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מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2015
ממצאי סקר מכון מיתווים

בנושא מדיניות-החוץ הישראלית נערך  מיתווים - המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית  סקר דעת הקהל השנתי של 
600 איש/ה  2015 על-ידי מכון רפי סמית, ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר בוצע בקרב  ב-14-15 וב-18 באוקטובר 

כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת )מגזר יהודי וערבי, גילאי 18 ומעלה(, עם טעות דגימה של 4%.

ממצאי הסקר העיקריים הם:  

בהתקדמות 	  מותנה  זה  מצב  שיפור  שנה.  לפני  מאשר  משמעותית  וגרוע  טוב,  לא  בעולם  ישראל  מצב 
בתהליך השלום;

תפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ הוא לא טוב, גרוע משמעותית מאשר לפני שנה, וראש הממשלה 	 
נתניהו נכשל בנושא האיראני;

הציבור אינו מרוצה מהאופן בו משרד החוץ ממלא כיום את ייעודו וחושב שהחלשת משרד החוץ פוגעת 	 
בביטחון הלאומי;

מדיניות-החוץ הישראלית צריכה להתמקד כיום בטיפול באיומים הביטחוניים, בקידום היחסים עם ארצות 	 
הברית, ובקידום תהליך השלום;

היחסים עם ארצות הברית נמצאים במצב בינוני, והידרדרו בשנה החולפת. מלבד ארצות הברית, רוסיה היא 	 
המדינה החשובה לישראל בעולם;

הסיבה העיקרית לשיקום יחסי ישראל-תורכיה היא שיתוף פעולה ביטחוני;	 

מעורבות גדולה יותר של מדינות ערב בתהליך השלום היא חיובית, ושיתוף פעולה בין ישראל ומדינות 	 
המזרח התיכון הוא אפשרי.

מסמך זה כולל את פירוט ממצאי הסקר, בחלוקה ל-8 תחומים: מצב ישראל בעולם; מדיניות-החוץ של הממשלה; משרד 
החוץ והדיפלומטיה הישראלית; הזירה הפוליטית; סדרי עדיפויות במדיניות-החוץ הישראלית; היחסים עם ארצות הברית 

ומדינות העולם; צעדים בינלאומיים בתהליך השלום; ושיתוף פעולה אזורי ושייכות אזורית. 

לדברי ד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מיתווים: “הממצאים מראים כי הציבור מאבד אמון במדיניות-החוץ שמובילה הממשלה. 
ביטוי לכך הוא הכישלון המיוחס לנתניהו במאמציו לבלום את פרויקט הגרעין האיראני, התחושה שמעמד ישראל בעולם 
והיחסים עם ארצות הברית נמצאים בירידה חדה, והחשש מפני השלכות הפגיעה במעמד משרד החוץ. אלו הן מגמות 
מסוכנות. כדי לשנות אותן זקוקה ישראל לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה, שתיתן מענה לאתגרים הביטחוניים דרך שיתופי 

פעולה עם האזור והקהילה הבינלאומית ודרך קידום תהליך השלום עם הפלסטינים."

http://www.mitvim.org.il/he/
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עיקרי ממצאים

מצב ישראל בעולם: רוב הציבור חושב שמצב ישראל בעולם הוא לא טוב וששיפורו תלוי בהתקדמות בתהליך השלום. 
עם זאת, שיפור ההסברה נתפס כדרך יעילה יותר לשיפור מעמדה של ישראל בעולם מאשר שינוי מדיניות ביחס לסכסוך 

הישראלי-פלסטיני. הציון שנתן הציבור למצב ישראל בעולם נמוך משמעותית מזה אשר נמדד במדד מיתווים ב-2014.

הממשלה  שראש  וחושב  מדיניות-החוץ,  בתחום  הממשלה  מתפקוד  מרוצה  אינו  הציבור  הממשלה:  של  מדיניות-החוץ 
בנימין נתניהו נכשל במאמציו לבלימת פרויקט הגרעין האיראני. שביעות הרצון מתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ 

נמוך משמעותית מאשר ב-2014.  

