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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2022, ממצאי סקר מכון מיתווים

סקר דעת הקהל השנתי העשירי של מכון מיתווים על מדיניות-החוץ הישראלית נערך באוגוסט 2022. הסקר 
בוצע על ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל  
את ממצאי הסקר, בחלוקה  מציג  זה  מסמך  של 3.5%.  דגימה  ועם טעות  וערבים(  יהודים  ואישה,  איש   800(
לארבעה תחומים: מערך החוץ הישראלי, יחסי החוץ של ישראל, ישראל והאזורים סביב לה, וישראל והפלסטינים. 
השנה כלל הסקר, בין היתר, שאלות על משבר האקלים כסוגיית מדיניות-חוץ, השפעת הסכמי הנורמליזציה 
שנתיים לאחר חתימתם והאפשרות למנפם לקידום שלום ישראלי-פלסטיני, איום הגרעין האיראני, ומדיניות 

ישראל ביחס למלחמה באוקראינה. 

מערך החוץ של ישראל 

 הציבור מעניק לתפקוד הממשלה בתחום מדיניות החוץ ציון 5.53 מתוך 10, כאשר 54.7% מהמשיבים 	
מדרגים אותו כטוב או די טוב. מדובר בשיפור לעומת 2021 )5.29(.   

 10, כאשר 53% מהמשיבים מציינים את מצבו 	 ציון 5.4 מתוך  למצבו של משרד החוץ  הציבור מעניק 
כטוב או די טוב. מדובר בשיפור קל לעומת 2021 )5.23(. 

 שר 	 לשמש בתפקיד  הציבור  על  המעודפים  המועמדים  הינם   )10%( לפיד  ויאיר   )11%( נתניהו  בנימין 
החוץ. אחריהם בהפרש ניכר צוינו ניר ברקת )3.2%( ובני גנץ )3%(.

 	 37% לעומת  חוץ  במדיניות  העוסק  במשרד  ערבי  שר  בכהונת  תומך   )43%( הישראלי  בציבור  רוב 
מתנגדים. בציבור היהודי הדעות חלוקות כמעט שווה בשווה בנושא זה. 

יחסי החוץ של ישראל 

 הציבור מעניק למצבה של ישראל בעולם את הציון 5.85. מדובר בעלייה מהשנה שעברה )5.58(, ובציון 	
השני בגובהו בשמונה השנים האחרונות. 

 רוב הציבור הישראלי )57%( ציין כי עמדת המפלגות בתחום מדיניות החוץ די תשפיע או מאוד תשפיע 	
על הצבעתם בבחירות. רק 10% ציינו כי לא תהיה לה השפעה כלל.

 בהתייחסות לחשיבות נושאי מדיניות החוץ, בלטה עליית חשיבות חיזוק הקשרים עם מדינות ערב לעומת 	
שנת 2021 )ציון של 7.23 לעומת ציון של 6.83(. הציבור העניק ציון של 7.30 לחשיבות שיפור מערך החוץ, 
7.22 לשיפור היחסים עם מדינות הים התיכון, ו-7.16 לחשיבות שיפור היחסים עם האיחוד האירופי )עלייה 
קלה במתן חשיבות לשלושת הסוגיות לעומת השנה שעברה(. הציבור העניק ציון 6.81 לשיפור שיתוף 

הפעולה הבין לאומי להתמודדות עם משבר האקלים, ציון המהווה ירידה קלה לעומת 2021. 
 הציבור מעניק ליחסי ישראל-ארה”ב ציון 6.85 מתוך 10. מדובר בשיפור לעומת שנת 2021 )6.46(, אך 	

ציון זה עדיין נמוך משמעותית מהציונים שניתנו במהלך שנות ממשל טראמפ )שהגיעו בשיאם ב-2020 
ל-8.05(.   

 בשאלה מיהן שלוש המדינות החשובות ביותר לישראל מלבד ארה”ב, בדומה לשנה שעברה הציבור 	
מדרג את רוסיה כמדינה החשובה ביותר. אחרי רוסיה מדורגות )בסדר חשיבות יורד(: גרמניה, אנגליה, 
סין, מצרים, צרפת, סעודיה ותורכיה. ממצאים אלו מבטאים המשכיות בתפיסת הציבור הישראלי והם 

דומים מאוד לממצאי 2021 ו-2020.  
 רוב הציבור הישראלי )53%( תומך ב"הליכה בין הטיפות" כדי להימנע מלהרגיז את רוסיה ואת המערב 	

באוקראינה  מלאה  תמיכה  תומכים   28% רק  באוקראינה.  בסכסוך  לישראל  המועדפת  כאסטרטגיה 
ובעמדת המחנה הדמוקרטי-ליברלי. פחות מ-2% צידדו בתמיכה מלאה ברוסיה.  

 ישראל 	 של  בחירתה  על  להשפיע  צריך  אינו  מסוימת  במדינה  השלטון  שסוג  סבורים  מהציבור   50%
לקיים עימה קשרים. לעומתם 36% סבורים שישראל צריכה לתת עדיפות לפיתוח קשרים עם מדינות 

מדד מדיניות החוץ הישראלית לשנת 2022

ממצאי סקר מכון מיתווים
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שיש בהן משטר דמוקרטי. מדובר בירידה בהשפעת המרכיב הדמוקרטי לעומת 2021, אז היו הדעות 
חלוקות כמעט שווה בשווה בין שתי העמדות.  

