
 

 פלסטיני -השפעת הסכסוך הישראלי
 על יחסי החוץ של ישראל  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2017ני יוממצאי סקר דעת קהל, 
 
 

הציבור בישראל מזהה פגיעה משמעותית ביחסי ישראל עם המזרח התיכון ועם אירופה בעקבות 
ארצות הברית עם  פלסטיני. לעומת זאת, השפעת הסכסוך על יחסי ישראל-המשך הסכסוך הישראלי

המכון הישראלי  -מיתווים נתפסת כנמוכה יותר. אלו הם הממצאים העיקריים של סקר דעת קהל של 
. הסקר נערך אברטקרן פרידריך מכון רפי סמית, בשיתוף  2017ביוני  6-אותו ביצע ב חוץ,-למדיניות

ומעלה, מגזר יהודי  18איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית הבוגרת )גילאי  500בקרב 
המכון ו מכון מיתווים(. ממצאי הסקר הוצגו לראשונה בכנס שקיימו 4.5% –, טעות הדגימה וערבי

 ירושלים.אוניברסיטה העברית בב 2017ביוני  13-ב רד דיוויסליחסים בינלאומיים ע"ש לאונ
 
 

 פלסטיני ביחסי החוץ של ישראל?-האם וכיצד פוגע המשך הסכסוך הישראלי
 

 –יחסי ישראל  
 המזרח התיכון

 –יחסי ישראל 
 אירופה

 –יחסי ישראל 
 ארצות הברית

 15% 44% 52% (8-10פוגע במידה רבה )ציון 

 24% 28% 25% (6-7די פוגע )ציון 

 24% 13% 11% (4-5לא כל כך פוגע )ציון 

 37% 15% 12% (1-3פוגע במידה מעטה )ציון 
 

 10-ל 1ציון ממוצע בין 
 

7.16 6.65 4.72 

      

 ענו על השאלות( 98%-97%*בקרב בעלי הדעה )    
 
 

 ממצאים עיקריים על פי משתני רקע
 

  כל האזורים שנבדקו כנמוכה בימין ובגוש הדתי מעריכים את מידת הפגיעה ביחסי החוץ של ישראל עם
 יותר מאשר מעריכים אותה במרכז, בשמאל ובקרב החילונים.

 

 הציון הממוצע .המרואיינים חושבים שהפגיעה המשמעותית ביותר היא על היחסים עם המזרח התיכון 
האחוז שציינו (. 10ציינו שהסכסוך "מאוד פוגע" ביחסים )ציון  26%-ו (,10-ל 1)בין  7.16 שניתן היה

(. ערבים זיהו פגיעה 64%( ובשמאל )63%גבוה יחסית בקרב חילוניים )היה "פגיעה במידה רבה" 
 (. 7.12לעומת  7.80גבוהה יותר ביחסים מאשר יהודים )

 

  הציון הממוצע. צות הבריתהמעטה ביותר היא על היחסים עם ארהמרואיינים חושבים שהפגיעה 
האחוז (. 1ציינו ש"כלל לא פוגע" )ציון  16%-( ו10ציינו ש"מאוד פוגע" )ציון  5%, רק 4.72 שניתן היה

(, בגוש הדתי 68%גבוה יחסית בקרב גברים )היה שציינו "פגיעה במידה מעטה" ו"לא כל כך פוגע" 
 (.4.65לעומת  5.13ים מאשר יהודים )(. ערבים זיהו פגיעה גבוהה יותר ביחס74%( ובימין )81%)
 

 במידה רבההאחוז שציינו "פגיעה , ו6.65הציון הממוצע שניתן היה  ,אירופה-באשר ליחסי ישראל "
משתני בין הבדלים משמעותיים לא היו (. 60%( ובשמאל )54%גבוה יחסית בקרב החילוניים )היה 

 , כולל בין יהודים לערבים.רקע אחרים
 

                                                
   ,לחץ/י כאןלקובץ הנתונים המלא של ממצאי הסקר. 

http://www.mitvim.org.il/he
http://www.mitvim.org.il/he
http://www.fes.org.il/
http://www.davis.huji.ac.il/
http://www.davis.huji.ac.il/
http://www.davis.huji.ac.il/
http://bit.ly/2sEAqqr
http://bit.ly/2sEAqqr
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 (10-ל 1ממוצע בין לפי השקפת עולם פוליטית )ציון וץ פגיעה ביחסי הח
 

 
 

שנה פגיעה י, יהודים וערבים כאחדבעיני הציבור הישראלי, " לדברי ד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מיתווים:
הפגיעה  פלסטיני.-עם המזרח התיכון ואירופה כתוצאה מהמשך הסכסוך הישראלימשמעותית ביחסים 
ממשלה שיחסי עמדת בכירים בבניגוד ל הציבור היא ביחסים עם המזרח התיכון,שמזהה המשמעותית ביותר 

יש לישראל ערב נמצאים בתקופת פריחה ושמדינות ערב כבר לא כל כך מתעניינות בנושא הפלסטיני. -ישראל
לחמוק בהיעדר זדמנות זו צפויה מדינות ערב, אך החלק מחסיה עם את יב מחדש כיום הזדמנות לעצ

האיחוד האירופי מטיח בישראל  אירופה.-יחסי ישראלגם בהמשך הסכסוך פוגע התקדמות בערוץ הפלסטיני. 
לעומתית גוברת ביחס תנהלת ב. ישראל, מצדה, מהתנחלויותכלפי הפלסטינים והמדיניותה ביקורת קשה על 

משמעותי עם ישראל ופוגע במכלול  םיחסי את יישום ההצעה האירופית לשדרוגהמשך הסכסוך מונע לאירופה. 
ציבור באשר ליחסים עם לארה"ב, החשיבות פרקטית, ערכית וזהותית כאחד. אירופה, שהם בעלי -יחסי ישראל

נמנעה על פי רוב מליצור זיקה  יש לישראל חסינות יחסית מהשלכות הסכסוך. לאורך השנים, ארה"בש מרגיש
. רציפה יתפוליטית, ביטחונית וכלכלתמיכה ם, והעניקה לישראל תהליך השלומצב יחסיה עם ישראל ל בין טיב

 כל עוד נמשך הסכסוך."  ערות על תמיכה אוטומטית בישראלמגמות שמערישנן ואולם, גם בארה"ב 
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