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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2020
ממצאי סקר מכון מיתווים

סקר דעת הקהל השנתי השמיני של מכון מיתווים על מדיניות-החוץ הישראלית נערך בספטמבר 2020. הסקר בוצע על 
ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל )700 איש ואישה, 
יהודים וערבים( ועם טעות דגימה של 3.5%. מסמך זה מציג את ממצאי הסקר, בחלוקה לארבעה תחומים: מערך החוץ 

הישראלי, יחסי החוץ של ישראל, ישראל והאזורים סביב לה וישראל והפלסטינים.

א. מערך החוץ של ישראל
הציבור מעניק לתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ ציון 6.05 מתוך 10, כש-32% מדרגים אותו כטוב. הדירוג 	 

בשאלה זאת נמצא במגמת עלייה משנת 2015.
הציבור מעניק למצבו של משרד החוץ ציון 5.69 מתוך 10, כש-20% מדרגים אותו כטוב. הדירוג לגבי מצבו ותפקודו 	 

של המשרד נמצא במגמת עלייה משנת 2015. 
רוב בציבור חושב שתחת כהונת גבי אשכנזי כשר החוץ, אין שינוי במצבו של משרד החוץ )48%(. 11% חושבים שמצב 	 

המשרד משתפר ו-11% חושבים שהוא הופך גרוע יותר.
רוב בציבור חושב שאם מירי רגב תיכנס לתפקיד שרת החוץ בנובמבר 2021 בהתאם להסכם הקואליציוני, מצבו של 	 

משרד החוץ יהפוך גרוע יותר )46%(. 18% חושבים שמצב משרד החוץ יישאר ללא שינוי ו-16% חושבים שמצבו ישתפר.
רוב בציבור )48%( תומך במינוי של דיפלומטים ערבים לתפקידי שגריר מדינת ישראל בחו"ל, לעומת 21% המתנגדים לכך.	 
61% מהציבור סבורים שפיזור הסמכויות במערך החוץ פוגע במדיניות-החוץ הישראלית במידה רבה או במידה רבה 	 

מאוד, לעומת 18% מהציבור שסבורים שפיזור הסמכויות פוגע במידה מעטה או כלל לא פוגע.
51% מהציבור חושבים שאנשי משרד החוץ הם אלה שצריכים להוביל את תהליכי המשא ומתן המדיניים בין ישראל 	 

לשכנותיה, ולא נציגי מערכת הביטחון )28%(. 

ב. יחסי החוץ של ישראל
הציבור מעניק למעמד ישראל בעולם ציון 5.63 מתוך 10, כש-19% מדרגים אותו כטוב. הדירוג בשאלה זאת נמצא 	 

בירידה לעומת שנת 2019 )6.10( וקוטע מגמת עלייה שנמשכה מאז שנת 2015. 
הציבור מעניק ליחסי ישראל-ארה"ב ציון 8.05 מתוך 10, כש-67% מגדירים את מצב היחסים כטוב. דירוג זה נמצא 	 

במגמת עלייה משנת 2015. 
50% מהציבור רוצה שדונלד טראמפ ייבחר לנשיאות ארה"ב בנובמבר הקרוב, לעומת 21% מהציבור שרוצה שג’ו ביידן ייבחר. 	 
הציבור מדרג את רוסיה כמדינה החשובה ביותר כיום לישראל מלבד ארה"ב. אחרי רוסיה מדורגות )בסדר חשיבות 	 

יורד( גרמניה, סין, בריטניה, מצרים וצרפת. עם זאת, השנה חלה ירידה משמעותית באחוזים שציינו את רוסיה )35%, 
לעומת 48% ב-2019(.