 37% מהמשיבים תמכו בהיענות ללחץ האמריקאי להחמיר את ההגבלות על השקעות סיניות בישראל. 	
25% התנגדו לצעד זה. ל-38% לא היתה דעה בנושא.   

ישראל והאזורים סביב לה  

 שנתיים לאחר חתימתם, ניכרת עלייה משמעותית בתפיסת הסכמי אברהם כפקטור משמעותי בקביעת 	
מעמדה האזורי של ישראל. רוב הציבור )53%( רואה בהם נקודת מפנה בקבלתה של ישראל למזרח 
מדובר  בגינם.  משמעותית  השתנה  לא  ישראל  של  שמעמדה  הסבורים  בלבד   27% לעומת  התיכון, 
בשינוי משמעותי משנת 2021, אז היו הדעות חלוקות לגבי משמעות ההסכמים )כולל למעלה משליש 

מהמשיבים שכלל לא הביעו אז דעה(. 
 בשאלת זהותה האזורית של ישראל - 31% מהציבור מרגישים שישראל שייכת יותר למזרח התיכון, 	

25% לאירופה ו-20% לאגן הים התיכון.  
 בדומה לשנה שעברה, רוב הציבור )58%( מייחס חשיבות גבוהה לחיזוק היחסים עם ירדן )ציון של 7.46 	

מתוך 10(. 
 הציבור הישראלי רואה בשיתוף פעולה ביטחוני את הנדבך החשוב ביותר בשיתוף הפעולה עם איחוד 	

האמירויות )35%(, ואחריו את שיתוף הפעולה הכלכלי )אשר איבד את עמדת הבכורה משנת 2021 – 
ירד מ-38% ל-32%(. לאחר מכן מצוי התחום המדיני )18%(, והרחק מאחור שיתוף הפעולה בתחום 

האזרחי )6% בלבד(.  
 קשרים 	 בניית  הוא  ישראל-מרוקו  ביחסי  ביותר  החשוב  שהחלק  סבור   )45%( הישראלי  בציבור  רוב 

קשרים  בבניית  ו-16%  הביטחוני  הפעולה  בשיתוף  מתמקדים   27% המדינות.  בין  ועסקיים  כלכליים 
תרבותיים, בין-דתיים ואזרחיים בין המדינות.  

 תורכיה, 	 עם  הקשרים  בחיזוק  הציבור  בתמיכת  העלייה  נמשכת  הדיפלומטיים,  היחסים  שדרוג  רקע  על 
המתגברת בהדרגה משנת 2019. רוב גדול  בציבור )72%( תומך בהמשך חיזוק הקשרים ורק 15% מתנגדים. 

 ביצירת 	 מאמציה  את  למקד  ישראל  על  כי  סבורים  מהציבור   38% מאיראן  האיומים  עם  בהתמודדות 
עצמאית  צבאית  בפעילות  להתמקד  כדאי  כי  חושבים   31% התיכון,  המזרח  מדינות  עם  קואליציות 
ושיפור הסכם הגרעין.  ו-18% בלבד חושבים שכדאי לתמוך במאמצי הקהילה הבינלאומית לחידוש 
הממצאים דומים לאלו של 2021, תוך עלייה קלה בהעדפת האפשרות של יצירת קואליציות אזוריות. 

 שיפור בתפיסת הציבור את האיחוד האירופי. אומנם, רוב בציבור הישראלי )40%( עדיין תופס את האיחוד 	
האירופי יותר כיריב של ישראל מאשר כידיד )33%(. אך הפער בין יריב לידיד הצטמצם לעומת 2021 

)אז עמד על 46% יריב לעומת 24% ידיד(. למעלה מרבע מהמשיבים טרם גיבשו דעה בנושא.  
 מחצית מהציבור חושב שישראל לא צריכה להצטרף לתוכניות של האיחוד האירופי שישפרו את מצבה 	

הכלכלי אם הן מחריגות את ההתנחלויות. 35% חושבים שישראל צריכה להצטרף לתוכניות מסוג זה. 
 הציבור מייחס חשיבות רבה )7.21 מתוך 10( להקמת מסגרת אזורית לשיתוף פעולה להתמודדות עם 	

משבר האקלים במזרח התיכון ובאגן הים התיכון, על אף ירידה קלה בתמיכה לעומת 2021 )7.51(. 25% 
מהמשיבים העניקו לחשיבות יוזמה זו את הציון 10 )חשוב מאד(.  

