
 
 
 
 

 
 

 לשיחה/פגישה עם לקוח מתלונןהכנה  –דף עבודה 

 נושא? לאיזו מחלקה זו שייך? באיזהמה הלקוח רוצה? האם יש מחלוקת? מהי?  .1
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 מערכת היחסים עם הלקוח: –מטרה בדיקת  .2

 האם חשוב לי לשמור על מערכת היחסים לטווח ארוך?
 האם מדובר בלקוח שאני מעוניין/ת לשמר?

 האם מדובר בשחקן משמעותי בשוק?
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 תוצאות השיחה .3

 מהן התוצאות אותן ארצה להשיג בשיחה.

 מה חשוב לי יותר ומה פחות. –במידה ולא אשיג הכל 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מהו המסר המרכזי שארצה להעביר בשיחה? .4

מהו המסר המרכזי שארצה שיהדהד בראשו  –במידה והשיחה לא תסתיים בהסכמה 

 חה הבאה?של הלקוח גם לאחר סיומה לקראת השי

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 מהם הנושאים של הפגישה .5

 מיפוי נושאים.

 בשיחה עם הלקוח? מה הנושאים שחשוב לי להדגיש

 נושאים שלא ארצה לדבר עליהם כעת?איך אגיב אם הצד השני יעלה 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

 מהם הצרכים והאינטרסים שלי בפגישה. .6

 מה חשוב לי להשיג?

 ומשלימים.משותפים אינטרסים      

 מה יתן לי הרגשה טובה אם אשיג את זה ולמה?

 מה חשוב יותר ומה פחות?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 בדיקה לגבי הצד השני: .7

 ן חשובות לו.למה ה – מהן מטרות הפגישה של הצד השני

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 להמשיך לקנות ממני? ולמה? עד כמה חשוב ללקוח

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 למה הן חשובות לו. – התוצאות שהצד השני ירצה להשיגהן מ

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 
 
 
 

 
 

 

 בשיחה. מהם הנושאים אותן ירצה להעלות

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 למה הם חשובים לו. – מהם הצרכים שלו

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 :אינטרסים משותפים ומשלימים

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 האם זה באמת הפתרון?(. –איך באמת אפשר לעזור לו )ירצה זיכוי כספי 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מה יתן ללקוח שלי הרגשה טובה, גם אם נחליט על הפסקת התקשרות/זיכוי כספי?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 דע:העמקת המי .8

 בדיקה ברשת: פייסבוק, לינקדאין, רשתות    

 חברתיות:    

 א. מה הלקוח עושה כיום? מה הצרכים שלו?    

 ב. חוויות מיוחדות שהעלה ברשתות,     

 איך אפשר למנף זאת למציאת פתרון מותאם.        

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



 
 
 
 

 
 

 הובלת המו"מ  .9

 ___________________________________________את מי אני פוגש/ת?

 ____________________________האם כדאי לצרף אנשים נוספים לפגישה? 

 האם יש מישהו נוסף מי חשוב שיהיה?

_________________________________________________שמשפיע?

________________________________________________________ 

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

__________________________________________________החלטות?

________________________________________________________ 

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

 

 פתרונות .10

כול/ה להציע ללקוח, כך שיהיה שבע רצון מהן והן יתאימו מגוון פתרונות אותן אני י

 לצרכים שלו.

 בדיקת פתרונות שמהוות את גבולות הגזרה שלי.

 האם אפשר להגדיל את העוגה לפתרון שיהווה הזדמנות להצלחה גדולה יותר?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

  

 ו:מהן ומהן התשובות שלי להתנגדויות האל –התנגדויות צפויות  .11

 

 התשובה שלי ההתנגדות הצפויה

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 בדיקת כללי מידע אובייקטיביים .12

 מה מקובל בשוק? ומהם החוקים בנושא?

 האם יש לי פתרונות יצירתיים לכך?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 :מי אני רוצה להיות בפגישה ואיך אני רוצה להיות -התכווננות  .13

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 סיכום הפגישה והכנה לפגישה הבאה: .14
 שה? איזה הצעות הועלו בפגיא. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 מה אני הצעתי? 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 מה הציעו לי?

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

אלו הצעות התקבלו ואיזה ב. 

_____________________________________________________לא?

________________________________________________________ 

על מה היו ג. 

__________________________________________________הסכמות?

________________________________________________________

________________________________________________________ 

על מה היו הפערים ד. 

____________________________________________________ומהם?

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 
 
 
 

 
 

באיזה התנגדויות ה. 

__________________________________________________נתקלתי?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

מהן התשובות שלי לאותן ו. 

________________________________________________התנגדויות?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

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

___________________________________________________תוצאות.

________________________________________________________

________________________________________________________ 

ו על הצרכים והאינטרסים שלי של הצד איזה הצעות כדאי להציע כך שיענח. 

____________________________________________________השני.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________אותו.

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 אחר מבלי לקבל אישור בכתב ממחברת המסמך***



 
 
 
 

 
 

 

 


