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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2021

ממצאי סקר מכון מיתווים

סקר דעת הקהל השנתי התשיעי של מכון מיתווים על מדיניות-החוץ הישראלית נערך בספטמבר 2021. הסקר בוצע על 
ואישה,  )700 איש  ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל  ידי מכון רפי סמית 
זה מציג את ממצאי הסקר, בחלוקה לארבעה תחומים: מערך החוץ  דגימה של 3.5%. מסמך  ועם טעות  וערבים(  יהודים 
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 שנה לאחר חתימתם והאפשרות למנפם לקידום שלום 
ישראלי-פלסטיני, מדיניות ייצוא מערכות טכנולוגיות למשטרים מפרי זכויות אדם, ושיתוף פעולה בינלאומי במאבק בקורונה. 

א. מערך החוץ של ישראל

הציבור מעניק לתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ ציון 5.29 מתוך 10, כש-24% מדרגים אותו כטוב. הציון  	•
בשאלה זאת מבטא ירידה לעומת שנת 2020 )6.05( וקוטע מגמת עלייה בשביעות הרצון הציבורית שנמשכה 

משנת 2016.
הציבור מעניק למצבו של משרד החוץ ציון 5.23 מתוך 10, כש-16% בלבד מדרגים אותו כטוב. הציון בשאלה זו  	•

נמצא בירידה לעומת 2020 )5.69( וקוטע מגמת עליה שנמשכה משנת 2016. 
הציבור מעניק לתפקודו של שר החוץ יאיר לפיד ציון 4.88 מתוך 10, כאשר 24% מרוצים מתפקודו ו-36% כלל  	•

אינם מרוצים.
רוב הציבור )59%( מתנגד להשתתפות חברי כנסת ערבים בועדת חוץ וביטחון. 23% תומכים ו-18% לא הביעו דעה. 	•

33% מהציבור חושבים שעל המשרד לשיתוף פעולה אזורי להתמקד בהעמקת היחסים עם מדינות ערב, 23%  	•
בשילוב אזרחי ישראל הערבים בקשרים האזוריים של ישראל, 21% במינוף תהליך הנורמליזציה לקידום שיתוף 
פעולה כלכלי עם הפלסטינים, 15% בפיתוח פרויקטים משותפים עם ירדן ו-14% בקידום יחסים כלכליים עם 

הרשות הפלסטינית. 

ב. יחסי החוץ של ישראל

הציבור מעניק למעמד ישראל בעולם ציון 5.58 מתוך 10, כש-15% מדרגים אותו כטוב. הציון בשאלה זו דומה  	•
לציון שניתן על ידי הציבור בשנת 2020 )5.63(. 

הציבור מעניק ליחסי ישראל-ארה”ב ציון 6.46 מתוך 10, כש-35% בלבד מדרגים את מצב היחסים כטוב. ציון זה  	•
מבטא ירידה חדה משנת 2020 )8.05 מתוך 10, כש-67% הגדירו את מצב היחסים כטוב( ומהווה שפל בחמש 

השנים האחרונות )מאז 2016(.  
53% מהציבור סבורים כי ממשל ביידן פחות טוב לישראל לעומת הממשל הקודם. 36% סבורים כי אין שינוי  	•

משמעותי בין הממשלה הנוכחי והקודם ורק 11% סבורים כי ממשל ביידן טוב יותר לישראל.
בשאלה מיהן שלוש המדינות החשובות ביותר לישראל מלבד ארה”ב, הציבור מדרג את רוסיה כמדינה החשובה  	•
ביותר. אחרי רוסיה מדורגות )בסדר חשיבות יורד( גרמניה, בריטניה, סין, מצרים, צרפת וירדן. נתונים אלו דומים 
וירידה בחשיבותה של סעודיה )3%   )7% )12%  לעומת  2020, אם כי חלה עליה בחשיבותה של ירדן  לנתוני 

לעומת 8%(. 
הציבור מייחס חשיבות גבוהה לכך שהממשלה תפעל לחיזוק משרד החוץ )7.10 מתוך 10, לעומת 6.66 בשנת  	•
2020(. הציבור מייחס חשיבות גבוהה )7.03( גם לשיפור שיתופי הפעולה הבינלאומיים כדי להתמודד עם משבר 
האקלים. הציבור מייחס חשיבות מעט נמוכה יותר לשיפור היחסים עם האיחוד האירופי ולשיפור היחסים עם 
מדינות אגן הים התיכון )6.99(, ולשיפור היחסים עם מדינות ערב )6.83(. הציבור מייחס חשיבות נמוכה יחסית 

)5.64( לקידום שלום עם הפלסטינים. ציון זה נמצא בירידה מתמשכת מאז 2019. 
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הציבור מייחס חשיבות רבה )7.5 מתוך 10( להקמת מסגרת אזורית לשיתוף פעולה להתמודדות עם משבר  	•
האקלים במזרח התיכון ובאגן הים התיכון. 30% מהציבור העניקו לחשיבות יוזמה זו את הציון 10.  