הציבור מייחס חשיבות נמוכה יותר לקידום שלום ישראלי-פלסטיני )5.83 מתוך 10( בהשוואה לשיפור היחסים עם 	 
מדינות ערב )6.8(, לשיפור היחסים עם מדינות אגן הים התיכון )6.69(, לשיפור היחסים עם אירופה )6.66( ולחיזוק 

משרד החוץ )6.66(.  
הציבור מעדיף שישראל תשקיע בפיתוח יחסים עם מדינות דמוקרטיות שאינן תומכות במדיניות ישראל בנושא הפלסטיני 	 

)40%( על פני פיתוח יחסים עם מדינות שאינן דמוקרטיות שתומכות במדיניות ישראל בנושא הפלסטיני )32%(.
הציבור מעדיף שישראל תתמקד רק בהתמודדות עם הקורונה בישראל )63%( מאשר שתסייע גם למדינות אחרות 	 

להתמודד עם הקורונה )28%(.
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ג. ישראל והאזורים סביב לה
הציבור חלוק בשאלה האם ישראל שייכת יותר למזרח התיכון )29%(, לאגן הים התיכון )25%( או לאירופה )24%(.	 
רוב גדול בציבור )74%( חושב ששיתוף פעולה אזורי בין ישראל ומדינות המזרח התיכון הוא אפשרי. 14% חושבים 	 

ששיתוף פעולה שכזה אינו אפשרי. 
ערב הסעודית )24%(, מצרים )12%( ואיחוד האמירויות )11%( הן המדינות הערביות שלציבור הכי חשוב שישראל תנסה 	 

לקדם שיתופי פעולה עמן. ירדן זכתה ל-4%, ו-28% חושבים שישראל לא צריכה לקדם שיתופי פעולה עם מדינות ערב. 
איחוד האמירויות היא המדינה הערבית בה הישראלים הכי מעוניינים לבקר )23%(, ואחריה לבנון )7%( ומצרים )6%(. 	 

42% לא מעוניינים לבקר במדינה ערבית כלשהי.
הציבור חושב שביחסים עם איחוד האמירויות, הכי חשוב לקדם שיתוף פעולה בתחום הכלכלי )44%(, ולאחר מכן בתחום 	 

הביטחוני )24%(, המדיני )16%( והאזרחי )5%(. 
רוב בציבור )43%( חושב שהאיחוד האירופי הוא יותר יריב של ישראל מאשר ידיד )29%(. 	 
יוון וקפריסין. 23% חושבים 	  בסכסוך בין תורכיה לבין  רוב בציבור )44%( חושב שישראל צריכה להישאר ניטראלית 

חושבים  ו-3%  הסכסוך  לישוב  לסייע  לנסות  צריכה  שישראל  חושבים  וקפריסין, 19%  ביוון  לתמוך  צריכה  שישראל 
שישראל צריכה לתמוך בתורכיה.

רוב בציבור )56% לעומת 32%( חושב שעל ישראל לנסות לשפר יחסים עם תורכיה. 	 

ד. ישראל והפלסטינים
34% מהציבור חושבים שההסכם עם איחוד האמירויות מגדיל את הסיכוי להשגת שלום ישראלי-פלסטיני, לעומת 12% 	 

שחושבים שהוא מקטין את הסיכויים. 40% חושבים שההסכם לא משפיע על הסיכוי להשגת שלום ישראלי-פלסטיני. 
בעקבות ההסכם עם איחוד האמירויות, רוב הציבור )61%( מעדיף שישראל תקדם הסכמים דומים עם מדינות ערב 	 

נוספות, על פני קידום יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני )24%(.
רוב בציבור )46% לעומת 21%( חושב שהעובדה שסיפוח שטחים בגדה המערבית ירד בשלב זה מעל סדר היום היא 	 

טובה לישראל. 
הציבור חלוק בשאלה כיצד ניתן למנוע מלחמה נוספת בעזה. 28% חושבים שהדרך לעשות זאת היא באמצעות חיזוק 	 

תיווך  שבאמצעות  חושבים  ו-12%  ישראלי-פלסטיני  ומתן  משא  שבאמצעות  חושבים   15% הישראלית,  ההרתעה 
בינלאומי. 33% חושבים שמלחמה נוספת בעזה היא בלתי נמנעת.

