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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2016
ממצאי סקר מכון מיתווים

סקר דעת הקהל השנתי של מכון מיתווים בנושא מדיניות-החוץ הישראלית נערך, זו השנה הרביעית ברציפות, על-ידי מכון 
רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר בוצע בסוף אוגוסט-תחילת ספטמבר 2016, בקרב 600 איש ואישה, יהודים 
וערבים, כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל )גילאי 18 ומעלה(, ועם טעות דגימה של 4%. מסמך זה כולל את 
פירוט ממצאי הסקר, בחלוקה לחמישה תחומים: ישראל במשפחת העמים, מצב מדיניות-החוץ הישראלית, סדרי עדיפויות 

במדיניות-חוץ ויחסים בי-לטראליים,  שייכות אזורית ושיתוף פעולה אזורי, ותהליך השלום.

עיקרי הממצאים

א. ישראל במשפחת העמים
הציבור מגלה רמת התעניינות גבוהה )75%( בסוגיות שקשורות למדיניות-חוץ.	 
הציבור חושב שמעמד ישראל בעולם הוא בינוני )ממוצע 5.01 מתוך 10(. רק 10% שחושבים שהוא טוב. זהו דירוג גבוה 	 

מאשר ב-2015, אך נמוך מאשר ב-2014. 
הציבור אינו מסכים לקביעה ש"כל העולם נגדנו" )51% מול 39%(. במגזר היהודי - בפער קטן, ובמגזר הערבי – בפער גדול.	 
רוב גדול בציבור )66% מול 20%( חושב שישראל היא מעצמה אזורית.	 

ב. מצב מדיניות-החוץ הישראלית 
הציבור אינו מרוצה מתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ )4.55 מתוך 10(. רק 10% חושבים שהוא טוב. זהו דירוג 	 

גבוה מאשר ב-2015, אך נמוך מאשר ב-2014. 
רוב גדול בציבור )66% מול 19%( חושב שהיעדר שר חוץ במשרה מלאה וחלוקת סמכויות משרד החוץ פוגעים בביטחון הלאומי.	 
הציבור אינו מרוצה מהאופן שבו משרד החוץ ממלא כיום את ייעודו )4.31 מתוך 10(. זהו דירוג גבוה מעט יותר מאשר 	 

ב-2015, אך נמוך מאשר ב-2014.
רוב גדול בציבור )60% מול 25%( חושב שלישראל אין עקרונות ברורים בתחום מדיניות-החוץ. 	 
הציבור חלוק לגבי מידת המעורבות של מערכת הביטחון בקבלת החלטות בנושאי מדיניות-חוץ, אך הדעה המובילה 	 

)44%( היא כי המעורבות היא במידה הנכונה.
הציבור היה מעדיף לראות מעורבות גדולה יותר של נשים בנושאים הקשורים למדיניות-חוץ. הבאים בדירוג )על פי סדר 	 

חשיבות יורד(: חרדים, עולים וערבים.

ג. סדרי עדיפויות במדיניות-חוץ ויחסים בי-לטראליים
הציבור חושב שמדיניות-החוץ של ישראל צריכה להתמקד כיום בקידום היחסים עם ארה"ב. בעדיפויות הבאות נמצאים 	 

קידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני וקידום הקשרים עם מדינות ערב המתונות.
הציבור חושב שמצב יחסי ישראל-ארה"ב כיום הוא בינוני )5.56 מתוך 10(. רק 16% חושבים שהוא טוב. זהו דירוג גבוה 	 

מאשר ב-2015, אך נמוך מאשר ב-2014.
מלבד ארה"ב, רוסיה מדורגת כמדינה החשובה ביותר כיום לישראל. אחריה מדורגות גרמניה, בריטניה, צרפת, סין ומצרים. 	 
הציבור חלוק בשאלה האם ישראל צריכה לתת עדיפות לפיתוח קשרים עם מדינות בעלות משטר דמוקרטי )48%( או 	 

שסוג המשטר במדינה מסוימת אינו צריך להוות שיקול בקביעת היחסים של ישראל עמה )52%(.
הציבור חלוק בשאלה האם, לאור האתגרים עמם מתמודד לאחרונה האיחוד האירופי, עדיף לישראל איחוד אירופי חזק 	 

