
כמחצית מהציבור בישראל לא סומך על: יעקב אחימאיר 

73כפי שעשו בשנת , האמריקנים שיעמדו לצידו בשעת הצורך

כך על פי סקר שנערך לקראת כינוס בנושא, במלחמת יום כיפור

עם. כנס שייערך במכללת כנרת,  שנה למלחמת יום כיפור40

.הדיווח כתבנו בצפון עידן אבני

 שנה מתום מלחמת יום40אף על פי שחלפו :  עידן אבני 

בישראל עדיין ניטש הויכוח אם המדינה יכולה לעמוד, הכיפורים

במהלך. בפני עצמה ולהסתדר בלא כספי הסיוע האמריקאי

המלחמה הגיעה לארץ רכבת אוירית ובה אלפי טונות של ציוד

40בסקר שנערך בעבור מכללת כנרת לקראת כינוס בנושא , צבאי

השיבו מחצית מהנשאלים שאינם, שנה למלחמת יום הכיפורים

מנגד הציבור סומך על הממשלה שתדע לקבל. ב"סומכים על ארה

אם תעמוד במצב דומה לזה שבו עמדה, את ההחלטות הנכונות
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ל המכללה"מנכ, ר זאב דרורי"הד. ערב מלחמת יום הכיפורים

חושב שלהתנהלות הנוכחית של ממשל אובמה יש, האקדמית כנרת

.השפעה על כך

אני חושב שמה שקרה בממשל אובמה הביא: ר זאב דרורי "ד

,לכך שלא סעודיה ולא מצרים ולא ישראל ועוד ארצות אחרות

מערערות מה שלטון אובמה מעולל ועד, היום גם גרמניה ואחרות

ותזכור שלישראל. כמה ניתן לסמוך על השלטון הזה בעת צרה

אנחנו לא מדינה עם חצי שנה, בעת צרה אין זמן בלתי מוגבל

ובוא נגיד את זה בראיה, יכול להיות שבמהלך השנים. זמן

.ב"לא ניתן בלי ארה, מפוקחת

56השיבו , בסקר שערך מכון המחקר יפעת גת:  עידן אבני 

אחוזים מהנשאלים כי הם חוששים שאיראן תפתח במתקפת פתע

 אחוזים וחצי סומכים על הממשלה שתקבל החלטות49. על ישראל

ב שתעמוד לצד" אחוזים אינם סומכים על ארה52- נכונות ו

תוצאות הסקר הראו שככל שהמשיב דתי יותר הוא יותר. ישראל

תוצאות הסקר ידונו בכינוס. ב"סומך על הממשלה ופחות על ארה

.שייערך במכללה האקדמית כנרת ביום חמישי" ותרעד הארץ"
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