסיכולוגיים



 לילך לב ארי                     

 

26

, ם ומבקרים בהשותפים למורשת ההיסטורית של מדינת הֵא

 קרובות מבינים לעתיםו, הם משמרים מיתוסים הקשורים בה

הם מפגינים רמת . לאומית-ואף דוברים את שפתם האתנו

 .)2006, טולדנו-שפר ורוט(דריות יגבוהה של הזדהות וסול

מתחזקים בנסיבות של מתח או מאבק בטחוני אף קשרים אלו 

  . )Shain, 2007(במולדת 

  

   בקרב מהגרים יהודיםקליטה מול טמיעה והתבוללות

תהליך טמיעתם או התבוללותם של יהודים ברחבי העולם היה 

דהיינו ניתוק של , דפוסי ההתבוללות. קיים כבר מימי קדם

-אי ו,הודים מקשריהם עם מסגרות יהודיות במקום מגוריהםי

 שונים ,מתן ביטוי ממשי בחייהם לזהותם היחודית כיהודים

  . בעוצמתם בהשוואה בין קהילות יהודיות שונות

. 1 :"התבוללות "נבחין בין מספר ממדים של המושג

 המתבטאת בפעילויות גומלין עם החברה ,התבוללות מבנית

דות גאוגרפית לאזורים בהם אין קהילות  כגון ניי,הרחבה

. 2; הפוליטי והחברתי, בתחום הכלכליפעילות , יהודיות

באימוץ מערכת , בין היתר,  המתבטאת,התבוללות תרבותית

התבוללות באמצעות . 3; חברתית-הערכים והסמלים הכלל

-התבוללות בממד האישי. out-marriage( ;4 (נישואי חוץ

מזיקה , מהשתייכות ארגונית, מצוותהתנתקות מקיום  - זהותי

  ). 1996, פרגולה-דלה(למדינת ישראל ועוד 
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חלוקה זו לסוגים שונים של התבוללות מבוססת על מודל רב 

 הבודק את ההטמעות דרך נקודת ,שלבי של מילטון גורדון

 ניתן לתאר מספר שלבי, כך.  של הקבוצה המתבוללתהמבט

התחיל בטמיעה התבוללות עשויה ל .התבוללות אפשריים

,  ולאחר מכן להמשיך להתבוללות תרבותית,וחברתית מבנית

. בשלב של אימוץ סמליםכבר  מדובר שכן ,שהיא עמוקה יותר

. בנישואי חוץ  בא לידי ביטוי,שלב נוסף אפשרי של התבוללות

ממד נוסף של התבוללות קשור בהזדהות האדם הפרטי עם 

רבה שונות קיימת . האתוס התרבותי של מקום המגורים

 כאשר לגבי , מהגריםשלבתהליכי הטמיעה וההתבוללות 

אצל אחרים יכול להיווצר בעוד ש ,חלקם מיושם היבט אחד

דלה ( כדי התבוללות מלאה עד, שילוב של כל ממדי המודל

  ). 1996 ,פרגולה

 בעיקר ,בקרב העם היהודיהמתרחשת נושא ההתבוללות 

חום כסכנה לקיומו החוקרים בתן נתפס על ידי חלק מ, ב"בארה

תהליך  ורואים ב אחריםשבעוד , העתידי של העם היהודי

התאמתם של מהגרים לחברה ב הקשור בכור ההיתוך ו,טבעי

החברה האמריקנית מאופיינת  ).2001, רבהון(האמריקנית 

 במסגרת התרבותית  הקיימיםבגיוון ובפלורליזם תרבותי

ליטית של אינטגרציה כלכלית ופולצד , הכוללת האמריקנית

 ,Gordon- וHirschman, 1983(קבוצות מהגרים בה 

 ,התבוללותה). 2001,  כפי שמופיעים אצל רבהון,1964

בהקשר של הבניה מחודשת של זהות בעת האחרונה הנחקרת 
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ממקדת את החוקרים בפרט , יהודית בתרבות פלורליסטית

, פרגולה-דלה(ובבחירות שלו מול חלופות תרבותיות אחרות 

  ). 1998,  פרגולה-רבהון ודלה; 2001, רבהון ;1996

, חיים בחברה המאפשרת להם ניעות כלכלית ב"יהודים בארה

יכולים לבחור בהמשכיות הם  ,אשר מחדכ ,חברתית וגאוגרפית

 באמריקה נמצאת "יהודיות"ה.  להתבולל– ומאידך ,יהודית

דהיינו מהשתייכות אתנית , במעבר מאפיון מיוחס לאפיון מושג

עין כ, ברות התנדבותית יותר לִח,ת ומובנת מאליהמובחנ

 מתקיים תהליך של הגדרה ,בכך". יהודים מתוך בחירה"

אתגרים יצירת בד בבד עם , מחודשת של יהודי אמריקה

  . ובעיות להמשכיותה של הקהילה

 תוך ,ב מתאפיינים בחלופות חדשות של זהות"יהודי ארה

. אל ועודזיקה לישר, מוסדות, הבניה מחדש של סמלים

 מחודשת של זהות ַהבניה, מערבית זו תרבותית-במציאות כלל

 יהודית עשויה להוות תשתית חדשה ללכידות יהודית

ת ו אין בהכרח ביטויים של החלש, במסגרת כזו.קהילתית

-דלה( נישואי חוץגם בקרב זוגות הנשואים ב הזהות היהודית

  ). 1998, פרגולה-רבהון ודלה; 2001, רבהון ;1996, פרגולה

  

  ב וזהות אתנית"דור ראשון של מהגרים מישראל לארה

,  העשריםב בראשית המאה"גלי ההגירה לארהבשלא כמו 

 למדו אנגלית ונקלטו , שהגיעו בעיקר מאירופהבהם מהגריםש

בעת האחרונה ב "לארהגלי המהגרים , בשוק העבודה המתפתח
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כן  ו,מאופיינים בכך שהם מגיעים ממדינות שתרבותן שונה

. יתנבאינטגרציה נמוכה יותר בשוק העבודה ובחברה האמריק

 הגירה בראשית המאהה גלי אתאפיין ש" כור ההיתוך"לעומת 

ב "הרי שכיום דפוס הקליטה של מהגרים בארה, הקודמת

תרבותי -או רביותר מאופיין בהיותו פלורליסטי 

)multiculturalism .(זמננו  הקלטותם של מהגרים בני

ת בשמירת זהות יחודית יותר מאשר ב מאופיינ"בארה

  ). Clark, 1993(באינטגרציה 
  

 היגרו ממולדתם בעיקר ,ילידי ישראלב "לארהמהגרים יהודים 

 ,Eisenbach(  של המאה העשריםשבעיםהחל משנות ה

בהתבסס . מחוץ לישראלכבר וחלק מצאצאיהם נולדו  ,)1989

מעריך כהן , 2000י משנת נעל מפקד האוכלוסין האמריק

את מספרם של אזרחי ישראל היהודים החיים ) 2007(

.  אלף נפש175-בכ, ילידי ישראל ומי שאינם כאלה, ב"בארה

אומדניו של כהן תואמים ממצאים קודמים אודות ישראלים 

שיעור ההגירה . (Gold, 2002; Lev Ari, 2008)ב "בארה

בהשוואה , מישראל מתון ונמצא ברמה בינונית או נמוכה

 ליטתובמיוחד אלו שהתנסו בק, ביות אחרותלמדינות מער

; 2004, סיקרון(לאומיים -ןמספרים גדולים של מהגרים בי

המהגרים הישראלים מהווים חלק מקבוצת ). 2007, כהן

המהגרים " גם ההמכונ, לאומית רצונית-ןמהגרים בהגירה בי

מהגרים אלה עוזבים את ארצות מוצאם בעיקר . "החדשים

דהיינו להשיג עבודה טובה , ת חייהםמתוך שאיפה להעלאת רמ



 לילך לב ארי                     

 

30

. יותר ומשכורת גבוהה מזו שהם משתכרים בארץ מוצאם

  בחפשם אחר מבנה הזדמנויות,עים להגרָנמהגרים אלה מּו

 ,Gold(רחב יותר לשיפור מעמדם הכלכלי ביעד ההגירה 

1992 .( 

 שישנם ,ניתוח תופעת ההגירה של ישראלים מצביע על כך

. למהגרים החדשיםוים ישראלים מאפיינים דומים למהגר

את כדי זהמהגרים עושים ; ההגירה מישראל היא וולנטרית

מניעים של ב מדובר , במובן זה.להגיע למיצוי אישי ועצמי

 ופחות בגורמי דחיפה ,גורמי משיכה של יעדי ההגירה

ולכן ניתן לראות במהגרים הישראלים תוצר של , מישראל

 לצד החלשות ,ליתמגמות עולמיות של אינטגרציה כלכ

 כי חל מפנה ביחס שמגלה ,שפר טוען. האידיאולוגיה הציונית

וכלפי תופעת ההגירה ' יורדים'החברה הישראלית כלפי ה

-הליברליזם הפוליטי. מישראל לקראת סוף שנות התשעים

כלכלי מעודד פלורליזם ופתיחות גוברת כלפי תופעת -חברתי

הישראלים ן מחצית מיותר מ). Sheffer, 1998( הירידה

 והיתר למדינות אירופה ,ב ולקנדה"המהגרים מגיעים לארה

בהן , ב"הם מעדיפים מדינות דוגמת ארה. ולמדינות אחרות

חברתית , קיימת סובלנות לדתות השונות וניידות כלכלית

, פרגולה-רבהון ודלה; 2006, לב ארי(ותרבותית גבוהה 

  ).Cohen, 2009 ;2001, רבהון; 1998

ב מגדירים עצמם כחילונים "לים שהיגרו לארהמרבית הישרא

כאשר . ואינם משתייכים לארגונים יהודיים חילוניים או דתיים
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 הם חיו בסביבה בעלת אפיון ,אותם פרטים התגוררו בישראל

 מערכת ,שפה עברית, חיי קהילה: יהודי תמידי בחיי היומיום

עם .  לא כך הדבר בחוץ לארץ.חגים ממלכתיים, החינוך

,  נתקלים המהגרים הישראלים בחברה פלורליסטית,המעבר

בה עליהם להגדיר מחדש את זהותם היהודית והישראלית ש

  ). 2005, לב ארי(

שלושה מודלים במחקרו מציע ) Shokeid, 1998(שוקד 

: ת הזהותיב עם סוגי"להתמודדות של מהגרים ישראלים בארה

המנעות מחשיפת זהות . 2; פגש עם דומיםניסיון לִה. 1

באזורים זו ) מוסתרת(ות  זהויטיב. 3 ;ישראלית בפומבי

 מאפשרבאופן ש,  המופרדים מהפעילות היומיומית,מבודדים

לחשוף את העצמי האמיתי שלהם מבלי לפגום בזהות 

 כי ,במחקרו מצא שוקד). ישראלית-הלא(הציבורית שלהם 

עבור המהגרים , הזהות האתנית הישראלית באה לידי ביטוי

במפגש לא מחייב ולעתים חד , בניו יורקיים הישראלים הח

. הסנטימנטים לישראלעם עם התרבות הישראלית ו פעמי

מפגש זה נערך במקומות כמו מסעדות ישראליות והופעות 

 ,לגעגועים לישראל' משככי כאבים'הפועלים כ, במועדונים

עין כ הם מהווים ,ובהיותם זולים מכרטיס טיסה לישראל

על  קל לזהות את המהגרים הישראלים כי ,שפר טוען .תחליף

בנטיה להשתתף , בשפת גוף מיוחדת, פי המבטא הניכר בדיבור

האזנה לשידורי רדיו בעברית בם ויישראלי-באירועים פרו

)Sheffer, 1998.(  
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ת הזהות ימנסה להתחקות אחר סוגי) Gold, 2002(גולד 

תוך שימוש , ב ובמערב אירופה"בארההחיים בקרב ישראלים 

רוב ). תצפית וסקרים, ראיונות עומק(ולוגיות שונות במתוד

ל הם היו " שלפני ההגירה לחו,המרואיינים מעידים על עצמם

אך מרגע שעומתו עם הבידוד , דתיים-חילונים ואפילו אנטי

 הם החלו לחפש ,ותהחברתי והתרבותי המתלווה לחיים בתפוצ

 באמצעות ,דרך להנחיל לילדיהם זהות יהודית וישראלית

רוב . ורבות גוברת בפעילויות קהילתיות ודתיותמע

המרואיינים מייחסים לזהות הישראלית הלאומית מקום מרכזי 

 הינה תוצר של ,זהות ישראלית עבורם. בבסיס הזהויות שלהם

.  שירות צבאיגון כ,חוויות מעצבות אופייניות לחיים בישראל

 הם מתייחסים,  בניסיון לפרט את החווית הללו,נוסף על כך

, יםטקסל, היסטוריהל, שפהל, מזג האווירל, לגאוגרפיה

סגנונות של התקשרות בין אנשים למקומות מיוחדים ול, אוכלל

מהגרים ישראלים חשים כי הזהות וההזדהות . בישראל

חלקם אף . מזהותם היהודית  יותרכישראלים דומיננטיות

בעוד  ,הופך מיד לישראלי טוענים שאדם שנולד בישראל

 קיים שוני מהותי ,לטענתם.  משהו שצריכים ללמודיהדות זהש

יהודים מגיעים ממקומות : בין הזהות היהודית לישראלית

 מדינת ישראל - בעוד שישראלים מקורם הגאוגרפי אחד ,רבים

)Gold, 2002.(  
  

 ישראלים 501 אודות ,)2006 ,לב ארי(במחקר מאוחר יותר 

שליש ,  מצפון אמריקה56%(ל "ממדינות חוארצה ששבו 

נמצא  ,) והיתר ממדינות כמו אוסטרליה,נוסף ממדינות אירופה
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מרבית השבים ארצה הם אלה שהצליחו בקליטתם כי 

 יחד עם .ל ואף היו שבעי רצון מחייהם שם"הכלכלית בחו

 העידו על שמירת הם ו, קליטתם החברתית פחות הצליחה,זאת

ו ישראלים אלה שב .וישראלית מועטותזהות והזדהות יהודית 

. קהילתיים וחברתיים, ארצה בעיקר מתוך מניעים משפחתיים

שיעורי (למרות שהקליטה הכלכלית בארץ הצליחה לגבי רובם 

תעסוקה גבוהים ורמת השכלה גבוהה ביחס לאוכלוסיה 

 לדעת , הרי שעיקר יתרונותיה של ישראל,)בישראל

- קשורים בהיבטים חברתיים,הישראלים ששבו ארצה

  ). 2006 ,לב ארי(יקר חזרו קהילתיים שלשמם בע

נמצא במחקר שעסק במהגרים , לגבי הנכונות לשוב לישראל

כי  ,)Lev Ari, 2008; 2002, לב ארי(ב "ישראלים בארה

, כמחצית מהישראלים מבטאים שאיפה כללית לחזור ארצה

. למרות שמרביתם לא מוכנים להתחייב על מועד שיבה מוגדר

 ,גורמי משיכה אליהיינו צהמשיבים ביטאו געגועים לישראל ו

כמו רצון שהילדים יתחנכו ( בעיקר משפחתיים שהם

 כמו מאפייני ,לעומת גורמי הדחיה מישראל, )בישראל

מבנה ההזדמנויות , רות הצבאי והמילואיםיהש, המשטר

 עד כאן לגבי זהותם של מהגרים .למוביליות חברתית ועוד

במאפייני הפרק הבא נעסוק -בתת. ישראלים בני הדור הראשון

   .הזהות והקליטה של צאצאיהם
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 זהות – של מהגרים מישראל 'דור וחצי'דור שני ו
   ממצאי מחקרים קודמים:והזדהות

 Portes and Rumbaut, 2001; Portez(פורטז ורומבאוט 

and Zhou, 1993(,אשר חקרו צאצאי מהגרים ספרדים  ,

ים ציינו כי הדור השני של מהגר, מקסיקנים ועוד, קובנים

בשנת   מיליון26.8עמד על ) המהגריםבני כלל (ב "בארה

 , ציינוהחוקרים. ב" מכלל אוכלוסיית ארה10% שהם ,1997

שני חווים מעבר חלק למדי אל עבר הזהות הדור הכי בני 

 ובכך הופכים את שאלת הזהות האתנית ,אמריקנית-הכלל

רוב בני הדור השני יזדהו עם . לשאלה של בחירה אישית

 לפי מידת הנוחות ,המסורת באירועים מסוימיםעם ם ואבותיה

התבוללות " השתמשו במושגים החוקרים. שיחושו בהקשר זה

התאמה תרבותית "ו) segmented assimilation" (מקוטעת

לגבי בני הדור ) selective acculturation" (סלקטיבית

רק מעטים מביניהם נטמעים הטמעות מלאה , לטענתם. השני

דור 'שני והדור הלבני ובכך מתאפשר  ,יקניתבחברה האמר

להכיר את המסורת ואת הערכים של קבוצתם האתנית  'וחצי

שני סוגי ,  במקביל.)שפת האם(ולשמר את שפת המשפחה 

להכיר את  'דור וחצי'קליטה אלה מאפשרים לבני דור שני ו

. ערכי החברה הסובבת וללמוד את השפה החדשה על בוריה

הכרת שתי התרבויות מאפשרת חיים ידיעת שתי השפות ו

 Portes and(וקשרים תרבותיים ופוליטיים עם שתי המדינות 

Rumbaut, 2001 .(  
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, ב" החיים בארה,בני דור שני של מהגרים מאסיה, לעומתם

בעלי כאמריקנים ורואים עצמם -מגדירים עצמם כאסיאתים

 ,Park(דור שני להגירה בני  על אף היותם ,זהות כפולה

 הם הגדירו את זהותם בהתאם לשיח ,לדברי פארק .)2008

 ולכן בחרו ,אמריקנים- שהתייחס אליהם כאסיאתים,החברתי

  . לדבוק במונח זה להגדרת זהותם

חשופים  'דור וחצי'בני דור שני ו) Gold, 2002(לדברי גולד 

. יהודית הסובבת אותם-הדור הראשון לחברה הלאבני יותר מ

יהודית -תם האתנית ועם זו הלאקבוצ צעירים אלה מזוהים עם

בעוד הזדהות הוריהם עם ישראל או , באופן שווה המקומית

עולה על הזדהותם עם החברה המקומית  ב"ישראלים בארהעם 

בני המהגרים יכולים לבחור להשתייך . ישראלית-הלא

-כמו היספנו(לקבוצות אתניות אחרות בחברה המארחת 

) 1994( ופרידברג כפיר, רוזנטל, לעומת זאת). אמריקנים

-  כי בני הדור השני אימצו בעיקר דפוסי תרבות כלל,מצאו

בני הדור השני מאבדים את הזיקה , לטענתם. יםיאמריקנ

 ,Uriely(גם אוריאלי . והקשר לישראל עד כדי ניתוק מלא

מצא כי  ,ב"אשר חקר הורים וילדים ישראלים בארה, )1995

- ת בחברה היהודית להתערוהיו מעונייניםילדי הישראלים לא 

 ,Gold(גולד . יהודית- והעדיפו את החברה הלא,אמריקנית

באומרם כי ,  את עמדת ההורים חיזקו הילדים כי,טען) 2002

 יותר מאשר הממד משמעותיממד הישראליות בזהותם היה 

רק בשעה ש ,כך הם אף הציגו את עצמם. דתי בזהותם-היהודי
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 ;Uriely, 1995( כאמריקניםהזדהות מעטים בחרו ל

Shokeid, 1988 .(  

 כי כל דור הבין את הזהות ,טען )Uriely, 1995(אוריאלי 

ההורים רצו לחוש כחלק מהחברה : הישראלית באופן שונה

 בעוד ילדיהם לא חשו ,ב"הישראלית על אף ישיבתם בארה

על ידי , במתח הקיים בין ישיבה במדינה אחת והיותם מזוהים

מבוססת על היתה זהותם . רתעם חברה ומדינה אח, המקומיים

 הושפעהחשיבה זו . מוצא משפחתם ולא על מקום מושבם

 המכירה בקבוצות אתניות ,מהיותם חלק מהחברה האמריקנית

 בסטנדרטים הקולקטיביים וכירה בעוד הוריהם ,ובזכיותיהן

  .  המגדירים מהי זהות ישראלית,הישראליים

 כי ילדי ,ממחקר אודות בני ישראלים באירופה ניתן ללמוד

, לאומית-מהגרים ישראלים מעידים על עצמם כבעלי זהות דו

 שמירת קשר עם שתי המדינות המתקיימת באמצעות

 ,Gold(ליות בשתיהן  במסגרות חינוך בלתי פורמהשתתפותו

 כי ילדים ישראלים ,וסיפהה) Hart, 2004(הארט ). 2002

 בעזרת ,החיים באנגליה עוברים תהליך הסתגלות לחברה

 בעוד הוריהם ,רים היומיומיים שהם מקיימים בבית הספרהקש

הילדים מבינים , לטענתה. עוברים תהליך אטי ומקוטע יותר

 בעוד הוריהם ,ביתר קלות את התרבות החדשה אליה הגיעו

הילדים מגבשים , בהתאם. מתקשים בהבנת החברה והתרבות

   .זהות אתנית שונה מזו של הוריהם
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,  בארצות אירופה ישראליםאודות מהגריםבמחקר נוסף 

נמצא  ,)2008, לב ארי(בעיקר אלה החיים באנגליה ובצרפת 

- היחסים עם הקהילה הלא ,בקרב בני ובנות הדור הצעיר כי

 - אך ביחס לדור ההורים,  אינטנסיבייםמאודאינם  יהודית

 23% - יהודית- קשר חברתי עם החברה הלאושכמעט אין ל

ים הדוקים עם הקהילה מהצעירים מקיימים יחסים חברתי

מבלים את שעות הפנאי שלהם עם חברים  30%-יהודית ו-הלא

 'דור וחצי' בני דור שני ו)61%(מרבית הצעירים  .לא יהודים

 כי אינם משתייכים לקהילה היהודית במקום ,ציינו באירופה

מתגוררים בשכונות   מהם77%- ו,מגוריהם ואינם פעילים בה

  . לא יהודיות
  

מהווים תשתית ) 2008, לב ארי( באירופה ממצאי המחקר

המתמקד במאפייני זהותם של בני דור שני , למחקר הנוכחי

במחקר .  של מהגרים ישראלים בצפון אמריקה'דור וחצי'ו

, הנוכחי מדובר באוכלוסיה של צאצאי ישראלים בלבד

מחציתם מ מעט יותרש, ב ובקנדה"המתגוררים בארה

הם ישראלים בעלי רקע  והיתר ,"צבר"משתתפים בגרעיני 

 ,"צברגרעיני "מושג הנעמוד על , ראשית. הטרוגני יותר

שיטת , יו ושאלותיומטרות,  המחקרנתאר אתאחר מכן לו

  .המחקר ואוכלוסייתו
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  "צבר"גרעין : קשר המחקרֵה

 ,1919 בישראל הוקמה בשנת "הצופים העבריים"תנועת 

ומה בד. והיתה לתנועה הנוער העברית הראשונה בישראל

התנועה עם מזדהה  , בשאר מדינות העולם"הצופים"לתנועת 

 והחינוך לאהבת המולדת הוא ,ערכי החברה שבה היא פועלת

 פועלת תנועת 1977משנת ). 1976, אלון ("תיּוִפצֹו"יסוד ב

 במקומות בהם ישנם ריכוזים של ,ב"גם בארה" הצופים"

 ברחבי" צופים"עשרה שבטי יותר מכיום ישנם . ישראלים

שבטים אלו .  והם פועלים למען ילדי הישראלים,ב"ארה

 חלק אינטגרלי יםומהוו" צבר"מאוגדים במסגרת הנהגת 

מטרות הפעילות של הנהגת . בישראל" הצופים"מתנועת 

לשמש מסגרת חינוכית "): צופיםה"מתוך אתר תנועת ( "צבר"

שמירת , יהודית-לבני ישראלים לשם חיזוק הזהות הישראלית

מתן , הציונות ומדינת ישראל, תרבות הישראליתקשר עם ה

כלים לחניכי השכבה הבוגרת להתמודדות עם שאלת חזרתם 

גילאי עבור , בלבדהפעילות נערכת בשפה העברית . ארצה

תכני הפעילות דומים לאלה הקיימים בישראל וכוללים . 18-9

 הכוללת את תכני תנועת ,הקניית זהות ישראלית אותנטית

טקסים כמו טקס יום קיום , וש בסמלי התנועהשימ, "צופים"ה

  . הזיכרון ועוד
  

קשה לאמוד את שיעור ההשתתפות של צאצאי ישראלים 

אין מידע מדויק לגבי , בכלל. בצפון אמריקה בתנועת הצופים

האמדן הכולל של . ישראלים בצפון אמריקההמספר ילדי 

, כהן( אלף איש 175-153ב נע בין "ישראלים יהודים בארה
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בקנדה חיים . ל"לא כולל ילדי ישראלים שנולדו בחו, )2007

 ידי אמדן שחושב על( ומעלה 15כעשרים אלף ישראלים בגיל 

לגבי ]).Cohen, 2009[ בסיס מאמרו של כהן  על,החוקרת

הנתון הקיים לפי מאמרו של כהן מדבר , מספר בני הישראלים

 הם 87.54% ,ב"גרו לארהי שמקרב ילידי ישראל שה,על כך

בהנחה שישראלים .  צעירים יותר–והיתר ,  ומעלה15גיל ב

 ב יש"הרי שבארה, ל יולדים מספר דומה של ילדים"ילידי חו

 ילדים 2,500- ועוד כ15 ילדים צעירים מגיל 22,000-כ

אין לנו מידע אודות התפלגות מדויקת לפי .  בקנדהים אלהבגיל

  . 18-9 בעיקר לא בגיל ,גילים

השתתפו בפעילויות שונות של צופי אלה שמספרם הכולל של 

  בכל שנה חניכים2,000-כהיה  ,2009-2008ים  בשנ"צבר"

מספרם . אחד מהם בקנדה, "הצופים" שבטים של 15-11-ב

הנהגת "המכונים , של אלה שנרשמו לתנועה ושילמו דמי חבר

מתוך  (2009 בשנת 1,268- ו2008 בשנת 1,230 היה ,"צבר

). 2010ינואר , בצפון אמריקה "צבר"שיחה עם מרכז הנהגת 

 בצפון "צבר"ובהתייעצות עם מרכז הנהגת צופי " גס"באומדן 

 של משתתפים בפעילות 4%-8%מדובר כנראה ב , אמריקה

 "צופי צבר" . מקרב צאצאי הישראלים שם"צופי צבר"תנועת 

בה שהיא תנועת הנוער הגדולה ביותר בצפון אמריקה 

היחידה שבה שפת  ו,משתתפים ילדי מהגרים ישראלים

  .הפעילות היא עברית בלבד
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 יכולים חניכי התנועה לבחור ,ב"בתום לימודי התיכון בארה

ל בעזרת " הכולל חזרה לישראל וגיוס לצה,במסלול הגשמה

 מאפשר למשתתפים בו מסגרת "צבר"גרעין ". צבר"גרעין 

 העומדים ,18-מכינה ומלווה לבוגרי השבטים בני ה, תומכת

. 1985הגרעין נוסד בצפון אמריקה בשנת . ל"הלפני גיוסם לצ

ץ  חוברים לקיבוץ מאֵמ, המגיעים לישראלמשתתפי הגרעין

ועוברים פעילות חינוכית של ) שהוכן לקראת הגעתם(

הכרות , לימוד עברית לאלו הזקוקים לכך(כארבעה חודשים 

). הכרות עם חברי הקיבוץ ועוד, עם תפקידי הצבא השונים

כל אחד , ל" לצהמתגייסים חברי הגרעיןבתום חודשי ההכנה 

 יכולים חברי ,בתום השירות הצבאי. על פי בחירתו והתאמתו

) בקיבוץ או מחוצה לו(אם להישאר בישראל לבחור הגרעין 

   ").הצופים"מתוך אתר תנועת (ב "או לחזור לארה
  

גרעין  חניכי 1,100 הגיעו לישראל 2009-1991בין השנים 

משתתפי (  בני הגרעין155גיעו ה 2008בנובמבר . "צבר"

 מהם 93-ש, ) שהשיבו לשאלונים במחקר הנוכחי"צבר"גרעין 

על פי . )2009,  מידע ונהלים"צבר"גרעין ( צאצאי ישראלים

 הגיעו 2009בנובמבר  ,"צבר"גרעין מידע שהתקבל מהנהגת 

 שחלקם השיבו לשאלונים ,"צבר"גרעין  משתתפי 214

  ."רום צברט"במחקר הנוכחי ומכונים כאן 

 בצפון אמריקה "צבר"גרעין מתוך שיחות עם מנהלי 

מדנים של שיעור העולים לישראל בעקבות והא, ובישראל

שיעורי . 80%- ל70% הם בין "צבר"גרעין ההשתתפות ב
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 הם מועטים ,"צבר"גרעין  בשלבים שונים של ,הנשירה מרצון

  .ובר באחוזי נשירה בודדים מד- ביותר
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  המחקר