משרד החוץ והדיפלומטיה הישראלית: הציבור מודאג מהמהלכים שהחלישו את משרד החוץ. רוב הציבור חושב שמשרד 
החוץ אינו ממלא כיום כראוי את ייעודו )בציון נמוך משמעותית מאשר ב-2014( וכי חלוקת סמכויות המשרד והיעדר שר 
חוץ במשרה מלאה פוגעים בביטחון הלאומי. כמו כן, רוב בציבור חושב שמדיניות-החוץ הישראלית צריכה להתבסס יותר 

על אמצעים דיפלומטים מאשר על שימוש בכוח. 

כבולטים,  שצוינו  אלו  מבין  החוץ.  יחסי  בתחום  בולטים  ח"כים  בכנסת  אין  מהציבור,  כמחצית  בעיני  הפוליטית:  הזירה 
המדורגים ראשונים הם בנימין נתניהו, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. באשר למפלגות האופוזיציה - המחנה הציוני ויש עתיד 
- רק כמחצית מהציבור חושב שהן מציגות עמדות שונות מהממשלה בתחום מדיניות, וכרבע מהציבור מחוסר דעה בנושא. 

בהקשר זה, הציבור מתייחס לשתי המפלגות הנ"ל באופן דומה.

באיומים  בטיפול  כעת  להתמקד  צריכה  ישראל  של  מדיניות-החוץ  הציבור,  לדעת  במדיניות-החוץ:  עדיפויות  סדרי 
הביטחוניים. בעדיפות שנייה נמצאים קידום היחסים עם ארה"ב וקידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. באופן כללי, רוב 

גדול חושב שעל ישראל להתמקד בפתרון בעיותיה שלה ולא לקחת חלק פעיל יותר בפתרון סוגיות גלובליות.

הציבור מדרג את מצב היחסים עם ארה"ב כבינוני, ובציון נמוך משמעותית מאשר  היחסים עם ארה"ב ומדינות העולם: 
ב-2014. מלבד ארה"ב, רוסיה מדורגת כמדינה החשובה ביותר לישראל. לאחריה - גרמניה, ובהמשך )באחוזים דומים( 
מצרים, סין ובריטניה. באשר תורכיה, הסיבה המרכזית בעיני הציבור לשיקום היחסים עמה היא האפשרות לשיתוף פעולה 

בטחוני בנושא סוריה ודאעש. 

צעדים בינלאומיים בתהליך השלום: באשר לתהליך השלום, רוב בציבור חושב שמעורבות גדולה יותר של מדינות ערב 
ביותר  היעיל  נורמליים עם מדינות ערב את התמריץ הבינלאומי  יחסים  לכונן  ורואה באפשרות  תסייע לקידום השלום, 
להגברת התמיכה בתהליך השלום. הציבור חלוק בשאלה כיצד על ישראל להגיב להחלטה של האיחוד האירופי בדבר 

סימון מוצרי ההתנחלויות.

שיתוף פעולה אזורי ושייכות אזורית: רוב הציבור מאמין ששיתוף פעולה אזורי בין ישראל למדינות המזרח התיכון הוא 
אפשרי, אם כי בשיעור נמוך יותר מאשר בשנה שעברה. הציבור חלוק בדעתו לגבי השאלה לאן ישראל שייכת יותר – 

לאירופה, למזרח התיכון, או לשניהם באותה מידה – וזאת בדומה לממצאים מהשנתיים האחרונות.

השוואה בין מדדי שביעות הרצון:

אחוז השינוי20152014 

3.965.12-23%מצבה של ישראל בעולם

4.005.29-24%תפקוד הממשלה במדיניות-חוץ

4.034.80-16%תפקוד משרד החוץ

5.016.09-18%מצב היחסים עם ארה"ב



מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2015 - ממצאי סקר מכון מיתווים

4

משתני הרקע של המדגם

מגדר: 50% גברים, 50% נשים. 
לאום: 83% יהודים, 17% ערבים.

העולים מחבר העמים מהווים כ-14% מהמדגם היהודי. 

