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S.G. Sustainable Growth

SG - Sustainable Growth specializes in maximizing 
the potential and minimizing the risks of our clients’ 

growth processes. We achieve these results by leading 
strategic processes that focus on M&As, Strategic 
Planning and Implementation, and Complex change 
management processes, turnaround processes and more.
SG’s experts have vast experience working with leading 
companies and NGO's in Israel, USA, Latin America and 

Europe.
Our clients include companies like Nestle, Ness, Paz 

Group, McCaan France, Gilat, Applied Materials, 
AVT, Flash Networks, Cvidya, Mobixell,

Gameland, Bagir, Hazera. Getter, Palram, 
Netafim, Arad Dalia, Egged, Ginegar 

and others.
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מגמות מיזוגים ורכישות 2012–2013 - איתן גרוסברד בן יצחק
איך הופכים M&A להיות 1+1>2 - הדס בשן
המירוץ למיליון – גרסת האקזיט - יואל מזור

שרשרת האספקה במיזוגים ורכישות - שי רייז
כללי זהב - רגע לפני רכישת עסק - עו"ד גדי אוזן 
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עולם המיזוגים והרכישות מושפע מאוד 
(ראה  העולמית  בכלכלה  ממגמות 
ושינויים  האירו)  בגוש  המשבר  השפעת 
תוצאות  (ראה  ורגולטורים  מקומיים 
הריכוזיות במשק). ההשלכות של  ועדת 
תופעות מאקרו כלכליות אלו באות לידי 
כגון  כלכליות  מיקרו  בתופעות  ביטוי 
זמינות אשראי לביצוע רכישה ספציפית, 
בעקבות  חדשה  עסקיות  הזדמנות 
סינרגיות  ותיקים,  שחקנים  של  חולשה 
פוטנציאליות עם מתחרה בקשיים ועוד. 
גורמים  מספר  ייפעלו  הקרובה  בשנה 
בשוק  ומורכב  מעניין  מצב  ייצרו  אשר 
הישראלי. אנו מבחינים בשלושה גורמים 

כאלו:
סממנים  - הגלובאלית  הכלכלה   .1
העולמית  בכלכלה  המשבר  להעמקת 
סממנים  יש  בפרט,  האירו  ובגוש  בכלל 
של  המרכזי  הבנק  המשבר.  להעמקת 
האיחוד האירופי הפסיק להזרים כספים 
האשראי  ודירוג  במשבר  השרויה  ליוון 
שלה יוון ירד כבר מספר פעמים. אפקט 
הדומינו מאיים כעת על ספרד. איטליה, 
פורטוגל ומדינות נוספות נמצאות אף הן 
ביחס  מנופח  לאומי  חוב  של  במצב 
 ,OECD ה-  שלהן.  החוב  החזר  ליכולת 
השנייה  הכלכלית  התחזית  את  פרסם 
שלו ל-2012 בה יצא בהצהרות חותכות 
לגבי משבר החוב האירופי ולגבי הסכנה 
כי הוא יגלוש גם ליפן וארה"ב ויסכן את 
השברירית  הכלכלית  ההתאוששות 

שלהן.
אותנו  מחזירות  ואחרות  אלו  תופעות 
לתחילת  אחורה  שנים   5  -  4 אותנו 
לעצירה  שהובילו  הרוח  הלכי  המשבר: 
גופי  של  יתר  זהירות  אשראי,  במתן 
את  שוב  יעצרו  הבנקאים  המימון 
הגלובלית  הכלכלה  התפתחות 
בחברות  ההשקעות  כמות  והמקומית. 
 ,(distress (עסקאות  תגדל  במצוקה 
אויר  כמו  לנזילות  יזדקקו  חברות 
מהן  לחלק  מנוס  יהיה  ולא  לנשימה 
מישהו  שנתיים  לפני  האם  מלהימכר. 
כי  על  מחשבה  הדעת  על  מעלה  היה 
מיליארדר ארגנטינאי יציל את IDB על 
ידי השקעה שתהייה כמו אויר לנשימה ?
ריאלי בין  הפרדה  הריכוזיות,  ועדת   .2

לפיננסים והשטחת הפירמידות.
השלכות  שתי  הריכוזיות  לועדת 

מרכזיות:
בנכסים  אחזקה  בין  הפרדה  הראשונה, 
ריאליים ופיננסיים - ישראל היא כלכלה 
תאגידים  של  שילוב  וככזו,  קטנה 