ישראל והפלסטינים

 36% מהציבור הישראלי רואים את החתירה להשגת שלום על בסיס פתרון שתי המדינות כאסטרטגיה 	
הרצויה לממשלת ישראל בסוגיה הפלסטינית. 18% תומכים בחתירה לסיפוח הגדה המערבית והקמת 
ו-8%  זוחל"  "סיפוח  וקידום  הסכסוך  בניהול  תומכים   15% ליהודים.  יתר  זכויות  יש  בה  אחת  מדינה 
בסיפוח הגדה המערבית והקמת מדינה אחת עם שוויון זכויות מלא לכולם. לכמעט רבע מהמשיבים 

לא היתה דעה כלל.   
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 רוב הציבור הישראלי )62%( ציין כי עמדת המפלגות בסוגיה הפלסטינית די תשפיע או מאוד תשפיע על 	
הצבעתם בבחירות הקרובות )למעלה מרבע מהמשיבים ציינו כי תהיה לה השפעה רבה(. 29% ציינו כי 

תהיה לה השפעה מועטה או לא תשפיע כלל. 
 57% מהציבור חושבים שישראל צריכה להיעזר במדינות הנורמליזציה לקידום שלום עם הפלסטינים, 	

לעומת 30% שחושבים שהיא לא צריכה. מדובר בעלייה קלה בתמיכה מהשנה שעברה )53%(. 
 לעצירת 	 בתמורה  הסעודית  ערב  עם  מלאה  נורמליזציה  לקידום  מתנגד   )46%( הישראלי  בציבור  רוב 

הבנייה בהתנחלויות וחזרה למשא ומתן לשלום עם הפלסטינים, לעומת 35% שתומכים בעסקה מסוג 
זה.  
 הפלסטינים 	 עם  בשיתוף  בירושלים  הסלמה  למניעת  תיאום  מנגנון  בהקמת  תומך   )61%( הציבור  רוב 

וירדן, לעומת 20% בלבד שהתנגדו. 
 הציבור מוסיף להיות חלוק בשאלה מה צריכה להיות האסטרטגיה המדינית של הממשלה כלפי רצועת 	

עזה. בהשוואה לשנה שעברה גברה משמעותית התמיכה בהמשך המצב הקיים – קרי מאמץ להרתעה 
ירדה  כן  כמו  מול 9% בלבד בשנה שעברה(.  אל   27%( כלכליות, בתמורה לשקט  לצד הקלות  צבאית 
לעומת 31% בשנה שעברה(. 21%   16%( עזה  משמעותית התמיכה בהשבת שליטת הרשות לרצועת 
ו-16% חושבים  נרחב של הרצועה,  חושבים שיש לרתום את המערכת הבינלאומית לשיקום כלכלי 

שיש לנהל מו”מ עם החמאס על הסדרה ארוכת טווח. ל-20% מהמשיבים אין דעה בנושא.  
 האקלים, 	 משבר  עם  בהתמודדות  הפלסטינים  עם  פעולה  בשיתוף  תומכים  המשיבים  מכלל  מחצית 

לעומת 31% מתנגדים. 
 עצמאיות 	 ומים  אנרגיה  תשתיות  לפיתוח  ישראלי  סיוע  בהענקת  תומך   )54%( הישראלי  הציבור  רוב 

ברשות הפלסטינית, לעומת 33% מתנגדים.    

מגמות לאורך השנים

דירוגים ממוצעים בין 1 )נמוך( ל-10 )גבוה(

 202220212020201920182017201620152014

5.855.585.636.105.825.495.013.965.12מצבה של ישראל בעולם

5.535.296.055.995.225.054.554.005.29תפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ

5.45.235.695.375.014.814.314.034.80מצבו של משרד החוץ*

6.856.468.057.757.756.885.565.016.09מצב היחסים עם ארה”ב

* בשנים 2014-2018 השאלה על מצבו של משרד החוץ נשאלה בנוסח שונה

משתני רקע של המדגם 
גודל המדגם: 800 

מגדר: 50% גברים, 50% נשים 

המדגם הערבי מהווה כ-15% מכלל המדגם 

העולים מחבר העמים מהווים כ-16% מהמדגם היהודי 

הסקר נערך בסוף אוגוסט 2022
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גיל 

סך הכול

35.9%עד 34

35-5438.6%

+5525.4%

רמת דתיות )מגזר יהודי(

סך הכול

25.1%גוש דתי 

30.4%מסורתי 

44.5%חילוני

השקפת עולם פוליטית )מגזר יהודי( 

סך הכול 

49.3%מאוד ימין + ימין

18.6%מרכז נוטה לימין

17.2%מרכז

15.0%מרכז נוטה לשמאל  + שמאל 

רמת הכנסה 

סך הכול  

44.6%מתחת לממוצע

24.7%ממוצע

30.7%מעל לממוצע

*מקרב 94% שענו

א. מערך החוץ של ישראל

באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקוד הממשלה בתחום מדיניות החוץ בשנה האחרונה? דרג/י בין 1-10, כאשר 10 מאוד מרוצה 	 
ו – 1 כלל לא מרוצה? 