הציבור חלוק בשאלה האם סוג השלטון במדינה מסוימת צריך להשפיע על בחירתה של ישראל לקיים עימה  	•
קשרים. 43% חושבים שעל ישראל להשקיע בפיתוח יחסים עם מדינות דמוקרטיות בעוד ש42% חושבים שסוג 

השלטון במדינה אינו צריך להיות שיקול.
רוב גדול של הציבור )64%( סבור שממשלת ישראל צריכה לאסור על מכירת מוצרים טכנולוגיים למשטרים  	•
מוצרים  מכירת  לאפשר  יש  כי  הסבורים  בלבד   12% לעומת  אדם,  זכויות  להפרת  בהם  המשתמשים  בעולם 

טכנולוגיים למשטרים אלו.
45% מהציבור מעדיפים שישראל תסייע גם למדינות אחרות להתמודד עם הקורונה, לעומת 43% שמעדיפים  	•
שתתמקד בהתמודדות עם הקורונה רק במדינת ישראל )42%(. מדובר בשינוי מגמה משנה שעברה – אז רוב 

הציבור )63%( העדיף להתמקד בישראל ו-23% בלבד העדיפו לסייע גם למדינות אחרות.

ג. ישראל והאזורים סביב לה

32% מהציבור מרגישים שישראל שייכת יותר למזרח התיכון, 23% לאירופה ו-22% לאגן הים התיכון. הפער  	•
לטובת המזרח התיכון גדל במקצת לעומת 2020 )29%(.

רוב הציבור )57%( רואה חשיבות גבוהה בשיקום היחסים עם ירדן )ציון של 7.5 מתוך 10(. 	•
שנה לאחר חתימתם, הציבור חלוק בדבר משמעותם של הסכמי אברהם למעמדה האזורי של ישראל - 34%  	•
חושבים שההסכמים מהווים נקודת מפנה בקבלת ישראל למזרח התיכון לעומת 31% שחושבים שמעמדה של 

ישראל לא השתנה. חלק ניכר בציבור )35%( לא הביעו דעה בסוגיה. 
לדעת הציבור, שיתוף הפעולה הכי חשוב עם האמירויות הוא בתחום הכלכלי )38%(, לאחר מכן בתחום הביטחוני  	•

)27%(, המדיני )16%( והאזרחי )6%(.
הקשרים  פיתוח  הוא  מרוקו  עם  הטווח  ארוכי  היחסים  בפיתוח  ביותר  החשוב  החלק  הציבור,  לדעת  	•
הבין-דתיים  התרבותיים,  והקשרים   )24%( הביטחוניים  הקשרים  דורגו  אחריהם   .)43%( הכלכליים 

והאזרחיים )17%(.
איחוד האמירויות ומרוקו הן המדינות הערביות בהן הישראלים הכי מעוניינים לבקר )10%( ואחריהן לבנון )7%(,  	•
וירדן )3%(. כמעט מחצית מהישראלים )48%) לא מעוניינים לבקר מדינה  )6%(, ערב הסעודית )3%(  מצרים 
ערבית כלשהי. בשנת 2020 42% הצהירו כי לא מעוניינים לבקר באף מדינה ערבית, איחוד האמירויות היתה 

במקום הראשון עם 23% ואילו במרוקו 1% בלבד רצו לבקר. 
רוב בציבור )46%( תופס את האיחוד האירופי  יותר כיריב של ישראל מאשר ידיד )24%(. הפער בין יריב לידיד  	•

גדל לעומת שנת 2020 )43% לעומת 29% בהתאמה(.
מצבה  את  שישפרו  האירופי  האיחוד  של  לתוכניות  להצטרף  צריכה  לא  שישראל  חושב   )47%( בציבור  רוב  	•
הכלכלי אם הן מחריגות את ההתנחלויות. 35% חושבים שישראל צריכה להצטרף לתוכניות כאלו ו-18% לא 

הביעו דעה.
בהתמודדות עם האיומים מאיראן 34% מהציבור סבורים כי על ישראל למקד את מאמציה ביצירת קואליציות  	•
עם מדינות המזרח התיכון, 31% חושבים כי כדאי להתמקד בפעילות צבאית עצמאית ו-17% בלבד חושבים 

שכדאי לתמוך במאמצי הקהילה הבינלאומית לחידוש ושיפור הסכם הגרעין. 
)61% בעד לעומת 28% נגד(. התמיכה  רוב הציבור חושב שעל ישראל לנסות ולשפר את יחסיה עם תורכיה  	•

בשיפור היחסים נמצאת בעליה משנת 2019. 
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ד. ישראל והפלסטינים

