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בושא ! . �� . משימות רך י£# :

אהלן ע1בד,

הייתי קצת בהלם מהמייל ששלחת. משתי סיבנת עיקריות.

1. מיקח מאנגימבט - ירדת לרמת הסגמנט בגל לק/ח. האם השינוי הארגוני ב1טל? חוצמזה- רוב הלידים שהעלית לא

רל11נט"ם למה שאני מקדם כרגע מול הלק1ח. אם ה"ת קורא את סילום הפגישה עם נ0"ל - ת"ת מבין שהכי1ונים כרגע
הם לא בצירים דיברת עליהם.

מעבר לכך- אץ לי או לכל אדם סביר אחר יכול* לנהל כ'יכ הדגה לידים. עב!ר כל לק1ח יש שאלון לקוח ושלושה-
ארבעה לידים מרכזיים.

2. פוטנציאלים - אנחנ! נמצאים באינפלציה של לק1ח1ת . ישבנו בשיחה בשב!ע הבא - ו10כם בה שני דברים.

3. מדעיות כניסת לק1ח1ת - לא לוקחים לקוח1ת שמשלמים מעט (ה'1ת ויש לנ1 אינפלציה במ0י הלק1ח1ת+המ1ן 1

לידים פוטנציאלים). יתרה מכך- 0יכמנ! ששניים מהלקוחות שנמצאים על 'הכוונת שלנו1 - צו פ'ו0 + מבשרת . /
לא יכנסו לתא.ר.א. צ1 פי01- נדחה את ההצעה שלהם + מבשרת תהיה עם עופר לא1פמן.

אתמ1ל הבנתי שסיכמת עם צ! פי01 על 12,000 ¤...

6. אנחנ! מקפיאים לקוחות שלא נמצאים לקראת יסגירהי - ועגשי! אתה שואל אותי על לקוחות שלא הי1 בשלב
הסגירה כמ1 גליל מזרחי + פרזנטנם? שאול גולדשטיין?

למה אנתכו חורגים ממה שסוגם? (אג] זורם אתך- אבל צריך רק לחשוב)

בכל מקרה,

להלן התייחסות לכל הנקזחת:
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שבנו על הלקוח הזה פעם אחת, שיםד^יבמזשה שרוב הדברים שרשמת כאן לא -לא י באופו כללי 1� בט"ל-
רלזונט"ם לעבודה שלי איתם.

יש לידים אחרים לגמר* מול נטל- חיבור שלהם למרכז שלטון מקומי. לקרנות העזבומת של הב0"ל, .בניית
מצגת ארגובית והמשר שאלון לקוח- היבלת את סיסם הפגישה עם א1רלי?????;

א. מה עם הכנת מסמך בט"ל ל0י1טת המחליטים של משרד הרווחת לא1ר צ1ק איתן? אי1 דבר כזה- לא

התבקשתי ואנ< לא הולר לכת1ב להם טיזטת מחליטים. למה? כי זה לא י7זרה- מה שיקרה זת שגנסה

להיכנס ל0י1טת המחליטים הק"מת. אני מחכה לשיחה שלר עם 0ילמו. אם השיחה לא תתקיים היום.
אפעל בערוצים אחרים.

ב. מה עם קידום הפ1"ה ל0 שר האוצר על מרכז חוסן 1טיפול מולם בנושא הטיפול בטרא1מת בבניה מחדש
של הקהילה בעוטף עזה? גם כאן- אין דבר כזה. לא תהיה פניה ל0ג* השר עד שלא נהיה מ1כנים עם

הקיב1צים.
ג. מה קורה עם הפגישה של בט"ל ותק"צ לבדיקת שתיפ? תתקיים ב0וף החודש.

ד. האם קידמת קשר בין גילה גמליאל מועדת הכספים בקשר לבט"ל? מזכיר לך שסיכמנו שנפעל מולה
בהקשר של ועדת הכספים? לא. לא קידמתי.