 2022 2021 

14.1%15.1% 1 )כלל לא מרוצה( 

2 4.2%5.9%

3 6.3%7.4%

4 7.6%5.9%

5 13.0%14.1%

6 12.2%11.5%

7 15.1%16.5%

8 15.3%14.6%

9 7.2%5.1%

5.0%3.8% 10 )מאוד מרוצה( 

5.535.29הציון הממוצע בין 1-10 

96%88%האחוז שהביעו דעה 
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ערביםיהודיםסך הכול

24.6%26.3%15.0%לא מרוצה )ציון 1-3( 

20.6%19.2%28.8%לא כ”כ מרוצה )ציון 4-5(

27.2%25.3%38.8%די מרוצה )ציון 6-7(

27.5%29.2%17.5%מרוצה )ציון 8-10(

5.535.525.58ממוצע בין 1-10 

מקרב 96% שהביעו דעה

מגמות לאורך השנים

202220212020201920182017201620152014

הציון הממוצע
5.535.296.055.995.225.054.554.034.80

 כיצד אתה מעריך את מצבו של משרד החוץ כיום? 	 
דרג/י בין 1-10, כאשר 10 מסמל “טוב מאוד” ו – 1 לא טוב?

 2022  2021

10.6%10.5% 1 )כלל לא טוב(

2 5.4%4.6%

3 6.5%7.5%

4 7.1%8.3%

5 17.4%21.2%

6 14.2%15.4%

7 19.6%17.0%

8 13.1%10.7%

9 4.1%2.8%

1.9%2.0% 10 )טוב מאוד( 

5.45.23הציון הממוצע בין 1-10 

93%85%האחוז שהביעו דעה 

ערביםיהודיםסך הכול

22.6%24.3%12.8%לא טוב ציון )1-3(

24.4%23.5%29.5%לא כ”כ טוב )ציון 4-5(

33.9%33.3%37.2%די טוב )ציון 6-7(

19.1%18.9%20.5%טוב )ציון 8-10(

5.405.345.74ממוצע בין 1-10 

מקרב 93% שהביעו דעה
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מגמות לאורך השנים

202220212020

5.45.235.69הציון הממוצע

מי היית מעוניין שיכהן כשר החוץ בממשלה הבאה? )שאלה פתוחה, ברשימה מופיעים 10 האישים שקיבלו הכי הרבה 	 
תמיכה(  

ערביםיהודיםסך הכול

11.3%12.4%4.7%בנימין נתניהו              

10.2%10.8%7.1%יאיר לפיד               

3.2%3.8%0.0%ניר ברקת                      

3.0%3.3%1.2%בני גנץ                                        

2.2%2.4%1.2%נפתלי בנט                               

2.0%2.3%0.0%יריב לוין                                     

1.9%2.0%1.2%דני דנון                                      

1.8%2.1%0.0%גדעון סער                                    

1.5%1.8%0.0%אביגדור ליברמן                            

1.3%1.5%0.0%בצלאל סמוטריץ                        

40.7%38%56.5%אין דעה

בשנתיים האחרונות חיזקה ישראל את יחסיה עם העולם הערבי, ובממשלה האחרונה כיהן שר ערבי – עיסאווי פריג’ - כשר 	 
לשיתוף פעולה אזורי. האם את/ה תומך/ת או לא תומך/ת בכך  שיכהן שר ערבי במשרד שעוסק במדיניות חוץ?

ערביםיהודיםסך הכול

42.8%39.4%62.4%תומך/ת

36.6%40.1%16.5%לא תומך/ת

20.6%20.5%21.1%אין דעה 

ב. יחסי החוץ של ישראל
באופן כללי, מה התחושה שלך לגבי מצבה של ישראל בעולם כיום? דרג/י בין 1-10, כאשר 10 מסמל טוב מאוד ו – 1 גרוע?  	 

20222021

5.1%5.9% 1 )גרוע(

2 2.8%2.9%

3 5.6%7.4%

4 8.7%10.0%

5 15.8%17.7%

6 17.9%19.3%

7 23.3%21.8%

8 15.4%9.6%

9 3.4%3.0%

2.0%2.4% 10 )טוב(

5.855.58הציון הממוצע בין 1-10 

99%97%האחוז שהביעו דעה 
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ערביםיהודיםסך הכול

13.6%12.4%20.5%גרוע ציון )1-3(  

24.5%23.1%32.5%די גרוע )ציון 4-5(

41.2%42.5%33.7%די טוב )ציון 6-7(

20.7%22.0%13.3%טוב )ציון 8-10(

5.855.97%5.17%ממוצע בין 1-10 

מקרב 99% שהביעו דעה

מגמות לאורך השנים

202220212020201920182017201620152014

5.855.585.636.105.825.495.013.965.12הציון הממוצע 

כאשר את/ה מחליט/ה לאיזו מפלגה להצביע, באיזו מידה עמדת המפלגה בתחום מדיניות חוץ תשפיע על בחירתך?  	 