רצועת עזה, אך רק 9%  האסטרטגיה המדינית של הממשלה כלפי  להיות  הציבור חלוק בשאלה מה צריכה  	•
 22% לרצועה,  31% חושבים שיש לפעול להחזיר את שליטת הרשות  חושבים שיש להמשיך במצב הקיים. 
חושבים שיש לרתום את המערכת הבינלאומית לשיקום כלכלי נרחב של הרצועה ו-13% חושבים שיש לנהל 

מו”מ עם החמאס על הסדרה ארוכת טווח. 
חושבים   28% הפלסטינית,  ברשות  והכלכלי  הפוליטי  במשבר  להתערב  צריכה  לא  שישראל  חושבים   38% 	•

שישראל צריכה לפעול לחיזוק הרשות הפלסטינית ו-13% חושבים שיש לעודד את החלשתה.
 28% לעומת  הפלסטינים,  עם  שלום  לקידום  הנורמליזציה  במדינות  להיעזר  צריכה  שישראל  חושבים   53%  	•

שחושבים שהיא לא צריכה. 
32% רואים בפגישות בכירים מהממשלה עם מקביליהם הפלסטינים מהלך חיובי שיתרום לשיפור היחסים בין  	•
ישראל לפלסטינים. 30% חושבים שזהו מהלך סמלי שלא ישפיע על היחסים ו-17% חושבים שמדובר במהלך 

שלילי שפוגע באינטרסים הישראלים.
 40% עם הפלסטינים,  במידה שתוצג לישראל חבילה בינלאומית מתואמת של תמריצים חיוביים לקידום שלום  	•
ישראלי-פלסטיני,  שלום  בקידום  תמיכתם  את  רבה  או  מאוד  רבה  במידה  יחזק  שהדבר  מצהירים  מהציבור 

לעומת 38% שבמידה מעטה או מעטה מאד. 22% לא תומכים כלל בקידום שלום ישראלי-פלסטיני. 

מגמות לאורך השנים

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

20212020201920182017201620152014

5.585.636.105.825.495.013.965.12מצבה של ישראל בעולם

5.296.055.995.225.054.554.005.29תפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ

5.235.695.375.014.814.314.034.80מצבו של משרד החוץ*

6.468.057.757.756.885.565.016.09מצב היחסים עם ארה”ב

*  בשנים 2018-2014 השאלה על מצבו של משרד החוץ נשאלה בנוסח שונה.
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משתני הרקע של המדגם

גודל המדגם: 700

מגדר: 50% גברים, 50% נשים. 

המדגם הערבי מהווה כ-15% מכלל המדגם.

העולים מחבר העמים מהווים כ-16% מהמדגם היהודי. 

סך הכולגיל

41%עד 34

35-5435%

+5524%

סך הכולרמת דתיות )מגזר יהודי(

22%גוש דתי

28%מסורתי

50%חילוני

סך הכולהשקפת עולם פוליטית )מגזר יהודי(

47%ימין ומאוד ימין

20%מרכז נוטה לימין

18%מרכז

14%מרכז נוטה לשמאל ושמאל

סך הכולרמת השכלה

31%תיכון ומטה

20%על תיכונית

48%אקדמית

סך הכולרמת הכנסה

48%מתחת לממוצע

24%ממוצע

27%מעל לממוצע

* מקרב 94% שענו
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א. מערך החוץ הישראלי

1. באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ? 

סך הכול

115.1% )כלל לא מרוצה(

25.9%

37.4%

45.9%

514.1%

611.5%

716.5%

814.6%

95.1%

103.8% )מאוד מרוצה(

5.29הציון הממוצע בין 1 ל-10

88%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

28.4%29.9%19.1%לא טוב )ציון 3-1(

20.0%18.8%27.9%לא כל כך טוב )ציון 5-4(

28.0%27.8%29.4%די טוב )ציון 7-6(

23.6%23.6%23.5%טוב )ציון 10-8( 

5.295.255.57הציון הממוצע 

* מקרב 88% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

20212020201920182017201620152014

5.296.055.995.225.054.554.005.29הציון הממוצע
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2. כיצד את/ה מעריכ/ה את מצבו של משרד החוץ כיום?  

סך הכול

110.5% )כלל לא מרוצה(

24.6%

37.5%

48.3%

521.2%

615.4%

717.0%

810.7%

92.8%

102.0% )מאוד מרוצה(

5.23הציון הממוצע בין 1 ל-10

85%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

22.7%23.6%16.9%לא טוב )ציון 3-1(

29.4%29.7%27.7%לא כל כך טוב )ציון 5-4(

32.4%31.7%36.9%די טוב )ציון 7-6(

15.5%15.0%18.5%טוב )ציון 10-8( 

5.235.185.55הציון הממוצע 
* מקרב 85% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

20212020201920182017201620152014

5.235.695.375.014.814.314.034.80הציון הממוצע
*  בשנים 2018-2014 השאלה נשאלה בנוסח שונה.
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3. באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקודו של שר החוץ יאיר לפיד עד כה? 

