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 הקדמה .א
 

חון מוחץ הסתיימו בניצ 2014בנובמבר  4-ב ארצות הבריתהתקיימו בש הקדנציה אמצע בחירות
יהיה , 2015בינואר  3-כאשר הקונגרס החדש יתכנס בית. אשל המפלגה הרפובליק

שמשמעותו היא שהשנתיים האחרונות של ממשל אובמה יתאפיינו  גם רוב בסנאט יםקארפובליל
 . המבצעתזו הרשות המחוקקת לביריבות בין 

 
של הקהילה אלה נייר זה יבחן מה מלמדות התוצאות על הלכי הרוח של העם האמריקאי, כולל 

-ות, שיתקיימו בהבאות לנשיאלגבי הבחירות תוצאות משמעות ה מה ;ארצות הבריתבהיהודית 
האמריקאית כלפי ישראל מדיניות החוץ עשוי הניצחון הרפובליקאי להשפיע על וכיצד ; 2016

 .מזרח התיכוןוה
 

ים אינם רפובליקאההישגים ה( 1): סוגיות אלו הן ש המסקנות העיקריות שעולות מניתוח
ביחס ( תארצות הבריהדות בכלל זה, של יהאמריקאיות )ו בתפיסותמשקפים שינוי מהותי 

מחזיק אובמה עדיין למרות התוצאות, הנשיא  (2); מזרח התיכוןהחוץ האמריקאית ב-מדיניותל
מגמות ( 3בידיו עוצמה מספקת כדי להמשיך ולקדם את המדיניות המזרח תיכונית שלו; )

 .2016על יתרון צפוי לדמוקרטים בבחירות עידות מ עדיין הקדנציה אמצעבבחירות ההצבעה 

 

 הקדנציהאמצע בבחירות  דפוסי הצבעה .ב
 

ביותר נושאים החשובים בחנו מהם ה בחירות אמצע הקדנציהלשנערכו בסמוך סקרי דעת קהל 
על  לימדו סקרים אלהו מגמות דמוגרפיות בקרב המצביעים. חלציבור הבוחרים האמריקאי ונית

השפיעו , ועל המידה בה מזרח התיכוןב ארצות הבריתעמדות הציבור האמריקאי כלפי מדיניות 
גבי רמזים לגם  סיפקותיכוניות על דפוסי ההצבעה בבחירות. בנוסף, הממצאים -סוגיות מזרח

 .2016-בבחירות לנשיאות בהצפוי 
 

 
 

                                                           
  ואנחנו: עדכון חודשי  ארצות הברית"אורח אמריקאי במכון מיתווים, ועורך את סדרת הפרסומים -בריאן ריבס הוא עמית

 . breeves@mitvim.org.ilניתן ליצור עמו קשר בדוא"ל: . מוושינגטון"

http://mitvim.org.il/he/2013-10-01-08-41-26/%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F
http://mitvim.org.il/he/2013-10-01-08-41-26/%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F
mailto:breeves@mitvim.org.il
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 מגמות דמוגרפיות .1
 

-איהאם הניצחון הרפובליקאי נבע בעיקר מהיא  הבחירות תוצאותבניתוח שאלה מרכזית 
 ההצבעה יעורשמרטית או שמא נשיא ומהמפלגה הדמוקמה הציבורית הרצון שביעות

 2014-את דפוסי ההצבעה בבחון יש ללעומק, זאת כדי לבחון אפייני המצביעים. מומ
 נשיאות. והן ל בחירות אמצע קדנציההן  –קודמות  בהשוואה לאלו של מערכות בחירות

 
הנמוך ביותר  – 36.4%האחרונות עמד שיעור ההצבעה הכללי על אמצע הקדנציה בבחירות 

בבחירות , וכפי שהוכיחו גם הבחירות האחרונות. באופן מסורתי, מאז מלחמת העולם השנייה
ובראשן  –המפלגה הדמוקרטית  שיעורי ההצבעה בקרב קבוצות המזוהות עם קדנציה אמצע

הם נמוכים יותר מאשר בבחירות לנשיאות. כך למשל, שיעור  – המיעוטים והצעירים
עמד על  ע קדנציהאמצכלל המצביעים בבחירות ( מקרב 30המצביעים הצעירים )עד גיל 

