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"העם דורש צדק חברתי!", "מדינת רווחה!", 
"התשובה להפרטה - מהפכה!" היו רק חלק 
מהקריאות של ההפגנה החברתית הגדולה. 
כ-400 אלף איש בכל רחבי הארץ, כאשר 
מאחוריהם מיליונים נוספים, השמיעו את 

קולם הברור - השיטה הקיימת נכשלה!

הגיע הזמן ל"ניו דיל". הגיע הזמן לאלטרנטיבה.
לאלטרנטיבה הזו יש שם. במדינות רבות בעולם 
ובעיקר באירופה, מבוססת המדיניות החברתית־
כלכלית על עקרונות של סוציאל־דמוקרטיה. 
מסמך ה"ניו דיל לישראל" מביא את ראשי 
הפרקים למדיניות סוציאל־דמוקרטית, המהווה 

חלופה לשיטה הניאו־ליברלית הקיימת.
מזה כשלושה עשורים נתונה ישראל תחת 
משטר כלכלי־חברתי ניאו־ליברלי המתאפיין 
בצמצום מתמשך של מדינת הרווחה, הפרטת 
חברות ושירותים ממשלתיים, קיצוצי תקציב 
נרחבים, מדיניות מוניטרית מרסנת, פגיעה 
עקבית בפרוגרסיביות של המיסוי, החלשת 
כוחם של ארגוני העובדים ועוד. לאורך השנים 
הובילה מדיניות זו לריכוז השליטה במשק בידי 
מספר קטן והולך של בעלי הון, להעמקת אי־
השוויון בחלוקת ההכנסות, הקטנת הנגישות 

של שכבות רחבות לשירותים החברתיים ופגיעה 
בכוח הקניה שלהן, שגרמה לשחיקת מעמדות 

הביניים והמעמדות הנמוכים.
נתונים השוואתיים של ארגון המדינות המפותחות 
)OECD( מלמדים על דורסנותו של הניאו־

ליברליזם הישראלי: ישראל היא בין המובילות 
ברמות אי־השוויון והעוני ומשתרכת בתחתית 
מדרג החינוך, הבריאות, הרווחה, ההגנה על 
עובדים, ההשתתפות בכוח העבודה, החברות 
בארגוני עובדים, הרגולציה, המיסוי ועוד. עולה, 
כי בעוד הממשלה מתגאה בצמיחה, רק חלק קטן 
והולך מן הישראלים נהנה ממנה. מבחינת רוב 
הציבור משטר ההפרטה, על מדיניותו הניאו־

ליברלית, הוא כישלון חרוץ.
ישראל זקוקה היום יותר מתמיד למדיניות 
סוציאל־דמוקרטית: לבנייתה של מדינת רווחה 
רחבה ועדכנית; לעצירת סחרור ההפרטה, ללא 
חשש לומר "הלאמה"; למדיניות צמיחה יציבה 
ונמשכת תוך חלוקה הוגנת של פירותיה; לחתירה 
לתעסוקה מלאה, תוך הגנה על עבודה מאורגנת 
ועידודה; להרחבת תקציבי החינוך, הבריאות, 
הרווחה, הדיור, התשתיות ועוד; לקידום מיסוי 
פרוגרסיבי הוגן יותר ולצמצום אי־השוויון 

הכלכלי והפערים החברתיים.
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