סך הכול

124.2% )כלל לא מרוצה(

24.9%

36.8%

49.4%

59.4%

69.9%

711.5%

811.3%

97.2%

105.4% )מאוד מרוצה(

4.88הציון הממוצע בין 1 ל-10

87%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

35.9%38.7%18.2%לא טוב )ציון 3-1(

18.8%17.0%30.3%לא כל כך טוב )ציון 5-4(

21.4%21.5%21.2%די טוב )ציון 7-6(

23.9%22.9%30.3%טוב )ציון 10-8( 

4.884.755.73הציון הממוצע 

4. האם את/ה תומכ/ת או מתנגד/ת להשתתפות חברי כנסת ערבים בוועדת חוץ וביטחון:

ערביםיהודיםסך הכול

22.8%15.564.3תומך/ת

59.2%67.611.9מתנגד/ת 

18%16.923.8אין דעה 

+52.1%52.4-36.4%-%פער בין תומכים למתנגדים 
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5. עיסאווי פריג’ התמנה לאחרונה לשר לשיתוף פעולה אזורי. מה צריכה להיות העדיפות העליונה של משרדו לדעתך?  
)מסתכם ביותר מ – 100% מאחר וניתנה אפשרות עד 2 תשובות(

ערביםיהודיםסך הכול

33.4%35.9%19%להעמיק את היחסים עם מדינות ערב 

22.9%19.8%40.5%לשלב את אזרחי ישראל הערבים בקשרים האזוריים של ישראל 

להשתמש בתהליך הנורמליזציה עם האזור כדי לקדם שיתוף פעולה כלכלי 
21.1%21%21.4%עם הפלסטינים  

14.9%16.1%8.3%לפתח פרויקטים משותפים עם ירדן

13.5%11.6%23.8%לקדם יחסים כלכליים עם הרשות הפלסטינית  

34.7%36%27.4%אף אחד, אין דעה 

ב. יחסי החוץ של ישראל  

6. באופן כללי, מה התחושה שלך לגבי מצבה של ישראל בעולם כיום? 

סך הכול

15.9% )גרוע(

22.9%

37.4%

410%

517.7%

619.3%

721.8%

89.6%

93%

102.4% )טוב מאוד(

5.58הציון הממוצע בין 1 ל-10

97%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

%16.215.8%19.0%לא טוב )ציון 3-1(

%27.727.2%30.4%לא כל כך טוב )ציון 5-4(

%41.142.0%35.4%די טוב )ציון 7-6(

%15.015.0%15.2%טוב )ציון 10-8( 

5.585.605.51הציון הממוצע 
* מקרב 97% בעלי הדעה
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מגמות לאורך השנים:

20212020201920182017201620152014

5.515.636.105.825.495.013.965.12הציון הממוצע

7. כיצד את/ה מעריך/ה את מצבם של יחסי ישראל-ארה”ב כיום? 

סך הכול

15.0% )גרועים(

21.0%

34.0%

46.6%

513.8%

613.2%

721.7%

818.7%

98.8%

107.3% )טובים מאוד(

6.46הציון הממוצע בין 1 ל-10

92%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

10.0%10.0%10.0%לא טוב )ציון 3-1(

20.4%19.8%24.3%לא כל כך טוב )ציון 5-4(

34.9%35.2%32.9%די טוב )ציון 7-6(

34.7%35.0%32.9%טוב )ציון 10-8( 

6.466.456.54הציון הממוצע 

* מקרב 92% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

20212020201920182017201620152014

6.468.057.757.756.885.565.016.09הציון הממוצע
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8. בחלוף כשנה מהבחירות לנשיאות ארה"ב, האם לדעתך?   

ערביםיהודיםסך הכל

10.9%9.9%16.7%ממשל ביידן יותר  טוב לישראל מהממשל הקודם 

52.9%58.2%22.6%ממשל ביידן פחות טוב לישראל לעומת הממשל הקודם 

36.2%31.8%60.7%אין שינוי משמעותי בין הממשל הנוכחי והקודם ביחס לישראל

5.9%-48.3%-42%-פער בין “ממשל ביידן יותר טוב” ל”ממשל ביידן פחות טוב” 

9. מיהן לדעתך שלוש המדינות בעולם שמערכת היחסים איתן היא הכי חשובה למדינת ישראל כיום, פרט לארה”ב?  

