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אנא רא1 כל אחד בעניים.
ו

ו
טל- אנא רכז תשובות מכולם 1שלח ל1 מי'ל אתד מחגז. אבקש לא להשיב לי במיילים נפרדים. ?

רן - מר: יש שני עניינים, האחד הוא ה0יור עם אלי. השני הוא פ.ע. שסוכם שנקיים עם עדי. אני רציתי לקיים אה ה9.ע. 1אז
ביקשת ממני לשבת איתו ק1דם לבד. ומאז זה לא קורה. לא הפ.ע. 1לא "שור הקו על הנושאים שעלו מולו בפגישה. אני רוצה

שנ0כם הי1ם מה עושים עם זה. א0ור לט להפסיד את הלקנח הזה בגלל טע!יות שלמ. רן: ידבר איתך על 1ה ביום א

?פית - חשוב מאוד לתאם מ1עד חדש ל0י1ר של אלי. - אני 'ודעת וביקשתי מנוי של אלי לתאם מחדש בא1תו רגע, חזרה עם
תשובה מאלי שיתואם רק בשב1ע הבא אחרי ש"רגע המצב. לגבי עדי יש אית1 פ.ע בלח לע!ד שבוע , מיד עם חזרתך.

יפית - למה לא תואמה פגישה.עם הכצ11ת של פאינה ורונן צור להיום? רן אומר שהוא ביקש ממך. יש לנו 0יסם איתה - והיא
משלמת לנו, לא עושים לה ניובה, שאתת לשבועיים יש פגישה של הצו1ת'ם בהשתתפ1תה ובהשתתפות ר1נן 1אנ1. יזם חמישי
הבא עלינו לטובה אני בחו"ל. מה עושים? - לא זכור לי שרן ביקש ממני, 1משום מה לא מצאתי בקשה כזו. לא ידעתי שפאיכה

היא לק!ח משלם !כשה5תלס לק"ם בא1פן קבוע פגישה אחת לשבועיים. עכשץ שכשאני יודעת זח יקרה

רן - לא מסכים איתך לנבי תיעחף הקיבוצים. אני חצה להתקדם איתם. - נכון לעבש? יש לנו הסכם איתם. 1ה יטופל בשבוע ו
1 הבא. י ? 1

א1רן - האם סגרת עם דגן את הארכת החוזה ללא הגבלת זמן?
; ההתקשרות הוארכה.

! ניהלת1 משא ומתן קצר ע0 דגן וה0כמנ1 על הארכת ההסכם באופן אוטומטי עד לה1דעה חדשה, באות! הריט"נר -
20.000 ¤ לרחדש.

חשוב להדגיש שמבחינת השירותים הניתנים מדובר אך ורק במשא ה0כם הבנייה ולא שום משא אחר.
כנ'0ה ל/1ולמ1ת תוכן כמו עתיד התמעה א1 כל דבר אחר כל עוד משא ה0כם הבףיה עדיין בטיפול. תהיה כחכה

בהעלאת הריט"נר.

נשלח אליו הסכם הארכה אותו הוא כבר אישר ואני ממתין לקבלת עותק חתום.
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התייחסות כאן: . � .
לרוב הנקודות התייחסותי ועדכנתי אותך על רובן במיילים נפרדים לדעתי.. 1

אדיר העביר סימם פגישה. אני אכתוב את הצעת ההתקשרות מחר\בסופ�יש. אתה תראה אותה קודם 1. בר אילך -
2. ח.מר- יש לי מה להציג לו, והייתי מציג את זה לף. רק שהפגישה שלט עם אפלללו בוטלה ולא נקבעה מחדש

3 פאיבה- למה אתה אומר שלא ביקשתי מיפית??? חוקא כך ביקשתי, גם מיפית וגם מטל. לטל הסברתי את הנחיצות !
של זח.

4. פורום פת- בדיוק כמו שעדכנתי אותך. כחתם� הסכם איתם לפני חודש. אבל היעדים להסכם יכתבו רק אחרי שהיא
תסיים את שאלון הלקוח והיא תדע מה היעדים. על כך - אץ לנו עדיין יעדים ובונוס הצלחה.

5. נוב מברדיסק- אין עם זה חדש. אני בפירוש ממלין1 שלא נתערב לאופיר אם הוא חושב שלא צריך לקדם את זה.
6. אורנים - אני בהתכתבות איתה על נושא בניית המכינה החדשה לערבים בוצרים, בעיקר מעלה לה שאלות שהם

צריכים להתייחס בדיון הפנימי. בשבוע הבא אני עולה אליהם להתחיל שאלון לקוח.
7. קיבוצים - באמת לא הגעתי ללכתוב להם הצעת התקשרות. זח נמצא בתעדוף נמוך ביחס ליתר המשימות (לקוחות

פוטנציאלים איתם אין לנו חוזה חתום כמו הקיבוצים, ולקוחות קיימים).
לן� שאני מחכה עוד קצת ואז אדגום אותו. 8. צו פיוס- כן עניתילך במייל נפרד על איך מתקדמים עם אסף. אמרתי-

9. צופן- לא תפסתי אותה השבוע- אנסה לשלוח מייל מחר. צריך להבין 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 לרביבו?
12. גליל מזרחי - נקבעה פגישה לאחר שובך מחו"ל.

