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 שגמו

 םארגונים ממשלתיי של יישוג

 הגדרה 
 של בתחום הפעילות פוטנציאליםללקוחות  הוא פניה יזומהממשלתיים ארגונים  של (reaching out)יישוג 

 . הארגונים

 הקשר
  .חברות עסקיותנדרשים להגדיר קהל לקוחות כשם שעושות ארגונים ממשלתיים 

  1.שלהם קהל הלקוחותקרב עקוב אחר השינויים במתקשים לממשלתיים ארגונים לחברות עסקיות  בניגוד ואולם
 :כך הןהסיבות ל

 2ארגונים ממשלתיים נמדדים על פי תפוקות הנוגעות לקהל יעד שהוגדר להם בעבר.בדרך כלל  ◼

 רלוונטיות.חוסר עסקים, בארגונים ממשלתיים לא קיים מנגנון מסודר של משוב שמצביע על  שלא כמו ◼
ארגונים  .ורווחים , מכירותלמוצריםתג מחיר  :ברורים מהשוק 'אותות'מקבלות  חברות עסקיות

בעלי ולקוחות הערכות של  – על התפקוד שלהם משובאילו הו ,ממשלתיים מתקשים להגדיר הצלחה
    3.עמום יותר – עניין

אילוצים  לע עושים זאת בתגובה הם ,להתעדכןממשלתיים ארגונים תמריצים ברורים המעודדים  כיוון שאין
 ארגונים כופים על 5לאומיות-הצטרפות למסגרות ביןאו  4בסביבה החברתית כלכליתשינויים  לדוגמה .חיצוניים

  .לחפש לקוחות חדשיםממשלתיים 

  לקוחותו בעיותאחר  יזוםחיפוש 
שירותים לקבל  םיפוטנציאלימלקוחות  ותהמונע לחפש בעיותהיא להתעדכן  ממשלתיים ארגוניםל אפשריתדרך 

 .נותפתרולהן  למצואו ממשלתיים

                                                 

, מדענים דעתועליו עומד תומס קון. לששינוי הבלתי פוסק בקהל הלקוחות של הארגון דומה לשינוי הבלתי פוסק במציאות ה   1
מצליחות לתאר אותה בצורה שלמה.  אינןלעולם  הןומסגרות פוליטיות מנסים להסביר את המציאות באמצעות פרדיגמות אך 

,  אוניברסיטת תל המבנה של מהפכות מדעיותס ברגע של משבר. קון, ת.ס.,בין הפרדיגמה למציאות נוצר תווך הולך וגדל שקור
 .1977אביב,

היעד של  לא הוגדרו כקהלהם ביקורת ישירה על הטיפול בסוגיית המסתננים מאפריקה משום ש סופגלדוגמה: משרד הרווחה לא   2
   . Ynet ,19/02/08אריסון, ר. "הפליטים נפלו בין הכסאות, אז הקמתי מקלט", המשרד.  

אתר . ר': האוכלוסיות עליהן הוא מופקדבקרב  מחקרים שונים על מנת להעריך ולתכנן את פעולותיולדוגמה יוזם  משרד הרווחה  3
 .משרד הרווחה

בקביעות בעקבות  )משקיעי חוץ( שינתה את קהל היעד שלההיא  .(EDB) המועצה לפיתוח כלכלי חברתי בסינגפורדוגמה טובה היא   4
  .המועצה לפיתוח כלכלי וחברתי בסינגפור :מסמך ראות 'ראת סינגפור.  ושפקדמשברים 

לבעלי עניין לפנות והעיסוק ארגונים ממשלתיים נדרשים להרחיב את תחום  OECD-במסגרת תהליך ההצטרפות של ישראל ל  5
וק מדיניות סביבתית כל מדינה חברה צריכה לחוקק ח OECD-דוגמה בולטת היא תחום איכות הסביבה. לפי המלצות האחרים. 