סך הכול  

10.2%מאוד  תשפיע 

46.9%די תשפיע 

23.1%לא כ”כ תשפיע 

9.9%כלל לא תשפיע 

9.9%אין דעה  

ערביםיהודיםסך הכול

57.1%58.4%49.4%מאוד או די תשפיע 

33.0%33.5%30.6%לא כ”כ + לא תשפיע 

9.9%8.2%20.0%אין דעה

דרג/י בין 1-10 עד כמה חשוב בעיניך שממשלת ישראל תעשה את כל אחד מהדברים הבאים, כאשר 10 מסמל שזה מאוד 	 
חשוב ו 1 שזה לא חשוב כלל: המספרים באחוזים, 100% בכל שורה(  

1

כלל לא 
חשוב

23456789
 10

מאוד 
חשוב

הציון 
הממוצע 
בין 1-10

2.3%2.0%3.1%4.6%9.7%12.5%14.7%15.1%10.7%25.3%7.3תחזק את משרד החוץ

15.7%6.1%7.1%5.8%10.4%10.4%10.4%10.2%6.9%17.0%5.73תקדם שלום עם הפלסטינים

תשפר את היחסים עם האיחוד 
2.3%1.9%3.9%4.5%12.1%12.1%13.5%16.9%11.0%21.8%7.16האירופי

תשפר את היחסים עם מדינות 
2.2%2.7%3.2%7.2%10.0%8.7%13.8%14.9%13.0%24.2%7.23ערב

תשפר את היחסים עם מדינות 
אגן הים התיכון, כמו יוון  

וקפריסין 
2.0%2.4%4.5%5.9%8.5%10.2%15.7%16.2%11.4%23.3%7.22

תשפר את שיתוף הפעולה עם 
מדינות אחרות כדי להתמודד 

עם משבר האקלים
5.5%3.3%4.4%6.0%10.8%11.4%14.3%12.4%9.0%22.9%6.81
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 כיצד את/ה מעריך/ה את מצבם של יחסי ישראל-ארה”ב כיום? 	 
דרג/י בין 1-10, כאשר 10 מסמל שהיחסים מאוד טובים ו-1 גרועים?  

2022 2021

2.2%5.0% 1 )גרועים(

2 1.3%1.0%

3 3.6%4.0%

4 4.5%6.6%

5 11.5%13.8%

6 14.1%13.2%

7 18.7%21.7%

8 25.4%18.7%

9 11.6%8.8%

7.1%7.3% 10 )טובים מאוד(

6.856.46הציון הממוצע בין 1-10 

98%92%האחוז שהביעו דעה 

ערביםיהודיםסך הכול

7.1%7.6%3.7%גרועים ציון )1-3(

16.0%14.6%24.7%די גרועים )ציון 4-5(

32.8%34.4%23.5%די טובים )ציון 6-7(

44.1%43.4%48.1%טובים )ציון 8-10(

6.856.846.94ממוצע בין 1-10 

מבין 98% שהביעו דעה

מגמות לאורך השנים

202220212020201920182017201620152014

6.856.468.057.757.756.885.565.016.09הציון הממוצע 

 

פרט לארצות הברית, מיהן לדעתך שלוש המדינות בעולם שמערכת היחסים איתן הכי חשובה כיום למדינת ישראל?  	 

שאלה פתוחה; בטבלה מופיעות רק המדינות שקיבלו 5% ומעלה; התוצאות מסתכמות ביותר מ100% בכל טור מאחר שניתן היה לציין שלוש תשובות

2021ערבים יהודים סך הכול

39.7%42.3%24.7%36.6%רוסיה

28.7%30.6%17.6%28.4%גרמניה

24%25.2%16.5%25.6%אנגליה

23.4%23.6%22.4%21.9%סין

18.6%19.6%12.9%16.3%מצרים

16.3%16.9%12.9%11.8%צרפת

10.8%10.2%14.1%2.6%סעודיה

10.6%9.8%15.3%5.0%תורכיה

9.7%9.0%14.1%7.2%איחוד האמירויות

6.7%6.6%7.1%11.6%ירדן
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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2022, ממצאי סקר מכון מיתווים

איזו עמדה מקובלת עליך יותר: 	 

ערביםיהודיםסך הכול

ישראל צריכה לתת עדיפות לפיתוח קשרים עם מדינות שיש בהן 
36.2%36.0%37.6%משטר דמוקרטי

סוג השלטון במדינה מסוימת אינו צריך להיות שיקול בקביעת היחסים 
49.9%50.6%45.9%של ישראל עמה

13.9%13.5%16.5%אין דעה 

מגמות לאורך השנים

עדיפות למדינות עם משטר 
דמוקרטי

סוג השלטון לא צריך להיות 
שיקול

אין דעה

202236.2%49.9%13.9%

202142.0%43.0%15.0%

202133.3%42.9%23.8%

ביחס למלחמה באוקראינה על ישראל:	 

ערביםיהודיםסך הכול

53.3%56.4%35.3%“ללכת בין הטיפות” כדי לא להרגיז את רוסיה או/ו את המערב

27.6%28.3%23.5%לתמוך באופן מלא באוקראינה ובעמדת העולם הדמוקרטי-ליברלי

1.5%9.0%4.7%לתמוך באופן מלא ברוסיה

17.6%14.4%36.5%אין דעה 

בשנים האחרונות גובר העימות המדיני בין ארה”ב וסין. בשל כך גובר הלחץ האמריקאי על ישראל להחמיר את ההגבלות על 	 
השקעות של סין בישראל. איזו מדיניות על ישראל ליישם בהקשר זה ?