ריאליים ופיננסיים תחת אותה שליטה 

להיווצרות  חשש  מעלה  החזקה,  או 
הריאלית  בין הפעילות  עניינים  ניגודי 
לפיננסית - נוסף על פגיעה אפשרית 

בתחרות.
היא  מכך  הנגזרת  מרכזית  משמעות 
את  למכור  אמורות  קבוצות  שבעוד 
נכסיהם הפיננסים או הריאליים, יהיה 
קשה למצוא קבוצות אחרות שירכשו. 
ברוב המקרים, הבעיה עלולה להחליף 
של  בודדים  מקרים  יהיו  ולכן  ידיים, 
משמעותי  ובחלק  כאלה  רכישות 
ייכנסו  שיווצרו,  מההזדמנויות 
גלובאליות.  וחברות  זרים  משקיעים 
משקיעים זרים אלו כבר כאן ומבצעים 
פעילות רבה ומגוונת: קרנות השקעה 
לשוק  נכנסו  בלאקסטון  כגון  גדולות 
את  רכשה  פרמירה  הישראלי, 
פרטיים  משקיעים  בנטפים,  השליטה 
פעילים כגון לן בלווטניק שרכש נתח 
משקיעים  או  תעשיות  מכלל 
וחברות  נוספים  אסטרטגיים 
גלובאליות שנכנסו בשנים האחרונות 
(למשל ג'ון דיר ביצעה שתי רכישות, 
גדרה,  זרעים  את  שרכשה  סינג'נטה 
רכישות רבות בעולם ההי טק על ידי 
אפל   ,HP ברודקום,  כגון  ענקים 

ואחרים).
 

נקודה שנייה היא שמדובר בעסקאות 
פיננסית  יכולת  המצריכות  ענק 
לכן,  קודם  שצוין  כפי  משמעותית. 
מתן  יאפשר  לא  הכלכלי  המצב 
אשראי מהיר ללא בדיקות מעמיקות 
ואישורים רבים. כלומר נושאי אשראי 
למגבלה  להפוך  עלולים  ומימון 

משמעותית יותר מבעבר.
השלכה שנייה, השטחת הפירמידות- 
הקיימות  בפירמידות  השכבות  מספר 
לשלוש  שנים  ארבע  בתוך  יצומצם 
בלבד, בעוד שחברות חדשות שיוקמו 
שכבות  שתי  עד  רק  לכלול  יוכלו 

ציבוריות.
שתיאורטית,  היא  הדבר  משמעות 
תהליכים  תייצר  הפירמידות  השטחת 
של התייעלות מבנית בתוך הקבוצות. 
החל  רבים,  היבטים  זו  להתייעלות 
(שיכולות  מיסויות  ממשמעויות 
להיטיב אך באותה מידה יכולות להרע 
סינרגיות  ליצור  הזדמנות  לחברה), 
מסנרגיות  (החל  התחומים  בכל 

תפעוליות, מכירות וכדומה) ועוד.
בעתיד הקרוב נראה שורה של מיזוגים 
קבוצה:  לאותה  השייכות  חברות  בין 
חברות בנות וחברות אם, חברות אחיות 
לבין עצמן ועוד קומבינציות יצירתיות

בולט כתחליף  מתחזק   M&A ה-   .3
להנפקה ראשונה.

מגמה זו החלה לפני מספר שנים. כבר 
היום נראה שבישראל "ארץ אקזיטים" 
ופחות   M&A דרך  אקזיטים  יותר  יש 
להנפיק,  יותר  קשה  מחד,   .IPO דרך 
הקריטריונים הנמוכים יותר בעבר יחד 
יותר  הגבוהות  השוווי  הערכות  עם 
נעלמו ולא יחזרו בקרוב. מגוון חברות 
ובסופו של דבר התמזגו  ניסו להנפיק 
חברה  ידי  על  נרכשו  או  מתחרה  עם 
גלובאלית. מאידך ברמה האסטרטגית, 
את  מקצרים  מיזוגים  אותם  כי  נראה 
יציבה.  ספרתית  דו  לצמיחה  הדרך 
שילוב טכנולוגי, cross sales והתייעלות 

תפעולית מובילות לקצב מהיר יותר.
בקרב החברות הטכנולוגיות, ב- 2011 
בהיקף   41% של  צמיחה  היתה 
לעומת  זאת  והרכישות.  המיזוגים 
שאינם  התחומים  בכלל  קטנה  ירידה 
בישראל  סיכון  ההון  ענף  טכנולוגיה. 
חלק  בשיאו.  איננו  האחרונות  בשנים 
שיצאו  הישראליות  מהקרנות  גדול 
נאבקות  עדיין  חדשות  קרנות  לגייס 
בגיוס. לצדן של הקרנות הישראליות, 
ההובלה,  עמדת  את  איבדו  שבחלקן 
הקרנות  השורות  את  למלא  החלו 
הזרות אשר ככל הנראה מגבירות את 

הפעילות בשוק המקומי.
 