הצטרפות ישראל –נייר עמדה ר': עזריה א. התייחסות לנושאים סביבתיים בכל תהליך קבלת החלטות ממשלתי.  לאומית שעיקרו
 .2007, אדם טבע ודין, אוגוסט OECD-ל

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1034
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3508359,00.html
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/Knowledge/ResearchAndEvaluation/
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/Knowledge/ResearchAndEvaluation/
http://www.edb.gov.sg/
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3239
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3239
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3239
http://www.iued.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/oecd(1).pdf
http://www.iued.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/oecd(1).pdf
http://www.iued.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/oecd(1).pdf
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  6.שירותהשל או התאמה זמינות חוסר ו יגיאוגרפשפה, תרבות, מרחק : בעיותקיימים סוגים רבים של 

 מזוהיםשלא לקוחות ו 7הםמ שהתעלמולקוחות : אלו בעיות בשל אינם מתגליםם יפוטנציאלישל לקוחות  שני סוגים
  8מיוחדים.צורכיהם ה

בשלב  9בעיה שמונעת מהם לקבל שירות. מתמבררים האם קייולקוחות פוטנציאליים  יםמאתרהיישוג תהליך ב
  .שאותרוללקוחות  ספק שירותלפתור את הבעיה ולכדי השני נדרשת התארגנות 

ממשלתי לשמור על  ארגוןאפשר למצירופם למערכת לו םיפוטנציאלילקוחות לאיתור תדיר מנגנון הפועל  מיסוד
 10.יעדיו השיג אתול רלוונטיות

 

 סוף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
נשים שהפתרון לשיעור ההשתתפות הנמוך של דב לאוטמן וח"כ דב חנין  טענו בכנסת בדיון על מצב התעסוקה של נשים ערביות              6

נשים המבקשות לעבוד  חוסמת את יציאתן לעבודה שלתחבורה ציבורית לעבודה מחוץ לכפרים. ואולם  תןערביות טמון ביציא
 של הועדה לקידום מעמד האישה. 105פרוטוקול מחוץ כפר. ר': 

מגזר הערבי. לדוגמה בחקרים מראים שהכלים הפיננסים המקובלים במשק המיועדים לתמיכה בעסקים קטנים מוגבלים למדי מ          7
עסקים ערביים רבים מתקשים להשיג את המימון הבנקאי הדרוש להרחבה של העסק לגודל בינוני.סופר מ., שנל י., חסמים בפני 

 מרכז לחקר החברה הערבית בישראל.פיתוח כלכלי במשק הערבי בישראל, ה
 םהייחודיימכיר בצרכים משרד החינוך בעבר תלמידים רבים עם הפרעות קשב אובחנו בטעות כסובלים מבעיות התנהגותיות. כיום   8

. יצחק ג. משרד הבריאות מסדיר זהמשרד הבריאות החליט לאחרונה להסדיר את הטיפול בקהל יעד "חדש" של תלמידים אלו. 
 .NFC ,17/05/08קשב וריכוז,  אבחון

מדיניות פיתוח נכונה מציג שיטה לזיהוי ן מאוניברסיטת הרוורד שרעיונותיו של פרופ' ריקרדו האוסמתפיסה זו מתבססת על    9
"חינם". לדוגמה: חברות נותנות ש מידעלזהות חסמים המעכבים את התפתחות המשק על ידי פענוח  אפשר פי האוסמן. ללמדינות

סיבות המשותפות לכולן שמנעו המהן   בחון ול במיזםיש לאתר את החברות שהחליטו לא להשתתף ה פארק תעשיימדינה בונה אם 
אבחון , מרחב המוצרים: ר' בנושאלתוצרי ראות  מדיניות כלכלית יעילה יותר. כך ניתן לזהות חסמים ולהתוות. מהן להשתתף

 .צמיחות

Hausmann, R., Rodrik, D. and Velasco, A, (2004) “Growth Diagnostics”, Harvard University. 
ראשית זוהה קהל יעד שנזקק לסיוע )יצואנים   .של משרד התמ"ת 2פי  200היא יוזמת תוכנית ליישוג אחת הדוגמאות הטובות    10

שתתמקד לאחר מכן הוחלט להתוות לאותם יצואנים תוכנית ו דולר( לשני מליון אלף 100בינוניים מהפריפריה בעלי מחזור בין 
היצוא של אותם  כפיל אתלהמטרת התוכנית היא  להם: קשיי חדירה למדינת היעד והעדר כלים מקצועיים. םהרלוונטייבחסמים 

 משרד התמ"ת.  אתר :'רחודשים. לפרטים נוספים  36יצואנים תוך 

http://212.235.5.230/protocols/data/rtf/maamad/2008-01-29.rtf
http://212.235.5.230/protocols/data/rtf/maamad/2008-01-29.rtf
http://212.235.5.230/protocols/data/rtf/maamad/2008-01-29.rtf
http://www.reut-institute.org/Event.aspx?EventId=1&EventArticleId=0
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2266
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2877
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2877
http://www.google.com/search?q=%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94+%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D+%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8+%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA&rls=com.microsoft:en-us&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
http://www.export.gov.il/_News/Item.asp?CategoryID=12&ArticleID=20131&SearchParam=200
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