ערביםיהודיםסך הכול

להיענות לבקשה אמריקאית ולצמצם השפעה סינית בישראל תוך אפשרות שהדבר 
37.2%39.1%25.9%יפגע בהתפתחות היחסים עם סין  

 להימנע מהגבלות חדשות על השקעות של סין בישראל תוך אפשרות שהדבר יפגע 
25.1%23.3%35.3%בקשר עם ארה”ב  

37.7%37.6%38.8%אין דעה

ג. ישראל והאזורים סביב לה
שנתיים לאחר הסכמי אברהם, האם להערכתך:	 

ערביםיהודיםסך הכול

53.1%54.3%45.9%ההסכמים הם נקודת מפנה בקבלתה של ישראל במזרח התיכון

27.1%27.5%24.7% מעמדה של ישראל במזרח התיכון לא השתנה משמעותית 

19.8%18.2%29.4%אין דעה

מגמות לאורך השנים

20222021

53.1%34.4%ההסכמים הם נקודת מפנה בקבלתה של ישראל במזרח התיכון

27.1%30.9%מעמדה של ישראל במזרח התיכון לא השתנה משמעותית 

19.8%34.7%אין דעה 
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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2022, ממצאי סקר מכון מיתווים

האם לדעתך ישראל שייכת יותר למזרח התיכון, יותר לאירופה, יותר לאגן הים התיכון  או לאף אחד מהנ"ל? סך הכול ולפי 	 
מגזר.

ערבים יהודים סך הכול

31.2%30.5%35.3%יותר למזרח התיכון 

25.2%25.1%25.9%יותר לאירופה 

19.7%20.6%14.1%יותר לאגן הים התיכון 

11.6%11.5%11.8%לאף אחד מהנ”ל 

12.4%12.3%12.9%אין דעה

מגמות לאורך השנים

20222021202020192018

31.2%32.4%29%32%28%יותר למזרח התיכון 

25.2%22.7%24%27%23%יותר לאירופה 

19.7%22.5%25%21%22%יותר לאגן הים התיכון 

11.6%9.8%10%7%10%לאף אחד מהנ”ל 

12.4%12.6%12%13%17%אין דעה

 באיזו מידה לדעתך חשוב לחזק  את היחסים עם ירדן? 	 
דרג/י בין 1-10, כאשר 10 מסמל מאוד חשוב ו -1 כלל לא חשוב?

2022  2021

3.9%4.6% 1 )כלל לא חשוב(

2 2.1%1.4%

3 1.8%1.1%

4 3.2%3.6%

5 8.1%8.0%

6 8.7%10.6%

7 14.7%13.3%

8 19.2%15.6%

9 12.5%14.2%

25.8%27.5% 10 )מאוד חשוב(

7.467.5הציון הממוצע בין 1-10 

97%94%האחוז שהביעו דעה 

ערביםיהודיםסך הכול

7.7%7.6%8.6%לא חשוב )ציון 1-3(  

11.3%10.8%14.8%לא כ”כ חשוב )ציון 4-5(

23.4%24.8%14.8%די חשוב )ציון 6-7(

57.6%56.9%61.7%חשוב )ציון 8-10(

7.467.467.47ממוצע בין 1-10 

מבין 97% שהביעו דעה
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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2022, ממצאי סקר מכון מיתווים

מגמות לאורך השנים

20222021

7.7%7.1%לא חשוב )ציון 1-3(  

11.3%11.6%לא כ”כ חשוב )ציון 4-5(

23.4%23.9%די חשוב )ציון 6-7(

57.6%57.3%חשוב )ציון 8-10(

7.467.50ממוצע בין 1-10 

איזה סוג שיתוף פעולה הכי חשוב בעיניך שישראל תקדם עם איחוד האמירויות, בעקבות ההסכם שהושג?   	 

ערבים יהודים סך הכול 

17.9%17.3%21.2%מדיני )מפגשי בכירים, יוזמות שלום, מהלכים פוליטיים משותפים(

35.0%39.2%10.6%ביטחוני )מודיעין, רכש ציוד צבאי, שת”פ נגד איראן(

32.0%30.9%38.8%כלכלי )תיירות, סחר, טכנולוגיה(

6.0%5.7%8.2%אזרחי )תרבות, ספורט, מדע, חינוך(

9.1%7.0%21.2%אין דעה 

מגמות לאורך השנים

2022 20212020

17.9%16.1%16.0%מדיני 

35.0%27.0%24.0%ביטחוני 

32.0%38.2%44.0%כלכלי 

6.0%5.5%5.0%אזרחי 

9.1%13.2%11.0%אין דעה 

מה לדעתך צריך להיות החלק החשוב ביותר בפיתוח היחסים ארוכי הטווח עם מרוקו?  	 

ערביםיהודיםסך הכול

16.2%14.7%24.7%פיתוח הקשר התרבותי, הבין-דתי והאזרחי בין החברות 

44.7%47.1%30.6%בניית הקשרים הכלכליים בין המדינות וקהילות העסקים 

27.2%28.6%18.8%בניית הקשרים הביטחוניים בין המדינות 

11.9%9.5%25.9%אין דעה 

מגמות לאורך השנים

20222021

16.2%17.3%פיתוח הקשר התרבותי, הבין-דתי והאזרחי בין החברות 

44.7%43.0%בניית הקשרים הכלכליים בין המדינות וקהילות העסקים 

27.2%23.5%בניית הקשרים הביטחוניים בין המדינות 

11.9%16.2%אין דעה 
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האם לדעתך ישראל צריכה או לא צריכה להמשיך ולחזק את היחסים שלה עם תורכיה?	 