יותר או חלש יותר. הדעה המובילה היא כי עדיף איחוד אירופי חזק יותר )41%(.  
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ד. שייכות אזורית ושיתוף פעולה אזורי
הציבור חלוק בדעתו לגבי השאלה לאן ישראל שייכת יותר – לאירופה, למזרח התיכון, או לשניהם באותה מידה – וזאת 	 

בדומה לממצאים משלוש השנים האחרונות.
רוב גדול בציבור )66% מול 24%( מאמין ששיתוף פעולה אזורי בין ישראל למדינות המזרח התיכון הוא אפשרי, ובשיעור 	 

גבוה יותר מאשר ב-2015.
רוב בציבור היהודי חושב שהתקדמות ביחסי ישראל עם מדינות ערב תסייע לקידום תהליך השלום. לעומת זאת, רוב 	 

גדול בציבור הערבי חושב שסדר הדברים הוא הפוך ושהתקדמות בתהליך השלום תסייע לקידום שיתוף הפעולה האזורי.
את 	  בניסיונות לשפר  יותר  ימלאו תפקיד מרכזי  ישראל  אזרחי  24%( מעוניין שהערבים  מול   64%( בציבור  גדול  רוב 

היחסים בין ישראל למדינות המזרח-התיכון.
רוב גדול בציבור מזהה תועלת לישראל מהסכם שיקום היחסים עם תורכיה, בייחוד בתחומים של שיתוף פעולה ביטחוני 	 

)26%( וייצוא גז טבעי מישראל לתורכיה )22%(.

ה. תהליך השלום
רוב הציבור )58% מול 37%( חושב ששיפור מעמד ישראל בעולם תלוי בהתקדמות בתהליך השלום, וזאת בשיעורים 	 

דומים לאלו שנמדדו בשנתיים האחרונות.
רוב הציבור )55% מול 30%( חושב ישראל צריכה להציע בחודשים הקרובים יוזמה מדינית משלה לקידום פתרון הסכסוך 	 

הישראלי-פלסטיני.
פרמטרים להסדר קבע 	  הציבור אינו תולה תקוות באפשרות שנשיא ארה"ב אובמה יציג לפני עזיבתו את הבית הלבן 

ישראלי-פלסטיני. רוב הציבור )54%( חושב שהדבר לא ישפיע על תהליך השלום, ורק 17% חושבים שזה יסייע.
הציבור חושב שהמנהיג הפלסטיני שיירש את אבו מאזן יהיה דומה לקודמו בכל הקשור לתהליך השלום. הדעה הרווחת 	 

)49%( שהוא לא יהיה שותף טוב יותר מאבו מאזן, אך גם לא יהיה שותף טוב פחות. רק 9% חושבים שהמנהיג הפלסטיני 
הבא יהיה שותף טוב יותר.

הציבור רואה באפשרות של חבילה שתכלול יחסים נורמליים עם מדינות ערב, ערבויות ביטחון אמריקאיות ושדרוג יחסים 	 
עם האיחוד האירופי את התמריץ הבינלאומי היעיל ביותר להגברת התמיכה בתהליך השלום. מבין התמריצים שבחבילה, 

יחסים נורמליים עם מדינות ערב הוא האטרקטיבי ביותר, אם כי במידה פחותה מאשר ב-2015.

השוואה בין מדדי שביעות הרצון
דירוג ממוצע בין 1 ל-10, כאשר 10 מסמל טוב מאוד ו - 1 גרוע

 201620152014

5.013.965.12מצבה של ישראל בעולם

4.554.005.29תפקוד הממשלה במדיניות-חוץ

4.314.034.80תפקוד משרד החוץ

5.565.016.09מצב היחסים עם ארה"ב
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משתני הרקע של המדגם

מגדר: 50% גברים, 50% נשים. 
המדגם הערבי מהווה כ-17% מכלל המדגם.

העולים מחבר העמים מהווים כ-14% מהמדגם היהודי. 

ערביםיהודיםגיל

18-2923%28%

30-4938%42%

+5039%30%

סך הכולרמת דתיות )מגזר יהודי(

21%גוש דתי 

30%מסורתי 

49%חילוני 

סך הכולהשקפת עולם פוליטית )מגזר יהודי(

38%מאוד ימין + ימין

24%מרכז נוטה ימין

19%מרכז

11%מרכז נוטה שמאל

8%שמאל + מאוד שמאל

ערבים יהודיםרמת השכלה

24%39%תיכון ומטה

24%16%על תיכונית 

52%45%אקדמית 

ערבים )97%(*יהודים )88%(*רמת הכנסה

35%55%מתחת לממוצע

23%24%ממוצע

42%21%מעל לממוצע
* האחוז שענו
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א. ישראל במשפחת העמים 

1. באיזו מידה את/ה מתעניין/ת בנושאים הקשורים ליחסי החוץ של ישראל?

