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למנהלים ומקבלי החלטות / אברהם רכטשפראזורמנהלים

על  לו  שמשלמים  במקרה  רק  מעבודתו  עובד  להשעות  ניתן 
ימים אלה.

לעומת זאת, ניתן להשעות עובד ללא תשלום בתנאי שהעובד 
יקבל על כך הודעה בכתב שתכלול בקצרה את הנימוק להשעיה 
מתי  אחרות,  במלים  או  מושעה,  שהוא  הימים  מספר  את  וכן 

מסתיימת ההשעיה ועליו להגיע לעבודה להמשך הבירור אתו.
לא  שיידעו  כדי  השכר,  ליחידת  לעבוד  צריך  המכתב  העתק 

לשלם לו כל תשלום בתקופת ההשעיה.

בקיצור, ללא סיבה טובה אין הצדקה להעניש עובד ולשלול 
ממנו יום עבודה.

התפטרות בזמן ריב עם הבוס - האם היא בתוקף?
תקפה  כהתפטרות  תיחשב  לא  דריתחא  בעידנא  התפטרות 

וחשוב מאוד לחזור ממנה, הכי מהר, לאחר שנרגעתם.
תיחשב  היא  מההתפטרות,  החזרה  את  יקבל  לא  הבוס  אם 
בשל  לעובד  שמגיעות  ההטבות  כל  עליה  ויחולו  כפיטורין 

פיטוריו.

שולחן מנהלים
להטמיע את החדש בישן

כלי הכרחי לניהול השקעותיך מעבר לים הוא פתיחת חשבון 
בנק בארה"ב.

מספקת  אמריקאי  בבנק  חשבון  בעזרת  שוטפת  התנהלות 
הבנק  מערכות  בעזרת  הכספים  ויסות  יכולת  ובראשונה  בראש 
חשוב  כמובן  יותר.  טובה  ובקרה  שליטה  יכולת  ובכך  השונות, 
לפתוח את החשבון בבנק יציב, אשר מספק את כלל השירותים 
פנקסי  אשראי,  (כרטיסי  לים  מעבר  החשבון  לניהול  הנדרשים 
צ'קים בנקאיים, יכולת העברות כספים בטלפון, בנקאות פרטית, 

בנקאות און-ליין ועוד).
נוכחות  ללא  החשבון  את  לפתוח  ניתן  האם  השאלה,  נשאלת 

פיזית שלי בארה"ב? האם זה חוקי? והאם זה באמת בטוח?
ברחבי  בנקים  שלל  נכנסו   Patriot act-ה חוק  עדכון  לאור 
מונעת  ואף  מקשה  אשר  בירוקרטית  מגננה  של  לסוג  ארה"ב 
מלפתוח  בארה"ב  בנדל"ן  משקיעים  אשר  ישראלים  מרבבות 

חשבונות בנק.
נציין כי החוק אינו מונע מאותם משקיעים ישראלים לפתוח 

המשקיע  לפרופיל  המתייחס  סעיף  הוספת  למעט  חשבונות, 
וכיאה  כה.  עד  נדרשים  היו  שלא  נוספים  מסמכים  וקבלת 
ואלו  לחומרה,  נלקחה  הגדולים  בבנקים  הפרשנות  לאמריקאים, 
נוכחות  (ללא  לישראלים  בארה"ב  בנק  חשבונות  מלפתוח  פסקו 

פיזית) בדרכים המקובלות.
המכובדים  הבנקים  רוב   - בהליך  הבטחון  רמת  מבחינת   
 Federal Deposit Insurance-ה על-ידי  מבוטחים 
אמון  את  לקדם  דואג  אשר   ,FDIC בקיצור  או   ,Corporation
הציבור במערכת הפיננסית ולבטח פיקדונות בבנקים ובמוסדות 
נוספים בלפחות $250,000 לכל אינדיבידואל, במקרה של חדלות 

פירעון המוסד.
אם כן, הכדאיות נשארה בעינה, וכך גם חוקיות התהליך.

ייפוי  ממתן  התחלפה  אשר  הביצוע  בדרך  הוא  הגדול  השינוי 
אישיים  קשרים  להפעלת  למיניהן,  שיטות  ועוד  נוטריוני  כוח 

בבנקים לוקאליים.
*הכותב הוא מוטי בן ששון

פינת ייעוץ

אחד  כשלכל  פעם, 
בתיק,  מחברת  היתה 
באמצעות  לכתוב  נהגו 
מחברת   - כלים  שני 
השנים,  במהלך  ועט. 
להתחיל  העדיפו 
במקלדות,  להשתמש 
אלו  נשארו  אך 
לעט  אמונים  ששומרים 

ולמחברת.
מביננו  אלה  עבור 
הישן,  את  שאוהבים 
מרגישים  אבל 
להתקדם  שצריכים 
את  הכירו   – החדש  עם 
 .Digital Note Taker
הוא נראה כמו עט, אבל 
בעט  מדובר  למעשה 
מה  כל  לשמור  המסוגל 
על  תכתבו  או  שתציירו 
על  ישירות  הנייר,  גבי 
לאחר  שלכם.  המחשב 
כל  הכתיבה,  או  הציור 
לעשות  שעליכם  מה 
המקלט  את  לחבר  הוא 

המידע  את  ולהוריד   USB כבל  באמצעות  שלכם  המחשב  אל 
השמור.