  ושאלות המחקרמטרות 

תה לבחון את מרכיבי הזהות וההזדהות של מטרת המחקר הי

האם : השאלות שעלו הן. צאצאי ישראלים בצפון אמריקה

 מי הן , ואם כן?בצפון אמריקההם מוקדי הזהות שלהם 

יהודים -לא,  יהודים מקומיים- קבוצות ההתייחסות שלהם

נשים ישראל והאשמא או ,  ישראלים מהגרים כמוהם,מקומיים

חברתיים הם הקשרים ההאם הזהות ו? הם הבסיס להזדהות בה

או , לקראת טמיעה והתבוללותולפיכך מובילים , מקומיים

בין צפון אמריקה (לאומיים -תפוצתיים או טרנסשהם 

על מנת להרחיב את היריעה התאורטית , כל זאת? )לישראל

, מחד, אודות מאפייניהם של צאצאי מהגרים ישראליים

לגבש המלצות לגופים הרלוונטיים באשר לצעדים ומאידך 

לחזק את השייכות היהודית והישראלית של כדי  ,שניתן לנקוט

  .  של ישראלים בצפון אמריקה'דור וחצי'בני הדור השני ו
  

 נערכה השוואה בין שלוש ,מחקרהלצורך מענה על שאלות 

 שהחלו את "צבר"תכנית משתתפי . 1 :קבוצות של משתתפים

משתתפים . 2; ")גרעין צבר ("2008תנדבות בסתיו תהליך הה

בסמינרי הכנה לקראת ההתנדבות עדיין שבעת המחקר היו 

 והגיעו לישראל בסתיו , בצפון אמריקה"צבר"גרעין במסגרת 
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קבוצה של צאצאי ישראלים שאינה . 3; ")טרום צבר ("2009

  "). אחרים"ישראלים  ("צבר"גרעין שייכת ל
  

לפי ,  בין ממצאים כמותיים לאיכותנייםבדוח המוצג כאן נשלב

  : שאלות המחקר הבאות

-החברתיים,  הדמוגרפיים- מהם מאפייני הצעירים .1

בהשוואה בין שלוש  -כלכליים ומאפייני הרקע היהודי 

 ?הקבוצות

מהן העמדות והזיקות של הצעירים בשלוש הקבוצות  .2

 ? כלפי היהדות וישראל

פים בשלוש מהם מאפייני הזהות וההזדהות של המשתת .3

 ?ישראליים או מקומיים, האם הם יהודיים - הקבוצות

מה טיבן של הרשתות החברתיות של המשתתפים בשלוש  .4

קשרים חברתיים  (לאומיות-טרנסהאם הן ? הקבוצות

עם , עם ישראלים בצפון אמריקה, ב"בישראל ובארה

, )יהודים-אמריקנים יהודים ולאעם ישראלים בישראל ו

ישראלית בצפון - הקבוצה האתניתקשרים עם(תפוצתיות 

-קשרים עם יהודים ולא(או מקומיות ) אמריקה בעיקר

 ? )יהודים בצפון אמריקה בעיקר

יחס ההורים : חברות הבאים הקשר בין סוכני ִהמה .5

פורמלי  חינוך יהודי, אווירה יהודית בבית, לישראל

ופעילות בתנועות נוער בעלות גוון אידאולוגי ישראלי או 

 - הזדהות ורשתות חברתיות, ין ממדי זהותלב, ציוני

 ?ים או מקומייםיישראל, יםייהוד
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 :פו שתי שאלות בלבד נוס"צבר"גרעין עבור משתתפי  

 ? ל" ולהתגייס לצה"צבר"גרעין מהם המניעים להצטרף ל .6

במשתנים ) 'דור וחצי'דור שני ו(לפי דור   מהם ההבדלים .7

הקים הבדלים מוב רק ידונו (1-5שנדונו בשאלות 

  ).סטטיסטית
  

נציג את ההבדלים , ראשית: מבנה פרק הממצאים יהיה כדלהלן

פרק זה -בין שלוש הקבוצות בכל שאלות המחקר שהוצגו בתת

נתמקד בשאלות , לאחר השוואה בין שלוש הקבוצות). 5-1(

נושא -לגבי כל תת. "צבר"גרעין  המיוחדות למשתתפי 7-6

  .םנשלב ממצאים כמותיים ואיכותניים בהתא

  

   ועיבוד הנתוניםהדגימה, שיטת המחקר

אוכלוסיית . כמותנית ואיכותנית: המחקר כלל שתי מתודות

 את מרבית המשתתפים בגרעין  כללה"צבר"גרעין המחקר של 

-השתתפו כ" טרום צבר"ב.  שהוריהם ילידי ישראל)90%(

 . מכלל חברי קבוצה זו שהוריהם ילידי ישראל40%

התקבלה מאיסוף " אחרים"ים אוכלוסיית המחקר של ישראל

שיטת . "כדור השלג" המכונה ,הסתברותית בדגימה לא נתונים

כפי , מיושמת כאשר קשה לאתר נחקרים מסוימיםדגימה זו 

על בעיית היצוגיות  .)Nardi, 2003(שהיה במחקר הנוכחי 

של הקבוצה השלישית התגברתי באמצעות ראיונות עומק 

מעט עם השוואה אמצעות ב וכמובן , ישראלים19שנערכו עם 

 , כאמור,רואיינו, בנוסף. המחקרים שהתבצעו על אוכלוסיה זו

  ."צבר"גרעין  משתתפי 15עוד 
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במחקר מסוג זה . במתודה הכמותית התבססתי על סקר מתאמי

 על סמך נתונים הנאספים ,נבדקים בעיקר קשרים בין משתנים

בהם משיבים מרואיינים לגבי ש ,באמצעות שאלונים

 הקשרי אודות ,סברותיהם וכדומה, רגשותיהם, תיהםעמדו

הנתונים הכמותיים עובדו  ).1998, נחמיאס ונחמיאס(המחקר 

ממוצעים , לבדיקת התפלגויות SPSSסטטיסטית בתכנת 

נערכו . וסטיות תקן של תשובות המרואיינים מכל הקבוצות

הקבוצות שלוש מבחנים סטטיסטיים לבחינת ההבדלים בין 

). t-test, ANOVA ,Crosstabulation (במבחר משתנים

הממצאים הוצגו כאשר על ידם מצוינת רמת המובהקות של 

נערכו בדיקות להבדלים , בנוסף. ההבדלים בין שלוש הקבוצות

 בין דור – "צבר"גרעין למשל בקרב משתתפי , קבוצתיים-תוך

 בין אלה – וכן בכל אוכלוסיית המחקר ,'דור וחצי'לשני 

אלה שהגיעו לעד גיל שמונה ב "לארההם שהגיעו עם הורי

מחקרם של כהן מה שנעשה ב בדומה ל,בגיל מאוחר יותר

 לגבי שני ).Cohen and Haberfeld, 2003(והברפלד 

  . שולבו בדוח רק הממצאים המובהקים, המקרים הללו

ברות השונים על זהות והזדהות לבדיקת השפעות סוכני הִח

בסוג . היררכית,  מרובה נעזרתי ברגרסיה,יהודית וישראלית

כך שמשתנים , המשתנים מוכנסים בשלבים, כזה של רגרסיה

בדרך ". קבוע"כלרגרסיה מוחזקים  המוכנסים בשלב הראשון

 ניתן לבדוק את התוספת של החזאים שיוכנסו לרגרסיה ,זו

לשאלונים ). 166 'עמ, 2006, שריר ושריד(בשלבים הבאים 
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משתתפי המחקר בה התבקשו ש, "פתוחה"צורפה שאלה 

יש להם הערות אודות תכנים ש במידה ,להשיב באופן חופשי

" פתוחה"השיבו לשאלה השבמידה . שהופיעו בשאלון

    .כלשונן  שולבו תשובות נבחרות בגוף דוח זה,בשאלון

 החומר שהתקבל מראיונות העומק תומלל ,במתודה האיכותנית

זיות  על ידי קיבוץ התמות המרכ,מהקלטות הראיונות ונותח

. יחד לנושאים משותפים ומשמעותיים ביחס לשאלות המחקר

 באינפורמציה המעמיקה והמפורטת ,יתרונם של ראיונות אלו

  וביכולתם להעלות נושאים,שהם מוסיפים על השאלונים

 התורמים לניתוח ופרשנות החומר ,חדשים ותמות חדשות

  ).2003, שקדי(שהתקבל הן בראיונות עצמם הן בשאלונים 

  

  כלוסיית המחקר ומהלכואו

קבוצת המשתתפים הראשונה במחקר הנוכחי היא זו של 

אשר החלו את הכנתם לצבא בששה , "צבר"משתתפי תכנית 

).  משתתפים84 (2008קיבוצים ברחבי הארץ באוגוסט 

לקבוצה זו חולקו שאלונים בקיבוצים בהם שהו במהלך חודש 

י גיוסם  ולפנמיד עם הגעתם לישראלכלומר , 2008ספטמבר 

המהווים שכבה בוגרת ,  צעירים41 קבוצה נוספת של. ל"לצה

טרום "קבוצת ומכונים כאן  – "צבר"של חניכים מובילים ב

השאלונים לקבוצה זו .  את הקבוצה השניהה מהוו– "צבר

 במהלך מפגשי סמינר ההכנה לקראת ,ב"חולקו בארה

 2008השאלונים חולקו בנובמבר (ההתנדבות בארץ 

  בעת סמינרי הכנה לקראת,ב" בארה2009ובפברואר 
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 החל מחודש ספטמבר "צבר"גרעין השתתפות בפועל ב

- על מחקר כמותיהנתונים  התבססו ,בשלב מחקר זה). 2009

לב , ראו דוח ביניים(אשר נותח סטטיסטית בהתאם  מתאמי

 ,"אחרים"של ישראלים , קבוצה שלישית). 2009 מאי, ארי

 אותם קיבלו על ידי ,לונים משיבים אשר מילאו שא81מונה 

, ב" בקנדה ובארה2009החוקרת במהלך שהותה בפברואר 

 והאינטרנט הדואר האלקטרוניוכן שאלונים שמולאו דרך 

   .2009ונשלחו לחוקרת עד ספטמבר 
  

 ישראלים 19 בקרב 2009ראיונות עומק התבצעו בפברואר 

בכללם ו(בצפון אמריקה " האחרים"מקבוצת הישראלים 

 ראיונות עומק 15 ועוד ,)"טרום צבר"חת ממשתתפת א

 שהחלו את שירותם "צבר"גרעין התקיימו בקרב משתתפי 

 2009מאי -במהלך החודשים אפריל ,2008 הצבאי בנובמבר

  .בישראל
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  שלוש הקבוצות: רייםאּוממצאים ֵת
 )רקע יהודי, כלכליים-חברתיים, דמוגרפיים(מאפייני רקע 

כליים של כל-חברתייםהיים ובאשר למאפייני הרקע הדמוגרפ

ניכר ,  אשר השיבו לשאלוניםהמשתתפים בשלוש הקבוצות

 "טרום צבר" ו"צבר"גרעין כי מרבית משתתפי ) 1לוח (לעין 

בעוד רק מחצית מקבוצת הישראלים , ב"מתגוררים בארה

רוב , כמו כן). היתר בקנדה(האחרים גרים במדינה זו 

מובן . "טרום צבר"קבוצת בעיקר ב, המשתתפים הן משתתפות

נמצאים  מבוגרים בשנה מאלה ש"צבר"גרעין שחברי וחברות 

בין המשתתפים מ והמבוגרים ביותר ,ל"עדיין לפני גיוסם לצה

בו קיים הבדל שממצא בולט נוסף . "אחרים"הם הישראלים ה

הוא ארץ , מובהק סטטיסטית בין משתתפי שלוש הקבוצות

שני , 'דור וחצי'י  הם בעיקר בנ"טרום צבר"משתתפי . הלידה

גרעין מחצית משתתפי יותר מ. שלישים מהם ילידי ישראל

 מקבוצת הישראלים 41%-ו הם בני דור שני "צבר"

 ילידי – 'דור וחצי'היתר בני  (הם בני דור שני" האחרים"

גם בארצות לידת ההורים נמצאו  .)ישראל או מדינות אחרות

גרעין מהורי המשתתפים ) 80%-כ(כאשר מרבית , הבדלים

בעוד פחות ממחצית ,  הם ילידי ישראל"טרום צבר" ו"צבר"

השכלת הורי  .הם ילידי ישראל" האחרים"מהורי הקבוצה של 

 מהורי 40%-כאשר קרוב ל, המשתתפים גבוהה ודומה
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 הם בעלי תואר אקדמי מתקדם "טרום צבר" ו"צבר"משתתפי 

ראו (ממצא התואם מחקרים אודות ישראלים בצפון אמריקה (

וזו של הורי הישראלים האחרים ) Lev Ari, 2008 ,משלל

מבחינת השייכות , לבסוף). בעיקר זו של האם(נמוכה יותר 

, של כארבעים אחוזים, הקבוצה הגדולה ביותר, העדתית

טרום "בעיקר ב(מגדירים עצמם כאשכנזים כוללת את מי ש

 מגדירים "צבר"משתתפי מעל שליש מ, יחד עם זאת). "צבר

טרום "בהשוואה לרבע בלבד ממשתתפי , דיםעצמם כספר

שיעור המזדהים כאשכנזים הוא , "אחרים"בקבוצת ה. "צבר

בשל גילם הגבוה . עומד על כשני שלישיםהוא  ו,הגדול ביותר

 ניתן לשער שגם הוריהם ותיקים יותר , זוהקבוצבני יותר של 

בקרב מהגרים אמנם  ו,) להלן2ראו גם לוח (ב "בארה

  ). 2005, לב ארי( מרביתם אשכנזים ישראלים ותיקים
  

 :םמאפייני הרקע הבולטים של המשתתפים בשלוש הקבוצות ה

חלוקה מגדרית , )ב"ארה(יעד ההגירה המרכזי בצפון אמריקה 

, ) מדובר בעיקר בנשים"צבר"אם כי בקבוצות (שווה למדי 

 ומרביתם אשכנזים לפי ,מחציתם ילידי דור שנייותר מ

 במרבית דומות" טרום צבר"ו "צבר"קבוצות . הגדרתם

 בעוד קבוצת הישראלים ,)למעט ארץ הלידה(מאפייני הרקע 

האחרים הטרוגנית יותר על פי גיל המשתתפים והשכלת 

  . הוריהם
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כלכליים -מאפייני רקע דמוגרפיים וחברתיים. 1לוח 
  ) Chi2מבחן(בהקות ההבדלים בין הקבוצות ומו) באחוזים(

  

גרעין   המשתנה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81 

מובהקות 
  ההבדלים

  **        ארץ הגירה
    59  100  94  ב"ארה
    41  0  6  קנדה

  מ.ל  54  35  45  גברים 
    46  65  55  נשים

  **  23  17  19  גיל ממוצע
    6.69 0.88  1.82  סטיית תקן

  **        ארץ לידה 
    35  63  44  ישראל
    41  37  56 קנדה/ב"ארה

מדינות 
  אחרות

--  --  24    

ארץ לידת 
  אב 

      **  

    47  80  76  ישראל
    12  5  15 קנדה/ב"ארה

מדינות 
  אחרות

9  15  41    

ארץ לידת 
  אם 

      **  

    44  85  67  ישראל
    14  8  20 קנדה/ב"ארה

מדינות 
  אחרות

13  7  42    

  מ.ל        השכלת אם
    17  29  17  תיכונית

  תיכונית -על
  לא אקדמית

11  5  11    

    42  25  27  תואר ראשון
    27  39  35 תואר מתקדם

    3  2  10  ת/לא יודע
  מ.ל        השכלת אב 

    22  34  18  תיכונית
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גרעין   המשתנה
" צבר"

N=84  

טרום "
" צבר

N=41  

אחרים 
N=81 

מובהקות 
  ההבדלים

  תיכונית -על
  לא אקדמית

4  5  9    

    25  17  27  תואר ראשון
    37  39  43 תואר מתקדם

    7  5  8  ת/לא יודע
  *         עדה

    25  25  36  ספרדי
    64  45  40  אשכנזי
    11  30  24  אחר
   P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של *       הבדל לא מובהק = מ .ל

  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של ** 
  

  מסך כל המשיבים54%המהווים  ,'דור וחצי'בני בקרב 

הגיל , )במדינות אחרות 9% מהם נולדו בישראל ועוד 45%(

 ההגעה לצפון אמריקה עם ההורים היה אמנם החציוני של

 "צבר"גרעין משתתפי ש בעוד .אינו מובהקאך ההבדל , שונה

 הגיעו בגיל מבוגר מעט "טרום צבר"משתתפי , 9הגיעו בגיל 

בגיל הצעיר הגיעו  וישראלים אחרים ,11בגיל בערך , יותר

 הגיעו עם "טרום צבר"משתתפי , בנוסף .7גיל : ביותר

גרעין  בעוד משתתפי ,2000יקר החל משנת משפחותיהם בע

  ).2לוח ( והאחרים מרביתם ותיקים יותר "צבר"

  

   המשך– 1לוח 
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הגירה לצפון אמריקה ומובהקות ההבדלים . 2לוח 
  )ANOVAמבחן (בין הקבוצות 

  
גרעין   המשתנה

 "צבר"
N=84  

טרום "
 "צבר

N=41 

  אחרים
N=81 

  מובהקות 
  ההבדלים

יל חציוני של הגעה ג
  לצפון אמריקה 

  מ.ל  7  11  9

שנת הגעת המשפחה 
לצפון אמריקה 

  )באחוזים(

      **  

    63  38  66  ה או לפני1999

2000+   34  62  37    

 P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *   הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של ** 
  

חברי (מאפייני רקע בקרב המשתתפים בראיונות העומק 
  ) ואחרים"צבר"

  

היו ,  אשר רואיינו בראיונות עומק"צבר"י משתתפ 15בקרב 

מהם חמישית בעלי , 25-18היה ים גילה טווח , גברים53%

שליש . תואר ראשון והיתר בעלי השכלה תיכונית

ילידי צפון ) מרביתם( והיתר 'דור וחצי'בני מהמרואיינים 

מובן שלאיש מהמרואיינים לא היו . דור שניבני , אמריקה

משתתפי המחקר האחרים  19 בקרב. ילדים בעת המחקר

 26%, 45-15היה ים גילה טווח , גברים53%היו , שהתראיינו

 בעלי 37%,  סטודנטים11%, בעלי השכלה תיכונית או פחות

 מרבית.  בעלי תארים מתקדמים26%- ותואר ראשון

) 68%( בני דור שני המרואיינים מקבוצת האחרים הם
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משתתפי וזים מלשלושים ושבעה אח. 'דור וחצי'וכשליש בני 

  . היו ילדים בעת המחקרקבוצה זו

  

  רקע יהודי

ל מספר שאלות הקשורות עמשתתפי המחקר התבקשו להשיב 

 לושכמעט כל ההורים בש ).3לוח (ברקע היהודי שלהם 

ישנם כמה הבדלים , יחד עם זאת. הקבוצות הם יהודים

בעוד , למשל. בהתייחסות המשיבים לרקע היהודי שלהם

 הגדירו עצמם בעיקר כמסורתיים "צבר "גרעיןמשתתפי ש

 והאחרים הגדירו "טרום צבר"כשליש ממשתתפי , )59%(

 רואים עצמם במידה "טרום צבר"משתתפי . עצמם ככאלה

קבוצת האחרים . מסורתיים או דתיים, כמעט שווה כחילונים

מסורתיים , גם היא מתפלגת באופן די שווה בין חילונים

בעוד , "ד דתייםומא" עצמם כ מהם הגדירו12% אך ,ודתיים

 בשתי הקבוצות כמעט לא נקטו הגדרה זו "צבר"משתתפי 

גרעין משתתפי  , אם כן,באופן כללי. כמאפיינת את דתיותם

 הם חילונים והאחרים הם "טרום צבר",  הם מסורתיים"צבר"

 והאחרים רואים "צבר"גרעין משתתפי , בהתאם. דתיים יותר

יהודיים - דתייםעצמם כמשויכים לשלושה זרמים

משתתפי ש בעוד ,)רפורמים או אורתודוכסים, קונסרבטיבים(

 רואים עצמם בעיקר כרפורמים או כלא שייכים "טרום צבר"

  . יהודיים לזרמים דתיים
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 לא היה כל הבדל , בהגדרת מידת הדתיותלמרות הבדלים אלה

בהשוואה בין שלוש , בתפיסת האווירה בבית בהקשר יהודי

ושתן תארו מחצית מהמשתתפים את האווירה  בשל:הקבוצות

ביקורים בבית הלגבי מספר ". במידה רבה"בבית כיהודית 

 והאחרים נוהגים לפקוד את "צבר"גרעין  משתתפי ,הכנסת

אם כי בשתי הקבוצות יש , בית הכנסת לעתים קרובות יותר

 כלל בבית ה כי לא היןציישמספר משתתפים לא מבוטל גם 

דל המשמעותי ביותר בהקשר לרקע ההב). כשליש(הכנסת 

 מבין.  הוא סוג החינוך היהודי בעברם של המשתתפים,הדתי

משתתפי , שלושת סוגי החינוך היהודי שנמנו בפני המשתתפים

 חוו חינוך יהודי פורמלי בשיעורים גבוהים יותר "צבר"גרעין 

 בעיקר בהשוואה למשתתפי ,מאלה שחוו ישראלים אחרים

ים מהם התחנכו במסגרות חינוך יהודי  מעטקשר, "טרום צבר"

ניתוח (בהשוואה לפי גיל ההגירה לצפון אמריקה . כלשהן

 מכל ,משיבים שהגיעו עד גיל שמונה, )לא מופיע בלוח, נפרד

-העידו על השתתפות במסגרות חינוך יהודיות חד, הקבוצות

 או יותר 9יומיות בשיעורים גבוהים יותר מאלה שהגיעו בגיל 

במידה " שלמדו במסגרת זו , בהתאמה4%- ל בהשוואה17%(

 אלה שהגיעו בגיל צעיר לצפון , שבהיבט זהיוצא. )"רבה

  .שניהדור האמריקה דומים לבני 
  

למרות שבשלוש הקבוצות תארו המשתתפים את האווירה 

ההגדרה האישית כיהודים , בביתם כיהודית במידה רבה

, "ברטרום צ"משתתפי . וההשתייכות לזרמים יהודיים שונה
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 הם הפחות מזוהים עם ,)2ראו לוח (ב "הפחות ותיקים בארה

  .זרמים יהודיים ובעלי ההזדהות היהודית המועטה ביותר
  

ומובהקות ההבדלים בין ) באחוזים(רקע יהודי . 3לוח 
  )Chi2מבחן (הקבוצות 

  

גרעין   המשתנה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

 הגדרה אישית
  ה /כיהודי

      **  

    4  3  0  נגד הדת
    24  35  27  חילוני
    33  32  59  מסורתי

    27  30  13  דתי 
    12  0  1  ד דתיומא

השתייכות 
  לזרם יהודי 

      **  

    14  0  17  ת/אורתודוכסי
    30  20  29  קונסרבטיבית

    10  38  20  ת/רפורמי
    34  33  22  ה/לא דתי
    12  9  12  אחר

אווירה יהודית 
  בבית 

  מ.ל      

יהודית במידה 
  מועטה

9  12  15    

יהודית במידה 
  בינונית

41  37  33    

יהודית במידה 
  רבה

50  51  52    

ביקור בבית 
   הכנסת

  מ.ל      

    34  27  34  כמעט אף פעם
    48  66  49  בחגים

    13  7  16  כמעט כל שבת
    5  0  1  כמעט כל יום
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  ך המש- 3לוח 
גרעין   המשתנה

" צבר"
N=84  

טרום "
" צבר

N=41  

רים אח
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

סוג חינוך 
שיעור (יהודי 

המשיבים 
 "במידה רבה"

  )בלבד

        

חינוך משלים 
  )יום בשבוע(

24  9  3  *  

 ימים 3-2
  בשבוע

  מ.ל  13  6  27

  **  39  23  57  בית ספר יהודי
 P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *     הבדל לא מובהק= מ .ל

  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 
  

  עמדות וזיקות כלפי היהדות וישראל 

 כי בשלוש הקבוצות יש , ניתן לראות4מהתבוננות בלוח 

בעיקר בקרב משתתפי (תפיסה לגיטימית את ההגירה מישראל 

ברור למרבית המשתתפים בשתי , יחד עם זאת). "טרום צבר"

 כי להוויה יהודית בישראל יש משמעות שונה, "צבר"קבוצות 

בקבוצת ש  בעוד,ום אחר בעולםמלהיות יהודי בכל מק

עוד . הישראלים האחרים שיעור המסכימים לכך נמוך בהרבה

 "בית"ההבדלים משמעותיים בין שלוש הקבוצות הם בתחושת 

בולט .  בצפון אמריקה מול זו שבישראל- בארץ המגורים

 : לקבוצת האחרים בהקשר זה"צבר"ההבדל בין שתי קבוצות 

 חשים "טרום צבר" ו"רצב"גרעין בעוד מרבית משתתפי 

רק מחצית מקבוצת הישראלים האחרים ,  בישראל"בבית"

האחרונים חשים , לעומת זאת.  על תחושת בית בישראלדווחו
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 "צבר" בעוד משתתפי קבוצות , בארצות צפון אמריקה"בבית"

  ). "טרום צבר"קבוצת בעיקר (חשים כך במידה מועטה 
  

, הם) כךואולי בשל  ("טרום צבר"למרות שממשתתפי 

נולדו בישראל והגיעו מאוחר יחסית לצפון ש אלה ,בעיקרם

, הגירה מישראל כלגיטימיתאת הרואים ההם גם , אמריקה

" בבית"חשים בעיקר בצפון אמריקה ו" בבית"חשים פחות 

 יותר בצפון אמריקה" בבית" חשים "צבר"משתתפי . בישראל

ה תחושת הבית שלהם בישראל גבוהו, "טרום צבר"משתתפי מ

חציתם יותר ממלמרות ש, "טרום צבר" מזו של משתתפי אף

 ישראל היא המרכז ולמרות הדפוס לפי. נולדו בצפון אמריקה

משתתפי , לדעת משתתפי שתי הקבוצות, לחיים יהודיים

 מזוהים במידה מעטה יותר עם ישראל בהשוואה "טרום צבר"

בצפון " בבית"הישראלים האחרים חשים . "צבר"משתתפי ל

וברורה עמדתם לגבי מרכזיות , ה יותר מאשר בישראלאמריק

החיים היהודיים בצפון אמריקה והלגיטימיות שהם מייחסים 

  .לה
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שיעור המסכימים (יהדות וישראל העמדות כלפי . 4לוח 
ומובהקות ) לא בטוח=3; מסכים=2; לא מסכים= 1: כאשר

  )Chi2 מבחן(ההבדלים בין הקבוצות 
  
  

גרעין   המשתנה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

המהגרים 
מישראל 

למדינות אחרות 
  לא נכון נוהגים

  מ.ל      

    79  93  88  לא מסכים
    5  2  1  מסכים

    16  5  11  לא בטוח
להיות יהודי 
בישראל זה 

ד שונה ומא
מלהיות יהודי 
  בכל מקום אחר

      *  

    33  14  12  לא מסכים
    55  76  81  מסכים

    12  10  7  לא בטוח
ה /ה מרגיש/את
בארץ " בבית"

  מגוריך

      **  

    16  48  45  לא מסכים
    60  15  38  מסכים

    24  37  17  לא בטוח
ה /ה מרגיש/את
" בבית"

  בישראל

      **  

    10  0  4  לא מסכים
    51  75  87  מסכים

    39  25  9  לא בטוח
  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *     הבדל לא מובהק= מ .ל

  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 
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 שונה מספר הביקורים הממוצע בישראלמסתבר כי , בנוסף

בעוד מספר . במובהק בין המשתתפים בשלוש הקבוצות

 "צבר"גרעין הביקורים בישראל דומה בהשוואה בין משתתפי 

בקרב ,  פעמים בממוצע עד כה3- ועומד על כ"טרום צבר"ו

בממוצע פעמים  2.5-ר ושווה לישראלים אחרים הוא נמוך יות

  ).1.15; 1.04; 0.83: סטיות התקן בהתאמה הן(
  

 עליה כי כוונות ה5ניתן לראות בלוח , 4בהמשך לממצאי לוח 

 "צבר"גרעין בעיקר בקרב משתתפי , דולישראל גבוהות מא

גרעין  עובדה הקשורה כמובן עם חברותם ב- "טרום צבר"ו

ישראלים אחרים  .המכין אותם לקראת מטרה זו, "צבר"

ת שיבה למולדת בכוונות נמוכות למדי לגבי אפשרומאופיינים 

 שהשיבו "צבר"גרעין משתתפי , בכל מקרה .בעתיד

 הם ,ל" לקראת הגיוס לצה,לשאלונים בראשית שהותם בארץ

לגדל , אלה שמתכוונים במידה הרבה ביותר לחיות בישראל

טרום "משתתפי . בה את משפחתם ולהפוך את ישראל לביתם

 מביעים גם הם נכונות גבוהה ,הצעירים מעט יותר, "צבר

קבוצת הישראלים האחרים רואה בישראל . להשתקע בישראל

  .אופציה עתידית להשתקעות רק במידה בינונית
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, )סטיות תקן( ממוצעים - לישראל בעתיד עליהכוונות . 5לוח 
ם  ומובהקות ההבדלי,דובמידה רבה מא=5 ;כלל לא=1כאשר 

  )ANOVAמבחן (בין הקבוצות 
  

גרעין  ת בעתיד/מתכוון
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

 4.31  לחיות בישראל
)0.86(  

4.14 
)1.10(  

2.70 
)1.34(  

**  

לגדל משפחה 
  בישראל

4.26 
)1.01(  

4.09 
)1.09(  

2.47 
)1.32(  

**  

להפוך את 
  ישראל לביתך

4.28 
)0.90(  

4.17  
)1.11(  

2.55 
)1.31(  

**  

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *    הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 

  