מקובץסך הכול   

24%מאוד מתעניין/ת
75%

51%די מתעניין/ת

21%לא כל כך מתעניין/ת 
25%

4%לא מתעניין/ת

ערביםיהודיםסך הכול   

75%78%67%מאוד + די מתעניין/ת

25%22%33%לא כל כך + לא מתעניין/ת

2. באופן כללי, מה התחושה שלך לגבי מצבה של ישראל בעולם כיום?
)דרג/י בין 1 ל-10 כאשר 10 מסמל טוב מאוד ו-1 גרוע(

סה"כ

16% - גרוע  
25%

  312%
419%
517%
616%
715%
86%
92%

102% - טוב מאוד  
5.01הציון הממוצע בין 1 ל-10

98%האחוז שהביעו דעה

20152014ערביםיהודיםסך הכול

42%40%49%60%35%לא טוב )ציון 1-4(

17%17%19%14%23%בינוני )5(

31%32%24%19%29%סביר )6-7(

10%11%8%7%13%טוב )8-10(

5.015.074.733.965.12הציון הממוצע בין 1 ל-10
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3. האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם הטענה ש"כל העולם נגדנו"?

ערביםיהודיםסך הכול   

39%44%16%מסכים/ה

51%48%67%לא מסכים/ה

10%8%17%אין דעה 

51%-4%-12%-הפער בין "מסכים" ל"לא מסכים" 

4. האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם הטענה ש"ישראל היא מעצמה אזורית"?

ערביםיהודיםסה"כ

66%68%57%מסכים/ה

20%20%19%לא מסכים/ה

14%12%24%אין דעה  

38%+48%+46%+הפער בין "מסכים" ל"לא מסכים" 
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ב. מצב מדיניות-החוץ הישראלית

5. באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ? 
)דרג/י בין 1 ל-10, כאשר 10 מאוד מרוצה ו-1 כלל לא מרוצה(

סה"כ

113% - כלל לא מרוצה  
29%

  312%
415%
517%
613%
711%
86%
93%

101% - לא מרוצה  
4.55הציון הממוצע בין 1 ל-10

94%האחוז שהביעו דעה

20152014ערביםיהודיםסך הכול

49%47%51%60%34%לא טוב )ציון 1-4(

17%17%20%11%16%בינוני )5(

24%25%20%18%30%סביר )6-7(

10%11%9%11%20%טוב )8-10(

4.554.584.404.005.29הציון הממוצע בין 1 ל-10
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6. להזכירך, לישראל אין כיום שר חוץ במשרה מלאה וחלק מסמכויות המשרד פוצלו בין משרדים ממשלתיים 
שונים. האם לדעתך מצב זה פוגע או לא פוגע בביטחון הלאומי של ישראל?

2015ערביםיהודיםסך הכול   

66%68%56%78%פוגע

19%18%24%13%לא פוגע

15%14%20%9%אין דעה 

55%+32%+50%+47%+הפער בין "פוגע" ל"לא פוגע" 

7. על פי הגדרת התפקיד שלו, משרד החוץ אמור להיות מופקד על גיבוש מדיניות-החוץ של ממשלת ישראל, 
על ביצועה והסברתה. באיזו מידה את/ה מרוצה מהאופן שבו משרד החוץ ממלא כיום את ייעודו? 

)דרג/י בין 1 ל-10, כאשר 10 מאוד מרוצה ו-1 כלל לא מרוצה(

סה"כ

114% - כלל לא מרוצה  
29%

  315%
414%
518%
614%
78%
84%
92%

102% - לא מרוצה  
4.31הציון הממוצע בין 1 ל-10

90%האחוז שהביעו דעה

20152014ערביםיהודיםסך הכול

52%52%57%59%41%לא טוב )ציון 1-4(

18%17%20%14%20%בינוני )5(

22%22%22%19%27%סביר )6-7(

8%9%1%8%12%טוב )8-10(

4.314.354.074.034.80הציון הממוצע בין 1 ל-10
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8. האם לדעתך, מידת המעורבות של מערכת הביטחון בקבלת החלטות בנושאי מדיניות-חוץ היא:

ערביםיהודיםסה"כ

26%23%41%גבוהה מדי

30%30%28%נמוכה מדי

44%47%31%במידה הנכונה

13%+7%-4%-הפער בין "גבוהה מדי" ל"נמוכה מדי" 

9. האם לדעתך לישראל יש או אין עקרונות ברורים לפיהם מתנהלת מדיניות-החוץ שלה?