לעומת זאת, במערכות הבחירות לנשיאות . 2014-ב 13%-, ו2010-ב 12%, 2006-ב 12%
בהתאמה. המגמה  19%-ו 18%, עמד שיעור הבוחרים הצעירים על 2012-ו 2008של 

נוטים יותר לתמוך , ש65מעל גיל בוחרים ל מתהפכת כאשר בוחנים את דפוסי ההצבעה ש
 ות בחירות קודמות, כמו במערכ .יםרפובליקאב
 

שיעורי ההצבעה הנמוכים של תומכי המפלגה הדמוקרטית השפיעו על תוצאות בחירות 
צטרכו להתמודד עם אחוזי הצבעה ים ירפובליקאהלעומת זאת, , 2016בחירות ב. 2014

גבוהים יותר מצד קבוצות אוכלוסייה שמזוהות עם המפלגה הדמוקרטית ושיהיו חדורות 
למשל, הולך וגדל מבחינה  ציבור הבוחרים הלטיני,על זהות הנשיא הבא. מוטיבציה להשפיע 

לסנאט, אשר ב. עודנו נוטה לדמוקרטיםהעידו שהוא  בחירות אמצע הקדנציהודמוגרפית, 
מסיכוייהם בבחירות  נמוכים יותרף א הם 2016-בים רפובליקאהההצלחה של סיכויי 

ידי -מושבים בסנאט שכיום מאוישים על 24 יועמדו לבחירה מחודשת, 2016-לנשיאות. ב
דמוקרטית או )רבים מהם במדינות שנוטות באופן מסורתי למפלגה ה יםרפובליקא

סביר לאור זאת, ידי סנאטורים דמוקרטים. -מושבים שמאוישים על 10שמתנדנדות( ורק 
 מכוחם בסנאט. יאבדו  יםרפובליקאשה

 
 סוגיות עיקריות .2

 
את מידת לא שיקפה , סביב דאע"ש ערב הבחירות שהתנהלהכצפוי, המהומה התקשורתית  

-הו NBC רשת סקר מטעםהבחירות,  בימים שלפניההשפעה של הנושא על ציבור הבוחרים. 

Journal Wall Street מהבוחרים ייחסו חשיבות רבה יותר לנושאי פנים. רק  %77-הראה ש

, שממצאיו הראו CNN לבות עליונה, וזאת על אף סקר שדאע"ש כנושא בעל חשיציינו את  %7

ארצות אמריקאים מאמינים שלדאע"ש יש יכולת להוציא לפועל מתקפה כנגד  10 מכל 7כי 
 .הברית

 

 laWall Street Journ-המדגם שערך כך, למשל, . ממדגמי הבחירותממצאים דומים עלו  

התנהלות האמריקאית כנגד מהמהבוחרים הביעו שביעות רצון  58%-שבעוד ש הראה
. הנושאים בבחירות חוץ כנושא בעל חשיבות עליונהה-ציינו את מדיניות 13%רק דאע"ש, 

( 25%בריאות )ה ,(33%ההתנגדות לאובמה )(, 45%כלכלה )ה והייותר שצוינו כחשובים 

מהנשאלים חוסר  %79הביעו  NBCל מדגם ש(. בנוסף, ב%14חוקית )-בלתיהגירה הוה

 רס.הקונג ו שלשביעות רצון מתפקוד
 

 
 

http://time.com/3576090/midterm-elections-turnout-world-war-two/
http://time.com/3576090/midterm-elections-turnout-world-war-two/
http://cookpolitical.com/story/5776
http://www.msnbc.com/all-in/watch/hillary-clinton-vs.-elizabeth-warren-354796099542
http://ndn.org/blog/2014/11/some-thoughts-election-day-2014
http://talkingpointsmemo.com/dc/ted-cruz-for-president-senate-majority-2016
http://newscms.nbcnews.com/sites/newscms/files/141503_late_oct_nbc-wsj_pre-election_quickie_poll.pdf
http://newscms.nbcnews.com/sites/newscms/files/141503_late_oct_nbc-wsj_pre-election_quickie_poll.pdf
http://www.cnn.com/2014/09/08/politics/cnn-poll-isis/
http://graphics.wsj.com/exit-polls-2014/?mod=e2tw
http://www.nbcnews.com/politics/elections/exit-polls-americas-voters-bleak-mood-n241191
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 אמריקאי-יהודיהקול ה .3
 