מחצית המרואיינים מקבוצת האחרים ציינו כי , בראיונות עומק

 ומחצית ,הם לא מתכוונים לעבור לגור בישראל בשום שלב

פה המרואיינים שוקלים מעבר לישראל לפחות לתקונוספת של 

).  מרואיינים מתכננים מעבר לישראל לצמיתות3-2(מסוימת 

  : בהקשר זה, הנה חלק מדברי המשתתפים כלשונם

 לשם עליה אני חושבת אולי אני עושה .אני קצת מפחדת"
 אני רוצה ממש לעשות . זה מה אמא שלי עשתה.לשירות לאומי

  )ניו יורק, שרון( ..." לישראל לכמה שניםעליה

"No, I have no urge and no plans to move to 
Israel. I mean, I struggle with English, speaking 
English, learning Hebrew would be a whole other 
feat…" (Shira) 

"I wanted a change, I wanted… I never did 
though… cause things are just you can't just really 
just pick up and go…" (Shuly) 
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השיבו בראיונות ) 53% ("צבר"משתתפי שמונה מ, לעומתם

שתי . כי הם מתכוונים להישאר בישראל ללא ספק, העומק

נחקרות נוספות מעוניינות להישאר בישראל אך מתקשות 

שני מרואיינים אחרים . להחליט בגלל המרחק מהמשפחה

נחקר אחד ". בין לבין"מתקשים להחליט ומתכוונים לחיות 

והנה דברי . ב לצמיתות" שלא יעזוב את ארהיודע בוודאות

  :"צבר"משתתפי 

 נורא נהניתי . עם כל הציונות שבדבר,ל"אני לא פוסלת את חו"
 אני לא מחליטה . אני נורא נהנית פה. היה לי ממש כיף,שם
 אבל ,ל" אני לא חושבת שאגדל את הילדים שלי בחו.כלום

  )הדר" (לימודים אני לא פוסלת

  )רון..." ( להיות עצמאי כמה שיותר,חזור-ךמקווה לעשות הלו"

זה , שאני חוזר לארץ זה מושלםכ .יש לי חור בחיים שלי"
  )נורי" (משלים אותי

אבל ...  ויותר רחוק אני לא יודעת,אחרי הצבא אני אלמד כאן"
  .)סיגל..." (אני רוצה גם להיות קרובה לאמא

  

   יםישראליים או מקומי, יהודיים: מאפייני זהות והזדהות

מה . בחלק הבא נדווח על מוקדי הזהות השונים של המשיבים

כפי ? מקומה של ישראל מול ארצות המגורים בצפון אמריקה

 "טרום צבר" ו"צבר"בשתי הקבוצות של , שתארנו קודם

כאשר . בעוד האחרים מהססים, מתעתדים לעלות לישראל

ההבדל בין  ,)6לוח ( לישראל באופן שונה עליההוצג נושא ה

טרום " ו"צבר"גרעין משתתפי . י הקבוצות נשאר מובהקשת
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 ארצה עליה הם בעלי כוונות חיוביות יותר בקשר ל"צבר

בכל ההיבטים הקשורים בישראל .  המשתתפים האחריםשרמא

מידת העדכון בנעשה ,  שיחה על ישראל עם חברים ומשפחה-

קשר גורל ועתיד עם , תחושת גאווה במדינת ישראל, בישראל

 בולט הקשר החזק -ראל וקשר רגשי לישראל העם ביש

בהשוואה לזה , "טרום צבר" ו"צבר"משתתפי לישראל בקרב 

כאשר נבדקו הבדלים אלה . הקיים בקרב ישראלים אחרים

נמצא הבדל מובהק אחד , בקרב ילידי ישראל בשתי הקבוצות

מי שהגיע לצפון אמריקה , ולפיו) 6אשר אינו נכלל בלוח (

והג לשוחח עם חבריו ומשפחתו על ישראל  נ,לאחר גיל שמונה

 53%- בהשוואה ל62%(יותר מאלה שהגיעו בגיל צעיר יותר 

  ). "מאודבמידה רבה "שנוהגים כך 
  

תחושת קשר הגורל הגבוהה ביותר עם העם היהודי היא זו של 

טרום "(שתי הקבוצות האחרות קרב בעוד ב, "צבר"משתתפי 

תחושת , ת זאתלעומ. קשר זה פחות חזק)  ואחרים"צבר

 או הקנדי וקשר רגשי אמריקניהקשר הגבוהה ביותר לעם ה

אם , למדינות ההגירה באו לידי ביטוי בקרב ישראלים אחרים

כי בשלוש הקבוצות תחושת קשר זו נמוכה משמעותית 

תחושה זו נמוכה במיוחד (מהקשר שחשים לישראל וליהדות 

  ). "טרום צבר"בקרב משתתפי 
  

" לאומי-טרנס" מסוימת את הקשר הניתן למקם בהיררכיה

זיקותיהם של משתתפי שלוש הקבוצות בבזהויותיהם ו

 עם ,"צבר"משתתפי מצד אחד של הרצף נמצאים : כדלהלן
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זיקה עם המשמעותי ביותר בישראל וביהדות ו" עוגן"ה

 מעורבת לאומיות-טרנסעין כ –מסוימת לארצות ההגירה 

טרום "בוצת  קנמצאים חברי בקצה השני. בזהות לוקאלית

אך פחות (לישראל באופן משמעותי  יםהקשור, "צבר

 עם העם היהודי ועם ארצות ההגירה יםוהפחות מזוה) "צבר"מ

 תנמצא בתווך.  הזהות התפוצתית בעיקריבעל, ותושביהן

המאופיינים באיזון הרב ביותר במרכיבי , קבוצת האחרים

ותם  בשל הי,הבולטת מכולן לאומיות-טרנס או ב,הזהות שלהם

מזוהים באופן הרב ביותר עם ארצות ההגירה ובמידה הפחותה 

   .ביותר עם ישראל
  

סטיות ( ממוצעים -מקומה של ישראל ומוקדי זהות . 6לוח 
 ומובהקות ,מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )תקן

  )ANOVAמבחן (ההבדלים בין הקבוצות 
  

גרעין   המשתנה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

ת לגור /שוקל
  בישראל

4.61 
)0.65(  

4.22 
)1.12(  

2.83 
)1.33(  

**  

מדבר על 
ישראל עם 

 חברים ומשפחה

4.68 
)0.56(  

4.51 
)0.77(  

3.77 
)1.10(  

**  

ת לגבי /מעודכן
 הנעשה בישראל

4.13 
)0.92(  

3.87 
)1.09(  

3.58 
)1.11(  

*  

רואה בישראל 
מקור גאווה 

ליהדות צפון 
  אמריקה

4.56 
)0.72(  

4.31 
)0.84(  

4.00 
)1.01(  

**  

ה קשר /מרגיש
גורל ועתיד עם 

זה של העם 
  היהודי

4.06 
)1.09(  

3.60 
)1.11(  

3.65 
)1.41(  

*  
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   המשך- 6לוח 
גרעין   המשתנה

" צבר"
N=84  

טרום "
" צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

ה קשר /מרגיש
גורל ועתיד עם 

זה של העם 
  אמריקני/הקנדי

2.16 
)1.06(  

2.02 
)0.98(  

2.89 
)1.21(  

**  

ה קשר /מרגיש
גורל ועתיד עם 

זה של העם 
  בישראל

4.28 
)1.04(  

4.17 
)1.02(  

3.60 
)1.34(  

**  

ה רגשית /קשור
  לישראל

4.81 
)0.41(  

4.65 
)1.10(  

3.99 
)1.14(  

**  

ה רגשית /קשור
  קנדה/ב"לארה

2.95 
)1.12(  

2.46 
)1.09(  

3.48 
)1.20(  

**  

   P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של *        לא מובהקהבדל= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של ** 

  

ממדי הזהות השונים נבדקו על , 6בהמשך ישיר לממצאי לוח 

להוויה : חזר על עצמושוב והדפוס , ידי שאלות נוספות

טרום "היהודית יש חשיבות רבה בשתי הקבוצות של צבר ו

טיית התקן הנמוכה יותר ס( ופחות בקבוצת האחרים ,"צבר

 מעידה על תמימות דעים "טרום צבר" ו"צבר"משתתפי בקרב 

קנדית חשיבות פחותה /להוויה האמריקנית). רבה יותר

סטיית התקן  ("טרום צבר" בעיקר בקרב משתתפי ,בהרבה

הנמוכה יותר מעידה גם על תמימות דעים גבוהה יותר בקרבם 

בולטת . קרב האחריםהגבוהה ביותר בהיא  ו,)לגבי משתנה זה

 "טרום צבר" של משתתפי מאודהזהות הישראלית הגבוהה 

 אך משתנה זה לא נבדק עבור ,בהשוואה למשתתפים האחרים

 שלא נכלל בלוח , ממצא נוסף).7לוח  ("צבר"גרעין משתתפי 
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טרום "מצביע על כיוון דומה לזה שנמצא בקרב משתתפי , 7

 8קה לאחר גיל מי שהגיעו עם הוריהם לצפון אמרי: "צבר

 ציינו כי להוויתם כישראלים חשיבות ,)מקרב כל המשיבים(

 78%(בהשוואה לאלה שהגיעו לפני גיל זה , מאודרבה 

שציינו כי ההוויה חשובה להם ,  בהתאמה50%-בהשוואה ל

הזיקה , 'דור וחצי'גם אם מדובר על , כלומר). במידה רבה

, ר יותרגרו בגיל מבוגילישראל חזקה יותר בקרב אלה שה

  .לפחות בהקשר הישראלי
  

סטיות ( ממוצעים -יחוס חשיבות לממדי זהות שונים . 7לוח 
 ומובהקות ,מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )תקן

  )ANOVAמבחן (ההבדלים בין הקבוצות 
  

גרעין   ממד הזהות
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
 ההבדלים

 4.28  ה/להיות יהודי
)0.85(  

4.24 
)0.99(  

3.90 
)1.16( 

*  

 4.87 לא נבדק  ת/להיות ישראלי
)0.33(  

3.63 
)1.29( 

**  

להיות 
  קנדי/אמריקני

2.96 
)1.16(  

2.78 
)1.10(  

3.44 
)1.12( 

*  

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *     הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 

  

ם כשייכים לקבוצה אתנית לגבי שאלה כללית אודות הרגשת

נמצא כי הקבוצה אליה חשים שייכות רבה היא , כזו או אחרת

 ,יחד עם זאת. ואחריה קבוצת היהודים, קבוצת הישראלים

בעוד תחושת . ישנם הבדלים בולטים בין הקבוצות בהקשר זה

ההשתייכות הגבוהה ביותר לקבוצת הישראלים היא בקרב 
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פי הקבוצה האחרת משתת, "צבר" ו"טרום צבר"ת וקבוצ

 התחושת הקשר ליהודים גבוה. חשים פחות שייכים לקבוצה זו

 היא הגבוהה "צבר" אך בקבוצת ,באופן דומה בכל הקבוצות

 היהודיות דומ-שייכות לקבוצות לאהגם תחושת . ביותר

אולם בכל ,  כללה גבוהה איניא וה,בהשוואה בין הקבוצות

-לקבוצת הלא חשים שייכות "יםאחר" התקבוצחברי , זאת

 שהתבצעה ,בבדיקה נפרדת. יהודים במידה הרבה מכולם

לפי גיל הגעה , בקרב כלל ילידי ישראל בקרב המשתתפים

 לפיו מי ,נמצא הבדל מובהק אחד בהקשר זה, לצפון אמריקה

 חש קשר מועט יותר ,8שהגיע לצפון אמריקה לאחר גיל 

עיר  בהשוואה לקבוצה שהגיעה בגיל צ,קנדיםללאמריקנים או 

שציינו כי ,  בהתאמה12%- בהשוואה ל4%(למדינות אלה 

  ).מאודהם חשים כך במידה רבה 
  

הקבוצה האתנית הבאה שאליה חשים תחושת שייכות היא זו 

 בולט ההבדל ,באופן כללי. קנדיםככאמריקנים או , האזרחית

בתחושת הקשר המועטה כאמריקנים או כקנדים לעומת זו 

ההשתייכות תחושת . יהודיםכושחשים המשתתפים כישראלים 

אך , קנדים בינונית בעוצמתה בכל הקבוצותככאמריקנים או 

קבוצת הישראלים האחרים היא זו החשה במידת ההשתייכות 

סטיות התקן השונות מעידות על הבדלים בין . הרבה ביותר

 בתשובות מאוד הומוגנית "טרום צבר"קבוצת : הקבוצות

יהודיות - לקבוצות לאלגבי שייכות) סטיית תקן נמוכה(

 הומוגנית בהקשר של תחושת "צבר" קבוצת ;וישראליות
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 בעיקר מאוד קבוצת האחרים הטרוגנית ;שייכות יהודית

   .בהקשר של שייכות ישראלית
  

יהודים היא זו שתחושת הקשר עמה היא המועטה -קבוצת הלא

לפיו , הדפוס המסתמן כאן דומה למה שכבר הוצג קודם. ביותר

 ממוקדת "טרום צבר"נית של משתתפי זהותם האת

לאומיים במרכיבי - הם יותר טרנס"צבר"משתתפי , בישראלים

ביותר מכל " המאוזנים"והישראלים האחרים הם , הזדהותם

מזדהים עם הם  –לאומית - מבחינת זהות טרנס,הקבוצות

יהודים ועם אזרחי המדינה בה -עם לא,  עם יהודים,ישראלים

  ).8לוח (הם חיים 
  

 ממוצעים -הזדהות עם קבוצות אתניות שונות . 8 לוח
 ,מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )סטיות תקן(

  )ANOVAמבחן (ומובהקות ההבדלים בין הקבוצות 
  

גרעין   המשתנה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
 ההבדלים

ת או /אמריקני
  ת/קנדי

2.96 
)1.17(  

2.53 
)1.34(  

3.57 
)1.21(  

**  

 4.31  ה/יהודי
)0.88(  

4.17 
)1.04(  

4.10 
)0.99(  

  מ.ל

 1.18  ה/לא יהודי
)0.62(  

1.12 
)0.45(  

1.26 
)0.74(  

  מ.ל

 4.46  ת/ישראלי
)0.68(  

4.68 
)0.56(  

3.76 
)1.23(  

**  

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *    הבדל לא מובהק= מ .ל  
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של **   
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בקרב תחושת הדמיון , אודות הזדהות אתניתבהמשך לנאמר 

וזו הקיימת , ליהודים מצפון אמריקה בינוניתכל המשתתפים 

טרום "בעיקר בקרב (יהודים שם אף נמוכה יותר -כלפי לא

 ,לאומיים-קבוצת האחרים הם יותר טרנסחברי ). "צבר

ותחושות הדמיון שלהם מאוזנות כמעט לחלוטין בין הקבוצות 

 מאופיינות בהזדהות אתנית "צבר"צות שתי קבו. השונות

בחלוקה לפי גיל , בנוסף). 9לוח ( לאומית-תפוצתית וטרנס

 8משתתפים שהגיעו לשם בגיל , הגעה לצפון אמריקהה

 מזוהים באופן משמעותי יותר עם התפוצה ,ומעלה

גרו בגיל י בהשוואה לאלה שה,הישראלית ביעד ההגירה

 שחשים ,ה בהתאמ38%- בהשוואה ל67%(צעיר יותר 

  )."מאודבמידה רבה "דמיון לישראלים אחרים 
   

 ממוצעים -תחושת דמיון לקבוצות אתניות שונות . 9לוח 
 ,מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )סטיות תקן(

  )ANOVAמבחן (ומובהקות ההבדלים בין הקבוצות 
  

גרעין   הקבוצה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

יהודים בארץ 
  מגוריך

3.15 
)1.13(  

3.21 
)1.15(  

3.37 
)0.97(  

  מ.ל

יהודים 
  בישראל

4.07 
)0.79(  

4.17 
)0.95(  

3.54 
)1.14(  

**  

ישראלים 
אחרים בארץ 

  מגוריך

4.19 
)0.84(  

4.62 
)0.64(  

3.57 
)1.06(  

**  

יהודים -לא
 בארץ מגוריך

2.81 
)0.91(  

2.55 
)1.17(  

2.96 
)0.97(  

  מ.ל

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *     לא מובהקהבדל = מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 
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טרום "כולל אחת מ(מראיונות עומק שהתבצעו בקרב האחרים 

ממצאים בעולה תמיכה ברורה , "צבר"גרעין ומשתתפי ) "צבר

אודות תחושות הזהות וההזדהות , הסטטיסטיים שהוצגו עד כה

-תחילה את המאפיינים הטרנסנתאר . של הקבוצות השונות

  . אחריהם זהויות תפוצתיות ומקומיותללאומיים ו
  

 ,ו תשובות המעידות על כךספק" האחרים"המרואיינים 

 ומתוך כך זהות ,שחלקם מתארים שייכות לקהילה אחת ברורה

. קנדית/בדרך כלל יהודית או מקומית אמריקנית, אחת ברורה

  :למשל
  

 אנחנו נמצאים כשאנחנו .לקהילה הישראלית פה בטורנטו"
  )יוני..." (יוצאים כל החברה

 
 "I am a die hard American, I'm an American 
through and through " (Joseff) 
 
"The majority of my friends are Jewish, mainly 
because I grew up in a very Jewish area…I went 
to 90% Jewish population, so I stayed closest to 
that core of people" (Shira) 

  
"I identify as being Canadian… I don't identify as 
being Israeli" (Jeffrey) 
 

מרואיינים האחרים תארו זהות כפולה או מפוצלת החלק מ

 חלקם דווחו על פיצול ,בתוך קבוצה זו. המכילה כמה מרכיבים

 וחלקם ,יבים השוניםאשר מעיד על מתח בין המרכ, בזהות

תארו את מרכיבי הזהות השונים כשלמים ולא כסותרים זה את 
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,  ישראליים התייחסו המרואיינים למרכיב,בכל המקרים. זה

לא נמצא מכנה משותף אחד . יהודי ואמריקני במינונים שונים

  : מלבד ההתייחסות לכמה מרכיבים בזהות,גורף לכולם

"As much as I'm an American, I'm Israeli" (Shuly) 
 
"I would consider myself an American… well 
that's funny because my name is Darren and 
Darren is the American, Itzik is Israeli…my mom 
has never said the word Darren to me once – she 
only calls me Itzik… close family and friends call 
me Itzik . When I'm with my American friends I'm 
Darren. So there's two people, when I'm Darren 
I'm an American, American Jew. When I'm Itzik 
I'm an Israeli…" (Darren) 

  

 ציינה את תחושת שייכותה "טרום צבר"משתתפת אחת מ

בדומה לממצאים אודות הקבוצה שהשיבה (הברורה לישראל 

  :במילים הבאות) לשאלונים בהקשר זה

Culturally, Israel, but language wise, I feel like 
America is where I express myself best, and that's 
why I'm doing this in English… and I feel I don't 
fit here really. But in Israel I can make jokes and 
be myself and not have to worry about people 
judging me. And that's probably it… most at home 
is probably Israel" (Shir). 

  
  ?היכן מרגישים בבית

מדובר בדרך " חונ" במילה :"בבית"ל" חונ"יש להבחין בין 

שיש בו ממד " ביתב" לעומת ,כלל בהקשר כלכלי או חומרי

לגבי תחושת שייכות שביטויה הסימבולי הוא . רגשי יותר
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מחצית המרואיינים מקבוצת האחרים ציינו את , "בית"במילה 

  :ב או את קנדה כביתם"ארה

"Canada … because this is where my roots are, 
where I was born, everything I know from… it's 
comfortable, it's safe… that's about it" (Jeffrey)  

  

 "בבית"אמרו שהם מרגישים ) 31%(ששה מהמרואיינים 

  :קנדה או בב"בישראל ובארה
  

איפה אני מרגיש ,  אני מרגיש קרוע בין העולמות,כמו שאמרתי"
ע למצב  אני מרגיש שאני מגי. אני מרגיש בבית בשניהם?בבית

  )יוני( ..."שאני אומר שיש לי שני בתים
  

  .את ישראל כביתם ציינומקבוצת האחרים רק כשני מרואיינים 

בכללם (בשונה מעט מהתמונה העולה מראיונות עם האחרים 

הציגו בעיקר  "צבר"משתתפי  ,)"טרום צבר"מרואיינת אחת מ

ביטויים . ם ואמריקנייםיזהות מרובה המכילה חלקים ישראלי

 ,אמריקני –בישראל  ","חצי חצי", "גם וגם"יחים הם שכ

 ,מרואייניםשני (מיעוט המרואיינים ". ישראלי –ב "ובארה

העדיפו צד אחד על פני האחר )  מהמרואיינים13%המהווים 

חלק מהקהילה " והשניה ענתה "ישראלי"אחד ענה (

  )."היהודית
  

  :"צבר"משתתפי להלן דברי המרואיינים מקרב 
  

 , כשאני שם אני מרגישה יותר ישראלית,ערבוב כזהזה באמת "
  )ינור" (תאמריקניופה אני מרגישה יותר 

  
כי כל החיים שלי גדלתי שם אבל הרגשתי גם כמו , גם וגם"

אכלנו אוכל , ה תמיד ישראליתתהתרבות של הי, ישראלית
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 גם כשהייתי . אז הרגשתי ישראלי, היו חברים ישראלים,ישראלי
 וכל פעם שביקרתי פה , הרגשתי בבית, גרתי פה שנה,פה

  )נורי" (הרגשתי שאני שייך לפה
  
 שאני ...זה בא לידי ביטוי... ברור שזה חזק, ישראלי"

  .)עמרי ע( ..."םאמריקני םהסתובבתי עם ישראלי
  
אז ... אני מאוד מזדהה עם התרבות הישראלית והזהות היהודית"

אבל זה ...ק שלי מאוד מאוד חזאמריקניאני מרגישה את הצד ה
וכשאני ...  כשאני באמריקה אני מרגישה מאוד ישראלית...מוזר

  )סיגל( ..."תאמריקניכאן אני תמיד מרגישה 
  

, "חובנ"או  "בבית"כאשר התבקשו לציין היכן הם חשים 

 ואז הנטיה ,היתה פעמים רבות כלכלית" חונ"הקונוטציה של 

  :ב"ח כלכלית לישראלים בארהומדוע נהיתה לענות 
  

 אני יודע מהחברים שלי שגרו פה כל .החיים מאוד נוחים, כן"
 אפילו ,התנהלות,  צורת החינוך... שלא מקבלים בארץ,החיים

  .)עמרי ע" (של המקצוע ודברים כאלה
  
 באנו : אומרים, מרגישים שמחים,אני מרגיש שכולם באים"

 , כמו אבא שלי, אבל אחרי זמן הם רוצים לחזור.לעשות כסף
 ממש יותר , היו לו חיים טובים, היה שמח שםבהתחלה הוא
 אני לא יכול לגור :אבל אחרי זמן הוא אמר לי... טובים מפה

 זה . והוא מנסה לחזור בחזרה לפה, אני רוצה לחזור לארץ,פה
 יש הרבה ישראלים .הוא בא לפה וגם שם, קשה בגלל העסקים

שבים  כי היום כולם חו,זה חבל...  יום אחד אני אחזור:שאומרים
  )נורי" ( זה משפיע עליהם והם נשארים,על כסף

  
 ,"?היכן הם מרגישים בבית" בתשובה לשאלה ,לעומת זאת

התשובות נטו להתייחס למרכיבים תרבותיים ישראליים מול 

קירבה , גסות מול נימוס,  כגון חום מול קור,אמריקניים
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 , האלמנטים הישראלייםתוך העדפת, ואינטימיות מול ריחוק

  :בו בישראל לר"בבית"מרגישים יותר עולה ש מכאןו
  

למרות שאת רוב ,  בישראל אני מרגישה יותר בבית,אין ספק"
 הרגשתי כשהו אי.ב" הייתי בארה, ילדה,החיים שלי בתור אשה

 תמיד היה , יש לי חברות, למרות שהסתדרתי,שמשהו חסר לי
 חלק מהסיבה שבסוף החלטתי לא ללכת ...לי חסר משהו

  )עדן" (טה ולבוא לארץלאוניברסי
  

"Like, in America everyone's just really nice and 
fun and close, bur here you like, make a 
connection with someone and they're like your 
family. Like, l've only known these girls for like, 
the past couple of months, and I love them to 
death. And like, I love of course my friends back at 
home, but like – we're just like so much closer…" 
(Jenna) 
 

 אם אני חוזר : אני חושב כל הזמן.אני מרגיש יותר שייך לפה"
 מה אני יכול לעשות . ושם זה הבית, גם זה בית...הביתה, הביתה
 זה כל , זה מוכר,ה תמיד הביתאבל שם ז, שני בתים, כן... ?שם

 אבל , העבר שלי, החיים שלי, כל מה שאני מכיר,מה שאני יודע
  )ירדן" (באמריקה... אני לא מרגיש בבית אמיתי

  
 יש הרבה ,אי אפשר למחוק אחד... יותר בבית פה בישראל"

 שאני חושבת שחסר ...)ב"בארה(דברים טובים שקיבלתי שם 
 אני הרגשתי ,גם למרות שפה חמים ...הרוגע, לישראלים הנימוס

 בגלל שזה כל ,ב"שאנשים פתוחים להרבה דברים שונים בארה
 וגם לחיות תקופה , ופה זה פחות מקובל,כך ערבוב של תרבויות

 זה היה ...ארוכה בלי לחץ של מלחמה זה מאוד משפיע לדעתי
 ,פה זה יותר בלאגן , בריכה, דשא, והכל נשמע יפה,לגדול כזה
אני נהנית מכל ...  מרגישים את החיים פה, החייםאבל פה זה

  .)ינור" (אנשים חמים... הדברים שאפשר לקבל פה
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  הבניית זהות והזדהות ישראליות 

המחשת שם  ל,בחלק זה של הדוח נתבסס על ראיונות העומק

בנוסף לאלה ,  ולהבניית הזהות הישראליתתהדרכים לשמיר

תח בממצאי נפ.  על השאלוניםותשהוצגו קודם ומבוסס

המרואיינים תארו מגוון  .ישראלים אחריםראיונות העומק עם 

 אם כי לא כולם דווחו כי ,דרכים לשמור על זהות ישראלית

הדרכים . הם פועלים לשימור הזהות הישראלית שלהם עצמם

, מופעי תרבות, נסיעות לישראל :לביטוי ושימור הזהות הן

חוגגים יחד את , רשירה בציבו, ריקודים, צריכת מזון ישראלי

, מפגשים עם ישראלים, התעדכנות בחדשות מישראל, החגים

שימוש בסמלים , צפייה בטלוויזיה ישראלית, דיבור עברית

קשר , הפגנות תמיכה בישראל, פעילות בצופים, כגון חמסה

 .עם קרובים מישראל וציון טקסים ביום הזיכרון ויום השואה

)  מהמרואיינים26%המהווים , כחמישה(חלק מהמרואיינים 

מבטאים את הזהות הישראלית שלהם בעוצמה ובגאווה 

  :ומרגישים כשליחים של ישראל בכל מקום
  

"I think for me, like, making sure that I go to Israel 
and making sure that whenever anyone has a 
question about Israel, or like, when there was a 
war, recently, like a lot of people came up to me 
and asked questions. I made sure like, I knew the 
answer. I'd call my mom… listen … and that's kind 
of my way of being an ambassador of sorts for the 
country" (Shaina) 
 

יות אינם מבטאים ישראל) כארבעה(חלק נוסף מהמרואיינים 

 או חשים אמביוולנטיות כלפי ישראליות ומעבירים ,כלל
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 שולי ,למשל. פועלים אחרת מהםהביקורת כלפי ישראלים 

מספרת על ביקורת שלה כלפי ישראלים וסדרי העדיפויות 

  : אך במקביל מעריכה אותם ורוצה להדמות להם,שלהם
  

"They don't have a penny to their pocket but yet 
they need to have the best cars, wear the best kind 
of clothes to show, and that's not me…I just feel 
they're trying to prove a point here ... they're like a 
show off…I guess it's just their mentality…I feel 
like an Israeli, like if I – I think Israelis and 
Americans, a lot of it is because they go to the 
army and they mature faster, and they see things 
that we don't see. We hear about it, but we're not 
actually going through it… and they're stronger 
willed, we're not…I feel it's very important to take 
her (her daughter) to Israel, you know, I think it's 
going to change her way of thinking of stuff" 
(Shuly) 

  

  : וזף מדווח כי אין לו זהות ישראלית כלל'ג

"I have one identity. I'm an American immigrant. I 
was born in Israel, but I view myself as American 
citizen, I'm from America, I don't know anything 
else" (Joseff) 

  

 , גם הקשר לישראל נחלק לכמה סוגים,כמו בזהות הישראלית

וכלה )  מרואיינים3(ישראל עם  מאוד מועט קשרמהחל 

 5(תוכנית לעבור לישראל בבנסיעות לישראל בכל שנה ו

בתווך נמצאים אלה שמרגישים קשר כלשהו ). משתתפים

 וגדלו בבית ,י פעם או נסעו רק כילדיםנוסעים מד, לישראל



 לילך לב ארי                     

 

76

 ציינה את הזהות "טרום צבר"משתתפת ב .שאוהד את ישראל

  :הסימבולית שלה עם ישראל במלים הבאות
  

"Israeli wise, I just know that I always think of 
Israel, and my locker is full of Israeli flags, and 
there's even pictures of captured soliders – Gilad 
Shalit is in my room – there's a big poster of 
him…"(Shir)  

  