ערבים יהודים סך הכול 

72.3%71.8%75.3%צריכה להמשיך  

14.5%15.7%7.1%לא צריכה להמשיך  

13.2%12.5%17.6%אין דעה

 
מגמות לאורך השנים

2022202120192018

72.3%60.6%53%42%צריכה להמשיך  / לנסות 

14.5%27.9%32%45%לא צריכה להמשיך  / לנסות 

13.2%11.5%15%13%אין דעה

*בשנים 2018-2021 ניסוח השאלה היה “האם ישראל צריכה לנסות לשפר”

פרויקט הגרעין של איראן ותמיכתה בטרור באזור כולו נמשכים. לאור זאת, היכן לדעתך ישראל צריכה למקד את מאמציה 	 
אל מול האיומים האיראניים:   

ערביםיהודיםסך הכול

31.0%34.5%10.6%בפעילות צבאית עצמאית )חשאית או גלויה( נגד איראן. 

17.8%15.8%29.4%בתמיכה במאמצי הקהילה הבינלאומית לחידוש ושיפור הסכם הגרעין

במאמץ ליצור קואליציות עם מדינות המזרח התיכון  המאוימות על ידי 
38.2%40.1%27.1%איראן.

12.9%9.5%32.9%אין דעה 

מגמות לאורך השנים

בפעילות צבאית 
עצמאית )חשאית או 

גלויה( נגד איראן. 

בתמיכה במאמצי 
הקהילה הבינלאומית 
לחידוש ושיפור הסכם 

הגרעין

במאמץ ליצור 
קואליציות עם מדינות 

המזרח התיכון  
המאוימות על ידי איראן

אין דעה 

202231.0%17.8%38.2%12.9%כלל המדגם

202131.0%17.5%33.8%17.7%

202234.5%15.8%40.1%9.5%יהודים

202135.4%14.7%35.3%14.6%

202210.6%29.4%27.1%32.9%ערבים

20216.0%33.3%25.0%35.7%

האם כיום האיחוד האירופי הוא בעיניך יותר ידיד של ישראל או יותר יריב של ישראל?	 

ערביםיהודיםסך הכול 

33.3%29.9%52.9%יותר ידיד של ישראל 

40.4%44.9%14.1%יותר יריב של ישראל 

26.3%25.2%33.0%אין דעה
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מגמות לאורך השנים

20222021202020192018

33.3%24.4%29%27%18%יותר ידיד של ישראל 

40.4%46.0%43%45%55%יותר יריב של ישראל 

26.3%29.6%28%28%27%אין דעה
 

בפני ישראל עומדת אפשרות להצטרף לתוכניות שונות של האיחוד האירופי שישפרו את מצבה הכלכלי של ישראל. כדי 	 
להצטרף לתוכניות אלו, הממשלה צריכה להסכים כי ההתנחלויות לא יהיו חלק ולא ייהנו מהתוכניות הללו. האם דעתך 

ישראל צריכה או לא צריכה להצטרף לתוכניות בתנאים אלו?

ערביםיהודיםסך הכול

34.5%29.6%63.5%צריכה להצטרף 

49.7%56.2%11.8%לא צריכה להצטרף 

15.8%14.2%24.7%אין דעה 

מגמות לאורך השנים

20222021

34.5%34.8%צריכה להצטרף 

49.7%47.3%לא צריכה להצטרף 

15.8%17.9%אין דעה 

המזרח התיכון ואגן הים התיכון הם בין האזורים הרגישים ביותר בעולם להתחממות הגלובלית. באזורים אחרים בעולם 	 
התארגנו המדינות למסגרות אזוריות לשיתוף פעולה להתמודדות עם משבר האקלים. עד כמה חשובה בעיניך הקמת 

מסגרת אזורית דומה במזרח התיכון ובאגן הים התיכון? דרג/י בין 1-10, כאשר 10 מסמל מאוד חשוב ו-1 כלל לא חשוב?

20222021

4.3%3.6% 1 )כלל לא חשוב(

2 1.2%1.6%

3 3.4%2.6%

4 4.2%2.9%

5 10.4%7.7%

6 10.3%12.3%

7 15.0%12.0%

8 17.7%16.5%

9 8.5%11.1%

25.0%29.7% 10 )מאוד חשוב(

7.217.51הציון הממוצע בין 1-10 

96%89%האחוז שהביעו דעה 
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ערביםיהודיםסך הכול

8.9%9.1%7.3%לא חשוב ציון )1-3(  

14.6%13.1%23.2%לא כ”כ חשוב )ציון 4-5(

25.3%26.7%17.1%די חשוב )ציון 6-7(

51.2%51.0%52.4%חשוב )ציון 8-10(

7.217.247.00ממוצע בין 1-10 

מתוך 96% שהביעו דעה

מגמות לאורך השנים

 20222021

7.217.51ציון ממוצע 

ד. ישראל והפלסטינים

איזו אסטרטגיה צריכה הממשלה הבאה להוביל בסוגיה הפלסטינית בגדה המערבית?	 