. בעבר כפי שהיו בחירות אמצע הקדנציהב נותרודפוסי ההצבעה של יהודי ארצות הברית 
 נוטיםיהודי ארצות הברית נמצא ש ,הבחירות שנערך לאחר ,ג'יי סטריטארגון בסקר מטעם 

-מרכז בנוגע לסכסוך הישראלי-ת שמאלועמדב מחזיקיםליברלים, מתמודדים ל להצביע
 מדינות.הפתרון שתי למען השגת אמריקאית המעורבות הגברת הפלסטיני ותומכים ב

 
באזור  מועמדים דמוקרטיםבעד  2014-בהצביעו מציבור הבוחרים היהודי  69%לפי סקר זה 

בנוסף . 2012בבחירות , בדומה לשיעור ההצבעה בקרב היהודים בעד אובמה הבחירה שלהם
יותר  13%מרוצים מתפקודו של אובמה,  ארצות הבריתמיהודי  57%הראה הסקר כי 

 .בחירות אמצע הקדנציה בקרב מצביעי הממוצע הארצימ
 

 להרחבת מפעלמתנגדים ממשיבי הסקר  80%, פלסטיני-לסכסוך הישראליבהתייחס 
תומכים  85% .מדינות לפי מתווה קלינטוןהתומכים בפתרון שתי  76%-ו ההתנחלויות

 מאמינים 72%-הגיע להסכם קבע, בעוד שבמעורבות אמריקאית מוגברת על מנת ל
 .כאחדשמעורבות שכזו עלולה לעורר חוסר הסכמה מצד ישראלים ופלסטינים 

 

בטענה  ג'יי סטריטלערער על ממצאי סקר  בחר (ZOA) ארגון ציוני אמריקהמאמר דעה מטעם 

נטען היא מוטעית. במאמר  ההתנחלויות" הרחבת מפעללמושג "בסקר ת הפרשנות המיוחסש
 בכך לא התייחסו ,התנחלויותמפעל ה להרחבתשהביעו התנגדות בסקר המשיבים כי רוב 

 של התנחלויות קיימות. להרחבה
 

, הצבעתםדפוסי  לעביותר אשר השפיעו נתבקשו לדרג את הנושאים  ג'יי סטריטסקר משיבי 
תכנית ביטוח הבריאות של  – 20%בריאות,  – 31%, כלכלהציינו את ה 40% וכך הם ענו:

 –בלבד  8%-דאע"ש והמצב בעיראק ובסוריה, ו – 13%טרור וביטחון לאומי,  – 17%אובמה, 
בשיחות לאיראן לצורך התקדמות ממשל אובמה תנאים שהציג בהביעו תמיכה  84%ישראל. 
 .מההגרעין ע

 
, ומצביעים על כך 2012נערכו שבחירות מדגמי  נתוני עולים בקנה אחד עם ממצאים אלה

יזכו מועמדים דמוקרטים במרבית קולות היהודים.  2016בבחירות גם ש גבוהשיש סיכוי 
 ארצות הבריתמיהודי  70%-כ פיול, ג'יי סטריטחיזוק נוסך לכך התקבל מהממצא בסקר 

מהזרם המרכזי ג'ב בוש )תתמודד מול זו אם רי קלינטון, היל עבורלנשיאות  2016-ביצביעו 
 (.הרפובליקאית המזוהה עם תנועת מסיבת התהנד פול )אראו של המפלגה הרפובליקאית( 

 

  מזרח התיכוןהשפעה על ישראל והה .ג
 

 מזרח התיכוןב ארצות הבריתנגרס על מדיניות בשני בתי הקו החדש רפובליקאיהרוב ההשלכות 
עם לידי ביטוי בשלושה נושאי מפתח: שיחות הגרעין  , יבואו ככל הנראהחסיה עם ישראלועל י
מכיוון הקונגרס על ופעל הלחץ שישההערכה היא , המאבק נגד דאע"ש והערוץ הפלסטיני. איראן

-פעול ביתר נחישות עלדווקא לאלא  ,הרוב הרפובליקאי רצוןיגרום לו ליישר קו עם לא הנשיא 
 מנת להוציא לפועל את תכניותיו.