שהוזכרו:  הגורמים  שלושת  לסיכום, 
יישום  העולמית,  הכלכלה  משבר 
המלצות ועדת הריכוזיות והתגברות ה 
כי  מבטיחים  לאקזיט  כמנגנון   M&A
! M&A ימשיך להיות מעניין בשוק ה

איתן גרוסברד בן יצחק הינו שותף מייסד 
לאיתן   .S.G. Sustainable Growth בחברת 
מיזוגים  תהליכי  בהובלת  רב  ניסיון 
תהליכי  של  ויישום  תכנון  ורכישות, 
אסטרטגיה וניהול תהליכי שינוי מורכבים 
איתן  לאומיות.  ורב  ישראליות  בחברות 
גלובלית  אסטרטגיה  בתכניות  מנחה 
במספר בתי ספר למנהל עסקים, ביניהם 
איתן   ,Wharton עסקים  למנהל  ביה�ס 
למנהלים  עסקים  מנהל  תכנית  בוגר 

:�באוניברסיטת תל אביב
eitan@sg-ltd.com :פרטים נוספים
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איך הופכים M&A להיות 1+1>2
מאת הדס בשן M
ergers &

 Acquisitions

שחמט
בואו נדמה תהליך של מיזוגים ורכישות, 
למשחק שחמט. יש ארגונים, יש אנשים, 
כלים  ויש  תהליכים  יש  אסטרטגיה,  יש 
(מערכות). עכשיו צריך להרכיב מהלכים 
ושמהלך  יחד,  לעבוד  אלה  לכל  שיגרמו 
אמת  בזמן  יביאו  טוב  מהלך  ועוד  טוב 
ליותר משני מהלכים טובים כי הם תוכננו 
ויביאו  יגיעו  שמייד  מהמהלכים  כחלק 
ליתרון יחסי ועמדה עדיפה בלשון השח 
עליונה  לעדיפות  ומשם   (2=1+1)
המביאה ל"מט" - ניצחון סופי (1+1>2). 

ארגונים כאנשים
נוהגים להשוות ארגונים לאנשים, ולפיכך 
תהליך של מיזוגים ורכישות פוגש ארגון 
ארגונים  כיוונו.  את  היודע  בוגר"  כ"אדם 
"בוגר" בחייהם  רוכשים הם בד"כ בשלב 
מבחינת הכיוון והדרך. חברה הרוכשת או 
אסטרטגיה  בעלת  חברה  היא  הממזגת 
ותרבות ארגונית, מערכות מידע, מנכ"ל, 

וכיוון די ברור.
החברה הנרכשת, והממוזגת יכולה להיות 
כאדם  להיות  או  בוגר  כאדם  היא  גם 
יש  בחיים.  כיוונו  את  יודע  אינו  שעדיין 
שלהן  הבעיות  שדווקא  חברות  לעיתים 

וחוסר הכיוון, 
הן ההזדמנות, עבור החברה הרוכשת.

ורכישות,  במיזוגים  דנים  כאשר  לפיכך 
לרוב, כדי שהמיזוג יצליח צריך להבין כי 
יחסים  ומערכת  זוגיות  של  בסוג  מדובר 
ותהליכי  משותפת  אסטרטגיה  וגם 
הם  בין אם  ושינויים,  עבודה שמשתנים. 
נחשבים לאסטרטגיים ובין אם לא, נדרש 
לנהל. שינויי  תהליכים בחברות מביאים 
המידע  במערכות  גם  שינויים  עימם 
ולהפך ואלה מייצרים גם הם שינויים של 
תהליכי העבודה ובשיטות העבודה כחלק 
בשלב  הארגון  על  שעובר  השינוי  מכל 

המיזוג והרכישה.