13. טרומפלדור- למה אתה אומר שעבר עור שבוע ולא קרה כלום? אתה מתעקש על תל יוסף' אורי אמר שהוא עושה
ישיבה פנימית אצלו ביום חמישי בננשא. 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 ניסיתיאותו היום. בתחילת השבוע הוא לא ענה. אנסה שוב מחר.

15. אגייק- שוחחנו, אני מסייע להם. הם ביקשו שנעלה רע1ון מול יוסי רוזן אבל הפגישה איתו נדחית, מחר אדווח להם
את זה.

15. חדרה- נקבעה פגישה.
17. ארגון השקעות - לא יורע למה הפגישה נדחית, 1

18. חיים ביבס� צריך לברר על הפגישה שלנו עם ביבס עם יפית. אני אשאל אותה מחר. יש לי פגישה עם פולקמך
בתחילת אוגוסט, � . .
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אנא התיחסותך לדברים הפת1חים שבילנו. בירוק,
1. בר אילן - מחר אנחנו אתה מציג מצגת בעיריית תל אביב למנחם לייבה. ארבעה

̂ים חטובים: דג
א, אתה מעביר את המצגת ולא אופיר- למהלכי הם שילמו לנו כסף כדי ותעביר
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(ר / אותה. 
םלפעילות הם רוצים : אל תרחיב ותציג לידים כוספ^ ב. אני מתחנן ובניגוד להרגלך

עוד לידים - שיעבירו עוד כטף.
ג. אני חוזר על הדגש הזה - הילה עושה לט תרגיל מסריח. היא אומרת שתחדש את

החוזה בספסמבר. המשמעות היא שהיא תבקש ממר לטפל לה רק בילידי אחד או
ישכייםי ואופיר יצטרך לקדם אותם תוך שהוא מגלה שהם לידים רציניים ורחבים

מ חו4? ישל0  של העירייה כלקוח פוטנ^לי -̂ 
 אגף אחר

 פגישה עם
 לבו

7. יש
לנו- אז אפשר לחמשיר לעבוד איתם

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 ן

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 ן
ואתדרך אותו לקראת הפגישה. מעבר לכך, אני רוצח להציג בפניו בסוף הפגישה
לידים לפעילות שלנו. ולהוציא אותך מהלופ. אזדקק לגיבוי שלך. אבל מה הלירים
שאתה מציג לוי אתה זוכר את התיעדוף שהוא נתן לנו לפני חודשיים? מהו? אין לי

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

1 פאינה - אני בתקלה שם. לא הצלחתי לייצר שם תוכן משמעותי. מחר אשב עם אדיר
בנושא. למה הצוות לא מתכנס? אני מבקש ביום חמישי הבא עלינו לטובה השבוע

תהיה פגישת צוות איתה. דאג לזה. רונן ואני התחייבנו לה. לא ביקשת מיפית לכנס את
הצוות. למרות שביקשתי. שבוע הבא עלינו לטובה אני לא כאן ביום חמישי.. זה לא

רציני. מה קורה עם שלילת אזרחות לחנין 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 נובו
נורדיסק לחודש הסוכרת. אני מחכה שאופיר יחליט מה הוא עושה עם זח. אוקיי יש

חדש?

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

2. נצרת עלית - אלכס לא ענה לי. זה בד"כ קורה לו- מחר בבוקר אתקשר איל1
ואבדוק מה קורה. דאוד אמור לסגור איתו חודשיים בחמישים אלף ¤. פעל מולו

בעניין. אני מבין שלא דיברת עם דאוד.. למה?

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

קורה?
4. צו פיוס- אסף הליצן דיבר עם אהוד כלפא. אהוד סיפר לאדיר ולי שהוא ממש

המלין עלינו ואמר שאתה היחיד שיוכל להביא לו תוצאות בנושאי חינוך משלב.
מעבר לכך הוא אמר שאסף הבז מאתנו שהוא יקבל כסף תוך חצי שנה, ואהוד

אמר לו שזה לוקח בד"כ יותר זמן- אבל שהוא מאוד נהנה מהעובדה והתמורה
שלנו. (נושא הזמן שבו מקבלים כספים נובע מאח שלג,.) הוא בסדר גמור איתט

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

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

שלכם?

7. טרומפלדור - מחר אשוחח עם אורי קידר במשא. מי מרכז את הטיפול מול אות?
עח� שבוע עבר ואין כלום..

8. תל השומר -אמרת שתדבר איתו על האנדוקרינולוגיח ותעדכן אבל זה לא קרא.
מחר אשוחח איתו- זה יותר הגיוני. אדבר איתו. אמר ל5 שזה ייסגר לאחר שישוב

מחופשה. אני חושב שאתה צריך לעשות מולו מחר פעולה, כדבר על זה טלפונית. י
אני מבין שהחלטת לא לדבר איתו.. � .

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

10. מבשרת ציון - לצערי הרב עמיחי ממש לא זמיך. 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,. ו

11. אגזיק- יש להם בלאגן אטומי בנושא הבדואים הלא ממוגנים עכשיו. סיכמתי עם
סלימאן שאנחנו מחר בבוקר מדברים ואני אנסה לסייע לו. שוחחתם?

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

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

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

שהשגנו אותו. אני מאח� אוהב את שיתוף הפעולה עם רועי. מחכה לראות איזה
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 לנו פגישה ביום ד איתם. לא יודע מה הסיכויים האמיתיים.

מה קרה עם זה? למה נדחה? 1
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