במידה שג’ו ביידן ייבחר כנשיא ארה"ב, 39% מהציבור מעדיפים שימשיך לקדם את תכנית טראמפ ו-28% מעדיפים 	 
שיזנח אותה ויציג מתווה חדש לשלום ישראלי-פלסטיני.

 	 47% הפלסטינים,  עם  שלום  לקידום  חיוביים  תמריצים  של  מתואמת  בינלאומית  חבילה  לישראל  שתוצג  במידה 
מהציבור מצהירים שהדבר יחזק במידה רבה מאוד או רבה את תמיכתם בקידום שלום ישראלי-פלסטיני, לעומת 36% 

שבמידה מעטה או בכלל לא. 

מגמות לאורך השנים
דירוגים ממוצעים בין 1 )נמוך( ל-10 )גבוה(

 2020201920182017201620152014

5.636.105.825.495.013.965.12מצבה של ישראל בעולם

6.055.995.225.054.554.005.29תפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ

5.695.375.014.814.314.034.80מצבו של משרד החוץ*

8.057.757.756.885.565.016.09מצב 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-15% מהמדגם היהודי. 

סך הכולגיל

18-2930%

30-4941%

+5029%

סך הכולרמת דתיות )מגזר יהודי(

20%גוש דתי 

32%מסורתי 

48%חילוני

סך הכולהשקפת עולם פוליטית )מגזר יהודי(

47%ימין ומאוד ימין

21%מרכז נוטה לימין

19%מרכז

7%מרכז נוטה לשמאל

6%שמאל ומאוד שמאל

סך הכולרמת השכלה

33%תיכון ומטה

23%על תיכונית 

44%אקדמית 

סך הכולרמת הכנסה*

50%מתחת לממוצע

20%ממוצע

30%מעל לממוצע

* מקרב 88% שענו
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א. מערך החוץ הישראלי

1. באיזו מידה את/ה מרוצה מתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ?
דירוג בין 1 ל-10, כאשר 1 מסמל כלל לא מרוצה ו-10 מאוד מרוצה

סך הכול

16.7% )כלל לא מרוצה(

23.3%

  37.0%

48.8%

511.4%

613.8%

717.0%

818.3%

96.7%

107.0% )מאוד מרוצה(

6.05הציון הממוצע בין 1 ל-10
92%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

17%15%28%לא טוב )ציון 1-3(

20%20%23%לא כל כך טוב )ציון 4-5(

31%32%23%די טוב )ציון 6-7(

32%33%26%טוב )ציון 8-10(

6.056.165.40הציון הממוצע

* מקרב 92% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

2020201920182017201620152014

6.055.995.225.054.554.005.29הציון הממוצע



6

מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2020 | ממצאי סקר מכון מיתווים

2. כיצד אתה מעריך את מצבו של משרד החוץ כיום?
דירוג בין 1 ל-10, כאשר 1 מסמל כלל לא טוב ו-10 טוב מאוד

סך הכול

15.6% )כלל לא מרוצה(

23.5%

  38.0%

411.2%

513.3%

619.0%

719.2%

812.7%

93.5%

104.0% )מאוד מרוצה(

5.69הציון הממוצע בין 1 ל-10
88%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

17%16%22%לא טוב )ציון 1-3(

25%23%36%לא כל כך טוב )ציון 4-5(

38%41%20%די טוב )ציון 6-7(

20%20%22%טוב )ציון 8-10( 

5.695.755.34הציון הממוצע 

* מקרב 88% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

2020201920182017201620152014

5.695.375.014.814.314.034.80הציון הממוצע
* בשנים 2018-2014, השאלה נשאלה בנוסח שונה

3. האם לדעתך תחת כהונתו של גבי אשכנזי כשר החוץ, מצבו של משרד החוץ: 