אינה " האחרים"הזהות הישראלית של קבוצת , לסיכום

בצד אחד של הרצף ניתן למקם מרואיינים בעלי זהות . אחידה

מהצד . מרגישים כישראלים לפני הכלה, ישראלית מובחנת

א מרגישים ישראלים כמעט  מרואיינים של- השני של הרצף

.  וישראלכלל ומביעים עמדות ביקורתיות כלפי ישראלים

יש , מרבית המרואיינים נמצאים במקומות שונים על פני הרצף

להם זהות ישראלית אך לעתים היא במקום השני או השלישי 

יהודית שלהם -אחרי הזהות היהודית והמקומית הלא

ם התנגדות לזהות ישראלים אלה מביעי). קנדית/אמריקנית(

לא מתעלמים ממוצאם הישראלי אך , ישראלית ברורה

חלק , מתייחסים אל המוצא כחלק מהמורשת התרבותית שלהם

אינו משחק תפקיד הוא  שיש ערך בשימורו אך ,מהעבר

נחקרי ). אתניות סימבולית(משמעותי מאוד בחיי היום יום 

 פעילים בשימור, הנוטים לכיוון הישראלי" אמצע הרצף"

ובהבניית הזהות הישראלית התפוצתית שלהם ופעילים 

  . אך לא בעוצמה או באינטנסיביות רבה,בקהילה ישראלית
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 ,ישראלים על זהות ישראליתשומרים כיצד " ,על השאלה

 "צבר"מרואייני ענו , "?וכיצד הם עצמם שומרים על זהות זו

בתיאור מגוון , האחריםבקבוצת באופן דומה לזה שהשיבו 

הם ציינו בילויים . שמור על זהות ישראליתדרכים ל

מופעי צפיה ב, מסעדות ישראליות, בתי קפה, במועדונים

טלוויזיה ישראלית בבסרטים ו, םיתרבות של אמנים ישראלי

רבים הדגישו גם היבטים כמו . והאזנה למוסיקה ישראלית

 כאשר ,ים בבתיםיצריכת מזון ישראלי ובישול מאכלים ישראל

ו דברהמרואיינים . לדעתם, י נוסף לישראליותאירוח הוא ביטו

רבות על ארוחות משותפות של ישראלים כדרך לחגוג את 

 תארו מפגשים תכופים עם משפחות ,החגים וערבי שבת

הקשר עם ישראלים . חברים של הוריהם, ישראליות אחרות

 תואר כמחזק מאוד , שניתןכלאחרים והניסיון להיות יחד כ

  . ה על זהות ישראליתומשמעותי ביותר בשמיר

שמירה על קשר רציף עם ישראל צוינה כמחזקת את הזהות 

 באה לידי ביטוי בנסיעות קשרשמירה על ה. הישראלית

 מרבית המרואיינים ביקרו בישראל בכל - שנתיות לישראל

קיץ למשך תקופה ארוכה ושמרו על קשר עם קרובים וחברים 

תעדכנות שוטפת המרואיינים מדווחים על ה, כמו כן. מישראל

בחדשות מישראל ושיחות רבות הנוגעות לפוליטיקה 

 סופרו ,בנוסף. מצבה הביטחוני של ישראללהישראלית ו

ובאופן גורף ניתן , סיפורים רבים על ישראל במרבית הבתים

  .לומר כי תארו את ישראל באור חיובי
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את זהותם הישראלית ביטאו המרואיינים באמצעים פיזיים 

שימוש , בישת חולצות עם כיתוב בעברית למשל ל,שונים

כתובת קעקע  - ובמקרה אחד ,בחפצים עם מגן דוד או חמסה

 מציינים רבים מהמרואיינים גאווה ,למעשה .של דגל ישראל

כך ל יחד עם חשיבות ,במוצא ובזהות הישראלית שלהם

חשוב לציין שחלק מהמרואיינים . שאחרים ידעו את מוצאם

 ביטויים ,"מור הזהות הישראליתאמצעים לשי" תחת ,ציינו

חגיגה של החגים וארוחות ערב , דתיים כגון הליכה לבית כנסת

   :שבת

 מכל , הייתי אומר...יש כאילו מספיק, הייתי אומר? כישראלים"
 מסתובבים , זה הכי קל לעשות את זה שם,המקומות בעולם

יש מיליון ,  שומעים עברית יותר מאשר בתל אביב,ברחוב
 וארוחת 'ארומה', שעושים פה חומוס...קיימות את המקומות שמ

 יש את , יש את התרבות, יש את ההופעות...בוקר ישראלית
  )רון" (יש הכל, צריכים פשוט להשתתף, הסרטים

 שאבא שלי תמיד היו לו חברים ישראלים ...ממה שאני יודע"
 בשכונה שלי הרבה ... והם עושים ארוחות שבת ביחד,מסביב
 הם ,יש חנויות שמוכרים אוכל ישראלי, ישראלים הרבה ,דתיים

 לאבא ...תמיד מביאים את זה הביתה וככה שומרים על הקשר
 כדי שיוכל לראות חדשות ,שלי תמיד היה ערוץ מישראל

  )נורי" (מישראל

 יש לי ...זה גם תלוי מי,  זה קשה... הרבה פלאפל,כל הזמן"
לתנועת  הצטרפו ,חברים שכדי לשמור על הזהות הישראלית

 , שמרו על השפה העברית והסלנג, שזה בעיקר ישראלים,נוער
 המשיכו ,ויש כאלה שפשוט שמרו את זה בצורה מאוד אישית

 התחברו לטלוויזיה ישראלית או ,לשמוע מוזיקה ישראלית
  )סיגל" ( זה מאוד תלוי...שבילו את הקיץ בארץ
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 ,חלק קטן מהמרואיינים היו פעילים בקבוצות למען ישראל

וקבוצות סטודנטים ) שני מרואיינים(כגון במסגרת תנועת נוער 

מרואיינים אלה זיהו את עצמם ). מרואיין אחד(למען ישראל 

  :בצורה חזקה ויוצאת דופן עם ישראל
  

 כל הזמן , הייתי כזאת גרופית של ישראל,כל מה שעשיתי"..
היינו לומדים על , הייתי מדברת על זה בשיעורי היסטוריה

הייתי פשוט הנציגה הרשמית , שר הייתי זורקת דברים י,השואה
  )הדר..." (של ישראל

  
 יהחברים של, שזה לא הבית שלנו... כל הקטע של לזכור"...
 ,םאמריקניהיו לי חברים שהרבה יותר התערבבו עם ... תמיד

   ..)עומרי ע" (זה לא הבית...אבל אני יודע ש
  

  שימוש וידיעת השפה עברית

ם שימוש בשפת ֵאבת אתנית קשור חלק מזהות והזדהו

 תדירות ,"טרום צבר"מסתבר כי בקרב משתתפי . וידיעתה

 שציינו ו מזההשימוש בשפה העברית בבית ההורים גבוה

ה בהשוואה לישראלים ה ובעיקר גבו,"צבר"גרעין משתתפי 

שפחות ממחציתם ציינו כי בבית הוריהם שוחחו , אחרים

השפה העברית על בוריה גם ידיעת ). 10לוח ( בעיקר בעברית

ממחצית יותר , "טרום צבר"מאפיינת שני שלישים ממשתתפי 

עובדה זו .  ורק שליש מקרב הישראלים האחרים"צבר"מ

 "טרום צבר" להיות מרבית משתתפי קבוצת , כמובן,קשורה

 ,הגעתם המאוחרת יחסית לצפון אמריקהל וכן ,ילידי ישראל

  .שלאחריםודאי  ּו"צבר"גרעין בהשוואה למשתתפי 

  



 לילך לב ארי                     

 

80

ומובהקות ההבדלים בין ) באחוזים(שפה עברית . 10לוח 
  )Chi2 מבחן(הקבוצות 

  

גרעין   המשתנה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81 

מובהקות 
 ההבדלים

שפת דיבור 
עיקרית של 

  ההורים 

      **  

    28  8  27  אנגלית
    44  87  71  עברית

    28  5  2  שפה אחרת
ידיעת השפה 

  העברית 
      **  

ת /קורא, כלל לא
  ה/אך לא מבין

0  0  8    

ה אך לא /מבין
  ה לדבר/יכול

1  0  8    

ה לנהל /יכול
  שיחה פשוטה

14  3  16    

ה לשוחח /יכול
  באופן שוטף

24  17  21    

ה לקרוא /יכול
  ולכתוב

5  12  13    

ת שליטה /בעל
  מלאה בשפה

56  68  34    

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *    הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 

  

 15למעט שניים מתוך כלל  ("צבר"ב המרואיינים מור

כי הוריהם נהגו לדבר , דווחו בראיונות עומק) המרואיינים

המרואיינים . השפהידיעת ברית על מנת שישמרו על עעמם 

ב ובקנדה שמרו גם הם על שפתם ודברו " בארה'דור וחצי'בני 

המרואיינים . ם ועם חברים ישראליםעברית עם בני משפחת

ספרו שהוריהם היו פונים ו, ו פחות עבריתדברבני דור שני 
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בני הדור השני . הם היו עונים באנגליתאך אליהם בעברית 

החלו לדבר עברית בעיקר בעת ההגעה לישראל במסגרת 

  ."צבר"גרעין 

  

  תוהבניית זהות והזדהות יהודי

-יית הזהות האתניתבו תארנו את הבנ שהפרק-בדומה לתת

 את ,לאור ראיונות העומק ,כעת נבחן ,ומרכיביה ישראלית

 ושמירת גבולות הקבוצה  הזהותמרכיביאת , הזהות היהודית

נפתח בממצאי . יהודית המקומית-האתנית מול הסביבה הלא

 כי בדומה מסתבר. ישראלים אחריםראיונות העומק עם 

ת המרואיינים זהותם היהודית של מרבי, לממצאים הכמותיים

אם זו (דומיננטית וברורה יותר מהזהות הישראלית , יציבה

 היהדות חשובה והם גאים ,עבור מרבית המרואיינים). קיימת

חגיגת : מבטאים אותה במגוון דרכיםו בזהות היהודית שלהם

, ארוחות שבת, הדלקת נרות שבת, הליכה לבית כנסת, החגים

רצון להסביר על , דיבור בעברית, חבישת כיפה לבית הספר

פעילות ,  קורסים ביהדותמידתל, החגים לאנשים ששואלים

עידוד הילדים להשתתפות , שמירת שבת, בקבוצות יהודיות

פירוט (פעילות בקהילה היהודית , "חץ וקשת"במחנות 

. וחינוך הילדים במסגרות דתיות ולערכים יהודיים) בהמשך

  :ואיינים כפי שבוטאו על ידי המר,להלן מספר דוגמאות
  

  )מיאמימרועי " ( אנחנו גאים... זה הכל,אנחנו יהודים"
  

"Eight grade I stepped up and became a leader 
with Tfilot and everything…I'm a very proud Jew 
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that knows a lot about Judaism and knows a lot 
about the Hebrew culture… like I'm very open… 
my nickname in freshman year was like the big 
Jew…"(Adam) 
 
"The older I get the more I get related and closer, 
and more, I guess – curious about my Jewish 
religion and my roots, and my culture… I wouldn't 
say I'm a religious person. I would say I keep 
kosher. I do say "Shma Israel" every morning, this 
is the way I was raised, and this is the way I try to 
keep it" (Darren) 
. 
"it's, you know, being in a predominantly non –
Jewish area and having some people around me 
feel that… not lose who I am. It's very special 
being Jewish, cause it's not so common here… but 
because I follow the holidays more and I practice 
it more in ways so that I don't forget who I am and 
that's why it's very special to me" (Dana) 
 
 

חלק קטן יותר מהמרואיינים דווחו על כך שהם פחות מחוברים 

ם הם מודעים לקיומה אך לא מעניקי, הודית שלהםלזהות הי

  :לה מקום משמעותי בחיי היום יום

 "I don't practice my Judaism" (Shira) 

"I don't advertise it but I don't hide it" (Robyn) 
  

  : ציינה באופן דומה"טרום צבר"המרואיינת מ
  

"Judaism never really ran in my family… I don't 
really do Shabbat or go to temple. I go to Yom 
Kippur but I don't go into the temple actually… I 
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don't know, it's not something that really was big 
in my life, or ever never was" (Shir) 

  

 את הדרכים הבאות לביטוי  ציינו"צבר"גרעין משתתפי 

חגיגת החגים , ליכה לבית כנסתה :ושימור זהותם היהודית

 יםלימוד, שמירת כשרות, שמירה על מסורת, ואירוח בחגים

 למדו בבית ספר 15 מרואיינים מתוך 6(בבית ספר יהודי 

 - מרביתם בבתי ספר המשתייכים לזרם קונסרבטיבי , יהודי

, דיבור על יהדות, תפיסת עולם יהודית, ")סולומון שכטר"

עריכת , בת מצווה/ חגיגת בר,Sunday school-השתתפות ב

  .  מגן דודגוןקידוש ושימוש בסמלים יהודיים כ
  

המעבר , 'דור וחצי'חשוב לציין שעבור רב המרואיינים בני 

הם טענו . מישראל לצפון אמריקה לווה בחיזוק הזהות היהודית

, כי בישראל נהגו להקפיד פחות על מנהגים ומסורת יהודיים

 יש לציין כי שמירה על .בעיקר על הליכה לבית כנסת

 חלקם .אלמנטים יהודיים בזהות אינה נחלת כלל המרואיינים

מספרים כי אינם נוהגים על פי מסורת כלשהי מלבד חגיגת 

  .החגים היהודיים
  

מרבית המרואיינים ציינו כי הם מרגישים גאווה , לבסוף

הם מדברים עליה , חשוב להם שידעו על זהותם, ביהדותם

 מספרים , גם במקרה של הזהות היהודית.ומפגינים אותה

ישראלית חזקה מקל המרואיינים כי קיומה של קהילה יהודית ו

  :על שמירת הזהות
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לא שיש הרבה ילדים ... אני גאה להיות המיעוט בעולם הזה"
בבוקר ...  לא יודעים איך לעשות,מכירים את עצמם בכלל

 בגלל ,י אני מבין אותם לגמר...מרגישים שונים כי הם יהודים
 ,זה מה שיש...  ששנים לא מחוברים ליהדות ולישראל,המצב

  )ירדן" (אני גאה בזה
  
- יש כאלה ששולחים ל, שולחים את הילדים לבית ספר יהודי"

Sunday school ,או כאלה ששולחים ,שלא כל כך מאמינים 
, היא שומרת כשרות, משוגעת,  כמו אמא שלי,לבית ספר יהודי

 כל מיני דברים , והחמסה על הקיר,יש כלים של בשר וחלב
 ,ב" היא מנסה להעביר מישראל לארה,שהם תרבות של ישראל

  )דניאל" ( זו תרבות יהודית,וזה לא רק תרבות ישראלית
  
 , נהיינו מסורתיים, התחברנו ליהדות,ומאז שבאנו לאמריקה"

 , ובתקופה הראשונה עברנו הרבה בתי כנסת,קונסרבטיביים
 הייתי ... ממש מגניב כזה, שמנגן בגיטרהרבי, רפורמי, ד"חב

אז עברתי לבית ספר ... אקדמי בבוסטון-שם בבית ספר קדם
 היה שיעור על שעה חמש עד שמונה ואז בימי ראשון מ,ציבורי

 ,בשיעורים תמיד דברתי על ישראל... יהדות ודינים שממש
 הדעות , תמיד עמדתי על שלי, אם היו דיונים על פוליטיקה,תמיד
כאילו הייתי מאוד ערה ומודה , גם עברית, היו מאוד חזקותשלי 

  )סיגל( ..."שבאתי מיהדות ותמיד שאלו אותי
  
,  אבל זה לא היה חלק מהיום יום שלי,כאילו הייתי יהודי והכל"

 גם קשה להיות ...בחגים וכל זה... היהדות בשבילי אישית זה לא
, תי כנראה שמר... זה חלק גדול מזה,ישראלי בלי להיות יהודי
שמרתי להיות ,  זה להיות יהודי,זה חלק מלהיות ישראלי

  ..)עומרי ט..." (ישראלי אבל לא ממש

  

  מנגנוני שימור הזהות היהודית

 כולם ציינו גורמים המקשים  לא,בקרב המרואיינים האחרים

הסיבה העיקרית המהווה מכשול .  הזהות היהודיתתשמירעל 
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ון והצורך להטמע בחברה היא הרצ ,לשמירה על זהות יהודית

  : הכללית ולהשתלב
  

"(in Israel) everyone celebrates. You don't have to 
be Jewish. And everyone celebrates, everyone's 
showing something, and here in America you don't 
really do that unless you create that" (Shelly) 
 
"Wanting to be normal, wanting to be like 
everybody else. I think that plays a factor. I think 
that anti-Semitism sometimes plays a factor" 
(Adam) 

  

 תשמירעל גורם נוסף המקשה , אדםהמרואיין כפי שציין 

מרבית . יהודית הוא גזענות או אנטישמיותהזהות ה

 ,גזענותבשמיות או המרואיינים ספרו כי לא נתקלו באנטי

 מספר מרואיינים דווחו ,עם זאת. כאשר נשאלו על כך ישירות

, ספרה עם גזענות בבית התקלות אישית וישירהעל 

   :במקומות עבודה וברחוב, באוניברסיטה
  

אפשר להגיד שהוא ... מאודאני מכירה ילד אחד שהוא "
 אני יודעת שיש כמה ...הוא גם אנטישמי לכושים. אנטישמי

לא ,  שהן מכירות אותו ומפחדות ממנו, חברות שלי,דיותיהו
 שהוא , אבל אני מכירה ילדה שהיא סיפרה לי...שהוא עשה להן
על , על שחורים,  יש לו בדיחות על יהודים...אמר כמה פעמים

, שרון" (אני חושבת שזה קצת מפחיד, מוסלמים ודברים כאלה
  )ניו יורק

  
"So I'm not going outwardly tell them I'm Jewish 
because there's a lot of hostility with certain 
groups of people" (Shira) 
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 ,אווירה מאוד מחוממת, היו צעקות וקריאות גזעניות ומה עוד"
ולאחר מכן איזה תלמיד יהודי מהאוניברסיטה קיבל שיחת טלפון 

 ,האבטחה בקמפוס לא הצליחה להדוף אותם, עם איום על חייו
  )יניב( ..." הזמינו משטרה, בתקופה האחרונה,אז יש עכשיו

  

  : ציינה בהקשר זה"טרום צבר"מרואיינת אחת מ

"There's people who in my school they'll say it to 
my face, they'll say – "wow, you're an annoying 
Israeli, you're so loud!" all this other stuff…and 
it's just so rude, and they say purposely aim at you 
and say "bitch" just to your face, just to say you 
know that you're not part of the Americans… and 
especially when the war came around… people 
would come up to me and say "it's all your fault! 
You're creating another holocaust…" (Shir) 
 

 יכול להוות מכשול או מה" ,"צבר"משתתפי נשאלו כאשר 

מרביתם הסבירו , "?קושי בשמירה על זהות יהודית וישראלית

, העובדה שבית הספר אינו יהודי. כי זה סגנון החיים בכללותו

 יחד עם הרצון להטמע בחברה ,שהשפה המדוברת אינה עברית

ם מהווים  כול,לֵדָּבלהצליח מבחינה כלכלית ולא לִה, הכללית

. רבים ספרו על גילויי גזענות או אפליה, כמו כן. מכשול

" הומוריסטיות"גילויים אלה באו לידי ביטוי בעיקר בהערות 

 אך צוינו גם מקרים של ,על אופיים של יהודים או ישראלים

ציור של צלבי קרס , אפליה ברורה על ידי מורה בבית ספר

סביב  ישראליות-ינאציות ואנט-ואהפגנות נ, במקומות שונים

  :'עופרת יצוקה'בנון השניה ומבצע מלחמת ל
  

אני חושבת שכשאתה מתחיל להיות בן אדם מבוגר ואתה עובר "
 אז יכול ... אז אתה קצת נסחף,למדינה אחרת עם דברים שונים
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 וזה יותר , כבר פחות חשובים,להיות שדברים שהיו חשובים לך
ם שאתה מאמין  ואולי אתה פחות חושב על דברי,עם החברה

 צריך ,על העבודה , ואתה פחות חושב על החשבונות,הםב
 שהוא ,לשלם את הארבעים אלף דולר לשנה כדי שהילד שלך

יהודים זה ...  עדיפויות,עקרונות ... יוכל ללמוד דברים,5רק בן 
 להיות יהודי זה לא משהו שהוא ...בכלל נושא כבד, קצת כבד
תמיד יש ... ב " גם בארה,ם לאורך כל הזמני, ובכלל,קל היום

... 'אחר' תמיד יש מישהו שמסתכל עליך כ,מישהו ששונא אותך
אנשים לא ... שום מקום בעולם ב לא קל להיות יהודי ,בכלליות

  )עדן..." (מבינים אותך
  

"In America… nobody really cares what you are. 
There's nothing that pushes you to be one 
person…and also, there's different goals there. 
Like, there, it's all about success, all for the 
money…a lot of my friends that are Israeli, if you 
ask them "don't you want to get back to Israel?" 
they're like, "after I make a couple million"… I 
think just they fall into that trap of what they think 
will make them happy…" (Sagi)  

 למה הם באים ...םאמריקניכי הם רוצים להתערבב עם ה"
אולי ...  הם אוהבים כנראה,תאמריקני כי התרבות ה?לשם

 אם אין הרבה בתי ...הקהילה,  האנשים,האזור שהם גרים בו
 אני הייתי ...זה תלוי במקום,  אם קהילה לא יהודית,כנסת

 זה הרגיש כמו , כולם שם ישראלים,במיאמי בשנה שעברה
 בכל מקום ...מו בארץכולם מדברים עברית וספרדית כ, אלישר

  )נעם" (זה שונה
  
הייתי הולך בבית ספר ומישהו או מישהי היה אומר לי בדיחה "

 אני זוכר .' הם מטומטמים,יהודים הם קטנים'על יהודים או 
 , על כלום',יהודי מטומטם' מישהו קרא לי ,'מקרה אחד בכיתה ו

 לא הייתי ,אותי והוא ידע שאני יהודי הוא ראה ,לא הייתי לידו
מי אתה ' , אני מאמין שאמרתי לו משהו,בכלל בכיתה אפילו

 ואני לא , והיו לי חברים... הלכתי אתו מכות,רבתי אתו...'בכלל
היו לי חברים שמישהו היה אומר משהו , יודע אם זה נכון או לא
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ריך צ,  זה הכי גרוע לא לעשות...נגד יהודים והם לא עשו כלום
 לא אוהבים ,מבחינתי...זה גם למה אני בצבא, לעשות חזרה
 אם זה , חייבים לעשות משהו, מה עושים עכשיו,אותנו אז בסדר

 ..." לעשות משהו,ללמד או לעשות אקשן, להסביר, לדבר
  )ירדן(

  
נשאלו המרואיינים  כאשר כי , בהקשר לגזענות,חשוב לציין

. כולם השיבו בשלילה כמעט ,ישירות אם נתקלו באנטישמיות

 אך לא ,הביטויים שתוארו עד כה עלו כתשובה לשאלות שונות

  .לשאלה ישירה אודות אנטישמיות

  
  נישואי חוץעמדות כלפי 

על מנת להתחקות עוד אחר עמדות המשתתפים בנושאים 

הם נשאלו אודות עמדותיהם כלפי , שונים הקשורים בזהותם

 בשלוש הקבוצות ודמאהתפלגות התשובות דומה . נישואי חוץ

 ,יחד עם זאת). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות(

השונות בין תשובות המשתתפים גבוהה במיוחד בקרב 

המשתתפים נייטרלים , באופן כללי. הישראלים האחרים

 נתונה נישואי חוץההחלטה לגבי סבורים כי כלומר , בדעותיהם

תנגדים לסוג כחמישית מהמשיבים מ. בידי הזוג העומד להנשא

- ו,יהודי יתגייר-בת הזוג הלא/ אלא אם כן בן,כזה של נישואין

יצוין כי שיעור .  אחוזים מתנגדים בכל מקרה23-14

 הוא בקרב הישראלים נישואי חוץההתנגדות הגבוה ביותר ל

אחוזים בודדים בכל הקבוצות מסכימים לחלוטין עם . האחרים

נישואי ת ההסכמה לגם בקצה זה של מיד. סוג כזה של נישואין

הישראלים האחרים הם אלה שמצדדים בכך במידה , חוץ
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עמדות המשתתפים ליברליות בקשר , לסיכום. הרבה ביותר

 עם העדפה לגיור כתנאי אפשרי לסוג כזה של ,נישואי חוץל

קבוצת הישראלים האחרים היא זו המפולגת בדעותיה . נישואין

ת רבה בקרב עובדה המעידה על שונו, במידה הרבה ביותר

  ). 11לוח (משתתפי קבוצה זו 
  

  )התפלגות באחוזים (נישואי חוץעמדות כלפי . 11לוח 

גרעין   עמדות
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

ה לחלוטין לסוג כזה /מסכים
  של נישואין

4  7  12  

ההחלטה נתונה בידי הזוג 
  העומד להנשא

49  44  46  

אלא אם כן , ת/מתנגד
ת אורח / מאמץבת הזוג/בן

  חיים יהודי

7  12  4  

אלא אם כן , ת/מתנגד
  ת/בת הזוג מתגייר/בן

26  20  16  

  22  17  14  ת לחלוטין/מתנגד
  

ספרו , "צבר"משתתפי בעיקר בקרב , בראיונות עומק

המרואיינים כי קיימים מעט מאוד מקרים של נישואי חוץ עם 

בין יהודים שואין ימאפיינים נ הם ,ואם כן, יהודים-לא

בקרב . יהודים- ולא בין ישראלים ללא,יהודים-ים ללאנאמריק

ה היתה לא /יהודי- האפשרות להינשא ללא,כל המרואיינים

 . והם דווחו כי זו הדעה הרווחת גם בקרב בני משפחתם,רצויה

שמוותרים ) אחרים(הם ספרו כי ישנם ישראלים , יחד עם זאת

  .על הזהות הישראלית שלהם ונטמעים
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 ת רשתות חברתיו

? מהן הקבוצות האתניות שעמן מקיימים קשרי חברות ובילוי

 מתוארים 13-12 בלוחות. בחלק זה של המחקרנדווח על כך 

  . קשרי חברות ובילוי עם קבוצות אתניות שונות
  

 עם יהודים בארץ המגורים למעט דמיון בקשרים חברתיים

בכל יתר  ,בהשוואה בין שלוש הקבוצות, )ב או קנדה"ארה(

.  החברתיים ישנם הבדלים מובהקים בין הקבוצותהקשרים

 הם אלה שקשריהם החברתיים הם "צבר"גרעין משתתפי 

יהודים -לאעם יהודים בישראל ועם (לאומיים ביותר -הטרנס

 מאוד מחוברים "טרום צבר"משתתפי ). בארצות מגוריהם

 ,)זהות תפוצתית(לישראלים אחרים הגרים בצפון אמריקה 

 אך במידה פחותה מאודבישראל חזקים קשריהם עם יהודים 

ישראלים אחרים מקיימים . "צבר"גרעין מזו של משתתפי 

, לאומיים במידה כמעט שווה עם כל הקבוצות-קשרים טרנס

קשרי . אבל הדיווח על מידת קיום קשרים אלה בינונית

בצפון ,  ממוקדי ישראלים"טרום צבר"החברות של משתתפי 

לאומיים באותה -תיים וטרנסכלומר תפוצ, אמריקה ובישראל

- מאופיינים בקשרי חברות טרנס"צבר"משתתפי . מידה כמעט

ישראלים אחרים שומרים על . לאומיים בעלי עוצמה רבה

 אך טיבם של ,לאומיים-דפוס הקשרים החברתיים הטרנס

, "צבר"משתתפי קשרים אלה אינו אינטנסיבי כמו זה של 

 כלומר ,ודים מקומייםיה- כולל עם לא,ומאוזן בין כל הקבוצות

לוח ( במינון בינוני  שלהם הםשלושת סוגי הזהות וההזדהות

12.(   
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 -קיום קשרים חברתיים עם קבוצות אתניות שונות . 12לוח 
במידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )סטיות תקן(ממוצעים 

  )ANOVAמבחן ( ומובהקות ההבדלים בין הקבוצות ,מאוד
  

גרעין   הקבוצה
 "צבר"

N=84  

ם טרו"
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

יהודים בארץ 
  מגוריך

4.02 
)1.06(  

3.80 
)1.10(  

3.93 
)1.08(  

  מ.ל

יהודים 
  בישראל

4.52 
)0.70(  

4.32 
)0.88(  

3.50 
)1.16(  

**  

ישראלים 
אחרים בארץ 

  מגוריך

4.35 
)0.88(  

4.83 
)0.44(  

3.52 
)1.24(  

**  

יהודים -לא
  בארץ מגוריך

3.72 
)1.07(  

3.24 
)115(  

3.41 
)1.19(  

*  

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *    הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 
  

גם הוא כמו הקשרים החברתיים מתבצע בילוי שעות הפנאי 

 , בעיקר עם ישראלים אחרים בצפון אמריקה או בישראל–

ההבדלים המובהקים הפעם . "צבר"בעיקר בקרב קבוצות 

בילוי שעות הפנאי עם ישראלים ש שבעוד ,מצביעים על כך

מאפיין בעיקר את ) זהות תפוצתית(אחרים בצפון אמריקה 

בילוי עם יהודים מישראל מאפיין יותר , "טרום צבר"קבוצת 

אולי בשל העובדה שהשאלונים , "צבר"גרעין את משתתפי 

חולקו להם בראשית דרכם בישראל ומפגשים אלה כבר 

לאומיים ביותר בהקשר - הם הטרנס, כלומר– ייםהחלו להתק

ישראלים אחרים הם בעלי המאפיינים המקומיים יותר . זה

כאשר עיקר בילוי שעות הפנאי שלהם הוא עם , בהקשר זה
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יהודים בצפון אמריקה -לאעם יהודים אחרים או ישראלים ו

