לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה
הישראלית .בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח
חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה .המכון שם לו למטרה
לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי ,ליזום רפורמות מבניות ,פוליטיות
וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.
מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות הוקם במתכונתו הנוכחית בשנת  ,1998כאשר מכון גוטמן למחקר
חברתי שימושי עבר למכון הישראלי לדמוקרטיה .המכון המקורי הוקם בשנת  1949בידי פרופ' אליהו )לואי(
גוטמן כמרכז חלוצי למחקרי דעת קהל וקידום מתודולוגיה במדעי החברה .יעדו של מרכז גוטמן הוא להעשיר
את הדיון הציבורי בסוגיות מדיניוּת ציבורית באמצעות מידע השאוב מבסיסי הנתונים של המרכז ומסקרי דעת
הקהל שהוא עורך.
מדד הדמוקרטיה הישראלית מתקיים במסגרת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות ומציע הערכה שנתית
של איכות הדמוקרטיה הישראלית .לצורך זה נערך מדי שנה בשנה ,חמש עשרה שנים ברציפות ,סקר רחב
במדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית.
מטרתו של הסקר לעמוד על המגמות בחברה הישראלית בשאלות כבדות משקל הקשורות להגשמת הערכים
והיעדים הדמוקרטיים ולתפקוד של מערכות השלטון וממלאי התפקידים הנבחרים .ניתוח התוצאות מבקש
לתרום לדיון הציבורי על מצב הדמוקרטיה בישראל וליצור מאגר מידע רחב שיעמיק את הדיון בנושא.
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המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי ,מחקרי ויישומי ,הפועל בזירה הציבורית הישראלית
בתחומי הממשל ,הכלכלה והחברה .יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק ,גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך
שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.
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