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החברה בישראל מורכבת מקבוצות אוכלוסיה בהן קיימות תרבויות שונות .מפגש של קבוצות האוכלוסייה שעלו
מארצות בהן היו מסורות שונות יצרו מתחים ותחרות על עמדות כוח פוליטיות וכלכליות.
מתווספים לכך המיעוטים עם השוני בדת ,בתרבות והאינטרסים הלאומניים ומתווספים לכך העובדים הזרים פליטי
ארצות אפריקה שמתרבים.
תמהיל חברתי זה מחייב גורמי שלטון מתן שירותים שיתנו תשובות למגוון הצרכים של כל קבוצה וקבוצה בחברה
הישראלית.
המשותף לכל קבוצות האוכלוסין הינו הצורך הקיומי כלכלי ,איכות חיים וכבוד.
במציאות הישראלית נוצר פער בהכנסה בין העשירונים השונים ,האוכלוסייה העשירה חיה חיי מותרות ונהנתנות
מנגד רמת החיים של אוכלוסיות מקבלי הקצבאות ביניהם נכים שהם חלק מקבוצות העוני נמוכה מאד וזקוקה
לתמיכה קיומית בנוסף לקצבאות.
המערכת השלטונית במדינה מחויבת לתת מענה לצרכים הבסיסיים של השכבה הסוציו אקונומית החלשה.
מאחר והמערכות השלטוניות אינן נותנות את המענה קמות עמותות לספק את הצרכים הבסיסיים בחברה.
העמותות מתקיימות מתרומות ותמיכות ממשלתיות .עם השנים רבות מהן מתקיימות לצורך הישרדותן ,בעיקר
העמותות בהן יש מקבלי שכר )סכומי עתק משמשים כמשכורות במקום שיתנו מענה לצורכי הנצרכים(.
קיים יחס הפוך לבעיה הסוציאלית שהזכרנו .ככול שהתמיכה הממשלתית תהיה נמוכה יותר כך מספר העמותות
התומכות והצורך בהן נעשה רב יותר.
במערכת שלטונית בה אינטרסים פוליטיים ,הסתאבות מנגנונים ,בירוקרטיה מסורבלת ונוסיף לכך גם שחיתות,
היכולת לתמוך באוכלוסיות חלשות קטנה יותר ויותר.
כאן בדיוק לאומ"ץ חברתי יש תפקיד חשוב מאין כמוהו .אומ"ץ חברתי צריך להיאבק בכל הכשלים השלטוניים כולל
הון ושלטון מתוך דאגה לחברה בישראל .הערך המוסף יהיה בזה שככול שאומ"ץ חברתי יצליח במאבקו ,כך
יתייעלו השירותים הממשלתיים וביחס הפוך יצטמצם מספר העמותות בנוף הישראלי.
הצעת הייעול המוגשת בזה מיועדת להגברת היכולת של אומ"ץ לפעול לתיקון עוולות בתפקוד המערכות
השלטוניות.
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