מגזר ערבימגזר יהודי  גיל

18-2922%26%

30-4940%41%

+5038%33%

מגזר יהודירמת דתיות

21%גוש דתי 

30%מסורתי 

49%חילוני 

מגזר יהודיהשקפת עולם פוליטית

36%מאוד ימין + ימין

26%מרכז נוטה ימין

19%מרכז

10%מרכז נוטה שמאל

9%שמאל + מאוד שמאל

מגזר ערבי מגזר יהודירמת השכלה

23%48%תיכון ומטה

23%15%על תיכונית 

54%37%אקדמית 

מגזר ערבי )97%(*מגזר יהודי )89%(*רמת הכנסה

33%39%מתחת לממוצע

23%32%ממוצע

44%30%מעל לממוצע
* האחוז שענו
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א. מעמד ישראל בעולם 

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

סה"כ

118% - גרוע  
212%

  317%
413%
514%
611%
78%
84%
91%

102% - טוב מאוד
3.96הציון הממוצע

99%האחוז שהביעו דעה

2014ערביםיהודיםסך הכול

60%63%42%35%לא טוב )ציון 1-4(

14%11%29%23%בינוני )5(

19%20%17%29%סביר )6-7(

7%6%12%13%טוב )8-10(

3.963.874.555.12הציון הממוצע 

בתהליך  בהתקדמות  תלוי  בעולם  ישראל  של  החוץ  יחסי  ש"שיפור  לדעה  מסכים/ה  לא  או  מסכים/ה  את/ה  האם   .2
השלום"?

2014ערביםיהודיםסך הכול   

55%48%97%61%מאוד + די מסכים/ה

42%48%3%37%לא כל כך + לא מסכים/ה

2%-3%4%לא הביעו דעה 

3. מה יסייע יותר לשיפור מעמדה של ישראל בעולם: שיפור הסברה או שינוי במדיניות ביחס לסכסוך עם הפלסטינים? 

ערביםיהודיםסה"כ

36%40%12%שיפור הסברה

27%19%71%שינוי במדיניות ביחס לסכסוך עם הפלסטינים

28%30%13%שניהם במידה שווה

9%11%4%אף אחד מהם / שום דבר לא יעזור

19%

7%

60%
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ב. מדיניות-החוץ של הממשלה

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

סה"כ

122% - כלל לא מרוצה  
211%

  316%
411%
511%
610%
78%
86%
93%

102% - מאוד מרוצה  
4.0הציון הממוצע

99%האחוז שהביעו דעה

2014ערביםיהודיםסך הכול

60%62%51%34%לא מרוצה )ציון 1-4(

11%9%21%16%בינוני )5(

18%19%14%30%סביר )6-7(

11%10%14%20%מרוצה )8-10(

4.03.964.245.29הציון הממוצע 

5. האם לדעתך ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח או נכשל בצעדים שנקט לבלימת פרויקט הגרעין האיראני בשנים 
האחרונות?

ערביםיהודיםסך הכול 

19%19%17%הצליח

58%55%80%נכשל

23%26%3%אין דעה

18%

11%

60%
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ג. משרד החוץ והדיפלומטיה הישראלית

6. 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? 

סה"כ

118% - כלל לא מרוצה   
212%

  316%
413%
514%
610%
79%
84%
92%

102% - מאוד מרוצה  
4.03הציון הממוצע

95%האחוז שהביעו דעה

2014ערביםיהודיםסך הכול

59%62%41%42%לא מרוצה )ציון 1-4(

14%13%20%10%בינוני )5(

19%19%22%31%סביר )6-7(

8%6%17%17%מרוצה )8-10(

4.033.894.885.02הציון הממוצע 

7. 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?   

ערביםיהודיםסך הכול

78%78%81%פוגע

13%13%14%לא פוגע

9%9%5%אין דעה

19%

8%

59%
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באמצעים  שימוש  על  יותר  או  בכוח  שימוש  על  יותר  להתבסס  צריכה  הישראלית  מדיניות-החוץ  האם  עקרונית,   .8
דיפלומטיים?

ערביםיהודיםסה"כ

19%22%7%צריכה להתבסס יותר על שימוש בכוח

45%38%85%צריכה להתבסס יותר על שימוש באמצעים דיפלומטיים

31%35%7%על שניהם במידה שווה

5%5%1%לא הביעו דעה 

ד. הזירה הפוליטית

9. ציין מי הם לדעתך חברי הכנסת הבולטים כיום בתחום יחסי החוץ של ישראל? )ניתן היה לציין עד 3 תשובות, לכן 
מסתכם ביותר מ-100% בכל טור( 

