
שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

תפקוד הממשלה 
בתחום מדיניות-החוץ

 מצבו של 
משרד החוץ

 מצב ישראל 
בעולם

* מתוך 10 לא טובלא כל כך טובדי טובטוב

מדדי שביעות רצון
דירוגים ממוצעים בין 1 )נמוך( ל-10 )גבוה(

21%14%
25% 41%

19%23%
24% 34%

27%25%
21% 28%

5.40 5.53 5.85



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

עם מדינות 
שיש בהן משטר 

דמוקרטי

סוג השלטון במדינה 
מסוימת אינו צריך 

להיות שיקול

36%

50%

עם מי עדיף שישראל תשקיע 
בפיתוח יחסים?



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

44%טוב

7%לא טוב

33%די טוב
16%לא כ"כ טוב

מצב היחסים עם ארה"ב: 6.85
)מתוך 10(



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

עד כמה חשוב שממשלת ישראל 
)מתוך 10(

תחזק את 
משרד החוץ

תשפר שיתופי 
פעולה בינלאומיים 
כדי להתמודד עם 

משבר האקלים

תשפר יחסים 
עם מדינות אגן 

הים התיכון

תשפר יחסים 
עם מדינות 

ערב

תשפר 
יחסים עם 
עם האיחוד 

האירופי

תקדם 
שלום עם 
הפלסטינים

7.30 7.23 6.817.167.22
5.73



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

המדינות החשובות ביותר לישראל
)פרט לארה"ב(

רוסיה
גרמניה

בריטניה

צרפת

סין

מצרים
ירדן

סעודיה

40%
29%

24%

16%

23%

19%
7%

11%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

לאן ישראל שייכת?

32%
25%20%

12%

לאף אחד 
מהנ"ל

יותר לאגן הים יותר לאירופה
התיכון

יותר למזרח 
התיכון



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האיחוד האירופי הוא יותר

ידיד של 
ישראל

אין דעה

יריב של 
ישראל 33%26%40%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם ישראל צריכה להמשיך לחזק 
את היחסים עם תורכיה?

לא צריכה
15%

צריכה
72%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

באיזה תחום הכי חשוב לקדם שיתוף 
פעולה עם איחוד האמירויות

כלכלי אזרחימדיניביטחוני

35%
32%

18%

6%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

אל מול האיום האיראני ישראל צריכה:

לנקוט בפעולה 
צבאית עצמאית

31%
לתמוך במאמצים 

הבינלאומיים לגיבוש 
הסכם גרעין חדש

18%
ליצור קואליציות 

עם מדינות במזרח 
התיכון

38%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם ישראל צריכה להצטרף 
לתכניות של האיחוד האירופי 
שמחריגות את ההתנחלויות?

צריכהלא צריכה
35% 50%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

חשיבות חיזוק היחסים עם ירדן
)ממוצע 7.5 מתוך 10(

חשוב58%

די חשוב23%

לא כל כך חשוב11%
לא חשוב8%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

משמעות הסכמי אברהם 
למעמד ישראל במזה"ת:

מעמדה של ישראל
באזור לא השתנה 

משמעותית

27%

הסכמי אברהם הם
נקודת מפנה בקבלת 

ישראל לאזור

53%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

מה הכי חשוב בפיתוח היחסים עם מרוקו?

קשרים תרבותיים, בין-דתיים ואזרחיים

קשרים כלכליים

קשרים ביטחוניים

16%

45%

27%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

עד כמה חשוב להקים מסגרת אזורית 
להתמודדות משותפת עם משבר האקלים?  

)ממוצע 7.21 מתוך 10(

די חשוב25%
לא כ"כ חשוב15%

לא חשוב9%

חשוב51%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

כיצד ישראל צריכה
לפעול כלפי רצועת עזה?