ערביםיהודיםסך הכול

11%12%7%משתפר

11%10%17%הופך גרוע יותר

48%50%34%נותר ללא שינוי

30%28%42%אין דעה 

10%-0+2%הפער בין “משתפר" ל"הופך גרוע יותר"
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יקרה, האם  כך  2021 לתפקיד שרת החוץ. אם  בנובמבר  להיכנס  רגב אמורה  מירי  פי ההסכם הקואליציוני,  4. על 
לדעתך מצבו של משרד החוץ תחת השרה רגב:

ערביםיהודיםסך הכול

16%18%4%ישתפר

46%46%45%יהפוך גרוע יותר

18%18%21%ישאר ללא שינוי

20%18%30%אין דעה 

41%-28%-30%-הפער בין “ישתפר" ל"יהפוך גרוע יותר"

5. ישראל מינתה השנה את איסמעיל חאלדי כשגריר ישראל באריתריאה. האם את/ה בעד או נגד מינוי של דיפלומטים 
ערביים לתפקידי שגריר מדינת ישראל בחו"ל?

ערביםיהודיםסך הכול 

48%46%54%בעד

21%22%20%נגד

31%32%26%אין דעה 

26%+24%+27%+הפער בין “בעד" ל"נגד"

6. מבקר המדינה פרסם השנה דו"ח על מערך החוץ הישראלי, שמצא שיש 35 גורמים ממשלתיים שונים שפועלים 
בנושאי מדיניות-חוץ ללא גורם שמתאם ביניהם. באיזו מידה אם בכלל פוגע לדעתך פיזור הסמכויות הזה במדיניות-

החוץ הישראלית?  

ערביםיהודיםסך הכול 

28%29%24%במידה רבה מאוד

33%35%19%במידה רבה

14%13%19%במידה מעטה

4%3%8%כמעט או כלל לא פוגע 

21%20%30%אין דעה 

7. מי לדעתך צריך להוביל את תהליכי המשא ומתן המדיניים בין ישראל לשכנותיה, אנשי משרד החוץ או נציגי 
מערכת הביטחון?

2014ערביםיהודיםסך הכול 

51%51%52%48%אנשי משרד החוץ 

28%31%14%26%נציגי מערכת הביטחון 

21%18%34%8%אין דעה 
* בשנת 2014, 18% השיבו “גם וגם", אופציה שלא הופיעה בשנת 2020
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ב. יחסי החוץ של ישראל

8. באופן כללי, מה התחושה שלך לגבי מצבה של ישראל בעולם כיום?
דירוג בין 1 ל-10, כאשר 1 מסמל מצב גרוע ו-10 טוב מאוד

סך הכול

15.9% )גרוע(

23.1%

  39.0%

410.7%

515.4%

617.2%

719.6%

811.9%

93.2%

104.0% )טוב מאוד(

5.63הציון הממוצע בין 1 ל-10
97%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

18%16%33%לא טוב )ציון 1-3(

26%26%25%לא כל כך טוב )ציון 4-5(

37%39%24%די טוב )ציון 6-7(

19%19%18%טוב )ציון 8-10(

5.635.735.00הציון הממוצע
* מקרב 97% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

2020201920182017201620152014

5.636.105.825.495.013.965.12הציון הממוצע
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9. כיצד את/ה מעריך/ה את מצבם של יחסי ישראל-ארה"ב כיום? 
דירוג בין 1 ל-10, כאשר 1 מסמל יחסים גרועים ו-10 טובים מאוד

סך הכול

10.5% )גרועים(

20.5%

  31.1%

41.4%

53.7%

67.1%

718.5%

824.6%

919.4%

1023.2% )טובים מאוד(

8.05הציון הממוצע בין 1 ל-10
97%האחוז שהביעו דעה

ערביםיהודיםסך הכול

2%1%8%לא טוב )ציון 1-3(

5%4%9%לא כל כך טוב )ציון 4-5(

26%26%23%די טוב )ציון 6-7(

67%68%61%טוב )ציון 8-10(

8.058.117.61הציון הממוצע
* מקרב 97% בעלי הדעה

מגמות לאורך השנים:

2020201920182017201620152014

8.057.757.756.885.565.016.09הציון הממוצע
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10. מי את/ה רוצה שייבחר לנשיאות ארה"ב בבחירות שייערכו בחודש נובמבר 2020? 