" ה. דיברת עם דינה מאשדוד לגבי הכנסת נטיל לאשדוד? מזכיר לך שסוכם שיעשה מאמץ לחבר אותם גם
לפית רח1בות והרצליה? (1) דינה לא ענתה לי. (2) אנשי הקשר בהרצליה ורחובות אמר! ל' שאין להם

עניין בשלב זה.
ו. לא קיבלתי ממך מייל לשלמה מור יוסף בעניין מציינג עם פעילויות נט'ל- לא קיבלת כי לא סיכמנו. אנחנו

עדיין לא לומדים את הארגון גמסתבר שיש להם כבר מאציעג.
ז. מה קורה עם העני] של העולים מחבר העמים של נ0יל בב"ש? המשא הסתדר.

2. פאיבה - השבוע התמקדנו בנושא התניות+ בנושא פתרון לבעיית גן הילדים של שגריר ב"לורוס (בחיי)
וכתיבת מאמר שלה בנושא התמיכה בדחם גם באזור שגרה.

א. מה עם קידום הצעת חוק ממשלתית לפאינה בנושא הסדרת החניה? תקוע אצלם
ב. מה עם אישור קו עם פאיבה ביחס לפניה לי!"ר.הכנ0ת לקיים דיון בנושא אנטישמית 1ביח0 ל1עידת

יהדות העולם שתבונס בישראל ב13שא אנטישמיות? קיבלת את הפניה? את הפרטים? מה השלב הבא?
לא קיבלתי את הקניה, הם מחכים שיו"ר הכנסת יחזור

ג. מזכיר לך שצריך לתאם פגישה של פאינה עם יהודית רקאנטי ואורלי גל בהמשך להכרות שעשיתי ביביהן
במשת�ץוכר. מכיר. בטיפול.

3. ל!ט1 - המשך מעקב אחר פגישת גליה רון 1א0ף טלמ!ן בעניין תוכנית הסימולטורים - הם ע1ד לא בפגשו.
גליה מתתנת את הבת שלה בתחילת שבוע הבא, הם ייפגשו לאחר מכן.

4. נא "להציק" למיקי ל"ברמן שישלח מייל בנושא הד'מנציה - כבר הצקתי פעמיים כולל שיחה עם המזכירה
שלו שתוודא שקיבל את המייל.

5. איך מתקדמים עם התנועה לאיכות השלסון? שאלה מצויינת. להזכירך - שמת לי ברק0 עקרוני- למרות
שאני חושב שמדובר במהלך יפה. הסמנכ"ל שלהם שאחראי על הכנס נמצא כרג!ג כה/פ&ה. האס ז הב

. 6. איך מתקדם העניין עם פרזנטנס? לא מתקדם. לא ה1צאנו להם הצעת ההקשחה. זה נמצא בעדיפ!ת נמוכה.

7. מה קורה עם האשכול ברמת הגולן? נורית מסמסה את הפגישה אתנו. אני מתקרר מהם. יש לג1 מספיק 1
לידים בלעדיים.

8. הבימה -
א. תיאום פגישה של אח�ליה ומנתם ליבה מעיריית תא בהשתתפותך הפגישה מוכנה.

ב. להכין ל1 מייל לראובן פינסקי לבקר בהבימה לטובת הקמת מוזיאון התאטרון הראשון בישראל אני אכין
לך. אבל לא כדאי אחרי שאלון הלקוח?

9.. האם בדקת עם ישראל פרץ את בקשתו לה&גש איתי יחד עם שלמה אלנקוה יו'ר ארג!ן נס ישראל? בדקתי-
אנחנו צר'כ!ם לדבר על זה. אין להם גרוש לשלם לנו. ליאת כבר ישבה אי.תו נהוא מתעקש להיפגש איתך

אצלו. אני מתכנן להתקשר אילו ביום א1 ולומר לו שזה לא עומד על הפרק. 1
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, קראת לי לאדיר  לא דיברת איתי על המשך כתיבת תוכנית אסטרטגית למגילות. אנ̂�סןחחאיתי. דיברנו
.10

ואמרת שאני לא מתע0ק בזה. (אבי טועה?) - כעקרון אנחנ! נפגשים עם מ!צ* כדי לעבור בעי1ן על התכנית.

11. מזכיר לך לודא שפרופי אסף מידני יוצר 7ןשר בינינו לבין נעמי חזן מהקר* החדשה לישראל. מידבי תן עכשי!
חזר מח1"ל. אתקשר איל! בראש!].