שאלה פתוחה; בטבלה מופיעות רק המדינות שקיבלו 5% ומעלה; התוצאות מסתכמות ביותר מ-100% בכל טור מאחר שניתן היה 
לציין שלוש תשובות 

2020201920182017201620152014ערביםיהודיםסך הכול

36.6%38.9%20.2%35%48%42%51%45%41%33%רוסיה 

28.4%29.8%17.9%31%28%34%34%32%31%32%גרמניה

25.6%26.6%17.9%20%26%29%26%30%19%27%בריטניה

21.9%22.4%17.9%20%24%23%25%21%20%20%סין

16.3%17.4%8.3%14%16%12%12%18%21%27%מצרים

11.8%12.6%6.0%13%17%22%20%25%14%16%צרפת

11.6%12.7%3.6%7%7%6%7%5%10%3%ירדן

>5>5>5>5>5>7.2%6.8%10.7%8%5איחוד האמירויות

>5>5>5>5>5>5%3.5%15.5%3.95תורכיה

10. עד כמה חשוב בעיניך שממשלת ישראל הבאה תעשה את כל אחד מהדברים הבאים? 

דירוג בין 1 ל-10 כאשר 1 מסמל לא חשוב כלל ו-10 מסמל חשוב מאוד

2020ערביםיהודיםסך הכול

7.107.236.326.66תחזק את משרד החוץ

תשפר את שיתוף הפעולה עם מדינות אחרות כדי להתמודד 
עם משבר הקורונה

7.037.086.74-

תשפר את היחסים עם מדינות אגן הים התיכון, כמו יוון, 
קפריסין ותורכיה

6.997.016.876.69

6.997.046.696.66תשפר את היחסים עם האיחוד האירופי

6.836.846.776.80תשפר את היחסים עם מדינות ערב

5.645.476.665.83תקדם שלום עם הפלסטינים
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11. אזור 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? 

סך הכול

13.6% )כלל לא חשוב(

21.6%

32.6%

42.9%

57.7%

612.3%

712.0%

816.5%

911.1%

1029.7% )חשוב מאוד(

7.51הציון הממוצע בין 1 ל-10

89%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

7.8%8.2%5.6%לא חשוב )ציון 3-1(

10.7%9.9%15.3%לא כל כך חשוב )ציון 5-4(

24.3%23.7%27.8%די חשוב )ציון 7-6(

57.3%58.3%51.4%חשוב מאוד )ציון 10-8( 

7.517.547.39הציון הממוצע 

12. איזו עמדה מקובלת עליך יותר?

ערביםיהודיםסך הכול

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

42%43.5%33.3%

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

43%43%42.9%

15%13.5%23.8%אין דעה 
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13. לאחרונה פורסם כי חברות ישראליות מכרו מוצרים טכנולוגיים ששימשו משטרים בעולם להפרת זכויות אדם. האם 
לדעתך על ממשלת ישראל:

ערביםיהודיםסך הכול

לאפשר מכירת מוצרים טכנולוגיים מסוג זה למדינות שמפרות 
זכויות אדם

12.2%11.9%14.3%

לאסור על מכירת מוצרים טכנולוגיים מסוג זה למדינות שמפרות 
זכויות אדם

64.1%65.5%56.0%

23.7%22.6%29.8%אין דעה 

)ציוד רפואי,  יש מדינות שמעניקות סיוע למדינות אחרות בהתמודדות עם הנגיף  14. בהתמודדות עם משבר הקורונה, 
עודפי חיסונים ותרופות(, ויש כאלה שמפנות את כל המשאבים שלהן לטיפול בנגיף בשטחן. מה עדיף לדעתך שישראל 

תעשה?  

2020*ערביםיהודיםסך הכול

שתסייע גם למדינות אחרות להתמודד עם 
הקורונה

44.8%44.7%45.2%
28%

42.3%44.8%28.6%63%שתתמקד רק בהתמודדות עם הקורונה בישראל

12.8%10.5%26.2%9%אין דעה 

*בשנת 2020 נוסח השאלה היה ללא הפירוט בסוגריים )ציוד רפואי, עודפי חיסונים ותרופות(

ג. ישראל והאזורים סביב לה

15. האם לדעתך ישראל שייכת יותר למזרח התיכון, יותר לאירופה, יותר לאגן הים התיכון או לאף אחד מהנ”ל?  

202020192018ערביםיהודיםסך הכול

32.4%31.8%35.7%29%32%28%יותר למזרח התיכון   

22.7%23%21.4%24%27%23%יותר לאירופה 

22.5%23.8%15.5%25%21%22%יותר לאגן הים התיכון

9.8%9.7%10.7%10%7%10%לאף אחד מהנ”ל

12.6%11.7%16.7%12%13%17%אין דעה 
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16. באיזו מידה לדעתך חשוב לשקם את היחסים עם ירדן?