ערביםיהודיםסך הכול

50%57%11%דונלד טראמפ

21%17%41%ג’ו ביידן 

29%26%48%אין דעה

11. 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

201920182017201620152014ערביםיהודיםסך הכול

35%38%19%48%42%51%45%41%33%רוסיה 

31%34%18%28%34%34%32%31%32%גרמניה

20%22%8%24%23%25%21%20%20%סין

20%22%9%26%29%26%30%19%27%בריטניה

14%15%%716%12%12%18%21%27%מצרים

13%14%11%17%22%20%25%14%16%צרפת

איחוד 
האמירויות

8%8%7%5<5<5<5<5<5<

ערב 
הסעודית

8%8%8%5<5<5<5<5<5<

7%7%7%7%6%7%5%10%3%ירדן

המדינה שדורגה כחשובה ביותר: 

סך הכול

18%רוסיה

12%גרמניה

6%בריטניה

6%מצרים

5%סין
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12. עד כמה חשוב בעיניך שממשלת ישראל תעשה את כל אחד מהדברים הבאים?
דירוג בין 1 ל-10, כאשר 1 מסמל לא חשוב כלל ו-10 מסמל חשוב מאוד

2019ערביםיהודיםסך הכול

6.806.975.837.12תשפר את היחסים עם מדינות ערב

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

6.696.835.896.96

6.666.875.497.41תחזק את משרד החוץ

6.666.805.907.26תשפר את היחסים עם האיחוד האירופי

5.835.756.266.18תקדם שלום עם הפלסטינים

13. עם איזה סוג מדינות חשוב יותר לדעתך שישראל תשקיע בפיתוח יחסים?

ערביםיהודיםסך הכול

40%41%38%מדינות דמוקרטיות, שאינן תומכות במדיניות ישראל בנושא הפלסטיני

32%34%22%מדינות שאינן דמוקרטיות, שתומכות במדיניות ישראל בנושא הפלסטיני 

28%26%40%אין דעה   

14. בהתמודדות עם משבר הקורונה, יש מדינות שמעניקות סיוע למדינות אחרות בהתמודדות עם הנגיף, ויש כאלה 
שמפנות את כל המשאבים שלהן לטיפול בנגיף בשטחן. מה עדיף לדעתך שישראל תעשה?  

ערביםיהודיםסך הכול

28%28%28%שתסייע גם למדינות אחרות להתמודד עם הקורונה

63%66%48%שתתמקד רק בהתמודדות עם הקורונה בישראל

9%6%24%אין דעה 



12

מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2020 | ממצאי סקר מכון מיתווים

ג. ישראל והאזורים סביב לה  

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

20192018ערביםיהודיםסך הכול

29%31%20%32%28%יותר למזרח התיכון   

25%25%20%21%22%יותר לאגן הים התיכון

24%24%26%27%23%יותר לאירופה 

10%9%11%7%10%לאף אחד מהנ"ל

12%11%23%13%17%אין דעה 

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

201920182017201620152014ערביםיהודיםסך הכול

74%77%58%68%69%70%64%59%69%מאמין/ה שאפשרי  

לא מאמין/ה 
שאפשרי  

14%13%22%20%19%23%26%36%28%

12%10%20%12%12%7%10%5%3%אין דעה 

הפער בין “מאמין" 
ל"לא מאמין" 

+60%+64%+36%+48%+50%+47%+38%+23%+41%

17. עם איזו מדינה בעולם הערבי הכי חשוב לדעתך לישראל לנסות לקדם שיתופי פעולה בתחומים שונים? 
בטבלה מופיעות רק המדינות שקיבלו 3% ומעלה