2013ערביםיהודיםסך הכול   

25%23%33%31%יש עקרונות ברורים 

60%63%42%47%אין עקרונות ברורים 

15%14%25%22%אין דעה

16%-9%-40%-35%-הפער בין "יש" ל"אין" 

10. איזה מבין הקהלים הבאים היית רוצה שיהיו יותר מעורבים מכפי שהם כיום בנושאים הקשורים למדיניות-
החוץ של ישראל? 

)דרג/י בין 1 ל-4, כאשר 1 – בעדיפות גבוהה ו-4 בעדיפות נמוכה(

עוליםערביםחרדיםנשים

32%25%29%14%דורג 1כלל המדגם 

22%25%17%36%דורג 2

18%29%18%35%דורג 3

28%21%36%15%דורג 4

2.422.452.622.51דרוג ממוצע

34%24%30%12%דורג 1יהודים 

20%26%17%37%דורג 2

17%32%15%36%דורג 3

29%18%38%14%דורג 4

2.422.452.622.51דרוג ממוצע

24%35%24%17%דורג 1ערבים

32%17%17%34%דורג 2

24%15%31%31%דורג 3

20%33%28%18%דורג 4

2.412.452.642.50דרוג ממוצע

בנושאים  זה  קהל  יותר של  גבוהה  במעורבות  היא שמעוניינים  יותר, המשמעות  נמוך  עבור קהל מסוים  ככל שהציון   *
הקשורים למדיניות-החוץ של ישראל.  
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האחוז שציינו כל קהל במקום הראשון )שיהיה יותר מעורב(:

ערביםיהודיםסה"כ

32%34%24%נשים 

29%30%24%ערבים 

25%24%35%חרדים

14%12%17%עולים

0%

32%
29%

25%

14%

34%

30%

24%

12%

24% 24%

35%

17%

5%

25%

10%

30%

15%

35%

20%

40%

סה"כ יהודים ערבים

נשים

ערבים

חרדים

עולים
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ג. סדרי עדיפויות במדיניות-חוץ ויחסים בי-לטראליים  

11. איזה מבין הנושאים הבאים בתחום מדיניות-החוץ של מדינת ישראל צריך לדעתך לקדם בעדיפות הראשונה 
בחצי השנה הקרובה? ואיזה עוד?    

)מסתכם ביותר מ-100% בכל טור מאחר שניתנה אפשרות ל-2 תשובות בו-זמנית(

ערביםיהודיםסה"כ

37%41%23%היחסים עם ארה"ב 

31%26%55%תהליך השלום הישראלי-פלסטיני 

31%32%27%קשרים עם מדינות ערב המתונות, כמו מצרים, ירדן וסעודיה   

BDS-22%25%7%המאבק בדה-לגיטימציה וב

22%20%30%היחסים עם האיחוד האירופי  

14%14%11%היחסים עם מדינות אסיה כמו סין, יפן, דרום קוריאה, הודו  

14%14%14%היחסים עם רוסיה 

12%14%5%הטיפול בגרעין האיראני 

3%3%2%היחסים עם מדינות אפריקה כמו אוגנדה, גאנה ועוד  

6%5%13%אף אחד, אין דעה 

12. כיצד את/ה מעריך/ה את מצבם של יחסי ישראל-ארה"ב כיום? 
)דרג/י בין 1 ל-10, כאשר 10 מסמל שהיחסים מאוד טובים ו-1 גרועים(

סה"כ

13% - גרועים  
23%

  311%
412%
520%
619%
716%
88%
95%

103% - מאוד טובים  
5.56הציון הממוצע בין 1 ל-10

97%האחוז שהביעו דעה

20152014ערביםיהודיםסך הכול

29%32%17%41%17%לא טוב )ציון 1-4(

20%18%24%17%20%בינוני )5(

35%35%35%29%39%סביר )6-7(

16%15%24%13%24%טוב )8-10(

5.565.436.155.016.09הציון הממוצע בין 1 ל-10
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כיום, פרט  ישראל  13. מיהן לדעתך שלוש המדינות בעולם שמערכת היחסים איתן היא הכי חשובה למדינת 
לארה"ב? )מדינות שקיבלו סך הכול 5% ומעלה(

