
 בהתכתבות איתה על בו^א בניית המכינה החד^ה לערבים מצרים, בעיקר מעלה לה ע1אלות שהם
 אני

6. אורנים -
צריכים להתייחס בדיון הפנימי. בשבוע הבא אבי עולה אליהם להתחיל שאלוך לקוח.

7. קיבוצים - באמת לא הגעתי ללכתוב להם הצעת התקשרות. זה נמצא בתעדוף נמוך ביחס ליתר המשימות
(לקוחות פוטנציאלים איתם אין לבו חוזה חתום כמו הקיבוצים, ולקוחות קיימים).

8. צ/ פי/ס- כן עניתי לך במייל נפרד על איך מתקדמים עם אסף. אמרתי לך שאבי מחכה עוד קצת ואז אדגום אוחו.
9. צופן- לא תפסתי אותה השבוע- אנסח לשלוח מייל מחר. צריך להביך שפז - שהוא איש הקשר שלנו במילואים.

10. תל השומר- לא שוחחתי עם קרסיק. אשלח לו מייל.
11. לוד- קיבלתי היום את החוזה. למי להעביר אותו? לציון או לרבים?

12. גליל מזרחי - נקבעה פגישה לאחר שובך מחו"ל.
13. סרומפלדור- למה אתה אומר שעבר עוד שבוע ולא קרה כלום? אתה מתעקש על תל יוסף- אורי אמר שהוא

עושה ישיבה פנימית אצלו ביום חמישי בנושא. ליאור מרכז את הטיפול מטעמנו - ואני משוכנע שלא ייצא מזה כלום
כי הקיבוץ לא יודע איך להרים את זה. למה לא להביא לאריאל? לאשדוד?.

14. מבשרת ציון - לא ניסיתי אותו היום. בתחילת השבוע הוא לא ענה. אנסה שוב מחר.
15. אג'יק- שוחחנו, אני מסייע להם. הם ביקשו שנעלה רעיון מול יוסי רוזן אבל הפגישה איתו נדחית, מחר אדווח

להם את זה.
16. חדרה- נקבעה פגישה.

17. ארגון השקעות - לא יודע למה הפגישה נדחית.
18. חיים ביבס- צריך לברר על הפגישה שלנו עם ביבכו עם יפיח. אני אשאל אותה מחר. יש לי פגישה עם פולקמן ן

1!בתחילת אוגוסט.
יו
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אנא התיחסותך לדברים הפתוחים שבענו. בירוק.

1. בר אילן- מחר אנחנו אתה מציג מצגת בעיריית תל אביב למנחם לייבה. ארבעה
דגשים חטובים:

אותה, ;א. אתה מעביר את המצגת ולא אופיר- למה? כי הם שילמו לנו כסף כדי ותעביר
ב. אני מתחנן שבניגוד להרגלך : אל תרחיב ותציג לידים נוספים לפעילות. הם

רוצים עוד לידים - ויעבירו עוד כסף.
ג. אני חוזר על הדגש הזח - הילה עושה לנו תרגיל מסריח. היא אומרת שתחדש [

את החוזה בספטמבר. המשמעות היא שהיא תבקש ממך לטפל לה רק ב'ליד' אחד
או 'שניים1 ואופיר יצטרך לקדם אותם תוך שהוא מגלה שהם לידים רציניים ורחבים.

ד. יש לנו פגישה עם אגף אחר של העירייה כלקוח פוטנציאלי - אם הוא
ישלם לנו� אז אפשר להמשיך לעבוד איתם

ו
בכל מקרה בשעה 15:30 ולא דקה אחרי אתה צריך לצאת כדי לפגוש אותי !

מתחת לבנין העירייה- אני אאסוף אותך לאוניברסיטת בר אילן - חשוב
שלא נאחר. אני מכין את הפגישה ! אוקיי מה עם הצעת ההתקשרות? מזכיר

שביקשתי לראותה קודם.
סקירת לקוחות:

1. ח.מר - יש לנו פגישה עם מר השבוע ביחד עם אפללו. מחר אשוחח עם עדי ברוק
ואתדרך אותו לקראת הפגישה. מעבר לכה אני רוצה להציג בפניו בסוף הפגישה

לידים לפעילות שלנו. ולהוציא אותך מהלופ. אזדקק לגיבוי שלך. אבל מה הלידים
שאתה מציג לו? אתה זוכר את התיעדוף שהוא נתן לנו לפני חודשיים? מהו? איו לי

בעיה שאתה תוביל את זה אבל אני רוצה ליישר קו על התכנים. האם קבעת עם
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עדי? מה הלידים שאתה מתכוון להציג לו? חשוב שיפית תתאם מועד קרוב.

א^ך,.א טבתקלר^ אשב עם-�ו  ̂.2
̂יום^ינד^^הבא-עלינו"לסובה" / ^אדימבמ/^א^למה הצוות לא מולכנכז^אניי-מבק^
השבןע תהיה פגישת�צוות/איתוח.; לאג^ה^ונך/ואני-התחייבנ^לה^לא ביקשת�� \

^
ביק^סי. "שבוע הבא עלינו לטובה יאני לא כאן, ן ̂: למרות ̂" הצוו זמיפית לכנס את

יביום. חמישייה לא רציני. מה קורה עם שלילת אזרחות לתנין זועבי?'