20192018ערביםיהודיםסך הכול

24%25%20%25%23%ערב הסעודית

12%13%4%19%24%מצרים

11%12%1%1%2%איחוד האמירויות

4%5%0%3%8%ירדן

28%23%54%34%28%אף מדינה ערבית

5%5%4%3%4%אין דעה

18. בהינתן יחסים נורמליים בין ישראל למדינות האזור, באיזו מדינה ערבית הכי היית רוצה לבקר? 
בטבלה מופיעות רק המדינות שקיבלו 3% ומעלה

2018ערביםיהודיםסך הכול

23%27%6%13%איחוד האמירויות

7%5%14%6%לבנון

6%8%0%12%מצרים

4%2%11%6%ערב הסעודית

3%3%0%8%ירדן

42%41%46%41%לא מעוניין/ת לבקר

1%1%1%2%אין דעה
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19. איזה סוג שיתוף פעולה הכי חשוב בעיניך שישראל תקדם עם איחוד האמירויות, בעקבות ההסכם שהושג?

ערביםיהודיםסך הכול

44%45%37%כלכלי )תיירות, סחר, טכנולוגיה(

24%27%7%ביטחוני )מודיעין, רכש ציוד צבאי, שיתוף פעולה נגד איראן(

16%17%12%מדיני )מפגשי בכירים, יוזמות שלום, מהלכים פוליטיים משותפים(

5%3%14%אזרחי )תרבות, ספורט, מדע, חינוך(

11%8%30%אין דעה 

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

20192018ערביםיהודיםסך הכול

29%27%39%27%18%יותר ידיד של ישראל

43%48%19%45%55%יותר יריב של ישראל

28%25%42%28%27%אין דעה 

37%-18%-20%+21%-14%-הפער בין “ידיד" ל"יריב"

21. בסכסוך שמתחמם בים התיכון בין תורכיה לבין יוון וקפריסין, מה צריכה לדעתך ישראל לעשות?

ערביםיהודיםסך הכול

44%45%37%להישאר ניטראלית

23%26%9%לתמוך ביוון וקפריסין

19%18%23%לנסות לסייע ליישוב הסכסוך 

3%2%8%לתמוך בתורכיה

11%9%23%אין דעה 

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

20192018ערביםיהודיםסך הכול

56%55%60%53%42%צריכה לנסות לשפר את היחסים

32%33%21%32%45%לא צריכה לנסות לשפר את היחסים

12%12%19%15%13%אין דעה

3%-21%+39%+22%+24%+הפער בין “צריכה" ל"לא צריכה"
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ד. ישראל והפלסטינים

23. כיצד לדעתך משפיע ההסכם שהושג בין ישראל לאיחוד האמירויות על הסיכוי להשגת שלום ישראלי-פלסטיני?

ערביםיהודיםסך הכול

34%36%22%מגדיל את הסיכויים 

12%10%24%מקטין את הסיכויים 

40%41%30%לא משפיע על הסיכוי 

14%13%24%אין דעה 

2%-26%+22%+פער בין “מגדיל" ל"מקטין"  

24. בעקבות הסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, מה עדיף יותר בעיניך?

ערביםיהודיםסך הכול

61%67%29%שישראל תשקיע מאמץ לכינון הסכמים דומים עם מדינות ערב נוספות

24%20%48%שישראל תשקיע מאמץ ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני

15%13%23%אין דעה

25. האם לדעתך העובדה שסיפוח שטחים בגדה המערבית ירד בשלב זה מעל סדר היום היא:

ערביםיהודיםסך הכול

46%45%50%טובה לישראל

21%22%16%רעה לישראל

33%33%34%אין דעה 

34%+23%+25%+פער בין “טובה" ל"רעה" 

26. האם לדעתך ניתן למנוע מלחמה נוספת בעזה באחת הדרכים הבאות, או שמלחמה נוספת היא בלתי נמנעת?