)שאלה פתוחה, בה ניתן היה לציין עד 3 מדינות, לכן מסתכם בכל טור ביותר מ-100%( 

20152014ערביםיהודיםסך הכול

45%46%42%41%33%רוסיה 

32%34%23%31%32%גרמניה

30%30%30%19%27%בריטניה

25%25%22%14%16%צרפת

21%23%10%20%20%סין

18%20%13%21%27%מצרים

8%8%8%3%2%תורכיה

5%4%10%10%3%ירדן

5%5%1%4%2%קנדה

לגבי הרשות הפלסטינית היה הבדל ניכר בין המגזרים:

ערביםיהודיםסך הכול

1%0%6%הרשות הפלסטינית

14. איזו עמדה מקובלת עליך יותר:   

ערביםיהודיםסה"כ

ישראל צריכה לתת עדיפות לפיתוח קשרים עם 
48%48%51%מדינות שיש בהן משטר דמוקרטי

להיות  צריך  אינו  מסוימת  במדינה  השלטון  סוג 
52%52%49%שיקול בקביעת היחסים של ישראל עמה

15. לאור האתגרים עמם מתמודד לאחרונה האיחוד האירופי, ובהם גל הפליטים, פיגועי הטרור באירופה וההחלטה 
של בריטניה לצאת מהאיחוד, מה לדעתך ישרת טוב יותר את האינטרסים של ישראל? 

ערביםיהודיםסה"כ

41%39%50%שהאיחוד האירופי יהיה חזק יותר 

34%37%20%שהאיחוד האירופי יהיה חלש יותר 

25%24%30%שלא יחול שינוי בעוצמה האירופית 

30%+2%+7%+פער בין "חזק יותר" ל"חלש יותר" 
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ד. שייכות אזורית ושיתוף פעולה אזורי

16. האם לדעתך ישראל שייכת יותר למזרח התיכון, יותר לאירופה, למזרח התיכון ולאירופה באותה המידה, או 
לא למזרח התיכון ולא לאירופה?  

ערביםיהודיםסה"כ

29%30%24%יותר למזרח התיכון   

26%26%25%יותר לאירופה 

23%23%23%למזרח התיכון ולאירופה באותה מידה  

15%15%14%לא למזרח התיכון ולא לאירופה  

7%6%14%לא הביעו דעה 

השוואה לשנים קודמות:

2016201520142013

29%27%28%23%יותר למזרח התיכון   

26%31%25%23%יותר לאירופה 

23%26%28%27%למזרח התיכון ולאירופה באותה מידה  

15%10%16%16%לא למזרח התיכון ולא לאירופה  

7%6%3%11%לא הביעו דעה 

17. האם את/ה מאמין/ה או לא מאמין/ה לכך ששיתוף פעולה אזורי בין ישראל לבין מדינות המזרח התיכון הוא 
אפשרי?

20152014ערביםיהודיםסך הכול

64%64%64%59%69%מאמין/ה שזה אפשרי  

26%28%18%36%28%לא מאמין/ה שזה אפשרי  

10%8%18%5%3%לא הביעו דעה 

18. עם מי בעולם הערבי הכי חשוב לישראל לנסות לקדם שיתופי פעולה?
)דרג/י בין 1 ל-5, כאשר 1 – בעדיפות גבוהה ו-5 בעדיפות נמוכה(

הרשות ערב הסעודיתירדןמצרים
מרוקוהפלסטינית

37%12%16%26%9%דורג 1 

31%32%19%8%10%דורג 2

15%35%23%12%14%דורג 3

10%17%30%15%28%דורג 4

7%4%12%39%38%דורג 5

2.202.693.043.323.77דרוג ממוצע 

12345מקום ממוצע 

* ככל שהדירוג הממוצע עבור מדינה מסוימת נמוך יותר, המשמעות היא שחשוב יותר בעיני הציבור לקדם שיתוף פעולה עמה. 
** שאלה זו נשאלה בסקר נפרד, ב-13 יולי 2016, לקראת כנס בכנסת בנושא שיתוף פעולה אזורי.
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19. איזה משפט משקף יותר את דעתך:

ערביםיהודיםסה"כ

תסייע  הישראלי-פלסטיני  השלום  בתהליך  התקדמות 
34%27%65%לקידום שיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערב

התקדמות ביחסי ישראל עם מדינות ערב תסייע לקידום 
45%50%22%תהליך השלום הישראלי-פלסטיני

21%23%13%אין דעה

20. האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה לדעה ש"ערביי ישראל צריכים למלא תפקיד מרכזי יותר בניסיונות 
לשפר את היחסים בין ישראל למדינות המזרח התיכון?"

