עמדות מצביעי ישראל ביתנו בהשוואה למצביעי מפלגות ימין אחרות
מדיני-ביטחוני
חזרה לשולחן המשא ומתן עם הפלסטינים היא חיונית לקידום הביטחון הלאומי של ישראל
(:)%
הימין החדש,
27.5%
הבית היהודי13% ,

כחול לבן75% ,

הליכוד32% ,

העבודה92% ,

ישראל ביתנו61% ,

יש להחיל בהקדם האפשרי את הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון (:)%
הימין החדש68% ,

הבית היהודי88% ,

הליכוד69% ,

כחול לבן24.5% ,
ישראל ביתנו,
47.5%

העבודה10.5% ,

דת ומדינה
יש להנהיג תחבורה ציבורית בשבת בכל הארץ חוץ מאשר באזורים שבהם יש רוב דתי או חרדי
(:)%
הימין החדש,
48.5%
הבית היהודי13% ,

כחול לבן88.5% ,

הליכוד49% ,

ישראל ביתנו96% ,

העבודה91% ,

יש לאפשר נישואים אזרחיים לכל ישראלי/ת שרוצה בכך (:)%
הימין החדש 54% ,ישראל ביתנו 78% ,כחול לבן91% ,
הבית היהודי14% ,

הליכוד52% ,

העבודה88% ,

יש לבטל את המונופול של הרבנות הראשית על הכשרות (:)%
הימין החדש56% ,

הבית היהודי22% ,

הליכוד 56% ,ישראל ביתנו72% ,

כחול לבן88% ,

העבודה90% ,

יש לאפשר תפילה שוויונית לנשים ולזרמים הלא אורתודוקסיים ברחבה נפרדת בכותל (:)%

הימין החדש44% ,

הבית היהודי14% ,

כחול לבן79% ,

הליכוד39% ,

ישראל ביתנו72% ,

העבודה86% ,

ערכים דמוקרטיים
אם הוגש כתב אישום נגד נבחר ציבור ,עליו לעזוב מיד את תפקידו גם אם התהליך המשפטי עוד
לא הגיע לסיומו (:)%
הליכוד 23% ,הימין החדש40% ,

הבית היהודי18% ,

כחול לבן82.5% ,

העבודה87% ,

ישראל ביתנו47% ,

יש למנות יועצים משפטיים בשירות הציבורי על בסיס מקצועי וא-פוליטי בלבד (:)%
הליכוד65.5% ,
הבית היהודי,
58.5%

כחול לבן 86% ,העבודה95% ,

הימין החדש 72% ,ישראל ביתנו89% ,

יש לתקן את חוק הלאום כך שיובטח מעמד אזרחי שווה לבני מיעוטים לא-יהודים (:)%
הימין החדש21% ,

ישראל ביתנו39% ,

כחול לבן75% ,

הבית היהודי 9% ,הליכוד23% ,

העבודה88% ,

יש לקצץ במימון הממשלתי למוסד תרבות או לאמן המותחים ביקורת חריפה על המדינה (:)%
הימין החדש75% ,

ישראל ביתנו52% ,

העבודה22% ,
כחול לבן34.5% ,

הבית היהודי 82% ,הליכוד69.5% ,

כלכלה
יש להעלות מיסים על מנת שהמדינה תספק יותר שירותים חברתיים (רווחה ,בריאות ) (:)%
הבית היהודי,
11.5%

הימין החדש9.5% ,

כחול לבן17% ,

הליכוד15.5% ,

העבודה30.5% ,

ישראל ביתנו37% ,