סך הכול

14.6% )לא חשוב כלל(

21.4%

31.1%

43.6%

58.0%

610.6%

713.3%

815.6%

914.2%

1027.5% )חשוב מאוד(

7.5הציון הממוצע בין 1 ל-10

94%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

7.1%6.7%9.5%לא חשוב )ציון 3-1(

11.6%11.7%10.8%לא כל כך חשוב )ציון 5-4(

23.9%25%17.6%די חשוב )ציון 7-6(

57.3%56.6%62.2%חשוב מאוד )ציון 10-8( 

7.507.497.55הציון הממוצע 

17. שנה לאחר הסכמי אברהם, האם להערכתך: 

ערביםיהודיםסך הכול

34.4%36%25%ההסכמים הם נקודת מפנה בקבלתה של ישראל למזה”ת

30.9%30.2%34.5%מעמדה של ישראל במזרח התיכון לא השתנה משמעותית 

34.7%33.8%40.5%אין דעה 

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

2020ערביםיהודיםסך הכול

38.2%37.5%41.7%44%כלכלי )תיירות, סחר, טכנולוגיה(

27%30.1%9.5%24%ביטחוני )מודיעין, רכש ציוד צבאי, שיתוף פעולה נגד איראן(

פוליטיים  מהלכים  שלום,  יוזמות  בכירים,  )מפגשי  מדיני 
משותפים(

16.1%16.4%14.3%16%

5.5%5.2%7.1%5%אזרחי )תרבות, ספורט, מדע, חינוך(

13.2%10.8%27.4%11%אין דעה 
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19. מה לדעתך צריך להיות החלק החשוב ביותר בפיתוח היחסים ארוכי הטווח עם מרוקו?

ערביםיהודיםסה”כ

17.3%18.3%11.9%פיתוח הקשר התרבותי, הבין-דתי והאזרחי בין החברות 

43.0%43.5%40.5%בניית הקשרים הכלכליים בין המדינות וקהילות העסקים 

23.5%24.9%15.5%בניית הקשרים הביטחוניים בין המדינות 

16.2%13.3%32.1%אין דעה

20. בהינתן יחסים נורמליים בין ישראל למדינות האזור, באיזו מדינה ערבית הכי היית רוצה לבקר? 

בטבלה מופיעות רק המדינות שקיבלו 2.5% ומעלה

20202018ערביםיהודיםסך הכול

10.2%11%4.8%23%13%איחוד האמירויות

9.5%10.2%4.8%1.3%1.5%מרוקו

6.5%4.8%19%7%6%לבנון

6.3%6.6%3.6%6%12%מצרים

2.7%2.6%3.6%4%6%ערב הסעודית

2.7%2.7%2.4%3%8%ירדן

48%48.4%41.4%42%41%לא מעוניין/ת לבקר

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

202020192018ערביםיהודיםסך הכול

24.4%22.2%36.9%29%27%18%יותר ידיד של ישראל

46%50.8%19%43%45%55%יותר יריב של ישראל

29.6%27%44%28%28%27%אין דעה 

-37%-18%-17.9%14%+28.6%-%-6.12הפער בין “ידיד” ל”יריב”

22. 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 יזכו לתמיכה הכספית המובטחת בתוכניות אלו. 

האם לדעתך ישראל צריכה או צריכה להצטרף לתוכניות בתנאים אלו?

ערביםיהודיםסך הכול

34.8%31.9%51.2%צריכה להצטרף 

47.3%52.5%17.9%לא צריכה להצטרף 

17.9%15.6%31%אין דעה 

33.3%+20.6%-12.5%-הפער בין “צריכה להצטרף” ל”לא צריכה להצטרף” 
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23. 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%35.4%6%בפעילות צבאית עצמאית )חשאית או גלויה( נגד איראן. 

17.5%14.7%33.3%בתמיכה במאמצי הקהילה הבינלאומית לחידוש ושיפור הסכם הגרעין

ידי  ליצור קואליציות עם מדינות המזרח התיכון  המאויימות על  במאמץ 
איראן.

33.8%35.3%25%

17.7%14.6%35.7%אין דעה 

24. האם לדעתך ישראל צריכה או לא צריכה לנסות לשפר את היחסים שלה עם תורכיה?

202020192018ערביםיהודיםסך הכול

60.6%58.1%75%56%53%42%צריכה 

27.9%30.8%11.9%32%32%45%לא צריכה

11.5%11.2%13.1%12%15%13%אין דעה

3%-21%+24%+63.1%+3.72%+32.7%+הפער בין “צריכה” ל”לא צריכה”

 

ד. ישראל והפלסטינים

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

ערביםיהודיםסך הכול

12.5%10.9%21.4%ניהול מו”מ עם חמאס על הסדרה ארוכת טווח 

31.3%32.8%22.6%מאמץ להחזיר את שליטת הרשות הפלסטינית לרצועת עזה 

22.4%22.9%19%רתימת המערכת הבינלאומית לשיקום כלכלי-אזרחי רחב היקף של הרצועה 

המשך המצב הקיים - ניהול שוטף באמצעות תיווך מצרי והעברת כספים 
מקטר 

8.8%9.7%3.6%

25%23.7%33.4%אין דעה 

26. לאור המשבר הפוליטי והכלכלי בו שרויה כיום הרשות הפלסטינית, האם על ישראל:

ערביםיהודיםסך הכול

27.9%27.6%29.8%לפעול לחיזוק הרשות הפלסטינית

13.0%12.7%14.3%לעודד את החלשתה של הרשות הפלסטינית

38.2%40.7%23.8%לא להתערב בנעשה ברשות הפלסטינית

20.9%18.9%32.1%אין דעה 
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27. האם לדעתך ישראל צריכה או לא צריכה  להיעזר במדינות ערב שכוננו עמה נורמליזציה בשנה האחרונה לקידום 
שלום עם הפלסטינים?