2013ערביםיהודים2016

64%64%65%59%מסכים/ה

24%26%18%27%לא מסכים/ה

12%10%17%14%אין דעה

העיקרית  התועלת  לדעתך  תהיה  מה  ביניהן.  היחסים  לשיקום  הסכם  על  לאחרונה  חתמו  ותורכיה  ישראל   .21
שתצמח לישראל מכך?  

2015*ערביםיהודים  סך הכול 

22%24%11%10%יצוא גז טבעי מישראל לתורכיה

26%27%20%44%שיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות

10%8%23%16%סיוע תורכי לשיפור יחסי ישראל והפלסטינים

16%13%26%7%הגדלת היקף התיירות מישראל לתורכיה

26%28%20%23%לא תהיה לישראל שום תועלת מכך

* ב-2015 היה נוסח השאלה: "לאחרונה דווח על התקדמות במגעים בין ישראל לתורכיה, לצורך הגעה להסכם שישקם 
את היחסים בין המדינות. מהי לדעתך הסיבה החשובה ביותר שבגללה כדאי לישראל לשקם את היחסים עם תורכיה?"
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ה. תהליך השלום

בתהליך  בהתקדמות  תלוי  בעולם  ישראל  מעמד  ש"שיפור  לדעה  מסכים/ה  לא  או  מסכים/ה  את/ה  האם   .22
השלום"?

מקובץסך הכול

23%מאוד מסכים/ה
58%

35%די מסכים/ה

20%לא כל כך מסכים/ה
37%

17%לא מסכים/ה

5%5%אין דעה

20152014ערביםיהודיםסך הכול

58%54%75%55%61%מאוד + די מסכים/ה 

37%42%15%42%37%לא כל כך + לא מסכים/ה

5%4%10%3%2%אין דעה 

לדעתך  האם  תהליך השלום.  לקידום  יוזמות משלהן  בעולם  שונות  מדינות  האחרונים מקדמות  בחודשים   .23
ישראל צריכה או לא צריכה להציע בחודשים הקרובים יוזמה מדינית משלה לקידום פתרון הסכסוך הישראלי-

פלסטיני?

ערביםיהודיםסך הכול   

55%53%67%צריכה להציע יוזמה מדינית משלה בחודשים הקרובים

30%34%10%לא צריכה להציע

15%13%23%אין דעה

24. ייתכן שנשיא ארה"ב אובמה יפרסם לפני עזיבתו את הבית הלבן את ההצעה שלו למתווה של הסדר קבע 
ישראלי-פלסטיני, כפי שעשה הנשיא ביל קלינטון בשנת 2000. האם לדעתך מהלך כזה של הנשיא אובמה: 

ערביםיהודיםסך הכול   

17%14%32%יסייע לקידום תהליך השלום

54%54%57%לא ישפיע על תהליך השלום

29%32%11%יפריע לקידום תהליך השלום

21%+18%-12%-הפער בין "יסייע" ל"יפריע" 
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25. האם לדעתך המנהיג הפלסטיני הבא, שיבוא אחרי אבו מאזן, יהיה שותף טוב יותר או טוב פחות עבור ישראל 
לקידום תהליך מדיני?

ערביםיהודיםסך הכול   

9%8%14%שותף יותר טוב

12%9%25%שותף פחות טוב

49%53%28%אותו הדבר

30%30%33%אין דעה

11%-1%-3%-הפער בין "יותר טוב" ל"פחות טוב" 

יגביר באופן  26. בשנים האחרונות הוצעו לישראל תמריצים שונים להתקדמות בתהליך השלום. מה מהבאים 
הניכר ביותר את תמיכתך בתהליך השלום? ומה הדבר השני?