PMI – Post Merger Integration
הרגולטיבי  או  המשפטי  הייעוץ  לא  זהו 
המיזוג  בשלב  מיידית  הנדרש  פיננסי 
כל  הארגוני.  הייעוץ  לא  גם  והרכישה. 
מיזוגים  של  תהליך  שמוביל  מנהל 
הדין  עורך  עם  ביד  יד  הולך  ורכישות, 
שינוי  שיהיה  גם  ויודע  החשבון  ורואה 
ארגוני אז לצידו נמצא גם מנהל משאבי 
את  לנהל  שידעו  ארגוני  ויועץ  אנוש, 
התהליך  יתחיל  לא  בלעדיהם  השינוי. 
מנת  על  אבל  לדרך,  מאד  חשובים  והם 
שהמיזוג יצליח ויניב פירות עסקיים מהר, 

ישנם שני דברים קריטיים נוספים:
שיאפשרו  בארגון  המידע  מערכות   .1
העסקיים התהליכים  את  לממש   

הממוזגים החדשים.   
ההחלטה מרגע  כולו  התהליך  ניהול   .2
שלב ודרך   (Closing) החתימה  דרך   
ארגוני כפרויקט  עצמו  המיזוג   
המשמעויות כל  עם  אינטגרטיבי   
דבר לכל  והניהוליות  המטריציוניות   

(אנשים, תהליכים, זוכרים?).  
PMI – Post Merger קוראים  לזה   

Integration  

על מערכות המידע 
מערכות  יהיו  ארגון  שבכל  שואפים  אנו 
העבודה  תהליכי  למימוש  כלי  המידע 
העסקיים והתפעוליים שבסופו של דבר 
אנו  הארגונית.  באסטרטגיה  יתמכו 
מצפים עוד הרבה יותר שכאשר נמזג את 
לנו  יהיו  והנרכשים,  הרוכשים  הארגונים 
מידע  ומערכות  וכלים  עבודה  תהליכי 
שיממשו את מה שאמור להוביל תוך זמן 
אכן  בה  מעניינת  משוואה  לאותה  קצר 
(בנוסף  כמתמטיקאית  ואני   .2<1+1
לשאול,  אתכם  מזמינה  לעוונותיי) 

הכיצד?

של  סוג  היא  (שגם  לזוגיות  נחזור  אם 
כמוהם  המידע  מערכות  מתמטיקה...) 
יותר  או  הזוג החדש,  בבית של  כאווירה 
נראים  או  מרגישים  בסוף  ככה  מזה, 

הילדים.
בבית בו בני הזוג שהם ההורים הממוזגים 
כבוד  תוך  פועלים  ומתקשרים,  זורמים 
תפישת  את  מממשים  ובעקביות  הדדי 
עולמם האנושית והחינוכית, יהיו במרבית 
בעצמם  יותר  בטוחים  ילדים  המקרים 
ובסביבתם, עם אמון בסביבתם הקרובה 
להם  שיהיו  סביר  מאושרים.  יותר  ואף 
ואולי  יותר  להצליח  טובים  וכלים  מידע 
זה  ואיך  יותר.  מבוגרים שמחים  גם  יהיו 
קשור למערכות המידע? בשלב הראשון 
(והמהיר) חברי הנהלת החברה הממוזגת 
הצרכים  בין  לשלב  לומדים  (ההורים) 

הניהוליים והאישיים שלהם בסביבה 

החדש  ובתפקידם  החדשה  הניהולית 
החברה  של  החדשים  היעדים  לבין 
את  לשאול  אמורים  הם  ואז  שהתמזגה 
עצמם אילו תהליכי עבודה וכלים יתמכו 
נדרש  מהליכים  ואילו  האלה  ביעדים 
לעשות בטווח הקצר והארוך כדי לממש 
אמורים  הם  הנ"ל  השאלות  את  אותם. 
בחברה  האנשים  יתר  עם  לשאול 
הנמצאים גם הם בתקופה בה מצד אחד 
להם  וידועים  ברורים  אינם  הדברים 
במלואם ומצד שני עליהם להתאים את 
ומיקומם  תפקידם  ואת  העבודה  שיטות 
ולדרישות  החדשה  למציאות  בחברה 
כך  כל  של  זו  בתקופה  דווקא  החדשות. 
בהכרח  לא  תחושות  ודאיות,  אי  הרבה 
נוחות של העובדים ורגשות מעורבים של 
בבהירות  הכל  להגדיר  נדרש  הלקוחות 
ומערכות  (תהליכים  הכלים  את  ולתת 
בקצב  המשתנה  לניהול  תומכות)  מידע 

כל כך מהיר.

עתה אתן שלוש דוגמאות מתוך מהלכי 
מיזוג שליוויתי.