ערביםיהודיםסך הכול

52.6%53.2%48.8%צריכה להיעזר במדינות ערב 

27.9%29.2%20.2%לא צריכה להיעזר 

19.6%17.6%31%אין דעה 

6.82%+24%+24.7%+פער בין “צריכה להיעזר” ל”לא צריכה להיעזר” 

28. שרים בממשלה, ובראשם שר הביטחון, נועדו מאז הקמת הממשלה עם מקביליהם הפלסטיניים, לאחר שנים של נתק. 
האם לדעתך מדובר ב:

ערביםיהודיםסך הכול

31.7%30.6%38.1%מהלך חיובי, שיתרום לשיפור היחסים בין ישראל לפלסטינים

29.3%29.5%28.6%מהלך סמלי, שלא משפיע למעשה על יחסי ישראל והפלסטינים

16.6%19.3%1.2%מהלך שלילי, שפוגע באינטרסים הישראלים בנושא הפלסטיני

22.4%20.6%32.1%אין דעה 

15.1%11.3%36.9%פער בין “חיובי” ל”שלילי” 

29. במידה שגורמים בינלאומיים שונים, ובהם ארה”ב, יציעו במשותף לישראל חבילה של תמריצים חיוביים לקידום שלום 
עם הפלסטינים, שתכלול בין היתר ערבויות ביטחון, רווחים כלכליים ונורמליזציה עם מדינות האזור, האם ובאיזו מידה זה 

יחזק את התמיכה שלך בקידום שלום ישראלי-פלסטיני? 

2020ערביםיהודיםסך הכול

16.5%13.1%35.7%17%יחזק במידה רבה מאוד

23.3%22.6%27.4%30%יחזק במידה רבה

22.2%24.4%9.5%23%יחזק במידה מעטה 

15.6%15.8%14.3%13%כמעט או כלל לא יחזק 

22.4%24.1%13.1%17%אני לא תומך/ת בקידום שלום ישראלי-פלסטיני

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
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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(

15%16%
28% 41%

16%23%
29% 32%

24%28%
20% 28%

5.23 5.29 5.58

עד כמה את/ה מרוצה מתפקוד 
שר החוץ יאיר לפיד?

24%

19%

36%

21%

4.88
)מתוך 10(

מרוצה

לא מרוצה

די מרוצה

לא כל כך מרוצה

עד כמה חשוב שממשלת ישראל 
)מתוך 10(

תחזק את 
משרד החוץ

תשפר 
יחסים עם 
מדינות ערב

תשפר יחסים 
עם האיחוד 

האירופי

תשפר שיתופי 
פעולה בינלאומיים 
כדי להתמודד עם 

משבר האקלים

תשפר יחסים 
עם מדינות אגן 

הים התיכון

תקדם 
שלום עם 
הפלסטינים

7.10 7.03 6.836.996.99
5.64

35%טוב

10%לא טוב

35%די טוב
20%לא כ"כ טוב

מצב היחסים עם ארה"ב:6.46 
) מתוך 10

ממשל ביידן לעומת ממשל טראמפ

טוב יותר 
לישראל

פחות טוב 
לישראל

אין שינוי 
משמעותי

11%

53%

36%

לאן ישראל שייכת?

32%
23%22%

10%

לאף אחד 
מהנ"ל

יותר לאגן הים יותר לאירופה
התיכון

יותר למזרח 
התיכון

המדינות החשובות ביותר לישראל בעולם
)פרט לארה"ב(

גרמניהרוסיה
בריטניה

צרפת
סין

מצרים
ירדן

37%28%
26%

12%
22%

16%
12%

האיחוד האירופי הוא יותר

ידיד של 
ישראל

יריב של 
ישראל 24%46%

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

צריכהלא צריכה
35% 47%

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

34%

https://mitvim.org.il/
https://mitvim.org.il/
https://www.facebook.com/MitvimHeb
https://twitter.com/mitvim
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שנה לאחר הסכמי אברהם:

מעמדה של ישראל במזרח 
התיכון לא השתנה

31%

 הסכמי אברהם 
הם נקודת מפנה בקבלת 

ישראל למזרח התיכון

35%

בהינתן יחסים נורמליים בין 
ישראל לשכנותיה, באיזו מדינה 

ערבית הכי היית רוצה לבקר?

איחוד האמירויות10%
10%
7%

מרוקו
לבנון

מצרים6%
ערב הסעודית3%
ירדן3%
לא מעוניין לבקר48%

اهال وسهال
 באיזה תחום הכי חשוב לקדם 

שיתוף פעולה עם איחוד האמירויות? 