ערביםיהודיםסה"כ

21%23%14%בנימין נתניהו

-17%20%נפתלי בנט

17%17%17%אביגדור ליברמן

12%13%7%יאיר לפיד

5%6%3%ציפי לבני

5%5%5%יצחק הרצוג

-4%6%ציפי חוטובלי

4%3%7%סילבן שלום

-3%3%גלעד ארדן

2%1%5%זהבה גלאון 

-2%2%מירי רגב

-2%2%דני דנון

-2%2%יובל שטייניץ

-2%2%איילת שקד

-1%1%בוגי יעלון

-1%1%אופיר אקוניס

-1%1%זאב אלקין

2%-0%איימן עודה

2%2%1%אחר

47%46%59%אף אחד / אין דעה
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10. האם כיום עמדות המחנה הציוני בתחום מדיניות-החוץ דומות או שונות לעמדות הממשלה בתחום זה?    

ערביםיהודיםסה"כ

עמדות המחנה הציוני בתחום מדיניות-החוץ 
49%50%44%בדרך כלל שונות מעמדות הממשלה

עמדות המחנה הציוני בתחום מדיניות-החוץ 
23%20%41%בדרך כלל דומות לעמדות הממשלה

28%30%15%אין דעה

האם כיום עמדות מפלגת יש עתיד בתחום מדיניות-החוץ דומות או שונות לעמדות הממשלה בתחום זה? 

ערביםיהודיםסה"כ

עמדות המחנה הציוני בתחום מדיניות-החוץ 
45%46%39%בדרך כלל שונות מעמדות הממשלה

עמדות המחנה הציוני בתחום מדיניות-החוץ 
29%26%47%בדרך כלל דומות לעמדות הממשלה

26%28%14%אין דעה

ה. סדרי עדיפויות במדיניות-החוץ הישראלית

11. איזה מבין הנושאים הבאים בתחום מדיניות-החוץ של מדינת ישראל צריך לדעתך לקדם בעדיפות הראשונה בשנה 
הקרובה? ואיזה עוד? )מסתכם ביותר מ-100% בכל טור מאחר שניתנה אפשרות ל-2 תשובות בו-זמנית(

ערביםיהודיםסה"כ

45%51%7%טיפול באיומים הביטחוניים

31%24%76%תהליך השלום הישראלי-פלסטיני

31%34%15%היחסים עם ארצות הברית

26%30%2%ההסברה והמאבק בחרם

20%17%37%היחסים עם מדינות ערב המתונות

7%8%5%היחסים עם האיחוד האירופי

6%6%3%היחסים עם מדינות אסיה 

5%6%2%היחסים עם רוסיה

1%2%0%אחר

3%3%3%אף אחד, אין דעה
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12. באופן כללי, האם לדעתך ישראל צריכה:  

ערביםיהודיםסך הכול

לקחת חלק פעיל יותר בפתרון סוגיות 
19%19%15%גלובליות, על פי עקרון “אור לגויים"

 להתמקד בפתרון בעיותיה של ישראל, 
66%64%78%על פי עקרון “עניי עירך קודמים"

15%17%7%אין דעה

* החלק על “אור לגויים" ו"עניי עירך קודמים" הוקרא רק לנשאלים במדגם היהודי.

ו. היחסים עם ארצות הברית ומדינות העולם

13. כיצד את/ה מעריך/ה את מצבם של יחסי ישראל-ארצות הברית כיום? 

סה"כ

17% -  גרועים

 26%

 313%

 415%

 517%

 616%

 713%

 88%

 92%

103% - טובים מאוד

5.01הציון הממוצע

99%האחוז שהביעו דעה 

2014ערביםיהודיםסך הכול

41%44%24%9%גרועים ולא טובים )ציון 1-4(

17%15%24%22%בינוני )5(

29%31%23%25%סביר )6-7(

13%10%29%44%טובים עד מאוד טובים )8-10(

5.014.866.006.76הציון הממוצע 

29%

13%

41%
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14. מיהן לדעתך שלוש המדינות בעולם שמערכת היחסים איתן היא הכי חשובה למדינת ישראל כיום, פרט לארצות 
הברית? )שאלה פתוחה, בה ניתן היה לציין עד 3 מדינות, לכן מסתכם בכל טור ביותר מ-100%(

2014ערביםיהודיםסך הכול 

41%44%34%33%רוסיה

31%33%27%32%גרמניה

21%21%25%27%מצריים

20%22%8%20%סין

19%19%27%27%בריטניה

14%14%22%16%צרפת

10%9%17%3%ירדן

5%5%0%2%הודו

ערב הסעודית/מדינות ערב 
-5%4%19%המתונות

4%5%2%2%קנדה

-4%4%7%מדינות האיחוד האירופי

3%2%15%2%תורכיה

-2%2%3%איראן

2%1%5%4%הרשות הפלסטינית

1%1%0%4%יפן

1%1%1%5%מדינה אחרת

25%27%19%2%אין דעה / אף אחד

15. 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? 