2019ערביםיהודיםסך הכול

33%36%17%32%מלחמה נוספת היא בלתי נמנעת

28%32%8%24%ניתן למנוע, באמצעות חיזוק ההרתעה הישראלית

15%11%40%17%ניתן למנוע, באמצעות משא ומתן ישראלי-פלסטיני 

12%11%17%14%ניתן למנוע, באמצעות תיווך בינלאומי

12%10%18%13%אין דעה  
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27. במידה שג’ו ביידן ייבחר כנשיא ארה"ב, מה עדיף שהוא יעשה לקידום שלום ישראלי-פלסטיני? 

ערביםיהודיםסך הכול

39%43%16%שימשיך לקדם את תכנית טראמפ 

28%23%54%שיזנח את תכנית טראמפ ויציג מתווה חדש

33%34%30%אין דעה

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

ובאיזו מידה זה יחזק את התמיכה שלך בקידום שלום ישראלי-פלסטיני? 

ערביםיהודיםסך הכול

17%15%30%יחזק במידה רבה מאוד

30%30%26%יחזק במידה רבה

23%24%20%יחזק במידה מעטה 

13%14%8%כמעט או כלל לא יחזק 

17%17%16%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/MitvimHeb | 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
https://mitvim.org.il/
mailto:%20info%40mitvim.org.il?subject=
https://www.facebook.com/MitvimHeb
http://www.twitter.com/mitvim
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 www.mitvim.org.il

תפקוד הממשלה 
בתחום מדיניות-החוץ

 מצבו של 
משרד החוץ

 מצב ישראל 
בעולם

* מתוך 10 לא טובלא כל כך טובדי טובטוב

5.636.055.69

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

19%32%20% 18%17%17%
26%20%25% 37%38% 31%

פיזור הסמכויות וחוסר התיאום במערך החוץ 
פוגע במדיניות-החוץ הישראלית 

28%21%

4%

33%14%

במידה רבה 
מאוד

אין דעה

כמעט או 
כלל לא 
פוגע

במידה מעטהבמידה רבה

מי צריך להוביל תהליכי משא ומתן מדיניים 
בין ישראל לשכנותיה? 

נציגי 
מערכת 

הביטחון 

28%
אנשי 

משרד 
החוץ 

51%

בעד או נגד מינוי של דיפלומט 
ערבי כשגריר ישראל בחו"ל

48%21%

נגדבעד

67%טוב

2%לא טוב

26%די טוב
5%לא כ"כ טוב

מצב היחסים עם ארה"ב: 8.05 )מתוך 10(

המדינות החשובות ביותר לישראל 
בעולם )פרט לארה"ב(

בריטניהגרמניהרוסיה

צרפת
סין

מצרים

35%31%20%

13%
20%

14%

לאן ישראל שייכת?

29%25%24%
10%

לאף אחד 
מהנ"ל

יותר לאירופה יותר לאגן הים 
התיכון

יותר למזרח 
התיכון

האיחוד האירופי הוא יותר

ידיד של 
ישראל

יריב של 
ישראל 29%43%

האם ישראל צריכה לנסות 
לשפר יחסים עם תורכיה?

לא צריכה
32%

צריכה
56%

בסכסוך בים התיכון בין תורכיה לבין יוון וקפריסין, 
ישראל צריכה

להישאר 
ניטראלית

לתמוך ביוון 
וקפריסין

לנסות לסייע 
ליישוב הסכסוך

לתמוך 
בתורכיה

44%23%19%3%

https://mitvim.org.il/
https://mitvim.org.il/
https://www.facebook.com/MitvimHeb
https://twitter.com/mitvim
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האם שיתוף 
פעולה עם 

מדינות המזה"ת 
הוא אפשרי?

14%
חושבים 

שלא

74%
חושבים 

שכן

עם איזו מדינה ערבית 
הכי חשוב לישראל לנסות 

ולקדם שיתופי פעולה?

24%
ערב 

הסעודית

12%
מצרים

11%
איחוד 

האמירויות

4%
ירדן

)28% עם אף מדינה ערבית(

בהינתן יחסים נורמליים בין ישראל 
לשכנותיה, באיזו מדינה ערבית 

הכי היית רוצה לבקר?