אזרחימדיניביטחוניכלכלי

38%

27%

16%

6%

חשיבות שיקום היחסים עם ירדן
)ממוצע 7.5 מתוך 10(

חשוב57%

די חשוב24%

לא כל כך חשוב12%
לא חשוב7%

מה הכי חשוב בפיתוח היחסים עם מרוקו?

קשרים תרבותיים, בין-דתיים ואזרחיים

קשרים כלכליים

קשרים ביטחוניים

17%

43%

24%

האם ישראל צריכה להיעזר במדינות 
שכוננה עמן נורמליזציה לקידום 

שלום עם הפלסטינים? 

53%
צריכה

צריכהלא 28%

כיצד צריכה לפעול 
הממשלה כלפי רצועת עזה?

31%

22%

13%

9%

לפעול להחזרת הרשות 
הפלסטינית לרצועת עזה

 לפעול לשיקום כלכלי 
בעזרת המערכת הבינלאומית

להמשיך במצב הקיים

לנהל מו"מ עם החמאס 
על הסדרה ארוכת טווח

לאור המשבר הפוליטי והכלכלי 
ברשות הפלסטינית, על ישראל:

28%
לחזק הרשות 

הפלסטינית

13%
להחליש 

את הרשות 
הפלסטינית

38%
לא להתערב

פגישות שרי הממשלה עם 
מקביליהם הפלסטינים הן

מהלך חיובי התורם 
לשיפור היחסים

32%

באינטרסים הישראליםמהלך שלילי הפוגע 

22%
מהלך סמלי ולא 

משפיע על היחסים
30%

האם ישראל צריכה לנסות לשפר 
יחסים עם תורכיה?

לא צריכה
28%

צריכה
61%

https://mitvim.org.il/
https://mitvim.org.il/
https://www.facebook.com/MitvimHeb
https://twitter.com/mitvim
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בהתמודדות עם משבר הקורונה, עדיף שישראל

תתמקד רק 
בהתמודדות עם 
הקורונה בישראל

תסייע גם למדינות 
אחרות להתמודד 

45%42%עם הקורונה

במה צריך לעסוק המשרד לשיתוף 
פעולה אזורי בראשות עיסאווי פריג'?

להעמיק את היחסים 
עם מדינות ערב

לפתח פרויקטים 
משותפים עם ירדן

לפעול לשילוב אזרחי 
ישראל הערבים 
בקשרים אזוריים

לקדם יחסים כלכליים 
עם הרשות הפלסטינית 

להסתייע בהסכמי 
הנורמליזציה לקידום שת"פ 

כלכלי עם הפלסטינים

33%

15%23%

21%

14%

האם את/ה תומכ/ת 
בהשתתפות חברי כנסת 

ערבים בועדת חוץ וביטחון?

59%
מתנגד/ת

23%
תומכ/ת

ישראל צריכה לתת 
עדיפות לפיתוח קשרים 

עם מדינות שיש בהן 
משטר דמוקרטי

סוג השלטון במדינה 
מסוימת אינו צריך להיות 
שיקול בקביעת היחסים 

של ישראל עמה 

42%

43%

עם מי עדיף שישראל תשקיע 
בפיתוח יחסים?

האם ישראל צריכה לאפשר מכירת 
מוצרים טכנולוגיים שמשמשים משטרים 

בעולם להפרת זכויות אדם?

64%

12%
צריכה לאפשר

צריכה לאסור

כדי להתמודד עם משבר האקלים, 
עד כמה חשוב להקים מסגרת אזורית 

במזרח הים התיכון ובאגן הים התיכון? 

די חשוב24%
לא כ"כ חשוב12%
לא חשוב8%

חשוב57%

במידה שתוצג לישראל חבילה בינלאומית מתואמת 
של תמריצים חיוביים לקידום שלום עם הפלסטינים, 

כיצד זה ישפיע על התמיכה שלך בקידום שלום?

אני לא תומך בקידום שלום ישראלי-פלסטיני22%

כמעט או כלל לא יחזק 16%

יחזק במידה מעטה23%

יחזק במידה רבה23%

יחזק במידה רבה מאוד17%

2014

השוואה בין מדדים 2014 - 2021
ציונים ממוצעים בין 1 )נמוך( ל-10 )גבוה(

מצב היחסים עם ארה"ב

מצבה של ישראל בעולם
תפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ
מצבו של משרד החוץ*

2016 2017 2018 2020 202120192015

5.56

5.01

5.49

5.82

6.10

5.22

5.99
6.05

5.01

5.37

5.69

7.75 7.75
8.05

6.46

5.01

6.88

4.55

5.05

4.31

4.81
4.03
4.00
3.96

5.63
5.58
5.29
5.23

6.09

5.29
5.12
4.80

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