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השיקול האסטרטגי השיקול האסטרטגי 

  הצורך בצמיחה באמצעות גידול חיצוני
 וחיצוני בתהליך התפתחות החברההשילוב שבין גידול פנימי
 בעצם לרכוש ולהתמזג בכלללמה  : 

 מוצרים  / מוצר של השלמה 
  טכנולוגיה חסרה להתפתחות 
  חדירה לשווקים חדשים

 התזמון הנכון   –הרכישה למצוא את נקודת הפיתול לעיתוי
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נהול הסיכונים נהול הסיכונים 

  מה יכול להשתבש

 ומתן מענה לכל אחד מהם  מהם הסיכונים שברכישה

  מה יכול להשתבש

 ומתן מענה לכל אחד מהם  מהם הסיכונים שברכישה



האספקט התרבותי והמשאב האנושי  האספקט התרבותי והמשאב האנושי  

 הגדול האתגר  –האספקט הגלובלי מול הלוקאלי

מודל ה- IQ    הגלובלי כנגזרת מהמרחק

   היתרון והחיסרון הישראלי -השפעת התרבות המקומית

 חיבור מנהלי החברה הנרכשת לחברה 

  ההבנה כי מנהלי החברה הנרכשת איבדו את החופש
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פיננסים פיננסים 

מניות  , חוב, כסף: מימון הרכישות
 איך מציגים לשוק ואיך השוק יקבל   –הרכישה בעיני שוק ההון

משתנה עם המגמות בשווקים   –אותה 
 תפקיד   –אך לא בלעדי , כלי חשוב והכרחי –הפיננסי הניתוח

 האינטואיציה בשיקולים הכלכליים  
 המאזן הממוזג והתזרים  , העסקיהמודל 
  שיקולי המס הגלובלי
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תפעול וסינרגיות תפעול וסינרגיות 

  שיקולי מיתוג 

  רציונאליזציית מפעלים 

 סינרגיות מוצרים 

 סינרגיות שווקים 

 שווה יותר משתיים ואיך עושים זאת 1+1האם 
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PMIPMI

 פיננסים ו :  הם, התחומים שיש למזג מידשני- IT 
משאבי אנוש  : לאחריהם

שווקים , תהליך מובנה של סינרגייית מוצרים: כ"ואח
אתרים והנהלות  , ורציונליזציית מפעלים
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כמה טיפים להגדלת הסיכוי לתוצאות טובות יותר כמה טיפים להגדלת הסיכוי לתוצאות טובות יותר 

  חשיבותה של מתודולוגיה מובנית ותהליכית להצלחת המהלך 
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ואחרים  טכנולוגיה , סביבה

 הצגת הרכישה לדירקטוריון וההכנה לפני

 צוותDD וצוות אינטגרציה

מ "תהליך קבלת ההחלטות בצמתות השונים במו
 פ  "שבכתב ובעהשימוש המשולב בתורה

 מ"לסגת בכל שלב לפני אחרי ובתהליך המוהיכולת
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) 2(יותר כמה טיפים להגדלת הסיכוי לתוצאות טובות  ) 2(יותר כמה טיפים להגדלת הסיכוי לתוצאות טובות 

 תיוג   ו שימוש ברשימות- Templates
אתגרים  , התהליך עצמו, מטרה או יעד: לכל פרויקט רכישה יש להגדיר

וקשיים ותוצאה
 בתהליך קיצורי דרך ,  תהליכיתאו קשיחות גמישות  -של התהליך חשיבותו

הוא קצר וקצר הוא ארוך לפעמים ארוך  –
 אתרי החברה  / חשיבות מראה עיניים מקרוב וביקור מקדמי של אתר

הנרכשת 
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האם בתהליך  , אחת השאלות הנשאלות היא
מובטחת הצלחת  , שבו עושים הכול לפי הספר
? הפרויקט 

. לא: היאהתשובה 
אנדוגניים ואקסוגניים משפיעים על גורמים 

התהליך ומה שחשוב הוא להבדיל בין גורמים 
שבשליטה ואלו שלא
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Begin with the end in mind  

ויזואליזציה   –לראות את הסוף ולתכנן לאחור 
וטכניקות ניתוח ותכנון

הצלחה  מחצי היא יותר נכונה חשיבה דרך 
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תודה רבה  תודה רבה  