ערביםיהודיםסך הכול

15.2%17.0%4.7%המשך ניהול הסכסוך וקידום “סיפוח זוחל”

35.5%34.6%41.2%חתירה להשגת שלום המתבסס על פתרון שתי המדינות

חתירה לסיפוח הגדה המערבית והקמת מדינה אחת בה יש זכויות יתר 
ליהודים

18.3%20.4%5.9%

חתירה לסיפוח הגדה המערבית והקמת מדינה אחת עם שוויון זכויות 
מלא לכולם 

7.6%5.3%21.2%

23.4%22.7%27.1%אין דעה 

כאשר את/ה מחליט/ה לאיזו מפלגה להצביע, באיזו מידה עמדת המפלגה בנושא הפלסטיני תשפיע על בחירתך?  	 

סך הכול 

25.7%מאוד תשפיע 

36.4%די תשפיע 

18.6%לא כ”כ תשפיע 

10.4%כלל לא תשפיע 

8.9%אין דעה  

ערביםיהודיםסך הכול

62.1%63.1%56.5%מאוד או די תשפיע 

29.0%29.7%24.7%לא כ”כ + לא תשפיע 

8.9%7.2%18.8%אין דעה

האם לדעתך ישראל צריכה או לא צריכה להיעזר במדינות ערב שכוננו עמה נורמליזציה לקידום שלום עם הפלסטינים?	 

ערביםיהודיםסך הכול

57.2%55.9%64.7%צריכה להיעזר במדינות ערב 

29.6%32.2%14.1%לא צריכה להיעזר 

13.3%11.9%21.2%אין דעה 
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מגמות לאורך השנים

20222021

57.2%52.6%צריכה להיעזר במדינות ערב 

29.6%27.9%לא צריכה להיעזר 

13.3%19.6%אין דעה 

האם את/ה תומך/ת או לא תומך/ת בקידום נורמליזציה מלאה עם ערב הסעודית בתמורה לעצירת הבנייה בהתנחלויות 	 
וחזרה למשא ומתן לשלום עם הפלסטינים?

ערביםיהודיםסך הכול

34.8%30.0%62.4%תומך/ת

45.8%52.1%9.4%לא תומך/ת

19.4%17.9%28.2%אין דעה

לאחרונה עלה רעיון להקים מנגנון תיאום למניעת הסלמה והורדת המתיחות באזור המקומות הקדושים בירושלים, המשותף 	 
לישראל, לפלסטינים ולירדן. האם את/ה תומך/ת או לא תומך/ת בהקמת מנגנון שכזה?

ערביםיהודיםסך הכול

61.3%60.7%64.7%תומכים 

19.9%21.3%11.8%לא תומכים 

18.8%18.0%23.5%אין דעה

מה לדעתך צריכה להיות האסטרטגיה המדינית של הממשלה כלפי רצועת עזה?  	 

ערביםיהודיםסך הכול

16.4%14.8%25.9%ניהול מו”מ עם חמאס על הסדרה ארוכת טווח 

16.3%16.3%16.5%מאמץ להחזיר את שליטת הרשות הפלסטינית לרצועת עזה 

רתימת המערכת האזורית והבינלאומית לשיקום כלכלי רחב היקף של 
21.0%20.2%25.9%הרצועה 

המשך המצב הקיים – מאמץ להרתעה צבאית לצד הקלות כלכליות, 
26.6%29.9%7.1%בתמורה לשקט  

19.7%18.8%24.7%אין דעה 

מגמות לאורך השנים

20222021

16.4%12.5%ניהול מו”מ עם חמאס על הסדרה ארוכת טווח 

16.331.3%מאמץ להחזיר את שליטת הרשות הפלסטינית לרצועת עזה 

רתימת המערכת האזורית והבינלאומית לשיקום כלכלי רחב היקף של הרצועה 
21.0%22.4%

המשך המצב הקיים – מאמץ להרתעה צבאית לצד הקלות כלכליות, בתמורה לשקט  
26.6%8.8%

19.7%25%אין דעה 



17

מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2022, ממצאי סקר מכון מיתווים

סיוע שראלי לפיתוח תשתיות אנרגיה ומים עצמאיות ברשות הפלסטינית יתרום לשיפור איכות החיים של הפלסטינים ויכול 	 
להוות בסיס לתהליך מדיני בעתיד. האם  את/ה תומך/ת או לא תומך/ת בצעד מסוג זה? 

סך הכול

17.1%מאוד תומך/ת

36.6%די תומך/ת 

15.8%לא כ”כ תומך/ת 

17.0%כלל לא תומך/ת

13.5%אין דעה  

ערביםיהודיםסך הכול

53.7%50.4%72.9%תומכים 

32.8%36.8%9.4%לא תומכים 

13.5%12.8%17.6%אין דעה

האם נכון או לא נכון לדעתך לשתף פעולה עם הפלסטינים כדי להתמודד בצורה טובה יותר עם משבר האקלים?	 

ערביםיהודיםסך הכול

49.7%45.8%72.9%נכון 

30.8%34.6%8.2%לא נכון 

19.5%19.6%18.8%אין דעה