  ). 13לוח (
  

 -בילוי בשעות הפנאי עם קבוצות אתניות שונות . 13לוח 
במידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )סטיות תקן(מוצעים מ

  )ANOVAמבחן ( ומובהקות ההבדלים בין הקבוצות ,מאוד
  

גרעין   הקבוצה
 "צבר"

N=84  

טרום "
 "צבר

N=41  

אחרים 
N=81  

מובהקות 
  ההבדלים

יהודים בארץ 
  מגוריך

3.97 
)1.09(  

3.70 
)116(  

3.89 
)1.19(  

  מ.ל

יהודים 
  בישראל

4.60 
)0.77(  

3.53 
)1.35(  

2.77 
)1.40(  

**  

ישראלים 
אחרים בארץ 

  מגוריך

4.13 
)1.08(  

4.70 
)0.57(  

3.34 
)1.37 (  

  מ.ל

יהודים -לא
  בארץ מגוריך

3.21 
)1.28(  

2.95 
)1.32(  

3.28 
)1.23(  

  מ.ל

 P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *   הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של ** 
  

חברתיים הקשרים האודות תכיפות בשאלות מפורטות יותר 

ל " המשפחה בחו,)14לוח (עם קבוצות שונות ומגוונות 

תופסת את המקום הנכבד ביותר בתכיפות המפגשים 

שלוש הקבוצות . שלוש הקבוצותבבאופן דומה , החברתיים

ים וחברים מבית ידומות גם בהקשר לקשרים עם חברים יהוד

ן שלוש הקבוצות ההבדלים המובהקים בי. הספר או מהעבודה

 לגבי קיום קשרים חברתיים ,מחזקים את הממצאים הקודמים

- ו12לוחות (ובילוי שעות הפנאי עם קבוצות חברתיות שונות 

עם ים תיחברהקשרים הנמצאו הבדלים לגבי תכיפות ): 13

אשר מאפיינים בעיקר את משתתפי , ישראלים בצפון אמריקה
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עם שראל ומשפחה ביהבעוד מפגשים עם , "טרום צבר"

. "צבר"גרעין חברים בישראל מאפיינים יותר את משתתפי 

 באה לידי ביטוי רב יותר בקרב לאומיות-טרנס ה,כלומר

 אינם ילידי , כאמור, למרות שרובם,"צבר"גרעין משתתפי 

 שהם השיבו ,ההסבר לכך הוא בעובדהש יתכן .ישראל

בישראל מספר שבועות ונוצר כבר הו שלשאלונים כאשר 

היו  "טרום צבר"בעוד חבריהם מ, ם המשפחה בארץקשר ע

כי ,  עולה14התבוננות נוספת בלוח מ. עדיין בצפון אמריקה

" לטובת" ניכר הבדל ך א,אמנם ההבדלים אינם מובהקים

- גם בשמירת קשרים עם חברים לא"צבר"גרעין משתתפי 

 הם "צבר"גרעין משתתפי , בתכיפות קשרי החברות. יהודים

לאומיים הבולטים ביותר מבין שלוש - הטרנסבעלי המאפיינים

 ממוקדים בעיקר "טרום צבר"משתתפי בעוד ש, הקבוצות

 וישראלים אחרים ,ים מהגרים כמוהםיבחברים ישראל

לאו דווקא , קשורים בעיקר לקבוצות שונות בצפון אמריקה

  . ישראליות
  

 ממוצעים - תכיפות קשרים חברתיים עם קבוצות שונות . 14לוח 
; לפעמים= 3; לעתים רחוקות= 2; כלל לא=1כאשר , )תקןסטיות (

מבחן ( ומובהקות ההבדלים בין הקבוצות , קרובותלעתים= 4
ANOVA(  

  

גרעין   הקבוצה
 "צבר"
)N=84(  

טרום "
 "צבר

)N=41( 

אחרים 
)N=81( 

מובהקות 
 ההבדלים

 3.89  חברי משפחתך
)0.31(  

3.80 
)0.45(  

3.88 
)0.42(  

  מ.ל

 3.61  חברים יהודים
)0.67(  

3.53 
)0.63(  

3.61 
)0.66(  

  מ.ל
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   המשך- 14לוח 
יהודים המוכרים 

מבית הספר או 
  מהעבודה

3.10 
)0.93(  

3.25 
)0.74(  

3.25 
)0.87(  

  מ.ל

שכנים יהודים 
  בני אותו גיל

2.56 
)1.09(  

2.60 
)1.11(  

2.74 
)1.05(  

  מ.ל

חברים ישראלים 
  בישראל

3.28 
)0.65(  

3.10 
)0.88(  

2.58 
)0.99(  

**  

ים ישראלים חבר
  קנדה/ב"בארה

3.43 
)0.87(  

3.92 
)0.34(  

3.10 
)0.99(  

**  

 3.57 משפחה בישראל
)0.60(  

3.21 
)0.85(  

3.11 
)0.83(  

**  

חברים ישראלים 
  של ההורים

3.29 
)0.74(  

3.24 
)0.88(  

2.64 
)0.91(  

**  

חברים לא 
  יהודים

3.22 
)0.74(  

2.92 
)1.03 ( 

3.01 
)1.04(  

  מ.ל

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *    קהבדל לא מובה= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 

  

  מרביתהמרואיינים האחרים כי ספרו כאשר ,בראיונות עומק

העדיפו ) 19 מרואיינים מתוך 4( מעטים , יהודיםחבריהם

בהם קהילות שאלה חיו גם באזורים . חברים ישראלים בלבד

 והרגישו ,מי וטורונטומיא,  כגון ניו יורק,ישראליות גדולות

מחצית .  כפי שתואר קודם,חלק מקהילה ישראלית

.  כי אין להם חברים ישראלים כמעט בכללדווחומהמרואיינים 

 כי הם חברים של מהגרים ממדינות ספרוחלק מהמרואיינים 

  .שונות
  

 כי חבריהם הקרובים הם בעיקר  ציינו"צבר"משתתפי 

כמעט אף . ינות שונותישראלים ובני ישראלים או מהגרים ממד

מרואיין לא סיפר על חברים קרובים אמריקנים שאינם 

   :להלן דבריהם. מהגרים
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"All Israelis stick together"  ( Jenna) 
  

,  לא היו הרבה ישראלים בגיל שלי,באזור איפה שאני הייתי"
ם אמריקניעם ה, כן...  התחברתי אליהם,היו הרבה אירופים

 ואז הבנתי שאני לא אוהבת ,אליהםבהתחלה התחברתי ... לא
 אז הייתי עם אירופים , אני לא יכולה להתחבר אליהם,אותם
  )נעם( ..."רוסיה, פולין, איטליה,  מיוון,הרבה

  
 אני הייתי בקבוצה ,ספר היהודי בתיכוןהלפני שהגעתי לבית "

 חברים של אבא  שלהיו כמה ילדים...של השחורים והמכסיקנים
  )ירדן ..." (2008 אחת שהתגייסה בנובמבר יש, בני דודים, שלי

  
 והחבר הכי טוב , לי חברה ישראליתה הית...בו הר,ישראלים"

  ).עמרי ע" ( ותמיד זה היה ככה,שלי ישראלי

  
  קהילה ישראלית והקשר ביניהן, קהילה יהודית

 תארו בראיונות,  מקבוצת האחריםהנוכחימשתתפי המחקר 

הישראלית כשתי קהילות את הקהילה היהודית והקהילה  עומק

ת ביניהן מעט מאוד ומקיימה, נפרדות ושונות זו מזו

הקהילה היהודית מתוארת כמאורגנת ודתית . אינטראקציה

: פעילות הקהילה היהודית כוללת. יותר מהקהילה הישראלית

, טקסים סביב החגים, JCC, בתי כנסת, קיום בתי ספר יהודיים

הקהילה .  בישראלגיוס תרומות לישראל והפגנות תמיכה

 ופעילותה כוללת ,סגורה, הישראלית מתוארת כמלוכדת מאוד

יותר מרואיינים רואים עצמם שייכים לקהילה . מסיבות בעיקר

. היהודית לעומת מעטים המשייכים עצמם לקהילה הישראלית

  :להלן דבריהם בהקשר זה
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 ואני אומר את , אני חושב, כאילו...)הקהילה היהודית(מנותקת "
 אז הם , אני אומר שאם היית מוציא להם את היהדות, עכשיוזה

 כי הם ,היו אותו דבר כמו קנדיים פה או כמו בריטים כאלה
אני לא חושב שהם  ...עסוקים עם דרך החיים וההתנהגות

  )יוני" (קרובים להיות חלק מהקהילה הישראלית
  
 אני , אני לא מכיר אותם כל כך,תאמריקניהקהילה היהודית ה"
 מאוד אוהבים את , גדולה ומאורגנתמאודע שזו קהילה יוד

רוב הדברים שהם עושים , הרבה כנסים,  הרבה תרומות,ישראל
ב הישראלים רוצים להישאר עם ור... זה למען ישראל

 זה ,ם היהודיםאמריקניהם לא מסתדרים עם ה, הישראלים
  )חיים( ..."מנטליות שונה

  
"Is it (the Israeli community) organized like the 
Jewish community? I don't think anything is 
organized like the Jewish community. It's a very, 
very strong community, a lot of very good 
programs. So I don't think any other community is 
organized as well as the Jewish community… but I 
don't really know too much from the Israeli 
community. I understand it exists. I understand 
they're very close together. I never really got 
myself involved in that community, because I never 
felt like I was a part of it" (Jeffrey) 
 

אני וההורים שלי חלק , םיש הרבה קהילות שהישראלים באי "
 יש המון ארגונים כאלה בניו , שרוקדים ריקודי עם,מהקהילה

 זה דברים ,הם נפגשים בכל מיני ארגונים, רסי וגם בניו יורק'ג
ההורים שלי ... שבעד ישראל וכל מיני דברים ששייכים לתרבות

 בדור שלי ובדור ,ובדור של הצעירים... שייכים לארגונים כאלה
"  אנחנו פחות שייכים דווקא לארגונים של ישראלים,של אחותי

  )רועי(
  

 באופן ברור ובולט בין הקהילה  הפרידו"צבר"גרעין מרואייני 

הם תארו את  ,בדומה לאחרים. היהודית לקהילה הישראלית
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מרביתם .  עם קשר מועט מאוד ביניהן,שתי הקהילות כנפרדות

תי מלבד ש(אינם חלק מהקהילה היהודית הם הרגישו ש

מרבית ). JCC-נחקרות שציינו כי נהגו ללכת לחוגים ב

 נוכחותה - המרואיינים הרגישו חלק מקהילה ישראלית

וחשיבותה בחייהם תוארה בתת הפרק שעסק בזהות 

  . שימורהב בהבנייתה ו,הישראלית
  

 מקום המפגש העיקרי בין שתי הקהילות ,לדברי המרואיינים

הקהילה היהודית . תבתי הכנסת של הקהילות היהודיובהוא 

פעילויות מארגנת  ,בעלת מוסדות, תוארה כמאורגנת מאוד

הקהילה הישראלית תוארה . ודתית יותר מהקהילה הישראלית

ביטויים לקיומה של . כלא מאורגנת אך בעלת עוצמה וענפה

, קהילה ישראלית היו במפגשים חברתיים וארוחות משותפות

הופעות של (ים יאלבערבי שבת ובאירועי תרבות ישר, בחגים

הקהילה הישראלית תוארה כסגורה ). םיאמנים ישראלי

  . ומלוכדת יותר מהקהילה היהודית
  

הקהילה היהודית , המבחינת תרומת הקהילות אחת לשני

תוארה כמסייעת לישראלים בשמירה על זהותם היהודית 

דרך בתי הכנסת של הקהילה (ובחשיפה לזרמים ביהדות 

לית תוארה כמקשרת בין הקהילה הקהילה הישרא). בעיקר

כמעבירת מידע וכמספקת הזדמנות לשוחח , היהודית לישראל

 כי עולה מתאור הקהילות ,באופן כללי ניתן לומר. בעברית

  : נימה של מרחק ומתיחותןקשר ביניהוה
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 והיינו מארגנים את ...היינו עוזרים לבית כנסת כל יום ראשון"
ום העצמאות היינו עושים יב ו, היינו עושים טקס,יום השואה

 היינו מתחילים בטקס , היו הרבה מאוד חגים,בפסח, טקסים
 כל מה ,הם נתנו לנו בית כנסת ...ופותחים לקהילה היהודית

  )עומרי( " תמכו בנו מאוד,שביקשנו
  
 אבל ,ישראלים שם פחות דתיים או חזקים בדת מהמקומיים שם"

לארץ יותר יש להם קשרים , יש את הנוכחות הישראלית שם
 ונחמד , כאילו לעדכן אותם מה שקורה בארץ,מליהודים שם

  )סיגל( ..."ל או להיות בארגונים"לשמוע עברית בחו
  

"It's the Jewish community center. The JCC, it's 
small obviously, because it's a really small state, 
but it's really good. They're always having events 
and stuff. But I wasn't really that involved there…" 
(Jenna). 

  
   זהות והזדהות,חינוך הילדים

פרק זה יוצגו דבריהם של חלק מקבוצת האחרים אשר -בתת

 רווקים ללא  הם"טרום צבר" ו"צבר"משתתפי (להם ילדים 

 ,הוריםשהם מכנה משותף כמעט לכל המרואיינים ). ילדים

 מאוד לכך שילדיהם ינשאו בסופו של הבות גבוההיה יחוס חשי

כל המרואיינים ציינו שישנם נישואי ( ת זוג יהודים/ לבןדבר

 חלק מהמרואיינים ,כתוצאה מכך).  אך הם מועטים מאודחוץ

מקפידים כבר היום על כך שהחברים העיקריים של ילדיהם 

 אותם הורים שולחים את ילדיהם לבית ,לשם כך. יהיו יהודים

לבית ,  לגן יהודי,למשל( לפחות לתקופה מסוימת , יהודיספר

  ).Sunday school-או ליהודי ספר יסודי 
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ציינו גם כי , ב"כולן בנות דור שני בארה, שלוש מרואיינות

. ים יתחנכו על פי ערכים ומסורת יהודין שילדיהןחשוב לה

מרואיינים בודדים ציינו כי חשוב להם לחנך את ילדיהם כך 

  : שראלית תתחזקשזהותם הי

"It's very important for me – I feel comfortable 
when my kid is around a Jewish person… religion 
plays a – I mean, it's tough on kids when they don't 
know which way to go…" (Shuly) 

"My kids are both in Jewish school… and yet I see 
that people really just…they don't really care. 
They are going to send their kids to Sunday school 
for learning Hebrew and Judaism and all that in 
two hour time period, and they think that's enough 
and to me it's really disturbing…" (Shelly). 
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  והזדהותזהות , ברותסוכני ִח

  ת בתנועות נועררּוחֵב

בולט ההבדל בין משתתפי קבוצות , לגבי חברות בתנועת נוער

כאשר ,  לאחרים בשיעורי ההשתתפות בתנועות נוער"צבר"

בקרב אלה שהשתייכו . הראשונים עשו זאת במידה רבה יותר

טרום "משתתפי :  ניכרים ההבדלים הבאים,לתנועות נוער

ועות נוער בעלות גוון אידאולוגי  היו פעילים בעיקר בתנ"צבר

גרעין בעוד משתתפי , ציוני או בתנועות נוער ישראליות

השתתפות בתנועת .  עשו זאת במידה מועטה בהרבה"צבר"

, ציונית היתה נדירה יותר בקרב המשתתפים-נוער יהודית לא

לגבי השתתפות בתנועת . "טרום צבר"בעיקר בקרב משתתפי 

משתתפים ספורים בקרב נמצאו  ,חילוניתיהודית -נוער לא

 ממשתפי 11%- בהשוואה ל, והאחרים"טרום צבר"קבוצות 

  .  שעשו זאת"צבר"גרעין 
  

משתתפי בקרב באופן משמעותי אין ספק שרקע תנועתי קיים 

השתייכות תנועתית אפיינה רק ש בעוד, "טרום צבר" ו"צבר"

בקרב המשתתפים בתנועות . מעטים מקרב קבוצת האחרים

בעיקר  בולטים בהשתייכותם "טרום צבר"שתתפי מ, הנוער

 מיאך גם היו , ת בעלות גוון אידאולוגי ציוני וישראליותנועל

  ). 15לוח ( על השתייכות לתנועות נוער לא ציוניות דווחוש
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ומובהקות ההבדלים ) באחוזים(חברות בתנועת נוער . 15לוח 
  )Chi2 מבחן(בין הקבוצות 

  

גרעין  סוג התנועה
 "צבר"
)N=84(  

טרום "
 "צבר

)N=41(  

אחרים 
)N=81(  

מובהקות 
  ההבדלים

תנועת נוער 
  ציונית 

      **  

    85  26  63  לא
    15  74  37  כן

תנועת נוער 
  ישראלית 

      **  

    84  13  50  לא
    16  87  50  כן

תנועת נוער 
 יהודית לא

  ציונית 

      *  

    92  69  76  לא
    8  31  24  כן

תנועת נוער 
יהודית -לא

  חילונית 

  מ.ל      

    97  100  89  לא
    3  0  11  כן
 ** P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של *   הבדל לא מובהק= מ .ל

  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של 
  

  יחס ההורים לישראל

בולטים לעין , באשר ליחס ההורים לישראל במגוון תחומים

כאשר הדמיון בין שתי , ההבדלים הניכרים בין שלוש הקבוצות

 על אווירה שונה דווחו בעוד האחרים ,תר רב יו"צבר"קבוצות 

 יחס ההורים ,"צבר"בשתי קבוצות . בביתם ביחס לישראל

בכל ההיבטים .  ונשמר באמצעים שוניםמאודלישראל חיובי 

 על דווחוהם  ,שנמנו בפני המשתתפים בקבוצת האחרים
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 בהשוואה ,קשרים מועטים יותר עם ישראל בבית הוריהם

  . "רצב"לדיווח של שתי קבוצות 
  

משפחתיים החברתיים והלאומיים בתחומים -קשרים טרנס

אך בעיקר את זו של , "צבר"מאפיינים את שתי קבוצות 

 ,למעט שיחות בעברית בבית ההורים, "צבר"גרעין משתתפי 

קשרים , בנוסף. "טרום צבר"המאפיינות בעיקר את משתתפי 

לאומיים מאפיינים את ההורים במידה פחותה -כלכליים טרנס

- קשרי חברות וקשרי תרבות טרנס,אשר קשרי משפחהמ

 ובעיקר בזו ,לפי עדות המשתתפים בשלוש הקבוצות, לאומיים

  ). 16לוח (של האחרים 
  

, )סטיות תקן( ממוצעים -יחס לישראל בבית ההורים . 16לוח 
 ומובהקות ההבדלים ,מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר 

      )ANOVAמבחן (בין הקבוצות 

גרעין   שראליחס לי
 "צבר"
)N=84(  

  טרום "
   "צבר

)N=41(  

  אחרים 
)N=81( 

  מובהקות 
  ההבדלים

הוריך קשורים 
  לישראל

4.66 
)0.54(  

4.48 
)0.74(  

3.96 
)1.22(  

**  

מרבית חברי 
המשפחה הם 

  ישראלים

4.17 
)1.06(  

4.73 
)0.59(  

3.56 
)1.21(  

**  

במשפחתך 
קוראים עיתונים 

  םיישראלי

4.09 
)1.22(  

4.21 
)1.15(  

3.12 
)1.20(  

**  

משפחתך צופה 
בערוצי טלוויזיה 

  יםיישראל

3.45 
)1.50(  

3.21 
)1.65(  

2.64 
)1.46(  

*  

במשפחתך 
חוגגים חגים 

כמו (ם יישראלי
  )יום העצמאות

4.47 
)0.82(  

4.56 
)1.02(  

3.92 
)1.31(  

**  
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   המשך- 16לוח 
גרעין   יחס לישראל

" צבר"
)N=84(  

  טרום "
  " צבר

)N=41(  

  אחרים 
)N=81( 

  מובהקות 
  ההבדלים

ת /ה מבקר/את
משפחה וחברים 

  בישראל

4.69 
)0.65(  

4.51 
)1.00(  

3.52 
)1.51(  

**  

משפחה וחברים 
מישראל 

  מבקרים אתכם

3.95 
)1.03(  

4.21 
)1.12(  

3.53 
)1.33(  

*  

להוריך עסקים 
  בישראל

2.80 
)1.49(  

2.90 
)1.52(  

1.94 
)1.30(  

**  

במשפחתך 
משוחחים 

  בעיקר בעברית

3.92 
)1.37(  

4.75 
)0.63(  

3.11 
)1.59(  

**  

  P ≤ 0.05הבדל מובהק ברמה של  *    הבדל לא מובהק= מ .ל
  P ≤ 0.01הבדל מובהק ברמה של  ** 
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 ומניעי "צבר"גרעין משתתפי : רייםאּוממצאים ֵת
  ל"התנדבותם לצה

  

  

 ל" ולגיוס לצה"צבר"גרעין המניעים להצטרפות ל

נייחס רק לאלה  17-18 וחותאת הממצאים המתוארים בל

לא תתבצע כאן השוואה עם .  בפועל"צבר"גרעין שהגיעו ל

 שעדיין לא הגיעו לשירות התנדבותי ,"טרום צבר"משתתפי 

  .בישראל
  

: "צבר"גרעין שני מניעים מרכזיים קשורים בהצטרפות ל

אם כי פחות , מניעים נוספים. תרומה לישראל וצמיחה אישית

 וללמוד על מימוש יהודי, ראלים הם לפגוש יש,חשובים

, "בשביל הכיף"  כמו,כל יתר המניעים. החברה הישראלית

 דורגו , ללא סיבה או סתםלמטרות תיור ,ללמוד עברית

  ).17לוח (כחשובים במידה בינונית או נמוכה 
  

סטיות ( ממוצעים - "צבר"גרעין מניעים להצטרפות ל. 17לוח 
  מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )תקן

  

 "צבר"גרעין   המניעים
)N=84(  

  )0.53 (4.68  תרומה לישראל
  )0.94 (4.42  צמיחה אישית

  )1.55 (3.72  לפגוש ישראלים
  )1.30 (3.53  מימוש יהודי

  )1.55 (3.33  ללמוד על החברה הישראלית
  )1.41 (2.93  בשביל הכיף
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   המשך- 17לוח 
" צבר"גרעין   המניעים

)N=84(  
  )1.64 (2.77  ללמוד עברית

  )1.54 (2.63  לראות ארץ שונה
  )1.22 (1.79  ללא סיבה מיוחדת

  

הם דומים למניעים הרי ש, ל"לגבי המניעים להתגייס לצה

.  עם יחוד של הנושא הצבאי,"צבר"ם להצטרפות ליהכללי

החוויה : ל שדורגו כחשובים ביותר הם"המניעים להתגייס לצה

מילוי , ישראליתתרומה לחברה ה, הצמיחה האישית, הצבאית

מפגש חברתי ודרך טובה , חוויה מיוחדת, חובה אזרחית

גורמים חשובים במידה מועטה . להתערות בחברה הישראלית

 כתחליף למשפחה "צבר"גרעין  ההוויה של :יותר הם

החוויה הקבוצתית , אמצעי טוב לעלות לארץ, ל"שנשארה בחו

בות מימוש רגשות יהודיים בעק. ואפשרות לניעות חברתית

הגיוס או מימוש קריירה צבאית חשובים במידה בינונית בלבד 

ל יש שילוב של " במניעי הגיוס לצה,כלומר). 18לוח (

פירוט רב יותר לגבי . חברתיים ותועלתניים, מאוויים אישיים

 באו לידי ביטוי בכמה תשובות ,ל"המניעים לגיוס לצה

  :למשל כפי שהתבטאו שני משתתפים, "הפתוחות"לשאלות 
  

"I feel that Tzabar could do a better job 
publicizing their existence. I got connected to 
Tzabar because I wanted to join the army and it 
happened by chance. Tzabar is a good program 
that needs to get connected better to the public 
eye" 
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"I’ll be honest, the only reason I’m doing Tzabar 
is ‘cause it makes it easier to join army" 

  

 -"צבר"גרעין ל במסגרת "מניעים להתגייס לצה. 18לוח 
  מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1כאשר , )סטיות תקן(ממוצעים 

  

 "צבר"גרעין   המניעים
)N=84(  

  )0.53 (4.69  לחוות שירות צבאי
  )0.71 (4.60  ל"יס לצהדרך קלה יותר להתגי

  )0.79 (4.58  צמיחה אישית
  )0.75 (4.52  לתרום לחברה הישראלית

  )0.81 (4.52  ת/ית ישראלי/למלא חובה כאזרח
  )1.00 (4.34  לחוות חוויה מיוחדת

  )1.03 (4.33  לפגוש אנשים דומים 
  )1.21 (4.09 דרך טובה לקליטה בחברה הישראלית

ופית  יהווה משפחה חל"צבר"גרעין 
  בישראל

3.90) 1.25(  

  )1.39 (3.77  דרך טובה יותר לעלות לישראל
  )1.26 (3.70  לחוות חיים בקבוצה

  )1.34 (3.58  אפשרות לניעות חברתית
  )1.37 (3.49  לממש רגשות יהודיים
  )1.35 (2.79  לפתח קריירה צבאית

  

גרעין  הם הגורמים שהשפיעו על ההחלטה להצטרף להמ

ברות מסתבר כי השפעתם של סוכני ִח ,יבאופן כלל? "צבר"

 ואף למטה מכך היא בינונית "צבר"גרעין על ההצטרפות ל

חברים ישראלים וקרובי , ההורים, יחד עם זאת). 1תרשים (

למדריכי . ברות המשפיעים ביותרמשפחה הם סוכני הִח

השפעה מועטה יש אחרים לומורים ל, חבריםל, תנועות הנוער

  . "צבר"עין גרעל ההחלטה להצטרף ל
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הגורמים שהשפיעו על ההחלטה להצטרף . 1תרשים 
כאשר , )סטיות תקן( ממוצעים - "צבר"גרעין ל

  מאודבמידה רבה =5 ;כלל לא=1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  מאפייני רקע לפי דורת השווא

) 56% ("צבר"משתתפי למעלה ממחצית , 1כפי שהוצג בלוח 

, ל"נות חוכלומר ילידי מדי, "דור שני"שייכים להגדרה של 

ישנם מספר . ילידי ישראל, 'דור וחצי' הם בני 44%ורק 

 בין t-testמבחן (בהם נמצאו הבדלים מובהקים שהיבטים 

בין שתי ) יםי למשתנים קטגוריאלChi2ממוצעים וכן 

  .פרק זה-רק הבדלים אלה יוצגו בתת. הקבוצות
  

 של נמצאו במשתני הרקע היהודייםהבדלים מובהקים 

 בני דור שני "צבר"גרעין משתתפי ). 19 לוח(המשתתפים 
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 'דור וחצי' בעוד בני ,דתייםכהגדירו עצמם כמסורתיים או 

ההשתייכות לפלגים . חילוניםכהגדירו עצמם כמסורתיים ו

שר כרבע מבני הדור השני אכ, יהודיים משקפת הגדרות אלה

 בלבד 8%לעומת , הגדירו עצמם כשייכים לזרם האורתודוכסי

 הגדירו 'דור וחצי' שליש מבני כמעטו',  וחצידור'מקרב בני 

מגמות .  מבני הדור השני16%- בהשוואה ל,דתיים-עצמם כלא

דור ' בכך שמחצית מבני ,אלה באות לידי ביטוי ביתר שאת

 בהשוואה לחמישית מבני , לא ביקרו בבית כנסת אף פעם'וחצי

בת המצווה של ילידי הדור /גם דפוסי ציון בר. הדור השני

   .'דור וחצי'דתיים יותר מאלו של בני השני 
  

 ודור שני 'דור וחצי'לפי , רקע יהודי. 19לוח 
  )באחוזים(

 'דור וחצי'  המשתנה
N=36  

דור שני 
N=46  

     ה /הגדרה אישית כיהודי
  0  0  נגד הדת
  16  42  חילוני
  62  55  מסורתי
  20  3  דתי פעיל

  2  0   דתימאוד
  100  100  כ"סה

      השתייכות לזרם יהודי 
  24  8  ת/אורתודוכסי
  27  28  קונסרבטיבית

  24  17  ת/רפורמי
  16  31  ה/לא דתי
  9  16  אחר
  100  100  כ"סה

       ביקור בבית הכנסת
  20  51  כמעט אף פעם

  61  34  בחגים
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   המשך- 19לוח 
' דור וחצי'  המשתנה

N=36  
דור שני 

N=46  
  17  14  כמעט כל שבת
  2  0  כמעט כל יום

  100  100  כ"סה
      ת מצווהב/בר
  70  47  ה בבית כנסת/חגג
  26  34   דתיטקסה ללא /חגג
  5  19  ה כיום הולדת רגיל/חגג
  100  100  כ"סה

  
  דפוסי זהות והזדהות לפי דורת השווא

 נמצאו בהקשר לעמדות ,הבדלים מובהקים נוספים לפי דור

 כי , ניתן לראות2בתרשים  .וזיקות כלפי היהדות וישראל

הם כי  וכן , סבורים כי יגורו בישראל'צידור וח'כמעט כל בני 

בני הדור . נוהגים לשוחח על ישראל עם משפחה או עם חברים

לעומת .  אך בשיעורים נמוכים יותר,השני עושים זאת גם כן

 קשר גורל אמיץ יותר עם אמריקנים או קנדים קיים ,זאת

 ובשיעורים נמוכים יותר בקרב ,שניהדור בני הב שליש מרבק

 עליהם כבר הצבענו , מוקדי הזהות,כלומר. 'וחצידור 'בני 

משתתפי  על כך שיםמעיד, "טרום צבר"קודם בהשוואה מול 

בעלי מאפייני  הם ,הםישבינ ובעיקר בני הדור השני ,"צבר"