12. תתאם פגישה עם חנן ר1בי\ כדי לדבר על בחינה ראשונית של פתיחת סניף תארא ביר1שלים תואמה !

1 בר אילן. שוחחנו- האוניברסיטה 13. עדכן אותי לאחר שיחתך עם מו0י משען בנ!גע להתקשרות עם אוני

בהדממה - הוא ביקש לדבר בתחילת ספטמבר. י -

14. מזכיר לך שגזבר העיר אריאל שהוא תושב ירכא ביקש לקשר אותנו לראש המ1עצה כלקוח פוטנציאלי (טל ?

מנהל את הקשר עם הגזבר) - חשבתי ש'1רדים מזה? זה מה ש0יכמב1 בפ.ע לפני שבוע"ם. אם זה חחר
לפרק אצור א'תו קשר בהקדם. עמדתך?

1

ושל רועי פ1לקמן אצל ביב0. מזכיר שהעליתי גם את משא בטח11 האזרחים 15. המשך ק'ד1ם הפגישה שלנ1
ביש1בים כאופציה. מזכיר לך שאמרנו שזה א1קיאנ01 אדום - כל הרשויות מנ0!ת לקדם את זה. 1

16. היכן עומד הענין עם אביטל בלונדר שזכתה במכרז של האית1ד האירופי בל1ד? אץ לי מושג על מה אתה
מדבר.

17. האם קיבלת מאורלי ויהודית חומרים לפניות שלך למיק1 ליברמן 1שוקי שמר לגבי שתיפ? לא קיבלתי- כי הן
סע! ויש לקופת חולים כללית שיחתים בנ1שא 0רא1מה (הן ירדו מזה). אני מקפיא את הליד הזה עד להצגת

התכנית הא0נ1רטגית שם נבחן את נ!שא השת"פ עם כלליתץ

18. מה קורה עם הפניה שלנו למושב בכנ0 שדרות? לא קיבלנו תש1בה בגלל המבצע.

19. מה קורה עם עופר פרי ומייקל הלף? לא יודע, פעם אחרונה שבדקתי - הם מתקדמים לאט לאט.

20. תרשום לך לפגישה שלנו עם עדי ממר להציע להם את מודל יטבעי. רשמתי.

21. אבי לא רוצה לוותר לתקצ בנושא השתפ עם עופר פרי והתעשיות הקיבוציות. אנא דבר איתי על כך. אוקי.

22. אנא העבר לי עותק של מודל סבע אנ1 צריך להעביר לסמנכלית אינגול. אני על זה- אבל תקבל רק בשבוע
. הבא כי כל היום יש פגישות.

23. ממתץ לקבל ממך סיוטא חדשה של הצעות ההתקשרות שלבו. אני ממתין לקבל הצעה מגור.

24. מה קורה עם ני1זל0ר תארא? בהמשך לפ.ע שלנו - אין נ'1זל0ר כי אין לי זמן לטל בו.

25. האם יצרת קשר לתיאום מהלך המשכי עם שאול גולדשטיין? לא- ס'כמנ! ששאול גולדשטיין עומד לעוף
מהרט"ג ושכרגע אין מה להשקיע ם כלק1ח פוטנציאלי.

26. מ0מן לך ני בנושא אסגורסגיית החשיפה שלי בפני פורומים, כנסים והרצאות.. אנחנו לא מקדמים את זה
וחבל. נכון -ככה זה כשמטפלים בלקוח1ת פ!טנציאלים 1בלקוחות רגילים.

27. אורנים -
א. מחברים אותם לכנס ה7ן"מ1ת באשדוד? חשבנו שהם יהיו המנחים המקצועיים. לא- הם כרגע בחופש,

ואנהם בשלב השאל1ת לקוח.
ב. חשבמ גם על שתפ עם ת"א בנושא הזה במסגרת עיר עולם - נכון, זה יישקל במסגרת התכנית

האסטרטגית. אני ממליץ - שהתכנית תהיה ממוקדת 'ותר מ-10 רעיונות לא קשורים (תל אביב-אשדוד-
ק"מות וכיובי)

ג. האם קיבלת מהם את מ0מך החזון? כן - קיבלתי. מ0מך מרש'ם ביותר. העברתי לך א1ת< לדעתי.
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