ערביםיהודיםסך הכול

10%11%3%ייצוא גז טבעי מישראל לתורכיה

44%47%21%שיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות בנושא סוריה ודאעש

16%11%51%סיוע תורכי לתהליך השלום הישראלי-פלסטיני

7%6%16%הגדלת היקף התיירות בין ישראל לתורכיה

23%25%9%אין לישראל סיבה לשקם את היחסים עם תורכיה
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ז. צעדים בינלאומיים בתהליך השלום

16. בישיבה שקיים לאחרונה הקוורטט, החליטו ארצות הברית, האיחוד האירופי, האו"ם, ורוסיה לתת תפקיד גדול יותר 
למצרים, ירדן, ערב הסעודית והליגה הערבית במאמצים הבינלאומיים לקידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. האם 

לדעתך מעורבות מוגברת של גורמים ערבים אלה: 

ערביםיהודיםסך הכול

38%35%61%יסייע לקידום תהליך השלום

29%31%17%לא ישפיע על תהליך השלום

21%22%20%יפריע לקידום תהליך השלום

12%12%2%אין דעה

41%+13%+17%+הפער בין “יסייע" ל"יפריע"

17. בשנים האחרונות הוצעו לישראל תמריצים שונים להתקדמות בתהליך השלום. מה מהבאים יגביר באופן הניכר ביותר 
את תמיכתך בתהליך השלום? ומה הדבר השני? )מסתכם ביותר מ-100% בכל טור מאחר שניתנה אפשרות ל-2 תשובות 

בו-זמנית(

ערביםיהודיםסך הכול

 כינון יחסים נורמליים עם העולם הערבי, שכוללים 
35%32%48%קשרים דיפלומטיים ומסחריים פתוחים

23%24%8%קבלת ערבויות ביטחון ואספקת נשק מארצות הברית

שדרוג יחסים רחב-היקף עם האיחוד האירופי, למעמד 
19%19%17%הכי קרוב לחברות מלאה באיחוד האירופי

20%20%20%חבילת תמריצים שתכלול את כל הנ"ל

20%20%2%אף אחד מהם

9%9%6%אין דעה

התמריץ שצוין בעדיפות ראשונה: 

סך הכול

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

15%קבלת ערבויות ביטחון ואספקת נשק מארצות הברית

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

20%חבילת תמריצים שתכלול את כל הנ"ל

18%אף אחד מהם

9%אין דעה
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18. האיחוד האירופי צפוי להחליט בקרוב על סימון מוצרי התנחלויות ברשתות השיווק באירופה. לאור החלטה זאת, האם 
לדעתך ישראל צריכה:

ערביםיהודיםסך הכול

31%23%76%לצמצם את הפיתוח והבנייה בהתנחלויות

27%30%10%להמשיך במדיניות הקיימת לגבי ההתנחלויות

28%31%9%להגביר את הפיתוח והבנייה בהתנחלויות

14%16%5%אין דעה

ח. שיתוף פעולה אזורי ושייכות אזורית

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

2014ערביםיהודים  סך הכול 

59%54%90%69%מאמין/ה שזה אפשרי  

36%40%8%28%לא מאמין/ה שזה אפשרי  

5%6%2%3%לא הביעו דעה 

20. האם לדעתך ישראל שייכת יותר למזרח התיכון, או שיותר לאירופה, או שלמזרח התיכון ולאירופה באותה מידה, או 
לא למזרח התיכון ולא לאירופה?  

20142013ערביםיהודיםסך הכול 

27%26%32%28%23%יותר למזרח התיכון   

31%32%27%25%23%יותר לאירופה 

26%26%24%28%27%למזרח התיכון ולאירופה באותה מידה  

10%9%14%16%16%לא למזרח התיכון ולא לאירופה  

6%7%3%3%11%לא הביעו 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.facebook.com/mitvim
http://www.twitter.com/mitvim
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