לפעול לשיקום כלכלי 
בעזרת המערכת הבינלאומית

לפעול להחזרת הרשות 
הפלסטינית לרצועת עזה

לנהל מו"מ עם החמאס
על הסדרה ארוכת טווח

אין דעה

להמשיך במצב הקיים

16%

21%

16%

27%

20%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם את/ה תומך/ת בכהונת שר ערבי 
במשרד העוסק במדיניות חוץ?

43%
תומכ/ת

37%
לא תומכ/ת



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם ישראל צריכה להיעזר במדינות הנורמליזציה 
לקידום שלום עם הפלסטינים? 

57%
צריכה

צריכהלא 30%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם את/ה תומך/ת בקידום נורמליזציה 
עם ערב הסעודית בתמורה לחידוש המו"מ 

עם הפלסטינים והקפאת התנחלויות?

35%
תומך/ת 

46%
לא תומך/ת                       



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

באיזו מידה עמדת המפלגה בתחום מדיניות 
חוץ תשפיע על הצבעתך בבחירות?  

מאד תשפיע

די תשפיע

לא כ"כ תשפיע

כלל לא תשפיע

10%

47%

23%

10%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

באיזו מידה עמדת המפלגה בנושא 
הפלסטיני תשפיע על הצבעתך בבחירות?  

מאד תשפיע

די תשפיע

לא כ"כ תשפיע

כלל לא תשפיע

26%

36%

19%

10%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם את/ה תומך/ת בסיוע ישראלי לפיתוח 
תשתיות אנרגיה ומים עצמאיות ברש"פ? 

די תומך/ת מאד תומך/ת

17%

37%

לא כ"כ תומך/ת                                       

16%

כלל לא תומך/ת

17%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם נכון לשתף פעולה עם הפלסטינים 
בהתמודדות עם משבר האקלים?

לא נכון נכון 

50%31%



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

מה צריכה להיות מדיניות ישראל 
ביחס למלחמה באוקראינה?

53%
ללכת

"בין הטיפות"  

2%
לתמוך באופן
מלא ברוסיה

28%
לתמוך באופן

מלא באוקראינה



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם ישראל צריכה להיענות לבקשה 
האמריקאית להחמיר את ההגבלות על 

השקעות סיניות בישראל?

37%

25%

38%
אין דעהלהיענות

לא להיענות



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

האם את/ה תומך/ת בהקמת מנגנון תיאום משותף 
לישראל, לפלסטינים ולירדן למניעת הסלמה בירושלים?

39%
לא 46%

כן
61%
20%תומך/ת

לא תומך/ת



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

איזו אסטרטגיה צריכה ישראל להוביל 
בסוגיה הפלסטינית?

 15%

 36% 18%

 8%

 23%
המשך ניהול הסכסוך 
וקידום "סיפוח זוחל" 

שלום על בסיס
פתרון שתי המדינות

סיפוח הגדה והקמת 
מדינה אחת עם זכויות 
יתר ליהודים

סיפוח הגדה והקמת 
מדינה אחת עם שוויון 
זכויות לכולם

אין דעה



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

השוואה בין מדדים, 2020-2022
דירוגים ממוצעים בין 1 )נמוך( ל-10 )גבוה(

מצבה של 
ישראל בעולם

תפקוד הממשלה 
בתחום מדיניות-החוץ
מצבו של 
משרד החוץ

2021 20222020

5.85

5.53

5.4
5.29

5.58

5.23

6.05

5.69

5.63



שיתוף קרן 
הסקר בוצע באוגוסט 2022 על-ידי מכון רפי סמית וב

שראל.
של האוכלוסייה הבוגרת בי

פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג 

נתון מתוך מדד מדיניות-החוץ הישראלית 
לשנת 2022 של מכון מיתווים

השוואה בין מדדים, 2020-2022
דירוגים ממוצעים בין 1 )נמוך( ל-10 )גבוה(

מצב היחסים 
עם ארה"ב

2021 20222020

8.05

6.46
6.85