)מסתכם ביותר מ-100% בכל טור מאחר שניתנה אפשרות ל-2 תשובות בו-זמנית(

2015ערביםיהודים2016

כינון יחסים נורמליים עם העולם הערבי, שכוללים 
25%20%50%35%קשרים דיפלומטיים ומסחריים פתוחים

19%21%7%23%קבלת ערבויות ביטחון ואספקת נשק מארה"ב

האירופי,  האיחוד  עם  רחב-היקף  יחסים  שדרוג 
18%18%20%19%למעמד הכי קרוב לחברות מלאה באיחוד

42%46%21%20%חבילת תמריצים שתכלול את כל הנ"ל

18%21%3%20%אף אחד מהם

6%5%8%9%אין דעה

התמריץ שצוין בעדיפות ראשונה:

2015סך הכול

22%27%כינון יחסים נורמליים עם העולם הערבי, שכוללים קשרים דיפלומטיים ומסחריים פתוחים

5%15%קבלת ערבויות ביטחון ואספקת נשק מארה"ב

8%11%שדרוג יחסים רחב-היקף עם האיחוד האירופי, למעמד הכי קרוב לחברות מלאה באיחוד 

42%20%חבילת תמריצים שתכלול את כל הנ"ל

18%18%אף אחד מהם  

5%9%אין דעה

לפרטים נוספים:

מיתווים - המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית
www.mitvim.org.il | info@mitvim.org.il | 5252226 רח' תובל 11, רמת גן

www.facebook.com/mitvim | www.twitter.com/mitvim

הדעות המובעות בפרסום זה אינן משקפות בהכרח את דעותיה של קרן פרידריך אברט.
שימוש מסחרי בפרסומים של מכון מיתווים וקרן פרידריך אברט ללא אישור בכתב אסור בהחלט.

www.mitvim.org.il/he
www.mitvim.org.il/he
mailto:info%40mitvim.org.il?subject=
mailto:info%40mitvim.org.il?subject=
www.facebook.com/mitvim
http://www.twitter.com/mitvim
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עיקרי מדד מדיניות-החוץ הישראלית 2016

בינוניטוב לא טובסביר

תפקוד הממשלה 
בתחום מדיניות-החוץ*

52%

8%

18%

22%

4.31

משרד החוץ
ממלא כיום את ייעודו*

4.55

10%

49%

17%

24%

מצב ישראל
בעולם הוא*

5.01

10%

42%

17%

31%

*מתוך 10

 66%

חושבים שישראל 
היא מעצמה אזורית

חושבים 
שפיצול 
סמכויות 

משרד החוץ 
והעדר שר חוץ 

פוגעים בביטחון 
הלאומי

66%

מצב היחסים עם ארה"ב: 5.56 מתוך 10
לא טוב 29%

בינוני 20%
סביר 35%
טוב 16%

45%
רוסיה

21%
סין

25%
צרפת

18%
מצרים

32%
30%גרמניה

בריטניה

המדינות החשובות ביותר לישראל בעולם 
)פרט לארה"ב(:

קידום היחסים עם ארה"ב
קידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני 
קידום קשרים עם מדינות ערב המתונות

הנושאים החשובים ביותר
 31% 31% 37%למדיניות-החוץ הישראלית כיום:

לאן ישראל שייכת? 

למזה"ת ולאירופה יותר לאירופהיותר למזה"ת
באותה מידה

לא למזה"ת 
ולא לאירופה

 29% 23%  26%
 15%

האם שיתוף 
פעולה אזורי עם 
מדינות המזה"ת 

26%הוא אפשרי?
חושבים 

שלא

64%
חושבים 

שכן

האם שיפור מעמדה 
של ישראל בעולם תלוי 

בהתקדמות בתהליך השלום?

58%
חושבים שכן

37%
חושבים שלא

האם ישראל צריכה 

להציע יוזמה מדינית 

לקידום פתרון הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני?

30%
חושבים 
שלא

55%
חושבים 
שכן
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האם מדיניות-החוץ של ישראל 
מתנהלת לפי עקרונות ברורים?

 60%

חושבים 
שלא

 25%

חושבים 
שכן

 www.mitvim.org.il

64%
חושבים שהערבים 

בישראל צריכים למלא 
תפקיד מרכזי יותר בקידום 

שיתוף פעולה אזורי

http://mitvim.org.il/he/
http://mitvim.org.il/he/
http://mitvim.org.il/he/
https://www.facebook.com/MitvimHeb/
https://twitter.com/Mitvim