איחוד האמירויות הערביות23%
לבנון7%
מצרים6%
ערב הסעודית4%
ירדן3%
לא מעוניין לבקר42%

اهال وسهال

 באיזה תחום הכי חשוב לקדם 
שיתוף פעולה עם איחוד 

האמירויות? 

44%

24%

16%

5%
אזרחימדיניביטחוניכלכלי

 בעקבות הסכם הנורמליזציה 
עם איחוד האמירויות, עדיף שישראל 

61%
תשקיע מאמץ לכינון 

הסכמים דומים עם 
מדינות ערב נוספות

24%
תשקיע מאמץ 

ליישוב הסכסוך 
הישראלי-פלסטיני

העובדה שסיפוח שטחים 
בגדה המערבית ירד בשלב 

זה מעל סדר היום היא

טובה 
לישראל

46%
רעה 

לישראל

21%

עם מי עדיף שישראל תשקיע בפיתוח יחסים? 

40%
מדינות דמוקרטיות, 
 

שאינן תומכות במדיניות 

ישראל בנושא הפלסטיני
ישראל בנושא הפלסטיני   שתומכות במדיניות מדינות שאינן דמוקרטיות, 32%

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-פלסטיני17%

כמעט או כלל לא יחזק 13%

יחזק במידה מעטה23%

יחזק במידה רבה30%

יחזק במידה רבה מאוד17%

 www.mitvim.org.il

ההסכם בין ישראל 
לאיחוד האמירויות

40%

34%

12%

 לא משפיע על הסיכויים 
לשלום ישראלי-פלסטיני 

 מגדיל את הסיכויים 
לשלום ישראלי-פלסטיני

 מקטין את הסיכויים 
לשלום ישראלי-פלסטיני
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עיקרי מדד מדיניות-החוץ הישראלית 2020
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 תחת כהונתו של גבי אשכנזי כשר החוץ, 
מצבו של משרד החוץ

11% 11%48%

משתפר נותר ללא שינויהופך גרוע יותר

במידה שמירי רגב תכהן כשרת החוץ, כמתחייב 
מההסכם הקואליציוני, מצבו של משרד החוץ

16% 46%18%

משתפר נותר ללא שינויהופך גרוע יותר

תחזק את 
משרד החוץ

תשפר יחסים 
עם האיחוד 

האירופי

תשפר יחסים 
 עם מדינות 

ערב

תשפר יחסים 
עם מדינות אגן 

הים התיכון

 תקדם שלום 
עם הפלסטינים

6.80 6.69 6.66 6.66

5.83

עד כמה חשוב שממשלת ישראל )מתוך 10(

מי את/ה רוצה 
שייבחר לנשיאות 

ארה"ב?   

דונלד טראמפ
50%

ג'ו ביידן
21%

במידה שג'ו ביידן ייבחר כנשיא ארה"ב, 
עדיף שהוא 

ימשיך לקדם את 

תכנית טראמפ

יציג מתווה חדש לשלום 

ישראלי-פלסטיני 

39%28%

השוואה בין מדדים 2014 - 2020
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 2020201920152014

5.56

6.09

5.29
5.12 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

4.80
5.01

6.88

4.55

5.05

4.31

4.81

4.03
4.00
3.96

5.63

האם מלחמה נוספת בעזה היא 
נמנעת או בלתי-נמנעת?

בלתי נמנעת

נמנעת, באמצעות חיזוק ההרתעה הישראלית

נמנעת, באמצעות משא ומתן ישראלי-פלסטיני

נמנעת, באמצעות תיווך בינלאומי

33%

28%

15%

12%

בהתמודדות עם משבר הקורונה, עדיף שישראל

63% תתמקד רק בהתמודדות 
עם הקורונה בישראל

תסייע גם למדינות אחרות 28%
להתמודד עם הקורונה
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