חלקם מופנה לקבוצות שאינן יהודיות או ש, זיקה רבים יותר

 ולא , לישראלמאוד קשורים 'דור וחצי'בני בעוד ש, ישראליות

  .מהווים קבוצה משמעותית עבורםיהודים -ראה כי לאנ
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 'דור וחצי'לפי , מקומה של ישראל ומוקדי זהות. 2תרשים 
  )מאודשיעור המשיבים במידה רבה ורבה (ודור שני 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 עליה כי כוונות ה, ניתן לראות3בהתאם לממצאי תרשים 

 'דור וחצי'לישראל משמעותיות הרבה יותר בקרב בני 

  ).20לוח (ואה לכוונותיהם של בני דור שני בהשו
  

 – ודור שני 'דור וחצי'לפי ,  לישראל בעתידעליהכוונות . 20לוח 
   בלבדמאודשיעור המשיבים במידה רבה 

  

 'דור וחצי'  ת בעתיד/מתכוון
N=36  

דור שני 
N=46  

  50  74  לגדל משפחה בישראל
  48  69  להפוך את ישראל לביתך

  

 אך גם ,היהודית זהותה, בענו קודםבהמשך למגמות עליהן הצ

.  גבוהה יותר בקרב בני הדור השני,זו האמריקנית או הקנדית

ני בלאומיים בהשוואה ל-בסיסי זהותם הם יותר טרנס, כלומר

ם או יישראליהם  שעיקר בסיסי הזהות שלהם ,'דור וחצי'

ב או קנדה "ם וכמעט שאינם מזדהים עם תושבי ארהייהודי

  ).3ם תרשי(יהודים -הלא
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 ודור 'דור וחצי'לפי , יחוס חשיבות לזהויות שונות. 3תרשים 
  )מאודשיעור המשיבים במידה רבה ורבה (שני 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 כי ההזדהות 4ניתן לראות בתרשים , לגבי רשתות חברתיות

 בעוד ההזדהות , היא טוטלית'דור וחצי'הישראלית של בני 

דה מועטה קנדים מאפיינת קבוצה זו במיככאמריקנים או 

בראש ,  אמנם,שני מזוהיםהדור ה בני ,לעומתם. בהרבה

עם גם אך כמעט מחציתם מזוהים , ובראשונה כישראלים

  . אמריקנים או קנדים
  

 'דור וחצי'לפי , הזדהות עם קבוצות אתניות שונות. 4תרשים 
  )מאודשיעור המשיבים במידה רבה ורבה (ודור שני 
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 ודור שני ביחס 'דור וחצי' מבחינים בין בניהההבדלים 

. הם מועטים, שלהםלקשריהם החברתיים ובילוי שעות הפנאי 

דור ' בני ,בהם נמצאו הבדלים משמעותייםשבשני המקרים 

 ציינו כי הם מרבים לקיים קשרים חברתיים עם 'וחצי

 עמם בשעות לבלותב או בקנדה וכן "ישראלים החיים בארה

בעיקר לגבי , עשות זאתגם בני הדור השני נוטים ל. הפנאי

אך פחות בהרבה כאשר מדובר בבילוי , קשרים חברתיים

   ).5תרשים (שעות הפנאי 
  

קשרים חברתיים ובילוי שעות הפנאי עם קבוצות . 5תרשים 
שיעור המשיבים במידה רבה ( ודור שני 'דור וחצי'לפי , שונות

  )מאודורבה 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

גבוהה  תכיפות פיהםל,  מחזק ממצאים שהצגנו קודם6תרשים 

יהודים מאפיינת בעיקר את בני -קשרים עם חברים לאשל 

קשרים חזקים עם גם  למרות שהם מקיימים ,הדור השני

לאומיים - הם פחות טרנס'דור וחצי'בני . משפחתם בישראל
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 ומתמקדים בחברים ומשפחה ישראלים ,בקשריהם החברתיים

 ,כללבדרך ,  ונמנעים,החיים בעיקר בארצות מגוריהם

  מהםלמרות ששליש(מדינות אלה מיהודים -מקשרים עם לא

  ). יהודים-ציינו קשרים תכופים עם לא

  

תכיפות קשרים חברתיים עם קבוצות שונות . 6תרשים 
; כלל לא= 1כאשר ,  קרובות בלבדלעתיםשיעור המשיבים (

  ) קרובותלעתים=4 –לפעמים ו = 3;  רחוקותלעתים=2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   לפי דור"צבר"תכנית ל והצטרפות ל"מניעי גיוס לצה

בו ש לדור שני נמצא רק משתנה אחד 'דור וחצי'בהשוואה בין 

והוא המניע להתגייס , היה הבדל מובהק בין שתי הקבוצות

 ציינו גורם זה כחשוב 'דור וחצי' בני :ותיהדהכחלק ממימוש 

 בהשוואה ,37% בשיעורים של מאודמידה רבה ורבה ב

 מניעי ,כלומר). 62%(ל בני דור שני לשיעור כמעט כפול ש

 למעט ,ל דומים בהשוואה בין שתי הקבוצות"הגיוס לצה

רואים בגיוס חשיבות גם ) דור שני(ל "התפיסה לפיה ילידי חו

50
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מייחסים להיבט , שנולדו בארץ, בעוד האחרים, בהיבט היהודי

  .זה חשיבות פחותה בהרבה
  

הצטרף  שהשפיעו על משתתפי המחקר להגורמיםבין שלל 

נמצא גורם אחד , )1תרשים  לפירוט ראו ("צבר"תכנית ל

בני  לזו של 'דור וחצי'בו היה הבדל בין קבוצת בני שבלבד 

 ואפן שונה בכל קבוצה הוהגורם שהשפיע בא. שניהדור ה

 בסך הכל השפעתם של אלה ,אמנם. מדריכים בתנועת הנוערה

יא  ה,ציינו אותה כמשמעותיתשאבל במידה , לא היתה רבה

דור שני בקרב בני  מאשר 'דור וחצי'ניכרת יותר בקרב בני 

שציינו כי המדריכים השפיעו עליהם  , בהתאמה13%- ו20%(

   ).מאודבמידה רבה ורבה 
  

 כלל היתה  כי בדרך,"צבר"משתתפי ציינו בראיונות העומק 

 לגבי ,ונחרצת התנגדות קשה לעתים, התנגדות ראשונית

 קבלה ואף יתהלם בהמשך ה או,"צבר"גרעין השתתפותם ב

  .גאווה בקרב המשפחה המורחבת וישראלים אחרים
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הזדהות , ברות על מרכיבי זהותהשפעת סוכני הִח

  ורשתות חברתיות
,  זה נבחן את הקשרים בין יחס ההורים לישראלבפרק

חינוך , אווירה יהודית בבית המשתתפים, ביקורים בישראל

 ,נוך בבית ספר יהודינבחר המשתנה של חי(יהודי פורמלי 

 שכן בסוג זה היתה השתתפות יחסית גבוהה בשלוש הקבוצות

לבין מרכיבים שונים , והשתתפות בתנועות נוער) 3ראו לוח  -

יוצגו רק המשתנים .  הזדהות ורשתות חברתיות,של זהות

תאם מסומנת כאשר ליד הִמ(בהם נמצאו מתאמים מובהקים ש

** שתי כוכביות . פחות או 0.05 המתאם מובהק ברמה של ,*

). 0.01-מ השווה או קטנה ,מסמלות מובהקות גבוהה יותר

תשעת המשתנים המרכיבים את יחס ההורים לישראל 

על בסיס , קובצו למשתנה מסכם אחד) 16רוט ראו לוח ילפ(

אלפא קרונבך (מהימנות גבוהה בין תשעת המרכיבים 

ראליות או  נבחרו תנועות נוער יש,לגבי תנועות נוער). 0.88=

שכן ההשתתפות בהן היתה משמעותית יותר מאשר , ציוניות

יתר המשתנים ). 0.71= אלפא קרונבך (ביתר תנועות הנוער 

  .הפרקים הקודמים-נשארו כפי שהיו והוצגו בתתי
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  יחס ההורים לישראל

 יחס ,) לעיל16ראו לוח (בנוסף להבדל שנמצא בין הקבוצות 

קשור עם מספר משתני רקע חיובי של ההורים לישראל נמצא 

 ציינו כי יחס ההורים לישראל ,יותר מגברים ,נשים: נוספים

מעניין . ל"וכך גם ילידי ישראל בהשוואה לילידי חו, היה אוהד

 ציינו כי בביתם היה ,ב"לציין שצאצאי ישראלים החיים בארה

. יחס אוהד יותר לישראל מאשר אלה שהוריהם הגרו לקנדה

ור גם עם פעילות בתנועות נוער יחס אוהד לישראל קש

ציוניות וישראליות ועם חשיפה לחינוך יהודי פורמלי בבית 

 גם רמת ,מובן שבבית בו היחס לישראל היה אוהד. ספר יהודי

  ).21לוח (העברית של המשיבים גבוהה 
  

מתאמים בין יחס ההורים לישראל ומאפייני רקע . 21לוח 
  )=N 206 ,משתתפי שלוש הקבוצות(

  

  ההורים לישראל סיח    
   **21.  מגדר

  **41.-  ארץ לידה
  **45.-  ארץ הגירה

  **32.  נוער תנועות פעילות 
 29.**  חינוך יהודי פורמלי

 **47.  רמת עברית
*p<0.05   **p<0.01  

  

נמצא קשר חיובי בין יחס , לגבי מרכיבי הזהות וההזדהות

: מספר רב של משתני זהות והזדהותבין ל ההורים לישראל

 כך ההזדהות ,ככל שיחס ההורים לישראל היה חיובי

תחושת קשר הגורל עם , הרצון לשוב ארצה, כישראלים

.  גבוהים יותר היורגשי לישראלהקשר הישראלים אחרים ו
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ראוי במיוחד לציון הקשר החזק בין יחס חיובי של ההורים 

. בין רצון לעלות ארצה וקשר רגשי חזק עם ישראלללישראל 

 של ההורים לישראל תורם גם לתחושת דמיון יחסם החיובי

 - ובמידה פחותה יותר ,רב לישראלים אחרים בצפון אמריקה

יחס ההורים החיובי לישראל תורם . ליהודים בישראל

חשיבות ההוויה היהודית בחיי המשתתפים ותחושת תחושת ל

 אך תרומה זו פחותה בהרבה ,קשר גורל עם העם היהודי

, לבסוף. תוהות והזדהות ישראליבהשוואה לזו הקשורה בז

 ,יחס חיובי של ההורים לישראל נמצא קשור באופן שלילי

כך . י או כקנדינעם ההרגשה כאמריק, יחסית בעוצמה נמוכה

 כי יחס ההורים החיובי לישראל תורם בעיקר ,שניתן לטעון

 בכיוון מאודומעט  )זהות תפוצתית(ישראלי -בכוון אתני

י של ההורים לישראל קשור עם יחס חיוב. הזהות היהודית

מיעה בקרב כלומר הזדהות נמוכה או ט, הסתגרות אתנית

אך אין ביחס אוהד זה , ישראלים-תושבי ארץ ההגירה הלא

-ישראלית או לא-מספיק מפני הזדהות לאעבה חיץ כדי להוות 

  ).22לוח (יהודית 
  

מתאמים בין יחס ההורים לישראל לבין מרכיבי זהות . 22לוח 
  )=N 206 ,משתתפי שלוש הקבוצות(ת אתניים והזדהו

  

  לישראל הורים יחס  
   **-23.  או קנדיי אמריקנ מרגיש

  **41.  מרגיש ישראלי
  **47.   לישראלעליה שוקל

  **33.  קשר גורל עם העם בישראל
 21.**  קשר גורל עם העם היהודי
 35.**  דמיון ליהודים בישראל
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  המשך- 22לוח 
  לישראל הורים יחס  
 49.**  מיון לישראלים בצפון אמריקהד

  **26.  הוויה יהודית חשובה
 **46.  קשר רגשי לישראל

*p<0.05    **p<0.01  
  

יחס . יחס ההורים לישראל קשור גם עם היבטים חברתיים

 קשור עם קיומם של קשרים ,אוהד לישראל בבית ההורים

אלה עם חברתיים בעיקר עם ישראלים בצפון אמריקה ו

 לקשרים עם יהודים מאודיחס זה תורם מעט  .שבישראל

, של הרשתות החברתיות" צפיפותן"לגבי . בצפון אמריקה

יחס אוהד לישראל בבית ההורים , כלומר קיום קשרים בפועל

עם , קשור בעיקר במפגשים תכופים עם משפחה בישראל

יחס . חברים ישראלים בצפון אמריקה וחברים בישראל

לל לקשרים חברתיים כלשהם ההורים לישראל אינו קשור כ

   .יהודים בצפון אמריקה-עם לא
  

יחסם של ההורים לישראל תורם ליצירת רשתות חברתיות 

 על יחס אוהד של דווחוכך שמשתתפים אשר , לאומיות-טרנס

 גם קשורים עם ישראלים בצפון אמריקה ,הוריהם לישראל

. בולט ההקשר המקומי, מבחינת תחושות של דמיון .ובישראל

יחס זה של ההורים לישראל אינו תורם דבר לקשר , וףלבס

 ממצא הדומה לזה שצוין קודם בהקשר של - יהודים-עם לא

ומעיד על תרומת יחס אוהד של ההורים לישראל , זהות

  ).23לוח (לאומית -הטרנס" הבועה הישראלית"ליצירת 
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מתאמים בין יחס ההורים לישראל ורשתות חברתיות . 23לוח 
  )=N 206 , הקבוצותמשתתפי שלוש(

  

  יחס ההורים לישראל  
   **22.  קשרים עם יהודים בצפון אמריקה

 50.**  קשרים עם יהודים בישראל
  **51.  קשרים עם ישראלים בצפון אמריקה
  **38.  מפגשים תכופים עם חברים בישראל

מפגשים תכופים עם חברים ישראלים 
  בצפון אמריקה

.42**  

  **45.  שראלמפגשים תכופים עם משפחה בי
*p<0.05    **p<0.01 

  
   הזדהות ורשתות חברתיות,זהות, ביקורים בישראל

 מספר הביקורים, פרקים קודמים-כפי שכבר הוצג בתתי

 . בישראל היה בקרב קבוצת הישראלים האחריםהמועט ביותר

מספר הביקורים בישראל מעיד גם הוא על זיקה מסוימת 

 חיובי של הבית  והוא כמובן גם קשור עם יחס,למולדת

 שאין זה משתנה ,מכאן). Pearson Corr=.41(לישראל 

 נמצאו ,יחד עם זאת. דיו לשמש כמשתנה בלתי תלוי" נקי"

 אולם קשרים אלה ,מספר משתני זהות מובהקים הקשורים בו

אשר למרות  ,0.28-0.21: מתאמי פירסון הבאים נעים בין

רב של מספר : נציין כמה מהם. מובהקותם אינם גבוהים

,  ארצהעליהביקורים בישראל קשור באופן חיובי עם שיקולי 

 עם יהודים תיים חברםקשריעם , תחושת גאווה בישראלעפ 

קשר רגשי עם חשיבות ההוויה היהודית ועם , בישראל

  .לישראל
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  אווירה יהודית בבית וחינוך יהודי פורמלי

דיווח על אופי האווירה היהודית בבית לא נמצא שונה לפי 

 וגם לא לפי משתני ,)3לפירוט ראו לוח (שתייכות קבוצתית ה

כאשר אלה שהיגרו לקנדה , למעט ארץ ההגירה, רקע אחרים

 על אווירה יהודית מועטה יותר בהשוואה לאלה שהיגרו דווחו

עם ) **Pearson corr.=.22(קשר לא חזק על  ו,ב"לארה

מובן שמי שדיווח על אווירה יהודית . רמת ידיעת העברית

 Pearson( גם למד בבית ספר יהודי ,משמעותית בביתו

corr.=.31**.(  
  

בבית  –מסורתית או חילונית ,  דתית–אווירה יהודית 

הזדהות ורשתות , מרכיבי זהותבהמשתתפים קשורה גם היא 

 כי ככל שהאווירה בבית , ניתן לראות24בלוח . חברתיות

יות  כך תחושות הזהות וההזדהות היהוד,היתה דתית יותר

יהודי בצפון -בעיקר בעלות אופי מקומיהן אך , גבוהות יותר

בדומה .  בהקשר הישראלילאומיות-טרנסאמריקה ופחות 

אין בכוחה של , למתואר לעיל לגבי יחס ההורים לישראל

אווירה יהודית דתית בבית להשפיע באופן משמעותי על זהות 

ודי חינוך יה .התבוללותעל כלומר , יהודים-והזדהות עם לא

) לימודים בבית ספר יהודי(פורמלי בעברם של המשתתפים 

 אך אינו ,)3ראו לוח (שונה בהשוואה בין שלוש הקבוצות 

הרי , לגבי זהות והזדהות. מובחן על פי משתני רקע אחרים

שחשיפה לחינוך יהודי חיזקה רק היבטים ספורים בהקשר 

ה מזו  ובמידה פחות,לאומיות-טרנסיהודיות ו-לזהויות מקומיות

  .של האווירה בבית המשיבים
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 זהות והזדהות ,מתאמים בין אווירה יהודית בבית. 24לוח 
  )N=206 ,משתתפי שלוש הקבוצות(

  

  חינוך יהודי פורמלי   אווירה יהודית בבית  
 26.**  **45.  מרגיש יהודי

  קשר גורל עם 
  העם היהודי

 מ.ל 23.**

דמיון ליהודים 
  בצפון אמריקה

**.26  **.26 

יון ליהודים דמ
  בישראל

.23**  **.23 

הוויה יהודית 
  חשובה

 מ.ל  **53.

קשר רגשי 
  לישראל

 מ.ל 24.**

      *p<0.05    **p<0.01    מ לא מובהק.ל  
  

אווירה יהודית בבית קשורה בעיקר עם קיום רשתות חברתיות 

מקומיות בצפון אמריקה ופחות עם יהודים בישראל -יהודיות

 קשורה באופן שלילי עם קשרים אווירה זו). 25לוח (

. אך משפיעה עליהם באורח מועט, יהודים-חברתיים עם לא

 אווירה יהודית בבית קשורה להתפתחות רשתות ,בכל מקרה

 קשרים ,במידה מסוימת, ומונעת, מקומיות-חברתיות יהודיות

אווירה יהודית בבית כמעט לא . יהודים מקומיים-עם לא

, לאומיות-טרנסחברתיות תורמת דבר לקיומן של רשתות 

בדומה למה שנמצא בהקשר זה להתפתחות זהות והזדהות 

 השפעת האווירה בבית על קשרים כפי שנמצא לגבי. אתניות

 בעיקר יםחינוך יהודי פורמלי וחשיפה אליו יוצר, חברתיים

 ובמידה פחותה עם אלה ,קשרים חברתיים עם יהודים מקומיים

ורמלי מקטינה את הסיכוי החשיפה לחינוך יהודי פ. שבישראל
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כפי שנמצא גם לגבי  (יהודים מקומיים-לקשרי חברות עם לא

  .)עוצמתה של אווירה יהודית בבית המשיבים
  

מתאמים בין אווירה יהודית בבית ורשתות חברתיות . 25לוח 
  )N=206 ,משתתפי שלוש הקבוצות(

  

  חינוך יהודי פורמלי   אווירה יהודית בבית  
קשרים עם יהודים 

  צפון אמריקהב
.33**   **.35 

קשרים עם יהודים 
  בישראל

.23**  **.27 

קשרים עם ישראלים 
  בצפון אמריקה

  מ.ל 23.**

מפגשים תכופים עם 
  יהודיםחברים 

.29**  **.24 

מפגשים תכופים עם 
  יהודים-לאחברים 

-.23**  **-.24 

*p<0.05   **p<0.01    מ לא מובהק.ל  
  

  

  פעילות בתנועות נוער

ת וציוני(פעילות בתנועות נוער , 15נו בלוח יהראכפי ש

תה שונה בעוצמתה בהשוואה בין שלוש הי )תווישראלי

קיימים משתני רקע נוספים המבחינים במידת . הקבוצות

המבוגרים יותר היו פעילים במידה . הפעילות בתנועות נוער

 ילידי ישראל וכן אלה אשר הגרו .רבה יותר מהצעירים

 בהשוואה לילידי מדינות ,ם פעילים יותר היו גם ה,ב"לארה

פעילות משמעותית בתנועות . אחרות ואלה המתגוררים בקנדה

  ).26לוח (נוער קשורה עם רמת ידיעת עברית גבוהה 
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מתאמים בין פעילות בתנועות נוער ומאפייני רקע . 26לוח 
  )=N 206 ,משתתפי שלוש הקבוצות(

  

ארץ   גיל    
  לידה

ארץ 
  הגירה

  רמת 
  עברית

  פעילות 
  בתנועות 

  נוער

.27**   -.30**  -.20**  .34** 

        *p<0.05   **p<0.01  
  

פעילות בתנועות נוער תרמה בעיקר לתחושת דמיון 

קשר ה, הרגשה כישראליםה. לישראלים בצפון אמריקה

 ארצה הושפעו גם הם עליהרגשי לישראל ומחשבות על ה

 ליחס  אך לא באותה עוצמה שהיתה,מהפעילות התנועתית

הפעילות , יחד עם זאת. ההורים לישראל בהקשר זה

, ים או כקנדיםנהתנועתית קשורה עם הזדהות נמוכה כאמריק

מרת במידה מסוימת את גבולות הקבוצה האתנית כלומר מַש

  ).27לוח (
  

 מבחינת רשתות ,הפעילות בתנועות הנוער תרמה, בנוסף

יקר בעו לקשרים חברתיים עם ישראלים בישראל ,חברתיות

 ;Pearson corr=**.26(עם ישראלים בצפון אמריקה 

פעילות תנועתית תרמה בעיקר , לסיכום).  בהתאמה40.**

- ופחות לזהות טרנס,תות מקומיולזהות והזדהות ישראלי

  .לאומית
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מתאמים בין פעילות בתנועות נוער וזהות והזדהות . 27לוח 
  )N=206 ,משתתפי שלוש הקבוצות(

  

  נוערפעילות בתנועות   
  **20.  מרגיש ישראלי

 20.**   לישראלעליה שוקל
  **22.-  או קנדים יםנקשר גורל עם אמריק

  **21.  דמיון ליהודים בישראל
 36.**  דמיון לישראלים בצפון אמריקה

  28.**  קשר רגשי לישראל
*p<0.05   **p<0.01  

  

נבחרו , 27-21 בלוחות יםמתוארממצאים העל בסיס ה

ם אשר תרמו הסברים לשונות במרבית משתנים בלתי תלויי

, ותידהיינו זהות והזדהות ישראל, המשתנים התלויים שנבדקו

 ,באותו האופן.  ורשתות חברתיות וטיבן,ות ומקומיותייהוד

זהות והזדהות (נבחרו משתנים תלויים לכל עולם תוכן 

יוצגו ממצאים שהתקבלו  29-28בלוחות ). ורשתות חברתיות

של רגרסיה היררכית עבור כל משתנה ממודלים סטטיסטיים 

לעמוד על  פרוצדורה סטטיסטית זו מאפשרת לנו. תלוי

כולל , משתני רקעברות מול משתני ִחהשפעות מתחרות של 

, על מרכיבי הזהות ,השתייכות לאחת משלוש הקבוצות

  . ההזדהות והרשתות החברתיות
  

לוח  (משתני זהות והזדהותאשר לגורמים המשפיעים על ב

ארץ הגירה , ארץ לידה, להשתייכות קבוצתיתמסתבר כי  ,)28

כאשר . השפעה על מבחר משתני זהות והזדהותיש וגיל 

,  משתנים הקשורים ביחס הבית לישראל,בשלב השני, הוכנסו

 הם העלו את רמת ,פעילות בתנועהבאווירה יהודית בבית וב
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יחס בלטו בעיקר ו ,ההסבר של הרגרסיה באופן משמעותי

  .ראל והאווירה היהודית בביתהבית ליש
  

, יהודי-מקומי לא: שלושה מוקדי זהות והזדהות נבחנו כאן

 ,ם וקנדיםאמריקניבאשר להזדהות וזהות עם . יהודי וישראלי

גברים חשו הזדהות רבה יותר , ב וקנדה כמדינות"וכן עם ארה

בהשוואה ) בהתאם לארץ הגירתם(ם או קנדים אמריקניעם 

ב חשו קשר רגשי רב "שהגרו לארה  המחקרמשתתפי. לנשים

 בהקשר .גרו לקנדה בהשוואה לאלה שה,יותר למדינה זו

 בעבור ו, בקנדה'דור וחצי'בני מהם  87% כי ,לאחרונים יצוין

לאחר שנולדו בברית המועצות , מחציתם זוהי הגירה שניה

.  לקנדהמשםהגרו לישראל ו, לשעבר או במדינות אחרות

, גשת הניכור ביחס לקנדהעובדות אלה מסבירות את הר

 שלגביהם זו ארץ ההגירה ,ב" שהגרו לארהמיוואה לשבה

המבוגרים יותר חשו בשני משתני הזהות וההזדהות  .הראשונה

 הן בהיבט של קשר , בהשוואה לצעירים,הזדהות נמוכה יותר

. ם או קנדים הן קשר רגשי למדינות אלהאמריקניגורל עם 

סתבר ה, נים אחרים משתכאשר הוספנו למודל הרגרסיה

שמשתתפים אשר ציינו כי האווירה היהודית בביתם היתה 

ב או עם " על קשר גורל וקשר רגשי עם ארהדווחוגם , חזקה

השפעתם של חלק ממשתני הרקע נשמרה גם בשלב . קנדה

הן משתני הרקע הן האווירה היהודית בבית , עם זאת. השני

גורל הקשר  אודותההסבר ן מ לפחות מחמישית , ביחד,תרמו

שרטוט של פרופיל . קנדהלב או "רגשי לארההקשר האו 
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 יצביע על גברים צעירים ,עם ארץ ההגירה" המזוהים"

תה  שהאווירה היהודית בביתם הי,ם בעיקראמריקני

 שכן כל המשתנים ,"חזק" פרופיל זה אינו אולם. משמעותית

של עוצמת גבוה  כוח הסבר אינם בעלי ,המאפיינים גם יחד

  . קנדיםכם או אמריקניכת וההזדהות הזהו
  

 שנמדדו בשני ,ותהזהות וההזדהות היהודי, לעומת זאת

 חשיבות ההוויה היהודית בחיי המשתתפים וקשר - משתנים

 מוסברות במידה משמעותית יותר על - גורל עם העם היהודי

חשיבות ההוויה .  ובעיקר המשפחה,ברותידי סוכני הִח

ידי אווירה יהודית משמעותית היהודית מוסברת בעיקר על 

 אך גם על ידי יחס חיובי של ההורים ,בבית המשתתפים

הסבר תחושת ל ארץ הלידה תורמת מעט ,בנוסף. לישראל

. ב" בארהו בעיקר בקרב מי שנולד,חשיבות ההוויה היהודית

 להסבר השונות 30%שלושת המשתנים הללו תורמים כמעט 

תחושת . משתתפיםביחוס חשיבות להוויה היהודית בחיי ה

ובעוצמה (קשר גורל עם העם היהודי מוסברת באותו אופן 

) ארץ ההגירה(ב "חיים בארה, ב"על ידי לידה בארה) דומה

 הם אלה "צבר"גרעין כך שמשתתפי , והשתייכות קבוצתית

אחריהם , הגבוהה ביותרהיא שתחושת קשר הגורל שלהם 

 יהודית אווירה. "טרום צבר"קבוצת קבוצת האחרים ולבסוף 

בבית ויחס אוהד לישראל תורמים גם הם לתחושת קשר גורל 

 לשונות 15%תורמים רק ביחד אך כל המשתנים , חזקהיהודי 

  . בתחושת קשר גורל יהודי
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ת נמדדו על ידי תחושות דמיון והזדהות וזהות ישראלי

על לישראלים בישראל וולישראלים אחרים בצפון אמריקה 

תחושת דמיון לישראלים אחרים  .הרצון לעלות לישראלידי 

כך , בצפון אמריקה מושפעת בעיקר מגיל המשתתפים

שהמבוגרים יותר חשים דמיון לישראלים אחרים בצפון 

תחושות גבוהות ( ומארץ ההגירה של המשתתפים ,אמריקה

קחנו על משתני ברגע שִּפ). ב"יותר בקרב אלה החיים בארה

ת לישראלים תחושות דמיון משמעותיו לעהשפעתם , הרקע

ברות  של סוכני ִחהשפעתם מול ,נמוגהאחרים בצפון אמריקה 

 בעיקר יחס חיובי של ההורים ,שתרמו הסבר משמעותי

 שדווקא אווירה ,מעניין לציין. לישראל ופעילות בתנועות נוער

יהודית חזקה בבית משפיעה באופן שלילי על תחושת דמיון 

לי מתחושת נובעת אוה, לישראלים אחרים בצפון אמריקה

שלושים  . לאו דווקא ישראלים,הזדהות עם יהודים מקומיים

השונות בתחושות הדמיון לישראלים אחרים ן ואחד אחוזים מ

כאשר מדובר . ברות מוסברים על ידי סוכני הִח,בצפון אמריקה

כלומר עם ישראלים , לאומיות-טרנסזדהות הבתחושות 

 אך הבדל ,נשים הן אלה החשות כך יותר מגברים, בישראל

 ,ברותלמודל השפעת סוכני הִחהוכנסה מגדרי זה נעלם כאשר 

 ליחס אוהד , כאןולםא. בעיקר יחס חיובי של ההורים לישראל

 יכולת הסבר לתחושת הדמיון 12%רק יש של הבית לישראל 

-כלומר תרומה מועטה להזדהות טרנס, לישראלים בישראל

 על ידי נכונות לעלות ארצה מוסברת הן, לבסוף. לאומית

 בשתי "צבר"משתתפי . משתני רקע הן על ידי סוכני חברות



 לילך לב ארי                     

 