 
 שיחות הגרעין האיראני .1

 
לאיראן הצעה לנהל משא ומתן עם המעצמות במטרה למנוע אובמה מאז שהגיש 

ים בקונגרס רפובליקאהטוענים ה האסלאמית להגיע ליכולת ייצור נשק גרעיני, מהרפובליק

http://libcloud.s3.amazonaws.com/862/89/0/112/1/jstreet-national-election-night-final-results.pdf
http://www.nbcnews.com/politics/elections/exit-polls-americas-voters-bleak-mood-n241191
http://www.jpost.com/Diaspora/ZOA-disputes-J-Street-take-on-Jewish-poll-381492
https://s3.amazonaws.com/s3.jstreet.org/images/pac_at_a_glance.pdf
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בייחוד לאחר שהממשל השעה זאת  טייר כחלשה.להצ ארצות הבריתאובמה גורם לש
צנטריפוגות האיראניות , כמחווה מפייסת, בעוד שהוא מאפשר ל2013-סנקציות נגד איראן ב

 להוסיף ולפעול. 
 

דרך  יחד חיפשוו םניצי-םדמוקרטיכמה חברי קונגרס ל חברו יםרפובליקאקונגרס נבחרי 
 –. בהצעת חוק שניסחו הכיוון שהתווה ממשל אובמה בהסכם הביניים עם איראןלשנות את 

Iran Nuclear Negotiations Act of 2014 – ופי עם איראן סהסכם שאובמה יביא כל  דרשו הם

 .סנאטב דיון ולהצבעהל
 

אפשרות לחסום הסכם הסנאט מלמנוע התחייב ה , אובמבחירות אמצע הקדנציהעוד לפני 
. התחייבות זאת הובילה לדיון ציבורי או לדחות אפשרות זאת ככל שניתן עתידי עם איראן

הסנאטור הארי ריד, אשר בשאלה האם לאובמה יש בכלל את הסמכויות החוקיות לעשות כן. 
 הצעת החוק, חסם את אמצע הקדנציהבחירות טרם  בסנאטהדמוקרטי מנהיג הרוב כיהן כ

הצעת  יתההי ההצבעה בה צפוי –בסנאט לגביה שהוגשה בנושא האיראני ומנע דיון והצבעה 
 החוק לזכות ברוב. 

 
הסנאטור הרפובליקאי מיטש מקונל . עתיד להשתנות, כל זה בחירות אמצע הקדנציהלאחר 

באשר למשא ומתן  ת החוקמחדש את הצע וא מצופה לעלותהיתמנה למנהיג הרוב בסנאט. 
 הסנאטור. סנקציות על איראןגברת המטרתה ש נוספת , כמו גם הצעת חוקעם איראן

 םאיי, 2015ימלא תפקיד מפתח בסנאט החל בינואר גם הוא שם, אהלינדזי גרהרפובליקאי 

לטרפד כל עסקה עם  2014נובמבר שהתקיים ב Israeli-American Council-של הבמהלך כנס 

 שיחות הגרעין מעבר למועדלאור הארכת הסנאט.  בקנה אחד עם ציפיותלא תעלה ש איראן
בין הקונגרס בנושא לעימות  ישנו סיכוי גבוה, (2014 בנובמבר 24)מן לסיושנקבע  המקורי

 ינואר הקרוב., החל בהממשללבין 
 

, אם כי לא הגורם ארצות הבריתשיחות הגרעין האיראני הן גורם למתיחות בין ישראל ל
כפי שבא לידי ביטוי מוחשי , זמן רבכבר זה עם זה תדרים מסנתניהו ואובמה לא  .היחיד

בחירות ב בע רצון מההישג הרפובליקאיש. ניתן להניח כי נתניהו היה צ'יקן שיטבתקרית ה
מי שתמך במועמדותו לנשיאות של כנחשב נתניהו  2012-. הרי כבר באמצע הקדנציה

