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לכל מי שעוסק בשינוי ואי-וודאות 
תהיה הרבה עבודה בשנים הקרובות
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לשם מה?

ƒ הבנה ש'עלינו על משהו'

ƒ ביסוס הקטגוריה

ƒ כדי לקדם אג'נדה צריך לעבוד בגדול

ƒ הקהילה כמגבר וכחממה


