
 
 
 
 

 
 

 הכנה לפגישה עסקית –דף עבודה 

 בדיקת כדאיות: .1

 האם הפגישה מקדמת את המטרות, היעדים והצרכים שלי ושל העסק שלי? 

 העסק שלי: י ושלשלוהצרכים היעדים המטרות, 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מהי מטרת הפגישה? .2

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 תוצאות הפגישה: .3

 מהן התוצאות אותן ארצה להשיג בפגישה?

 מה חשוב לי יותר ומה פחות? –במידה ולא אשיג את הכל 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 הגדרת מסר מרכזי: .4

 זי אותו ארצה להעביר בפגישה?מהו המסר המרכ

מהו המסר המרכזי שארצה שיהדהד  –במידה והפגישה לא תסתיים בסגירת עסקה 

 בראשו של הלקוח גם לאחר הפגישה.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 נושאי הפגישה: .5

 ישה הבאה.על מה אדבר בפגישה הזו ועל מה בפג

 איך אגיב אם הצד השני יעלה נושאים נוספים/נושאים שלא ארצה לדבר עליהם כעת.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 :בדיקת אלטרנטיבות לפגישה .6

 מה האלטרנטיבות הקיימות בשוק. –במידה ולא תצלח הפגישה/המו"מ 

 פגישה הזו חשובה.עד כמה ה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 :ים והאינטרסים שלי בפגישהמהם הצרכ .7

 מה חשוב לי להשיג.

 מה יתן לי הרגשה טובה אם אשיג את זה ולמה?

 :מיפוי –מה חשוב יותר ומה פחות 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 בדיקה לגבי הצד השני: .8

 למה הן חשובות לו. – מהן מטרות הפגישה של הצד השני

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 למה הן חשובות לו. – הן התוצאות שהצד השני ירצה להשיגמ

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 למה הם חשובים לו. – מהם הנושאים אותן ירצה להעלות

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 למה הם חשובים לו. – מהם הצרכים שלו

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 למה הוא ירצה לקנות ממני?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

מתוך הרשת: לינדקאין, פייסבוק, ילדים, תחביבים,  מה למדתי –הכרות מוקדמת  .9

 טיולים, תחומי עניין:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 הובלת המו"מ  .10

 ___________________________________________את מי אני פוגש/ת?

 ____________________________האם כדאי לצרף אנשים נוספים לפגישה? 

 האם יש מישהו נוסף מי חשוב שיהיה?

_________________________________________________שמשפיע?

________________________________________________________ 

וסמך לנהל מו"מ ומוסמך לחתום על האם מי שיהיה בפגישה מ

__________________________________________________החלטות?

________________________________________________________ 

 _________________האם יהיה מו"מ מדורג )פוגשים כמה אנשים עד לחתימה(.

 



 
 
 
 

 
 

 

 מחיר?מה אני מציע ומה ה -מהי ההצעה הראשונה ללקוח .11

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 גבולות הגזרה: .12

BATNA__________________________________________________ : 

WATNA :__________________________________________________ 

 

  

 מהן ומהן התשובות שלי להתנגדויות האלו: –התנגדויות צפויות  .13

 

 התשובה שלי ההתנגדות הצפויה

  

  

  

  

  

 

 

 בדיקת כללי מידע אובייקטיביים: .14

 מחירון מקובל בשוק.

 האם יש חסמי כניסה גבוהים?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 :מי אני רוצה להיות בפגישה ואיך אני רוצה להיות -התכווננות  .15

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 

 
 

 הבאה: סיכום הפגישה והכנה לפגישה .16
 איזה הצעות הועלו בפגישה? מה אני הצעתי? מה הציעו לי?א. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

לו הצעות התקבלו ואיזה אב. 

_____________________________________________________לא?

________________________________________________________ 

על מה היו ג. 

__________________________________________________הסכמות?

________________________________________________________

________________________________________________________ 

על מה היו הפערים ד. 

____________________________________________________ומהם?

________________________________________________________

________________________________________________________ 

איזה התנגדויות בה. 

__________________________________________________נתקלתי?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

מהן התשובות שלי לאותן ו. 

________________________________________________התנגדויות?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

נושאים, מטרות, אינטרסים,  –מה הבנתי שחשוב לצד השני ז. 

___________________________________________________תוצאות.

________________________________________________________

________________________________________________________ 

איזה הצעות כדאי להציע כך שיענו על הצרכים והאינטרסים שלי של הצד ח. 

____________________________________________________השני.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

איזה מסר חשוב לי להעביר לצד השני בפגישה הבאה  ואיך אני אומר ט. 

_____________________________________________________אותו.

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

**כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן. אין להעתיק או להעביר מסמך זה לאדם 

 אחר מבלי לקבל אישור בכתב ממחברת המסמך***



 
 
 
 

 
 

 

 