נתניהו וחברי הקונגרס כך , תימשכנה שיחות הגרעין עם איראןשככל הרפובליקאי מיט רומני. 
הקשות על להציג חזית אחידה ול במטרה, בשיתוף פעולה גובר ים עשויים לפעולרפובליקאה

 בשיחות. הבית הלבן להתקדם
 

תוכל להתממש רק עם  . שאיפה זוסנקציות אמריקאיות מוגברות על איראןנתניהו מעוניין ב
אם יחליט למצוא צידוק חוקתי לסיכול מעורבות הקונגרס בנושא האיראני, ואובמה יתקשה 

 יםרפובליקאקואליציה בנושא בין שם עשויה להיווצר  להימנע מעימות עם הקונגרס,
למחרת בנובמבר,  5-בהנשיא האמריקאי  במסיבת עיתונאים שכינס ניצים.-לדמוקרטים

חתימה על הסכם  לפני הקונגרסון עם לקיים דיעל כוונתו הכריז בחירות אמצע הקדנציה, הוא 
אותת על רצונו מהוא אובמה אומנם לא צפוי לקבל את תכתיבי הקונגרס, אך  עם איראן.עתידי 

 המתיחות בעניין. בצמצום 

    
 שדאע" המאבק נגד .2

 
 האמריקאי נתניהו בסוגיה האיראנית, החלטת הנשיאבניגוד למחלוקת הניטשת בין אובמה ל

ראש ממשלת  של ובסוריה עולה בקנה אחד עם תפיסת עולמולתקוף את דאע"ש בעיראק 
 .ישראל

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf
https://www.congress.gov/113/bills/s2650/BILLS-113s2650is.pdf
https://www.congress.gov/113/bills/s2650/BILLS-113s2650is.pdf
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/republican-controlled-congress-will-give-obama-foreign-11597
http://www.businessinsider.com/iran-nuke-deal-obama-congress-2014-10
http://www.businessinsider.com/iran-nuke-deal-obama-congress-2014-10
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s1881pcs/pdf/BILLS-113s1881pcs.pdf
http://www.jta.org/2014/11/09/news-opinion/politics/lindsey-graham-new-senate-will-push-congressional-overview-of-iran-deal
http://www.jta.org/2014/11/09/news-opinion/politics/lindsey-graham-new-senate-will-push-congressional-overview-of-iran-deal
http://www.jta.org/2014/11/09/news-opinion/politics/lindsey-graham-new-senate-will-push-congressional-overview-of-iran-deal
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/the-crisis-in-us-israel-relations-is-officially-here/382031/
http://www.washingtonpost.com/politics/transcript-president-obamas-remarks-on-midterm-election-results/2014/11/05/491a02b2-6524-11e4-9fdc-d43b053ecb4d_story.html


 2014יאן ריבס, דצמבר בר צות הברית;בחירות אמצע הקדנציה באר                                         5
 

 

 סנאטצד הלחץ גובר משוי למצוא את עצמו תחת אובמה ע, בחירות אמצע הקדנציהבעקבות 
 ,קייןי ג'ון מהסנאטור הניצבפעולה קרקעית נגד דאע"ש. זוהי עמדה בה מצדד גם לנקוט 

דחה , 2014 בספטמברסנאט. של ה  Armed Services Committee-שעתיד לעמוד בראש ה

כי עליו לקבל את אישור הקונגרס להרחבת המבצע הצבאי  יםרפובליקאטענת ה את אובמה
נשמע מרוכך יותר הוא בנובמבר  5-בבמסיבת העיתונאים שקיים  לעומת זאת, ש."נגד דאע

לנסות  לכוונתוה איתות נוסף היה זנגרס". תהליך של הקשבה לחברי הקווהצהיר כי יפתח ב"
 . הוא מתווההחוץ האמריקאית אותה -ולנטרל לחצים עתידיים מצד הקונגרס ביחס למדיניות

 
הוא הנוכחית ישראל ממשלת שעלול להיות בעייתי לבמאבק האמריקאי מול דאע"ש היבט 

"ש. לבין המדינות הערביות השותפות בקואליציה נגד דאע ארצות הבריתחיזוק היחסים בין 
עשויים לזכות לתמיכה מצד הדמוקרטים  יחסים אלהישראל, ממשלת למגינת ליבה של 

ארצות אולם, ניסיון העבר מראה כי חיזוק היחסים בין ו( גם יחד. ונלכולל מק) יםרפובליקאוה
הטיפול הזנחת לללחץ אמריקאי גובר על ישראל או  בהכרח מוביללמדינות ערב לא  הברית

 האמריקאי באסלאם הקיצוני. 