128

הקבוצות שוקלים עליה לישראל במידה רבה יותר בהשוואה 

ב יותר מאלה שהגרו " אלה שהגרו לארה- לקבוצת האחרים

 ובעיקר אלה שבביתם היה ,מבוגרים יותר מצעירים, לקנדה

לעלות השונות בנכונות ן למעלה משליש מ. יחס אוהד לישראל

  .לישראל מוסבר על ידי גורמים אלה
  

 בעיקר בכל ,השפעה ניכרתיש ברות מסתבר שלסוכני הִח

 אווירה יהודית בבית ,כך .הקשור לזהות יהודית וישראלית

חיובי ויחס , משפיעה בעיקר על זיקות יהודיות מקומיות

 תורם במידה רבה יותר לזיקות ישראליותבבית לישראל 

לפעילות בתנועות הנוער השפעה . לאומיות-טרנסאתניות 

רמת לתחושות דמיון ו והיא ת,פחותה בהרבה מזו של הבית

באשר . אלה שבצפון אמריקהל אבל רק ,לישראלים אחרים

השפעתם משמעותית בעיקר בכל הקשור , למשתני הרקע

 גבוהות לאומיות-טרנסהזיקות ה ,ככל שהוא גבוה יותר: לגיל

ארץ .  נמוכות יותר,יהודיות  הלא, ואילו אלה המקומיות,יותר

 צאצאי ישראלים החיים בקנדה : לזיקותמאודההגירה קשורה 

מנוכרים יותר ומזוהים פחות הן עם ארץ ההגירה ותושביה 

כפי שכבר  (יהודים הן עם יהודים וישראלים למיניהם-הלא

 בעוד אלה , קנדה היא יעד ההגירה השני,לגבי מרביתם, צוין

. ) חוו הגירה רק פעם אחת,לדו בה לא נוךב א"החיים בארה

 ופחות ,נשים מזוהות מעט יותר מגברים עם ישראלים בישראל

ההבדלים בין הקבוצות השונות . יהודים בצפון אמריקה-עם לא

קיימים גם בחלק ממרכיבי הזהות וההזדהות המופיעים בלוח 

  שלהם והדפוס,פרקים קודמים- ונדונו בהרחבה בתתי,28
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 עם מאוד בשתי הקבוצות מזוהים "צבר"משתתפי : דומה

האחרים מזוהים בעיקר ש בעוד ,לאומיים- כלומר טרנס,ישראל

  .עם יהודים או ישראלים בצפון אמריקה
  

, גורמים המשפיעים על זהות והזדהות ישראלית. 28לוח 
 ואחוז שונות Beta מקדמי מתאמי, קנדית/תאמריקנייהודית ו

  )היררכיותמבוסס על מודלים של רגרסיות (מוסברת 
  

משתנים 
  תלויים

קשר 
גורל עם 

 וןצפ
אמריקה 
N=170 

קשר 
רגשי 
. צפעם 

אמריקה 
N=171  

הוויה 
יהודית 
  חשובה

N=173 

קשר 
גורל עם 

העם 
  היהודי

N=170 

דמיון 
לישראלים 

בצפון 
אמריקה 
N=137  

דמיון 
לישראלים 
  בישראל
N=170  

שוקל 
עליה 

  לישראל
N=170 

  1שלב 
משתנים 

בלתי 
  תלויים

              

 24.** 03. 08.- 14.* 06. 05. 05.-  קבוצה
ארץ 
  לידה

.03 .06 .14  *.16 -.15 -.03 *-.15 

ארץ 
  הגירה

.03 *-.16 *-.17 -.17*  *-.19  -.15 -.26**  

 09. 14.* 00. 03. 11. 07.-  *17.-  מגדר
 26.** 07.  *21. 11.- 05. 27.-**  32.-**  גיל
R2  .16 .11 .05 .07 .18 .07 .30 

  2שלב 
 23.** 04. 08.- 13. 08. 04. 07.-  קבוצה
ארץ 
  לידה

-.01 .01 *.18 *.19 -.05 .02 -.06 

ארץ 
  הגירה

.07 -.15 .03 -.04 -.04 -.01 -.18*  

 05. 10. 10.-  -02. 08. 05.- 16.-*  מגדר
  22.** 02. 09. 11.- 02. 24.-* 30.-**  גיל

פעילות 
בתנועות 

  נוער

-.13 -.11 .04 -.08 *.20 .09 .03 

אווירה 
יהודית 
  בבית

*.15 *.14 **.42 *.20 *-.15 12 -.08 

יחס 
ההורים 
 לישראל

-.01  -.07 *.22 *.20 **.40 *.24 **.32 

R2 .19 .14 .29 .15 .31 .14 .36 
    *p<0.05   **p<0.01  
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כחלק מזהותם , 27בהמשך לממצאים המוצגים בלוח 

תיים הקשרים החברמושפעים , והזדהותם של המשתתפים

ן  מ, כמובן,ובעיקר, ברות השוניםמגורמי רקע ומסוכני הִח

קשרים עם יהודים בצפון אמריקה מוסברים . )28לוח  (הבית

 ובמידה פחותה על ידי ,בעיקר על ידי אווירה יהודית בבית

כאשר נבדקה השפעתם של משתני הרקע . יחס חיובי לישראל

ה שהגרו בלט קשר חזק עם יהודים מקומיים בקרב אל, בלבד

משתנה זה אבל כאשר , ב לעומת אלה שהגרו לקנדה"לארה

.  נעלמת השפעתו למול זו של סוכני החברות,"קבוע"כמוחזק 

קשרים עם ישראלים בצפון אמריקה מוסברים גם הם בעיקר 

 יש ות הנוער אבל כאן גם לתנוע,על ידי סוכני החברות

 של גיל מבוגר יותר תורם לקיומם, ובנוסף, השפעה חיובית

  . קשרים כאלה
  

פעילות בתנועות הנוער ובעיקר יחס אוהד כלפי  ,גיל מבוגר

השונות ן  מ40% מסבירים ביחד כמעט ,ישראל בבית

לאומיים -קשרים טרנס. בקשרים עם ישראלים בצפון אמריקה

 מוסברים גם הם על ידי גיל מבוגר ,עם ישראלים בישראל

כאשר , יותר ובעיקר על ידי יחס הורים אוהד לישראל

באשר . לתנועות הנוער אין כמעט השפעה בהקשר זה

יהודים בצפון -לתכיפותם של קשרים חברתיים עם לא

הגורם היחיד המשפיע במידה מסוימת על יחסים , אמריקה

 , ככל שהיא משמעותית יותר–אלה הוא אווירה יהודית בבית 

, יחד עם זאת . המשתתפים על מיעוט קשרים כאלהדווחו כך

 לשונות המוסברת 14% היהודית בבית תורמת רק האווירה
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ולא נמצאו מנגנונים , יהודים בצפון אמריקה-בקשרים עם לא

באשר לתכיפות .  מהתבוללותִהשמרותאו משתנים נוספים ל

כרבע מהשונות , הקשרים עם ישראלים בצפון אמריקה

, המוסברת כאן היא תוצאה של יחס הורים אוהד לישראל

גם לגבי ). נשים יותר מגברים(ר ומגדר פעילות בתנועות נוע

הגורם הראשון , לאומיים עם ישראל-תכיפות הקשרים הטרנס

בעוד , שמשפיע על כך הוא יחס אוהד של ההורים לישראל

אווירה יהודית משמעותית בבית קשורה באופן שלילי עם 

באשר למשתני הרקע המשפיעים על . תכיפות קשרים כזו

 שמי שהגרו עם הוריהם לקנדההרי , לאומיים-קשרים טרנס

 בהקשר לתכיפות קשרים עם חברים ,לאומיים יותר-הם טרנס

 הם "טרום צבר"משתתפי ,  מבחינת הקבוצות.בישראל

 ולבסוף "צבר"גרעין חברי אחריהם , לאומיים ביותר-הטרנס

  . האחרים
  

מידת קיומן וצפיפות , כאשר נבדקו הרשתות החברתיות

נמצא  הד של ההורים לישראלהרי שיחס או, הקשרים בתוכן

, לאומיים-מקומיים וטרנס משפיע על קשרים ישראלייםכ

תורמת בעיקר נמצאה כאווירה יהודית משמעותית בבית 

 ובמידה מסוימת חוסמת קשרים ,מקומיים לקשרים יהודיים

משפיעות בעיקר על נמצאו כותנועות הנוער , יהודים-עם לא

 משתני רקע כמו ).עם ישראלים(מקומיים  קשרים אתניים

 תורמים ,מגדר ובעיקר גיל, ארץ הגירה, השתייכות קבוצתית

 אך השפעתם פוחתת ,גם הם להסבר הקשרים החברתיים
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 למודלים השפעות סוציאליזטוריות של ההורים ותכאשר נוספ

  ). 29לוח (
  

, גורמים המשפיעים על אופיין של רשתות חברתיות. 29לוח 
מבוסס על מודלים ( מוסברת  ואחוז שונותBeta מקדמי מתאם

  )של רגרסיות היררכיות
  

משתנים 
  תלויים

קשרים 
עם 

יהודים 
 .בצפ

  אמריקה
N=173  

קשרים 
עם 

ישראלים 
בצפון 
  אמריקה
N=140  

קשרים 
עם 

יהודים 
  בישראל
N=172  

מפגשים 
תכופים 
עם לא 
  יהודים 

N=173  

מפגשים 
תכופים 

עם 
ישראלים 

בצפון 
  אמריקה
N=172( 

מפגשים 
תכופים 

חברים עם 
  בישראל

)N=162( 

  1שלב 
משתנים 

בלתי 
  תלויים

            

  17.* 13.- 13. 18.* 07.- 06.  קבוצה
ארץ 
  לידה

.07 -.02 -.01 .01 -.05  -.02 

ארץ 
  הגירה

*-.20 *-.17 *-.21 -.04 -.11 .05  

 13. 08.- 10.- 09. 02. 03.-  מגדר
 18.* 21.*  12. 25.** 33.** 08.  גיל
R2  .04 .18 .17 .04  .09 .08 

  2שלב 
 18.* 10.- 12. 19.* 04.- 07.  קבוצה
ארץ 
  לידה

.11 .12 .11 -.01 .09 .12 

ארץ 
  הגירה

-.06 .03 -.05 -.15 .01 *.15 

  07. 15.-* 08.- 02. 09.- 06.-  מגדר
 11. 13. 14. 18.* 19.* 05.  גיל

פעילות 
בתנועות 

  נוער

.04  *.26 .12 -.01 *.20 .11 

אווירה 
יהודית 

  ביתב

**.25 .01 .07 *-.22 -.09 *-.23 

יחס 
ההורים 
  לישראל

*18 **.47 **.40 -.14 **.40 **.46 

R2 .15 .39  .32 .10 .24 .25 
*p<0.05   **p<0.01  
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  דיון ומסקנות
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את מרכיבי הזהות 

האם מוקדי . וההזדהות של צאצאי ישראלים בצפון אמריקה

 מי הן קבוצות , ואם כן?בצפון אמריקההם ם הזהות שלה

 ,יהודים מקומיים-לא,  יהודים מקומיים- ההתייחסות שלהם

או שמא ישראל והאנשים בה הם , ישראלים מהגרים כמוהם

חברתיים הם הקשרים ההאם הזהות ו? הבסיס להזדהות

או ,  טמיעה והתבוללותקראת לולפיכך מובילים, מקומיים

בין צפון אמריקה (לאומיים -תפוצתיים או טרנסשהם 

על מנת להרחיב את היריעה התאורטית , כל זאת? )לישראל

, מחד, אודות מאפייניהם של צאצאי מהגרים ישראליים

באשר לצעדים , ומאידך לגבש המלצות לגופים הרלוונטיים

לחזק את השייכות היהודית והישראלית על מנת שניתן לנקוט 

  . ל ישראלים בצפון אמריקה ש'דור וחצי'של בני הדור השני ו
  

 צאצאי מהגרים ישראלים בצפון 206במחקר השתתפו 

. רואיינו פנים אל פניםש 34- ו,אמריקה שהשיבו לשאלונים

ים י ששת,משתתפי המחקר מאופיינים על פי שלוש קבוצות

;  שונה- שלישיתמהן דומות יותר במאפייני הרקע שלהן וה

 שהגיעו לשרת "ברצ"גרעין הראשונות כוללות את משתתפי 

ל ואלה שבעת המחקר היו בשלבי הכנה "בהתנדבות בצה
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 הורכבההקבוצה השלישית "). טרום צבר"(לקראת שירות זה 

 לא השתתפו רובם: מצאצאי ישראלים שהרקע שלהם שונה

ישראלים  ("צּבר"גרעיני בפעילויות תנועתיות ולא השתייכו ל

  "). אחרים"
  

, )וחלק קטן לקנדה(ב "מרבית משתתפי המחקר הגרו לארה

לפי (מחציתם ילידי דור שני ומרביתם אשכנזים יותר מ

מחציתם יותר מ, 'דור וחצי'מבין אלה השייכים ל). הגדרתם

 שתי . משמונה שניםמבוגרהגרו לצפון אמריקה כשהיו בגיל 

למעט (שלהן  דומות במרבית מאפייני הרקע "צבר"קבוצות 

 ,ילידי ישראלהם  "טרום צבר"מרבית משתתפי  :ארץ הלידה

 בעוד ,) ילידי צפון אמריקה"צבר"משתתפי שמרבית בעוד 

 על פי גיל ,קבוצת הישראלים האחרים הטרוגנית יותרש

טרום "משתתפי מרבית , כמו כן. המשתתפים והשכלת הוריהם

 בעוד ,2000 עם משפחותיהם החל משנת רו הג"צבר

קים ותימהגרים מרביתם  - והאחרים "צבר"גרעין משתתפי ש

  . יותר
  

טרום " ו"צבר"משתתפי מאפיין את רקע תנועתי שבעוד 

 השתייכות תנועתית אפיינה רק מעטים מקרב קבוצת ,"צבר

משתתפי , תנועות הנוערפעילות בקרב המשתתפים ב. האחרים

 בעלות תנועות בולטים בהשתייכותם בעיקר ל"טרום צבר"

 "צבר"משתתפי שבעוד , גוון אידאולוגי ציוני וישראלי

  .השתתפו במגוון אידאולוגי רב יותר של תנועות נוער
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הזדהויות במחקר זה עוסקת בזהויות ו לשהתשתית התאורטית 

 בעיקר כאשר מדובר ,אתניות המאפיינות מהגרים בני זמננו

חקר זהותם במרכזית ההתאוריה . צפון אמריקהכביעד הגירה 

 לע .לאומית-האתנית של מהגרים בימינו היא התאוריה הטרנס

בו חלק ש , הגירה מוסברת כתהליך דינמי,פי תאוריה זו

 תוך כדי ,מהמהגרים שומרים על קשרים אמיצים עם מולדתם

 Levitt, DeWind and(תהליכי קליטה בארץ ההגירה 

Vertovec, 2003 .(לאומית -אחד ממרכיבי הזהות הטרנס

 שומרים חברי הלפי,  הוא הזהות התפוצתית,האפשריים

, מולדתהנורמות חברתיות ונרטיבים של , כיםהתפוצה על ער

אגב השתלבות , יצירת גבולות תרבותיים. מדינת המוצא

 at(לארץ   בחוץ"להיות בבית"מספקת הרגשה של , מבנית

home abroad( . זהות תפוצתית מבוססת על המרכיבים

.  של מהגריםלאומית-סמליים של זהותם האתנו-הפסיכולוגיים

מורשת ההיסטורית של מדינת האם חברי התפוצה שותפים ל

שפר  (מהוסולידריות עומפגינים רמת גבוהה של הזדהות 

  ).2006, טולדנו-ורוט
  

התבצע בקרב מהגרים  מהווה המשך למחקר שמחקר הנוכחיה

  לפי.באירופהראשון ובקרב צאצאיהם הדור בני הישראלים 

 פערים משמעותיים במידת שמירת הזהות קיימים ,אותו מחקר

יהודית בין -ההטמעות בחברה הלאבמידת ישראלית ו-יתהיהוד

ראשון שומרים על הדור הבעוד שבני . צעירים למבוגרים

בעיקר באמצעות קשר הדוק עם  ,זיקתם ליהדות ולישראל



 לילך לב ארי                     

 

136

 ודור 'דור וחצי'הרי שבני , ישראל ושימור התרבות הישראלית

יהודית -שני נמצאים בתהליך מתמיד של הטמעות בחברה הלא

   ).2008, ילב אר(
  

דור 'ו שכללו בני דור שני ,במחקר הנוכחי בשלוש הקבוצות

 תארו המשתתפים , של מהגרים ישראלים בצפון אמריקה'וחצי

 ,הרקע היהודי, יחד עם זאת. את האווירה בביתם כיהודית

 ,ההגדרה האישית כיהודים וההשתייכות לזרמים יהודיים

ונה לצפון אלה שהגיעו רק לאחר. הןי בהשוואה ביניםשונ

בעלי הרקע  הם )"טרום צבר"משתתפי בעיקר (אמריקה 

 ובעלי ,הפחות מזוהים עם זרמים יהודיים, יותרבהיהודי הדל 

מהגרים בהשוואה ל, ההזדהות היהודית המועטה ביותר

דור בני ותיקים יותר בצפון אמריקה וילידי המקום ישראלים 

  . ) וישראלים אחרים"צבר"משתתפי (שני 

  
  יהזהות חצו

של צאצאי ישראלים קיים הבדל בין שני דורות המהגרים 

אלה המשתייכים  .הזדהותםבבדפוסי זהותם ו ,בצפון אמריקה

 מבוגרובעיקר אלה שהגיעו לצפון אמריקה בגיל  ('דור וחצי'ל

חשים , לגיטימיתכהגירה מישראל את הרואים ) משמונה שנים

 .בישראל" בבית "יותרבצפון אמריקה ו" בבית"פחות 

 הם קבוצה המכילה רבים המשתייכים "טרום צבר"משתתפי 

הגיעו מאוחר יחסית לצפון ילידי ישראל ש, 'דור וחצי'ל

 והניכור בישראלשלהם  "הבית"לכן ברורה תחושת ו, אמריקה
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 תמוהה במקצת הצדקתם ,יחד עם זאת. מצפון אמריקהשלהם 

 משתתפי ,לעומתם. את תופעת ההגירה מישראלהבולטת 

יותר שמרביתם ותיקים בצפון אמריקה ו, "ברצ"גרעין 

 יותר "בבית"חשים שם  ,מחציתם בני דור שני במקוםמ

יותר   שלהם בישראל גבוהה"בית"אך תחושת ה, מהראשונים

, הישראלים האחרים. "טרום צבר"מזו של משתתפי אף 

לאו דווקא ילידי הם  אך 'דור וחצי' בני מחציתםיותר מש

 ,ן אמריקה יותר מאשר בישראלבצפו" בבית"חשים  ,ישראל

מרכזיות החיים היהודיים המצדדת בברורה עמדתם מכאן ו

 .גירה מישראלבצפון אמריקה והלגיטימיות שהם מייחסים לה

גם כאשר נבדק גיל ההגירה לצפון אמריקה בקרב כלל 

 חש ,מי שהגיע בגיל מבוגר משמונה שניםהרי ש, המשיבים

בעוד אלה  ,)' וחצידור'כמו בני (קשר רב יותר לישראל 

 ובכך , קשר מקומי יותרושהגיעו בגיל צעיר משמונה שנים חש

   .שניהדור ה לבני ודמ
  

שייכות שביטויה הסימבולי התחושת נבדקה  בראיונות עומק

 מחצית המרואיינים מקבוצת האחרים ציינו ."בית"הוא במלה 

בשונה מעט מהתמונה העולה  .ב או את קנדה כביתם"את ארה

הציגו בעיקר זהות  "צבר"משתתפי  ,ונות עם האחריםראין המ

ביטויים . ם ואמריקנייםי המכילה חלקים ישראלי,מרובה

 ,אמריקני –בישראל " "חצי חצי", "גם וגם"שכיחים הם 

גרעין כפי שביטא זאת אחד ממשתתפי , "ישראלי –ב "ובארה

  :"צבר"
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לל  כי אני לא הייתי מגיע לפה בכ,אני מרגיש מאוד בבית כאן"
 יש מקום ממש ,אבל באותו זמן... אם לא הייתי מרגיש בבית
אני מרגיש ממש , מרגיש טוב בארץ...מכובד בלב לפיטסבורג

  .)עומרי ט(" טוב פה
  

 על ידי ,"פתוחות"בתשובות לשאלות הבהקשר זה נכתב 

   :"צבר"גרעין במשתתף 
  

"As an American Israeli there is a big sense of 
identity crisis. When you’re in Israel, you feel 
American. When you’re in American, you feel 
Israeli. No one can really understand you except 
for other American-Israelis like you" 

  

  : כתב כי"צבר"גרעין משתתף נוסף מ
  

"Living in Canada changed my perspective on 
Israel. I think the fact that I lived far from Israel 
made me appreciate it more and understand how 
Israeli I really am" 

  

  : ציין כי ,ב"יליד ארה, "טרום צבר"מ, משתתף אחר

"I was born in America but I feel Israeli" 
  

  :ואחר מקבוצה זו ביטא שוב את קונפליקט הזהות
  

"I have an inner conflict regarding my identity – 
an Israeli as opposed to an American" 

  

 אך ההבדלים בין ,מאוד לישראל גבוהות עליהכוונות ה, כללית

 שהשיבו ,"צבר"גרעין משתתפי . בהקשר זהבולטים הקבוצות 

הם , ל"לשאלונים בראשית שהותם בארץ לקראת גיוסם לצה
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לגדל בה , הרבה ביותר לחיות בישראלאלה שמתכוונים במידה 

כפי שציין אחד מהם . את משפחתם ולהפוך את ישראל לביתם

  : בראיון פנים אל פנים
  

 אבל לגור ,ל"ל ואטייל בחו"אני חושב שאלך ללמוד בחו"
  .)עמרי ט ("זה רק בישראל -ולגדל משפחה 

  
מביעים גם הם , הצעירים מעט יותר, "טרום צבר"משתתפי 

קבוצת הישראלים האחרים . הה להשתקע בישראלנכונות גבו

  .רואה בישראל אופציה עתידית להשתקעות רק במידה בינונית

עצמם כשייכים לכמה קהילות את  מגדירים "צבר"משתתפי 

בקרב . קהילה ישראליתאחת מהן תהיה תמיד ו ,במקביל

 יהודית או ,האחרים ישנם מרואיינים בעלי זהות מובחנת

מתארים פיצולים וכאלה ה ,לא ישראליתמקומית אך -אזרחית

 . שהמכנה המשותף לכולם הוא קהילה וזהות יהודית,שונים

-  הטרנסהיבטניתן למקם בהיררכיה מסוימת את ה, לפיכך

זיקותיהם של משתתפי שלוש הקבוצות בלאומי בזהויותיהם ו

בעלי  ,"צבר"משתתפי מצד אחד של הרצף נמצאים : כדלהלן

 בישראל וביהדות וזיקה מסוימת המשמעותי ביותר" עוגן"ה

 מעורבת בזהות לאומיות-טרנס זוהי - לארצות ההגירה

 Portes and" (התאמה תרבותית סלקטיבית"עין כ, לוקאלית

Rumbaut, 2001( , ממשתתפי קבוצה זואחדכפי שציין :  
  

"I always feel like I'm Israeli but I'm an American 

at the same time" (Jonathan) 
  



 לילך לב ארי                     

 

140

דור ' ("טרום צבר"קבוצת של מדד הזהות נמצאת בקצה השני 

) "צבר"אם כי פחות מ(חזק לישראל בקשר הקשורה , )'וחצי

 .והפחות מזוהה עם העם היהודי ועם ארצות ההגירה ותושביהן

מה שכינו פורט , מאופיינת בזהות תפוצתית בעיקרזו קבוצה 

 ,Portes and Rumbaut" (מקוטעתטמיעה "ורומבאוט 

המאופיינים באיזון , "אחרים" קבוצת התנמצא בתווך ).2001

 לאומיות-טרנסאו ב, מרכיבי הזהות שלהםין הרב ביותר ב

באופן הרב ביותר עם  בשל היותם מזוהים ,הבולטת מכולן

זהות זו  . ובמידה הפחותה ביותר עם ישראלארצות ההגירה

שניים  של בראיונות פנים אל פנים ,בין היתר, באה לידי ביטוי

  :מקבוצת האחרים
  

"We are completely Israeli, completely Jewish, 
completely American, so it's just comfortable" 
(Sharon, N.J.) 
  

 ,י מישראלאמריקני יותר , הייתי אומר באחוזים,אני מרגיש"
   )ניר ("אמריקניישראלי יהודי ... 40%-60%אולי 

  

ות חזקה עם הקבוצה האתנית אינה  כי הזדה בעברנטען, ואכן

 ,Berry( ולהיפך ,שוללת הזדהות חזקה עם קבוצת הרוב

Trimble and Olmedo, 1986 ,פרג , כספא-בתוך טור

  ). 2004, ומיקולינסר

  
  שימורה והבנייתה, זהות ישראלית

 ניתן ישראלית הבנייתה של זהותלה ותבאשר לדרכים לשמיר

הזהות כי , עומק ראיונות הבהתבסס על בעיקר ,לומר
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 בצד אחד של :הישראלית של קבוצת האחרים אינה אחידה

, הרצף ניתן למקם מרואיינים בעלי זהות ישראלית מובחנת

הצד השני של הרצף ן מ. כישראלים לפני הכלהמרגישים 

 מרגישים ישראלים כמעט כלל ינםנמצאים מרואיינים שא

בית מר. ומביעים עמדות ביקורתיות כלפי ישראלים אחרים

כלומר יש , המרואיינים נמצאים במקומות שונים על פני הרצף

 היא במקום השני או השלישי לעתיםלהם זהות ישראלית אך 

יהודית שלהם -אחרי הזהות היהודית והמקומית הלא

ישראלים אלה לא מתעלמים ממוצאם ). אמריקנית או קנדית(

 כחלק מהמורשת התרבותית יוהישראלי אך מתייחסים אל

אינו משחק הוא  חלק מהעבר שיש ערך בשימורו אך ,שלהם

אתניות (שלהם תפקיד משמעותי מאוד בחיי היום יום 

  ). סימבולית
  

 ,ישראלים על זהות ישראליתשומרים כיצד " ,על השאלה

 "צבר"ענו מרואייני , "?וכיצד הם עצמם שומרים על זהות זו

בתיאור מגוון דרכים , באופן דומה לזה שהשיבו האחרים

, הם ציינו בילויים במועדונים. מור על זהות ישראליתלש

מופעי תרבות של אמנים צפיה ב, מסעדות ישראליות

הקשר עם . עודטלוויזיה ישראלית ובבסרטים ו, םיישראלי

 תואר , שניתןכלישראלים אחרים והניסיון להיות יחד כ

  . כמשמעותי בשמירה על זהות ישראלית
  

ינה כמחזקת את הזהות שמירה על קשר רציף עם ישראל צו

 באה לידי ביטוי בנסיעות קשרשמירה על ה. הישראלית



 לילך לב ארי                     

 

142

 מרבית המרואיינים ביקרו בישראל בכל - שנתיות לישראל

קיץ למשך תקופה ארוכה ושמרו על קשר עם קרובים וחברים 

מספר רב של ביקורים בישראל אפיין בעיקר את . מישראל

פי  לע(י  והוא נמצא קשור באופן חיוב,"צבר"קבוצות 

תחושת גאווה , עם שיקולי עליה ארצה) הממצאים הכמותיים

חשיבות ,  עם יהודים בישראלתיים חברםקשרי, בישראל

  .ההוויה היהודית וקשר רגשי לישראל
  

, השפעה ניכרת על הבניית הזהות הישראליתההורים יש לבית 

גרעין  וכפי שנטען על ידי אחד ממשתתפי ,כפי שנראה בהמשך

  :"צבר"
  

 דוחפים את ... ההורים אצלנו בקהילה.הרבה בא מההורים"
 ותמיד זה ,בית כנסת, ר את החגיםו לשמ,הילדים לתנועות נוער

 נוסעים בקיץ לישראל וחוזר הקטע של אהבה , למשל...הקטע
  )ינור (" כמה שיותר לשמר,לישראל

  
  שימורה והבנייתה, זהות יהודית

ק עם ישראלים עולה מראיונות העומ, באשר לזהות יהודית

 כי זהותם היהודית של מרבית המרואיינים דומיננטית ,אחרים

עבור מרביתם ). אם זו קיימת(הזהות הישראלית ן יותר מ

מבטאים ו והם גאים בזהות היהודית שלהם ,היהדות חשובה

הדלקת , הליכה לבית כנסת, חגיגת החגים: אותה במגוון דרכים

 להשתתפות במחנות עידוד הילדים, שבתהשמירת , נרות שבת

 חינוך הילדים ,פעילות בקהילה היהודית, "חץ וקשת"
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 אחת ציינה כפי ש, ועודבמסגרות דתיות ולערכים יהודיים

  :מהמרואיינות מקבוצה זו
  

 "You are either Jew or you are nothing" (Shell) 
  

