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רקע.
הספרות והידע הנלמדים על רכישות ומיזוגים רחב ומעמיק אך עוסק בעיקר ,בתהליכי יצירת העסקה,
ה ,Due Diligence-שלב ה Signing-ועד שלב ה.Closing-
השלב התכנוני לקראת יישום והטמעה ובעיקר ,ביצוע האינטגרציה בין אם ברכישה או מיזוג בין
חברות ,הם בסופו של דבר הגורמים הקובעים האם העסקה נכשלה או הצליחה.
נושא זה יהיה ליבת הקורס.
מטרות הקורס.
הקורס עוסק בניתוח מעמיק על תהליכי האינטגרציה משלב התכנון ,היערכות לקראת ביצוע ,ביצוע
ותהליכי תחקור תוך כדי הביצוע ,ע"מ לבחון תכנון מול ביצוע בפועל ולשפר את תהליך הביצוע.
נגדיר מהי אינטגרציה ? מהן מטרות האינטגרציה ? מה חשוב למזג ? מדוע רוב האינטגרציות
נכשלות ? -נלמד מניסיונן של חברות שעשו זאת -בנצ'מארק ברטרוספקטיבה על אלה
שהצליחו לעומת כאלה שנכשלו ומדוע ? הצגת  Case Studiesוקונפיגורציות שונות של אינטגרציה
כדי ללמוד על השונות וכווני ההתמודדות עם אתגרים משתנים.
נלמד מהי האסטרטגיה שתביא לאינטגרציה מוצלחת ? איך מנוהל התהליך על שלביו השונים ? מהם
מדדי ההצלחה וכיצד הם נקבעים ונמדדים ? ולבסוף ,כיצד מנהלים אינטגרציה בחברה גלובלית הפרושה
במדינות שונות ומהי המורכבות הנובעת מתרבות ורגולציה ,המשפיעות במישרין על סיכויי ההצלחה.

ביבליוגרפיה ורשימת קריאה:חומר הקורס כולל בעקרו את החומר המופיע במצגות והחומר הנלמד
בשיעור –אלה יהוו את החומר המחייב גם לעבודת הגמר.
בנוסף ,מקורות קריאה נוספים שאינם חובה ,אך אלה יאפשרו הבנה טובה יותר של החומר הנלמד.

הרכב הציון 50% :עבודת גמר 50%,השתתפות פעילה בשעורים(.מינימום השתתפות ב 5-מתוך 6
מפגשים).

עבודת גמר-הסטודנטים יידרשו לנתח אירוע של ביצוע אינטגרציה לאחר מיזוג/רכישה  ,לבחון,לנתח
ולסכם באופן מנומק ומפורט ,האם זו השיגה את מטרותיה ?
עבודת הגמר תוגש עד חודש ימים לאחר תום הקורס.

פרוט הפגישות ,הנושאים וחומר רקע נדרש :
א .מבוא-מיזוגים ורכישות.
מושגי יסוד ,הבנת התהליך משלב היזום ,Signing ,DD ,תכנון אינטגרציה והכנות לסגירת
העסקה Closing ,וביצוע אינטגרציה.
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תפקידו של מנהל האינטגרציה
תחקיר+סיכום הקורס

בנוסף וכלקח משני הקורסים הקודמים ,הוחלט לקיים ובנפרד ,סדנה בנושא "ניהול שינויים – מיזוגים
כמקרה בוחן".
הסדנה תעסוק בשני נושאים מרכזיים ,המבוססים על אירועי ניהול שהתרחשו ,וכן על תחקירים והחלטות
של מנהלים בכירים כגון אלי הורביץ ז״ל ,רא״ל אמנון שחק ז״ל ,ואחרים.
הפרק הראשון יעסוק בניהול משברים בשינוי ותהליכי אינטגרציה ,כפועל יוצא מהשתנות ארגונים,
עובדים ומנהלים במצבי קיצון ,כולל דוגמאות לאירועים שקרו בארגונים גדולים בישראל כגון טבע ,בזק,
ועוד.
הפרק השני יעסוק בכלי ניהול מרכזיים כפי שפותחו בארגונים שונים על מנת לגשר על הפער ,שבין
הכלים הניהוליים הקונבנציונליים למצבים שכיחים לבין אתגרים מורכבים בעולם עסקי ודינמי ,עד כדי
הגעה לגבול אבדן השליטה.
השאלה הנשאלת היא כיצד עושים מהר ובו בזמן באופן שלא יהיה שטחי? והאם מושג התכנון הגיע
למלוא מיצויו ואיננו מאפשר מענה מתאים בגין קצב השתנות ,הסיבות לשינויים וכו'?