 
 הערוץ הפלסטיני .3

 
איראן ודאע"ש מהווה כמו לעקוף את הקונגרס בנושאים סות ואובמה לנביע מהנכונות ש

פלסטיני. הממשל -מוכן לעשות כדי לקדם הסכם שלום ישראלייהיה אינדיקציה למה שהוא 
 .ומשל הצעת פתרון מתכוונת להציג לצדדים ארצות הבריתהאמריקאי כבר אותת כי 

 
ההצעה  תוכן, העדכון החודשי של מכון מיתווים מוושינגטוןשל  בגיליון נובמברכפי שנטען 

להצגת  בנוסף נתניהו לגבי סוגיות הליבה.מעמדות מהותית שונה צפוי להיות האמריקאית 
 –ומדות מגוון דרכים נוספות להפעלת לחץ על ישראל אובמה עלרשות ממשל , ההצעה

החרפת ו/או  או"ם,מועצת הביטחון שלו ההטלת וטו ב-התנגדות גוברת להתנחלויות, אי
בכוונת הממשל אין נהגה הישראלית. בכל מקרה, נראה שהביקורת הציבורית כנגד הה

 בשנתיים האחרונות של אובמה בתפקיד. הישראלים ועל הפלסטינים להקל על האמריקאי 
 

שהם יתנגדו  הצהירו בעבר בכירים יםרפובליקאעזה, סנאטורים בכל הנוגע לשיקום רצועת 
 הרצועה יקוםמאמצי שליון דולר לימ 156להקצות קרי ג'ון  מזכיר המדינה שהעניקלהתחייבות 

בחירות בעקבות  יםרפובליקאבעמדה זו מצד הלשינוי נר"א. אין לצפות או שמתבצעים בחסות
 . קונגרסהתקציב ב דיוניספים עתידה להיתקל בקשיים במהלך העברת הכ. אמצע הקדנציה

 
ארצות האם עלול להתפתח סביב השאלה בין אובמה לבין הקונגרס עתידי נוסף עימות 
מכהנת שם ממשלה  עודות הפלסטינית כל הסיוע הכספי שלה לרשגביל את להצריכה  הברית

המגבילה את הצעת חוק בית הנבחרים כבר העביר  .גם יחד חמאסהופת"ח הזוכה לתמיכת 
ישראל אינה צפויה להתנגד לו, ניתן ממשלת בכך שזהו מהלך ש ובהתחשב, יהסיוע האמריקא

להקפיא הללו מנסות שהצעת חוק דומה תועלה גם בסנאט. סך הכול, הצעות החוק לצפות 
 . דולר מיליון 70-כשל לפלסטינים בהיקף סיוע אמריקאי 

 
נתפס כניצחון לממשלת ישראל,  בחירות אמצע הקדנציהבלסיכום, בעוד הניצחון הרפובליקאי 

צפוי להוסיף  אובמהממשל , הרשות הפלסטיניתוכהתפתחות שעלולה להביא להחלשת 
   ישראל.  עם ממשלתליך השלום, גם במחיר של מחלוקת עם הקונגרס ותהאת ש חדלולנסות 
 
 
 

http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=2ef42b9d-f4de-4de6-9ef6-992717266c98
http://thehill.com/homenews/administration/217181-obama-tells-leaders-he-doesnt-need-their-vote-for-isis-campaign
http://www.mcconnell.senate.gov/public/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=eba5c8a5-fef3-4b87-ab80-9edf3bf6bb65&ContentType_id=c19bc7a5-2bb9-4a73-b2ab-3c1b5191a72b&Group_id=0fd6ddca-6a05-4b26-8710-a0b7b59a8f1f
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Report-US-to-present-plan-for-resumption-of-Israeli-Palestinian-talks-380473
http://www.mitvim.org.il/images/The_Mitvim-DC_Monthly_November_2014.pdf
http://mitvim.org.il/he/2013-10-01-08-41-26/%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%95%D7%9F
http://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/files/serve/?File_id=9941d682-d85e-4760-93dc-c44fcc310feb
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/republican-showdown-unrwa-funding-kerry-rubio-kirk.html
http://appropriations.house.gov/uploadedfiles/bills-113hr-fc-ap-fy2015-ap00-stateforop.pdf
http://appropriations.house.gov/uploadedfiles/bills-113hr-fc-ap-fy2015-ap00-stateforop.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/senate-cut-aid-egypt-palestine.html
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 מסקנות  .ד
 