תמורת  לרכוש  ניתן   ,Mac ועם   PC עם  העובד  העט,  את 
מאה דולר.

האם מותר למעסיק להשעות עובד מעבודתו?

פתיחת חשבון בנק בחו"ל ללא נוכחות פיזית 

כדאי לדעת

מוגש על ידי יהושע הס ליווי עסקי, מלווה עסקים לצמיחה במגזר הדתי והחרדי
Shuki34@gmail.com

סדנא כתובה לייעוץ עסקי

פרק רביעי: 

"ירדתי במחיר מעל ומעבר, בסוף 
הוא ביטל - ואני מרגיש מתוסכל"

של  סיום  לקראת  "הייתי  וסיפר:  לקוח  אלי  פנה  מה  זמן  לפני 
בסוף  לסגירה.  הולך  שזה  הרגשתי  אבל  קל,  היה  מכירה. לא  פגישת 
עוד  תעשה  הכסף.  עם  לי  אבל קשה  מעוניין,  אני  לי:  אמר  הלקוח 
לי  היה  גדולה, אבל  הנחה  לו  עשיתי  ככה  שגם  האמת  הנחה.  קצת 
קונה  שהוא  בסיכום  הפגישה  את  סיימנו  הסכמתי.  אותו.  לאבד  חבל 
לא  ובעצם  התחרט,  הוא  ופתאום  התקשרתי  מחר. למחרת  ומשלם 
שאני   – גרוע  והכי  אותי.  ניצל  שהוא  הרגשתי  רע,  הרגשתי  רוצה. 
כבר יודע שבעוד כמה חודשים הוא יחזור, ויקח את ההנחה כמובנת 
לא  איך  חשוב  והכי  זה?  עם  עושים  מה  הסכמתי.  כבר  הרי  מאליה. 

מגיעים אליו שוב?".
הסיפור הזה מרגיז באמת, וקורה לא מעט פעמים, אבל יש בהחלט 
דרך למנוע אותו מראש – ואפילו להפוך אותו למנוף לסגירת העסקה 

מהר יותר. 
לי  תן  כלומר,  סגירה.  – הנחת  קוראים  ביקש  שהלקוח  להנחה 
הנחה, ואני אסגור איתך את העסקה. זו דרך לגיטימית לסגור עסקה, 
אליה,  הגעת  אם  אבל  כדאית.  היא  תמיד  לא  אם  גם  נפוצה,  ומאוד 
יש כלל אחד שאתה חייב ליישם, והוא נקרא: מוגבלות. תמיד, אבל 
תמיד, ההנחה צריכה להיות מותנית בביצוע העסקה (תשלום או חוזה 

חתום) – או במקום, או בתוך זמן מאד מוגבל.
לו  לתת  אפשר  הכסף,  את  לארגן  או  להתייעץ,  צריך  הלקוח  אם 
זמן – אבל קצוב. זה יכול להשמע כך: "המחיר של המוצר או השירות 
את  תבצע  אם  מיוחד,  באופן  אבל  המחיר.  זה  ש"ח.  אלפיים  הוא 
תקבל  וזה –  זה  יום  עד  כלומר  מעכשיו,  ימים  שלשה  בתוך  הרכישה 
הנחה נוספת של מאתיים שקלים. אני לא אוכל לתת את ההנחה הזו 
לבסיס  תהפוך  שההנחה  האפשרות  תיסגר  כך  יותר".  מאוחר  במועד 

למו"מ הבא (מה שמזכיר קצת את המו"מ המדיני).
יש כאן גם רווח נוסף, פסיכולוגי: האחריות לקנייה, או יותר נכון 
הוא  אם  הלקוח.  אל  מהמוכר  מועבר  העסקה,  לביצוע  האינטרס   –
אין  שם  הקודם,  למקרה  בניגוד  משהו.  לעשות  עליו  בהנחה,  ירצה 
ללקוח בעצם שום סיבה למהר. לכן המוגבלות חשובה לא רק בהנחת 

סגירה, אלא בכל עסקה. 
של  המחיר  כידוע,  כלכלית.  הצדקה  גם  יש  בזמן  מוגבלת  להנחה 
כל שירות או מוצר מגלם בתוכו גם את המעטפת – העיסוק בשיווק, 
ניהול, שירות וכדומה. לכן זול יותר למכור למי שמחליט מהר מאשר 
אפשר  הזה  הרווח  את  לב.  תשומת  יותר  ודורש  לאט  שמחליט  למי 

לגלגל אל הקונה הזריז, וכך שני הצדדים מרוויחים. 
לסיכום, ההנחה היא כלי לגיטימי לסגירת עסקה, אבל כדאי מאוד 

להגביל אותה בזמן. כך היא תהיה יעילה וגם נכונה לשני הצדדים. 
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