1. פורום פת - מחרתיים יש לי ישיבה עם אדיר וליאת על יעדים לחוזה. להזכירך, :
היעדים קושרים בסיום שאלון הלקוח זוכר האם ישבתם? הגדרתם? נחתם הסכם? ]

2. נובו נורדיסק- צחי כהן החברה שלך העביר לנו נייר עם קונספט לאירוע של כובו
נורדיסק לחודש הסוכרת. אני מחכה שאופיר יחליט מה הוא עושה עם זה. אוקיי יש

חדש?

1. אורנים - ביצעתי חיבור בינה לבין יגאל ויינר מהאגודה להתנדבות ,שלחתי לה
את המאמר של הקפיטליזם הקשוב. מה הסטטוס מולה כרגע?

̂-^חרלב1±ק5:אמק'3^ל[ קוךה ל .ענה ^עזה בד"̂כ . 2. נצרת עלית - אלכס .לא
פעל מולו י" ואבדוק מה*קורהז.דאוד.אמור ליסגור איתו �חודשיים ^בחמישים אלף ¤.,
בעניין. אני מבין שלא דיברת עם דאוד.. למה? ^

3. קיבוצים - על שולחני מונחת ההצעה שטל כתב לקיבוצים, אני מקווה להגיע
לכתוב אותה מחרתיים. אוקיי זה אצלך מתחילת השבוע. אנחנו כבר בסופו. מה י

קורה?

4. צו פיוס- אסף הליצן דיבר עם אהוד כלפא. אהוד סיפר לאדיר ולי שהוא ממש
המליץ עלינו ואמר שאתה היחיד שיוכל להביא לו תוצאות בנושאי חינוך משלב.
מעבר לכך הוא אמר שאסף הבין מאתנו שהוא יקבל כסף תוך חצי שנה, ואהוד

אמר לו שזה לוקח בד'יכ יותר זמן- אבל שהוא מאח� נהנה מהעובדה והתמורה
שלנו. (נושא הזמן שבו מקבלים כספים נובע מאח שלו...) הוא בסדר גמור

איתנו אהוד. איך מתקדמים עם אסף? לא ענית לי.
5. צופן - סמדר לא ענתה לי בשבוע שעבר והיום אנסה שוב מחר. ניסית? לא יכול

להיות שהם מושכים אותנו כך..
6. גליל מזרחי - האם דיברתי עם אלי מלכה בסוף? לא החזיר לי צלצול. מתי

הפגישה שלכם?
7. טרומפלדור - מחר אשוחח עם אורי קידר בנושא. מי מרכז את הטיפול מול

: אורי? עוד שבוע עבר ואין כלום..

8. תל השומר -אמרת שתדבר איתו על האנדוקרימלוגיה ותעדכן אבל זה לא קרא.
מחר אשוחח איתו- זה יותר הגיוני. אדבר איתו. אמר לי שזה ייסגר לאחר שישוב

מחופשה. אני חושב שאתה צריך לעשות מולו מחר פעולה. נדבר על זה
טלפונית. אני מבין שהחלטת לא לדבר איתו..

9. לוד- איך אנחנו מתקדמים, לא הבנתי ממך מה השורה הסופית? לשלוח להם
חוזה נמוך? סיכמתי איתו. נדבר טלפונית. אני מבקש שתקדם את זה לחתימה.

10. מבשרת ציון - לצערי הרב עמיחי ממש לא זמין. אני מחר אשוחח עם ראש העיר
ואתנצל על העיכוב בהעברת החוזה. אני אדבר איתו. תפסת אותו או שגם היום

לא חזר אליך? האם ניסית אותו היום? מיום ראשון ביקשתי שתדבר איתו..
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11. אג'יק- יש להם בלאגן אטומי בנושא הבדואים הלא ממוגנים עכשיו. סיכמתי עם
כזלימאך שאנחנו מחר בבוקר מדברים ואני אנסה לסייע לו. שוחחתםל

12. ניקי ליברמן - לא נקבעה הפגישה עם אלעד שמעונוביץ. לא יאומן!! לא קיבלתי
הנייר. י

13. חיים ביבס� קבעתי בלעדיך פגישה עם פולקמן. גם כאן- אני חושב שאנחנו
התפרשנו יותר מידי ובמקום להציג לו תפישה של ת.א.ר.א לבד אנחנו נתבחבש

במשך חודשים, נוציא מוצר מורכב ויפה, אבל: (1) הזמן שעובר לא משחק
לטובתנו. (2) אני לא אוהב את העובדה שחילקנו את השלל עם שותפים לפני

. אני מאוד אוהב את שיתוף הפעולה עם רועי. מחכה לראות איזה שהשגנו אותו
תוצר תייצרו. למתי קבעתם? אני רוצה לקבוע פגישה אצל ביבס כדי לחייב את

עצמנו ללוח זמנים. לא השבת לי.

14. חדרה - העברתי לליאת חומרים לקראת הפגישה שהיא צריכה להעביר להם
נקבעה פגישה?

15. ארגון ההשקעות - יש לכו פגישה ביום די איתם. לא יודע מה הסיכויים !
האמיתיים. מה קרה עם זה? למה נדחה?
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