סוגיה בעלת חשיבות שולית בלבד עבור ציבור הבוחרים האמריקאי, כולל עבור היא חוץ -מדיניות
שביעות רצון -לא נבע רק מאי בחירות אמצע הקדנציהקהילה היהודית. הניצחון הרפובליקאי ב

חוז הצבעה אלא גם מא 1החוץ של אובמה,-בציבור כלפי המפלגה הדמוקרטית וכלפי מדיניות
, של מגזרים התומכים באופן מסורתי בדמוקרטים. אחוזי בחירות אמצע קדנציהנמוך, ואופייני ל

להשיג מחדש רוב לדמוקרטים יוכלו לאפשר  2016צפויים בבחירות שההצבעה הגבוהים יותר 
 בסנאט ולזכות שוב בנשיאות.

 
את  ו פעם נוספתוכיחה ציהבחירות אמצע הקדנ, ארצות הבריתציבור הבוחרים היהודי בבאשר ל

נושאים הקשורים ואולם, אין כל ודאות ש. ליברליות ביחס לסוגיות פנים וחוץ נאמנותם להשקפות
ממצאי יהפכו למרכזיים יותר בסדר העדיפויות של ציבור בוחרים זה.  מזרח התיכוןלישראל ול
ארצות  יהודיב עולות בקנה אחד עם עמדות רו הארגוןעמדות שמראים  יי סטריטג'הסקר של 

עמדות של לישראל ו עם אלו של ממשלתתואמות מאיפא"ק שעמדות , וזאת בניגוד להברית
יש לתהליך השלום. לכן, אמריקאיות שמצדדות בהרחבת התנחלויות ושמתנגדות קבוצות ימין 

, בקרב יהודי ארצות הברית ל תנועה ציונית וליברליתעקוב בעניין אחר המשך התפתחותה של
 נמצאות במגמת עלייה.  האמריקאי הנראות וההשפעה שלה במרחב הציבוריש
 

הלעומתי  קונגרסהאל מול  הדמוקרטי ישנן ספקולציות רבות לגבי האופן בו יתפקד הנשיא
ים על הממשל לאמץ רפובליקאלחץ שיפעילו השהידי הרפובליקאים. סביר להניח -הנשלט על

עם זאת, לא ברור מה . יתן את אותותיוי יראן, דאע"ש והפלסטיניםחס לאעמדות ניציות יותר בי
האם היא תביא את אובמה לשנות את מדיניותו, או שמא היא  –תהיה אופייה של השפעה זאת 

 חוץ-מדיניות לצבור הישגילמימוש מדיניותו ולנסות  קונגרס-תעודד אותו לחפש ערוצים עוקפי
 .כהונתויתרת בניתן ה רבים ככל

 
להניח שנראה שיתוף  ניתןהחוץ האמריקאית בתקופה הקרובה, -תפנה מדיניות לכל כיוון אליו

, לעיתים מאחורי גבו של הרפובליקאיפעולה גובר בין ממשלת ישראל הנוכחית לבין הקונגרס 
ארצות -ביחסי ישראלהמתיחות אובמה. כל עוד נתניהו ואובמה מוסיפים להנהיג את מדינותיהם, 

  .צפויה להימשך הברית

 
 

                                                           
1
המעורבות הצבאית האמריקאית בעולם, ן בצמצום למרות הרצוהחוץ של אובמה ו-מדיניות עללמרות הביקורת  

 . שמוביל ממשל אובמה נגד דאע"שעל תמיכה במבצע  דווקא הסקרים שנערכו סביב בחירות אמצע הקדנציה הראו
 