  

 ציינו את הדרכים הבאות לביטוי "צבר"גרעין משתתפי 

חגיגת החגים , הליכה לבית כנסת :יתושימור זהותם היהוד

 ידהלמ, שמירת כשרות, שמירה על מסורת, ואירוח בחגים

עריכת קידוש ושימוש , בת מצווה/חגיגת בר ,בבית ספר יהודי

ב ו שעבור ר,חשוב לציין.  מגן דודןוגבסמלים יהודיים כ

 המעבר מישראל ,"צבר"גרעין  מ'דור וחצי'המרואיינים בני 

הם טענו כי . ה בחיזוק הזהות היהודיתלצפון אמריקה לוו

 .בישראל נהגו להקפיד פחות על מנהגים ומסורת יהודיים

ציינו כי הם מרגישים  "צבר"גרעין ממרבית המרואיינים 

הם מדברים , חשוב להם שידעו על זהותם, גאווה ביהדותם

 מספרים ,גם במקרה של הזהות היהודית. עליה ומפגינים אותה

מה של קהילה יהודית וישראלית חזקה מקל המרואיינים כי קיו

   :רואיינותמכפי שציינה אחת ה, על שמירת הזהות

 ממה ,ב" הם בארה,הרבה ישראלים שהם לא דתיים בארץ"
 הם מרגישים שהם לא . כן הולכים לבתי כנסת,שאני יודעת

כל ,  בעיקרון, זהו. אז הם צריכים יותר להרגיש יהודים,בארץ
אחד החגים הייתי ב, הולכת לבית כנסתאני ביום כיפור  ...החגים

,  לא מרגישים את החגים שם. מתילא זוכרת, הולכת לבית כנסת
 שם כל אחד עושה משהו . זה חג,פה זה כאילו כל הארץ ביחד

  )נעם( ..."אחר
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 ,Rosenthal(ממצאים אלה תואמים את אלה של רוזנטל 

ים  שלפיהם ילדי הישראלים שלמדו בבתי ספר יהודי,)1989

אמריקנית יותר מאלו - נטמעו בחברה היהודית,ב"בארה

שמרו על זהותם אשר  ,הצבורייםשנשלחו לבתי הספר 

 הם בעיקר בני "טרום צבר"משתתפי . םיכמהגרים ישראלי

 ולכן מעורבותם בקהילה היהודית מועטה מזו של ,'דור וחצי'

 למדו בבתי ,מחציתם בני דור שנייותר מש, "צבר"משתתפי 

  .מעורים יותר בקהילה היהודית המקומיתודיים ספר יהו
  

כולן בנות דור שני , מקבוצת האחרים שלוש מרואיינות

 יתחנכו על פי ערכים ן שילדיהןציינו גם כי חשוב לה, ב"בארה

 כי חשוב ,מרואיינים בודדים מקבוצה זו ציינו. ומסורת יהודית

  .להם לחנך את ילדיהם כך שזהותם הישראלית תתחזק
  

 , בלבד"צבר"גרעין  בבדיקה שנערכה עבור משתתפי ,לבסוף

, ל"התנדבות לצהההזדהות ומניעי , בהקשר למאפייני זהות

קבוצות - כי המשתנה שלפיו ניתן היה להבחין בין תתנמצא

.  ההשתייכות הדורית בתוך הקבוצהוא ה,"צבר"גרעין ב

טרום " ל"צבר"משתתפי בדומה לממצאים בהשוואה בין 

בעוד , בישראלבעיקר  ממוקדים 'וחצידור 'בני , "צבר

במוקדי יותר לאומיים - טרנס הםחבריהם בני הדור השניש

יהודים בצפון - כולל כלפי לא,זיקותיהם וקשרי החברות שלהם

זהותם היהודית החזקה יותר של בני הדור השני באה . אמריקה

 ות מימוש היהד:ל"לידי ביטוי גם בהקשר למניעי הגיוס לצה
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גיוס היה משמעותי עבורם יותר מאשר עבור בעצם מעשה הש

  .'דור וחצי'בני 

  

  יהודים בצפון אמריקה-יחסי גומלין עם לא

הרי שכאשר , יהודית-לגבי היחסים עם הסביבה הלא

המרואיינים בשלוש הקבוצות נשאלו ישירות אם נתקלו 

המשיבים ציינו .  כמעט כולם השיבו בשלילה,באנטישמיות

 תאור אירועים אולם ,מיותביטויים שונים של אנטיש

לא ו עלה כתשובה לשאלות שונות  בחייהםאנטישמיים

אחת המשתתפות . כתשובה לשאלה ישירה אודות אנטישמיות

  : ציינה בהקשר זהבקבוצת הישראלים האחרים
    

 Here would always be like the stupid little 
comments about like, the wars and stuff. Like, it's 
always Israel's fault, blah blah blah. And get into 
a fight because of course it's not" (Jenna)  
 

  :  שציין את האירוע הבא"צבר"משתתפי או אחד מ

 , מרגישים, כן...היו מדי פעם קטעים של צלבי קרס בשירותים"
" אין הרבה, אין הרבה כאלה, אבל איפה שאני גרתי זה לא קורה

  )ריעמ(
  

הסבר אפשרי לכך הוא שהמרואיינים מודעים לקיומה של 

 מפורשתאפליה על רקע גזעי אך נמנעים משימוש במלה ה

הסבר נוסף הוא שחלק . השואה  המקושרת עם,"אנטישמיות"

מהמרואיינים לא ציינו כל ביטוי של אפליה על רקע גזעי או 
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ת בשל קיומן של קהילה יהודית וקהילה ישראלית גדולו, אחר

  .באזור מגוריהם ותחושת הביטחון שהן מספקות להם
  

אחד ההיבטים של שימור הזהות היהודית קשור בעמדות 

 עמדות אלה ,באופן כללי. נישואי חוץהמשתתפים כלפי 

גיור כתנאי אפשרי לסוג כזה של ה ת העדפתוך ,ליברליות

קבוצת הישראלים האחרים היא זו המפולגת בדעותיה . נישואין

 עובדה המעידה על שונות רבה בקרב - ה ביותרבמידה הרב

מעטים כי קיימים ציינו בראיונות פנים אל פנים . המשתתפי

. יהודים בצפון אמריקה- בפועל בין ישראלים ללאנישואי חוץ

מקבוצת (הורים שהם מכנה משותף כמעט לכל המרואיינים 

היה יחוס חשיבות גדולה מאוד לכך שילדיהם ) האחרים בלבד

חלק מהמרואיינים מקפידים כבר . ת זוג יהודיים/בןינשאו ל

. היום על כך שהחברים העיקריים של ילדיהם יהיו יהודים

אותם הורים שולחים את ילדיהם לבית , בין השאר, לשם כך

לבית  ,למשל לגן יהודי( לפחות לתקופה מסוימת ,ספר יהודי

  ).Sunday school-או ליהודי ספר יסודי 

  

רי גומלין בין קהילות ישראליות רשתות חברתיות וקש
  יהודיות בצפון אמריקהל

  

 נוסף לגווני הזהות  ביטוייםוהרכבן מהוורשתות חברתיות 

קשרי החברות של משתתפי . השונים המייחדים כל קבוצה

ישראלים ב ם ממוקדי,'דור וחצי' בעיקר בני ,"טרום צבר"

-תפוצתיים וטרנסהם כלומר , בצפון אמריקה ובישראל

ר יותש ("צבר"משתתפי . ם באותה מידה כמעטלאומיי
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- מאופיינים בקשרי חברות טרנס)ממחציתם בני דור שני

 עם כל הקבוצות החברתיות לאומיים בעלי עוצמה רבה

ו אחד ממשתתפי ותיציין במלכפי ש. בישראל ובצפון אמריקה

  : "צבר"גרעין 
  

 לא ראיתי את זה עד ...ב או ילדים של ישראלים"אנשים בארה"
ב החברים שלי ו ראיתי שר, ואז הסתכלתי אחורה,גדלתיש

  ) רון ("מעורבבים
  

פחות ממחציתם בני דור שני והיתר ילידי (ישראלים אחרים 

שומרים על דפוס הקשרים ) ישראל או מדינות אחרות

 אך טיבם של קשרים אלה אינו ,לאומי-החברתיים הטרנס

ין כל מאוזן בהוא  ו"צבר"משתתפי אינטנסיבי כמו זה של 

 , כלומר.יהודים מקומיים-עם לאקשרים  כולל ,הקבוצות

 .בינוני" מינון"שלושת סוגי הזהות וההזדהות בקיימים כאן 

 אך חלקם כבר חוו 'דור וחצי' רבים הם בני ,כיוון שבקבוצה זו

הם כנראה מתקשים יותר להכות שורשים ,  לישראלהגירה

  .מחודשים ביעד הגירה נוסף
  

הפנאי עם ישראלים אחרים בצפון אמריקה בעוד בילוי שעות 

בני , "טרום צבר"מאפיין בעיקר את קבוצת ) זהות תפוצתית(

בילוי עם יהודים מישראל מאפיין יותר את הרי ש, 'דור וחצי'

 בשל העובדה שהשאלונים , אולי,זאת. "צבר"גרעין משתתפי 

 ומפגשים אלה כבר החלו ,חולקו להם בראשית דרכם בישראל

. לאומיים ביותר בהקשר זה-כלומר הם הטרנס, להתקיים

 הם בעלי המאפיינים המקומיים "אחרים"ת המקבוצישראלים 
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 שעות הפנאי שלהם עם שכן הם מבלים את, יותר בהקשר זה

יהודים בצפון -לא עם וא ישראלים עם, יהודים אחרים

  .אמריקה
  

אודות קשריהם החברתיים של צאצאי מהגרים , ממצאים אלה

, "אחרים"ובעיקר אלה של קבוצת ה, פון אמריקהישראלים בצ

דור ' בני לפיה, )Gold, 2002(תואמים את טענתו של גולד 

- הדור הראשון לחברה הלאבני  ודור שני חשופים יותר מ'וחצי

צעירים אלה מעורבים במספר קהילות . יהודית הסובבת אותם

הזדהות הוריהם עם ישראל עולה על שבעוד , באופן שווה

בני המהגרים יכולים לבחור להשתייך . ב" עם ארההזדהותם

  .לקבוצות אתניות כאלה או אחרות בחברה המארחת
  

לב (בדומה לממצאי מחקר אודות מהגרים ישראלים באירופה 

 "אחרים"מקבוצת ה,  גם משתתפי המחקר הנוכחי,)2008, ארי

את הקהילה היהודית   תארו בראיונות עומק,"צבר"ומקבוצת 

 ,לית כשתי קהילות נפרדות ושונות זו מזווהקהילה הישרא

הקהילה היהודית . ת ביניהן מעט מאוד אינטראקציהומקיימה

תוארה על ידי הישראלים האחרים כמאורגנת ודתית יותר 

, פעילות הקהילה היהודית כוללת. מהקהילה הישראלית

טקסים , JCC, בתי כנסת, קיום בתי ספר יהודיים: לדבריהם

. רומות לישראל והפגנות תמיכה בישראלגיוס ת, סביב החגים

, סגורהו הקהילה הישראלית מתוארת כמלוכדת מאוד

יותר מרואיינים רואים . מסיבותבעיקר פעילותה כוללת ו

 לעומת מעטים המשייכים ,שייכים לקהילה היהודיתכעצמם 
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להלן דברי אחת המשתתפות . עצמם לקהילה הישראלית

  :בהקשר זה
  

"For Jewish Canadian…there's a lot of 
groups…there's a lot of youth social 
groups…starting at a very young age to teenagers 
to adult to even - there's Jewish dating service 
called J-date, which it's Toronto, it's US, it's 
Israel… I feel like everyone sticks together, they 
bond together…I feel it's more of a social network 
rather then the religious focus" (Shira)  
 

 הפרידו באופן מובחן אף יותר בין "צבר"גרעין מרואייני 

הם מרביתם הרגישו ש. הקהילה היהודית לקהילה הישראלית

מלבד שתי נחקרות שציינו כי (אינם חלק מהקהילה היהודית 

 מקום ,לדברי המרואיינים). JCC-וגים בנהגו ללכת לח

המפגש העיקרי בין שתי הקהילות הוא בתי הכנסת של 

, הקהילה היהודית תוארה כמאורגנת מאוד. הקהילות היהודיות

. ודתית יותר מהקהילה הישראלית, בעלת מוסדות ופעילויות

. משמעותיתהקהילה הישראלית תוארה כלא מאורגנת אך 

לה ישראלית היו במפגשים חברתיים ביטויים לקיומה של קהי

בערבי שבת ובאירועי תרבות , בחגים, וארוחות משותפות

הקהילה ). םיהופעות של אמנים ישראלי(ים יישראל

 כסגורה "צבר"גרעין  על ידי מרואייני תוארהאף הישראלית 

  . ומלוכדת יותר מהקהילה היהודית
  

על רה הקהילה היהודית תוא, זו לזומבחינת תרומת הקהילות 

כמסייעת לישראלים בשמירה על  "צבר"גרעין ידי משתתפי 
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 דרך בתי בעיקר,  לזרמים ביהדותתםזהותם היהודית ובחשיפ

הקהילה הישראלית תוארה כמקשרת בין הקהילה . הכנסת

כמעבירת מידע וכמספקת הזדמנות לשוחח , היהודית לישראל

קשר  כי מתיאור הקהילות וה,באופן כללי ניתן לומר. בעברית

 כפי שציינה אחת ,נימה של מרחק ומתיחותעולה  ןביניה

  : "צבר"גרעין ממשתתפות 
  

 כי לא התחברתי כל כך ,לי אישית לא היה שם כל כך נוח"
 לא .ם שהלכו לבית כנסת וקראו ולא הבינואמריקניליהודים 
קהילה אבל ל , בחגים החשובים, כאילו,הלכתי, התחברתי

 לא ,רציתי להיות עם ישראלים...היהודית פשוט לא התחברתי
 שהם מדברים על ציונות וכל ,ם כאלהאמריקנירציתי להיות עם 

ם אמריקני לי הפרדה בין היתה תמיד .מיני דברים על הארץ
  )עדן..." (ישראליםל
  

 שייכות תשוחקיימת ת ,בני הדור השני, "צבר"משתתפי בקרב 

 קנדה/ב"ארה –י מדינות תלאומית חזקה יותר לש-טרנס

ילידי . וכך גם בנויות הרשתות החברתיות שלהם, שראלוי

מסויגים , למרות היותם חילונים יותר, 'דור וחצי'בני , ישראל

 ומקיימים קשרי ,בהשוואה לחבריהם לגבי מדינות ההגירה

הזהות התפוצתית עליה הצבענו (חברות בעיקר עם שכמותם 

ח דפוס זה דומה גם לניתו). "טרום צבר"קודם בקרב משתתפי 

לפי גיל , 'דור וחצי'כולל שנעשה בקרב כלל המשתתפים בני 

, אמנם נמצאו מעט הבדלים בהקשר זה. הגעתם לצפון אמריקה

 בקרב אלה שהגיעו עם הוריהם "קשר הישראלי"אך ניכר ה

בעוד אלה שהגיעו צעירים יותר מביעים , לאחר גיל שמונה

  . שניהדור בני העמדות דומות לאלה של 
  



     זהות והזדהות -  של ישראלים בצפון אמריקה'דור וחצי'דור שני ו

    

מחקרים וניירות עמדה          מרכז רפפורט  

 

151

גרעין  הבולט בקרב כלל משתתפי "הישראליקשר "למרות ה

  למקומות מגוריהםכבר זיקות מסוימותבקרבם נוצרו , "צבר"

יהודים - עם לאים חברתיקשריםודאי ש ּו,בצפון אמריקה

 שעשויים להצביע על כיווני התבוללות אפשריים ,ל"בחו

רותם ילמרות ששאלה בני דור שני ולפחות לגבי , בעתיד

   . יבחרו לשוב לצפון אמריקה,"צבר"גרעין במסגרת 

  
ברות והשפעתם על הבניית זהות והזדהות אתנית סוכני ִח

  והרכבן של רשתות חברתיות
  

ברות השונים והשפעתם על הבנייתה של באשר לסוכני הִח

הבית :  מדובר בשני סוכנים מרכזיים,זהות והזדהות אתנית

-טור.  והשתתפות בתנועות נוער,ויחסו לישראל וליהדות

כי , בהקשר זה, אכן ציינו) 2004(פרג ומיקולינסר , אכספ

השפעה ניכרת על התפתחות הזהות האתנית של יש למשפחה 

 הקהילה והקבוצה האתנית ותוכמו כן משפיע, המתבגר

  . המתבגרמשתייך במסגרת החברתית אליה 
  

יחס ההורים לישראל חיובי כי  נמצא" צבר"בשתי קבוצות 

 בכל ההיבטים שנמנו בפני . ונשמר באמצעים שוניםמאוד

 על קשרים מועטים דווחוהם  ,המשתתפים בקבוצת האחרים

 בהשוואה לדיווח של שתי ,יותר עם ישראל בבית הוריהם

חברתיים הלאומיים בתחומים -קשרים טרנס. "צבר"קבוצות 

אך בעיקר , "צבר"משפחתיים מאפיינים את שתי קבוצות הו

שיחות בעברית בבית למעט , "צבר"גרעין את זו של משתתפי 
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 ,"טרום צבר" המאפיינות בעיקר את משתתפי ,ההורים

יחס ההורים החיובי לישראל  .'דור וחצי' בני , כזכור,שרובם

 )זהות תפוצתית(ישראלית  הבניית זהות אתניתלעיקר תורם ב

יחס חיובי של ההורים .  הזהות היהודיתלהבניית מאודומעט 

 נמוכה עם לומר הזדהותכ, לישראל קשור עם הסתגרות אתנית

 חיץ ליצוראך אין בכך כדי , הודיםי-תושבי ארץ ההגירה הלא

יחסם של  .ישראלית או לא יהודית עבה דיו מפני הזדהות לא

-טרנסההורים לישראל תורם ליצירת רשתות חברתיות 

 על יחס אוהד של הוריהם דווחוכך שמשתתפים ש, לאומיות

יחס  .מריקה ובישראל קשורים עם ישראלים בצפון א,לישראל

 יהודים-זה של ההורים לישראל אינו תורם דבר לקשר עם לא

ומעיד על ,  ממצא הדומה לזה שצוין קודם בהקשר של זהות-

הבועה "תרומת יחס אוהד של ההורים לישראל ליצירת 

  .לאומית-הטרנס" הישראלית
  

 ,ככל שהאווירה בבית אופיינה על ידי המשתתפים כדתית יותר

אך , ת הזהות וההזדהות היהודיות היו חזקות יותרכך תחושו

-טרנסיהודי בצפון אמריקה ופחות -בעיקר בעלות אופי מקומי

בדומה ליחס ההורים , יחד עם זאת.  בהקשר הישראלילאומיות

אין בכוחה של אווירה יהודית דתית בבית , האוהד לישראל

יהודים -להשפיע באופן משמעותי על זהות והזדהות עם לא

 אווירה יהודית ,בכל מקרה ).למנוע אותו ולא לעודדולא (

, מקומיות בבית קשורה להתפתחות רשתות חברתיות יהודיות

הגם , יהודים מקומיים- קשרים עם לא,במידה מסוימת, ומונעת

-טרנסלקיומן של רשתות חברתיות כמעט  דבר שאינה תורמת
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חינוך יהודי פורמלי וחשיפה אליו , בדומה לכך. לאומיות

 ובמידה , בעיקר קשרים חברתיים עם יהודים מקומייםיםצריו

חשיפה לחינוך יהודי פורמלי . פחותה עם אלה שבישראל

חיזקה רק היבטים ספורים בהקשר , בעברם של המשתתפים

ובמידה פחותה מזו , לאומיות-לזהויות מקומיות יהודיות וטרנס

, בדומה לאווירה היהודית בבית. של האווירה בבית המשיבים

החשיפה לחינוך יהודי פורמלי מקטינה את הסיכוי לקשרי 

  .יהודים מקומיים-חברות עם לא
  

פעילות בתנועות נוער תרמה בעיקר לתחושת דמיון לישראלים 

קשר רגשי לישראל , הרגשה כישראלים. בצפון אמריקה

 הושפעו גם הם מהפעילות ,ומחשבות על עליה ארצה

ליחס ההורים  היתה אך לא באותה עוצמה ש,התנועתית

הפעילות התנועתית קשורה , יחד עם זאת. לישראל בהקשר זה

כלומר משמרת , ם או כקנדיםאמריקניעם הזדהות נמוכה כ

עילות תנועתית פ. במידה מסוימת את גבולות הקבוצה האתנית

-  ופחות לזהות טרנסתפוצתיתישראלית תרמה בעיקר לזהות 

  .לאומית
  

רקע על זהות והזדהות  נמצאו גם השפעות של משתני ,אמנם

 אך הן בדרך כלל חלשות ,ות ומקומיותישראלי, ותיהודי

מסתבר שלסוכני  .בהרבה מהשפעתם של סוכני החברות

 אווירה : זהות יהודית וישראלית עלהשפעה ניכרתיש ברות הִח

 יחס ;יהודית בבית משפיעה בעיקר על זיקות יהודיות מקומיות

אתניות -ת ישראליותהבית לישראל תורם במידה רבה לזיקו
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השפעה פחותה יש  לפעילות בתנועות הנוער ;לאומיות-טרנס

רמת לתחושת דמיון לישראלים ו והיא ת,בהרבה מזו של הבית

  .  אבל רק לאלה שבצפון אמריקה,אחרים
  

מידת קיומן וצפיפות הקשרים , באשר לרשתות החברתיות

משפיע על  יחס אוהד של ההורים לישראלנמצא כי , בתוכן

 אווירה יהודית ;לאומיים-מקומיים וטרנס-שרים ישראלייםק

 ,מקומיים-משמעותית בבית תורמת בעיקר לקשרים יהודיים

פעילות  ;יהודים-ובמידה מסוימת חוסמת קשרים עם לא

מקומיים - בעיקר על קשרים אתנייםהתנועות הנוער משפיעב

  ). התפוצה הישראליתעם (
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תפוצתית או זהות , לאומית-זהות טרנס: סיכום

  ?טמיעה
" פרופיל"עין כממצאי המחקר הנוכחי מאפשרים שרטוט של 

 נשים נוטות :של זהות והזדהות אתנית על פי מספר מאפיינים

 צעירים בני ;מגבריםיותר ישראלית -להזדהות אתנית יהודית

 ;ותר ממבוגריםב נוטים להתבוללות י"דור שני החיים בארה

המהווים רוב בקרב  (ה המתגוררים בקנד'דור וחצי'בני 

בעיקר (כמחציתם כבר חוו הגירה בעבר  - )אוכלוסיה זו

 חשים קשורים בעיקר לישראלים - )מברית המועצות לשעבר

 פעילות בתנועות ;בישראל ומנוכרים ביחס למדינה המארחת

-ת זהות טרנסומחזק, "צּבר"גרעיני  ובעיקר השתייכות ל,נוער

במידה מסוימת ות לישלאומית ונכונות לעלות לישראל ומח

יחס ההורים לישראל , מעל כל אלה ;נטיה להתבוללות

והאווירה היהודית השוררת בבית משפיעים בצורה 

 ,המשמעותית ביותר על מרכיבי הזהות וההזדהות האתניים

.  כמו גם על הרכב הרשתות החברתיות,ים והיהודייםיהישראל

 ,י פורמליהמלווה בחינוך יהוד, אווירה יהודית בבית, לפיכך

, בביקורים תכופים בהויחס אוהד של ההורים לישראל ב

ודית זהות יה(לאומית והתפוצתית -מחזקים את זהותם הטרנס
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ין בכוחם שא הגם,  המהגריםשל צאצאי) וישראלית מקומית

  .)2008, בדומה לממצאי לב ארי(בפני התבוללות " לחסן"
  

דור 'י בנ, בקרב צאצאי הישראלים יש כאלה שנולדו בישראל

כשהיו בני יותר בעיקר אלה שהגרו עם הוריהם  ('וחצי

 עם ישראל ועם התפוצה הישראלית מאודמזוהים ה, )שמונהמ

- היהודית והלא,וחשים ניכור כלפי הקהילות המקומיות

, באופן טבעי, בני הדור השני נוטים יותר, לעומת זאת. יהודית

. ודיותיה- בכללן אלה הלא,להתערות בקרב קהילות מקומיות

 'דור וחצי'קיימת בעיקר בקרב בני " בועה הישראלית" ה,כך

  . ובמידה פחותה בקרב בני הדור השני
  

- תנועתית מתגבשת זהות אתנית ישראלית תפוצתיתהמסגרת ב

 בוחרים להצטרף ,עם ישראלבמיוחד המזוהים  אלה .מקומית

 כילות מ"צּבר"גרעיני ברור שקבוצות מכאן . "צּבר"גרעיני ל

בני מרביתם של , מקרבם. עם ישראלמאוד מזוהה הסיה אוכלו

גרעיני ההשתתפות ב, עם זאת.  ארצה,כנראה , יעלו'דור וחצי'

מפני שיבה לצפון אמריקה " מחסנת"אינה אף היא  "צּבר"

  .בעתיד התבוללות מפנילאחר השירות הצבאי ו

  
  מסקנות ישומיות

ור לאוזאת , מגוונותההשלכות היישומיות של מחקר זה הן 

זה העובדה שצאצאי מהגרים ישראלים בצפון אמריקה שונים 

גורמים ההתייחסות גם וכך צריכה להיות , במאפייניהםמזה 
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להלן מוצעות ארבע השלכות ישומיות . פורמליים לגביהםה

 :הגזורות מן המחקר שתואר כאן

 ביחס מאודצאצאי ישראלים המתגוררים בקנדה מנוכרים . 1

, ל"יהודים בחו-לא, ל"ויהודים בחוישראלים  (לכל הקהילות

ן  חלק מ.ב" בהשוואה לאלה החיים בארה,)ישראלים בישראל

 מהגרים יתם בהיות כמחצטמוןהסבר לתחושת ניכור זו ה

בעיקר ברית (כלומר כאלה שנולדו במדינות אחרות , חוזרים

 , הגרו עם הוריהם לישראל ומשם לקנדה,)המועצות לשעבר

ם הוריהם עשו זאת ישירות ב ע"בעוד אלה שהגרו לארה

פעילות להגברת הזהות הישראלית והיהודית , לפיכך .מישראל

 יתכן שפעילות .חשובה במיוחד בקרב צאצאי ישראלים אלה

את  עשויה לחזק את זהותם הישראלית ו"צופי צבר"דוגמת 

 .לישראלשלהם הקשר 

שהיא זהות , ישראלית-יהודיתהזהות הפעילות להגברת ה. 2

 צריכה להתמקד בבני הגילים ,לאומית-רנסתפוצתית וט

 שלהם נטיה בולטת ,ובגברים )18-פחות מ(הצעירים 

 מגיעים "צבר"למרות שצופי . יהודים-להתערות בקרב לא

יש לזכור שמרבית הצעירים הללו אינם , להישגים בתחום זה

מעבר לצורך בחיזוק פעילות , לפיכך. משתתפים בפעילות זאת

ח כלים נוספים ומגוונים ותית גדולה לפיש חשיבו, "צבר"צופי 

 בדרכים חלופיות לאלו שנוסו ,ליצירת קשר עם צעירים אלו

 יש לגבש צוות חשיבה שיוטל עליו לפתח ,לשם כך. עד כה

ובהמשך  , במסגרות קטנותלנסות אותם, כלים מעין אלו

 .להפעיל באופן נרחב את התכניות שתמצאנה מועילות
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 מכוונות לחינוך לזהות ,"צבר"ופי בעיקר צ, תנועות הנוער. 3
מול ל בשימור זהות זו ,כנראה,  אך אינן עוסקותישראלית
. יהודית המקומית-התבוללות בקרב האוכלוסיה הלאסכנת ה

 מנגנונים לפתח אלא יש ,לא די בחיזוק זהות ישראלית
 מטמיעה חברתית ִהשמרותל שיהיו מיועדים ,חינוכיים נוספים

 ,צעיריםה גם אם .קבוצת הרובבקרב מוחלטת ותרבותית 
,  בטווח הקרובישראללא יעלו ל ,צאצאי מהגרים ישראלים

 .חשוב שזהותם כיהודים תשמר באופן אקטיבי
 מהווים את כי ההורים ,ממצאי המחקר מלמדים בבירור. 4

הזדהות הזהות וההגורם המרכזי בהקשר של הבניית ושימור 
 הנוכחי  משתתפי המחקרהם שלחלק מהורי. של צאצאיהם

 שבא לידי ביטוי ,גילו יחס חם ואוהד במיוחד לישראל
 ובשליחת ילדיהם לפעילויות ישראלבביקורים תכופים ב

עם . "צופי צבר" תנועת כגון, חינוכיות בעלות צביון ישראלי
ישראלים שהוריהם צאצאי  של מאודישנה קבוצה גדולה , זאת

ל ולא ביקרו פחות בישראש, אינם חדורי רוח ישראלית כזו
צעירים אלה מגלים . נשלחו לתנועות נוער ישראליות בילדותם

יש לגבש צוות חשיבה . סימני התבוללות משמעותיים במיוחד
פעילות מוגברת בקרב   שיציע דרכים חדשות לקיום,ותכנון

 ,נמצאים בשולי הקהילות הישראליותההורים ישראלים 
עשויה לו אהורים פעילות בקרב . ת זהותם וזיקותיהםמבחינ

 שכבר נולדו אלהבעיקר ( צאצאיםהלתרום להרחבת מעגל 
 –  שמוקד זהותם ישמר גם בעתיד בקבוצתם האתנית)ל"בחו

 .שם וכאן
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