בשניים משלושת המיזוגים הנ"ל התמזגו 
בנות,  חברות  בעלות  גלובאליות  חברות 
עם מוצרים משלימים (חלקם אף זהים), 
אף  וחלקו  משלים  לקוחות  שוק  עם 
חופף. ספקי חומר הגלם וקבלני המשנה 
שיכולים  כאלה  היו  האחת  החברה  של 
להתאים גם לחברה השנייה (מצוין, נותן 
זה  את  נסבך  בואו  עתה  לגודל).  יתרון 
להיות  הפכה  הממוזגת,  החברה  קצת. 
הנהלה  עם  לחברה אחת  חברות,  משתי 
אחת, מנכ"ל אחד, חברות בנות ושרשת 
החברה  הפכה  בנוסף  אחת.  אספקה 
החברה  של  בת  חברת  להיות  הממוזגת 
שתי  את  שרכשה  הגדולה  הגלובאלית 

החברות ומזגה אותן.  

בתהליך  קרה  מה  או  זמן  מספיק  אין 
 Closing ה-  שלב   למיזוג,  ההיערכות 
הן  זמן  מספיק  אין  פעם  אף  ואחריו 
לתכנן  לאחריו  והן   closing ה  בתהליך 
ולבצע סינרגיה מושלמת אך גם במקרים 
אלה זה נדרש היה לא לוותר על מספר 
נשאלו  ולכן  אסטרטגיות  החלטות 

השאלות:
האם יש סינרגיה עסקית בין החברות?  ·
בין  שלילית"  "סינרגיה  יש  האם 
שלילית"  "סינרגיה  (המושג  החברות 
על  אלא  רע  משהו  על  מלמד  אינו 
החברות  בין  להפריד  במודע  החלטה 
וכו'  לקוחות  מוצרים,  מותגים, 
האם כלומר  עסקיים).  משיקולים 
של  משותף  בניהול  מוסף  ישערך 
נדרשת  אולי  או  (סינרגיה)  הלקוחות 
הפרדה בניהול המכירות (אילוצי שוק
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ועד מההזמנה  והתהליכים  ומוצר)   
 .(Order To Cash) התשלום  

בין תפעולית  סינרגיה  יש  האם   ·
החברות? כלומר האם יהיה ערך מוסף 
לוגיסטיקה  משותף,  מלאי  בניהול 
משותפת, שרשרת אספקה משותפת, 
במשותף?  וספקים  המשנה  קבלני 
החברות בין  סינרגיה  יש  האם   ·
שרכשה האם  לחברת  הממוזגות   

אותן?  
של טריטוריות  למזג  יהיה  נכון  האם   ·
מופרדות להשאירן  או  בנות  חברות   

וכו'   
של הלקוחות  שירות  את  האם   ·
Customer) הממוזגות  החברות   
או למזג  צריך   (Support, Install Base  

שיש להמשיך עמו בנפרד?  
האם ההחלטות הנ"ל לוקחות בחשבון  ·
מומחיות, מיתוג,  עסקיים,  תנאים   
והצורך אחד  מצד  טריטוריות  שפה,   
שני?  מצד  עלויות  וצמצום  ביעילות   
המנהלים התפקידים  בעלי  לגבי  מה   ·
כדי האם  מהתחומים?  אחד  כל   
מנוהלים להיות  ימשיכו  להשאירם   
לא, אם  ראשים?  בשני  התחומים   
כיצד לבנות את ההנהלה מבלי לבלוע  
ומה השנייה?  תוך  אל  אחת  חברה   
הניהולית בשדרה  כפילות  עם  קורה   

שמתחת?  
תהליכי בשינוי  לעשות  נדרש  מה   ·
הן אלה  כל  למימוש  לצורך  העבודה   
לגבי תהליכים שנותרים מופרדים והן  
לגבי התהליכים החדשים המשותפים?  
המשתנים התהליכים  ייושמו  איך   

במערכות המידע הקיימות?   

אלה  לשאלות  תשובות  שיש  לאחר 
החלטה  לקבל  יש  יוצגו,  שעוד  ולאלה 
כיצד משיגים את השיתוף הנדרש בין 2 
בחברה  התהליכים  בניהול  הן  החברות 
אחת  אפשרות  בנתונים.  והן  הממוזגת 
לשתי  שיאפשר  בממשק  להסתפק  היא 
ככל  מהר  במשותף  לנהל  החברות 
האפשר (מהו הזמן האופטימאלי לכך?) 
הנתונים,  ואת  הקריטיים  התהליכים  את 
שתי  את  למזג  היא  אחרת  אפשרות 
גם  ישנה  החברות.  שתי  של  המערכות 
לשתי  ליישם  והיא  שלישית  אפשרות 
החברות הממוזגות מערכת מידע חדשה 
המערכות   2 בסיס  על  (לא  משותפת 
הרכישה).  או  למיזוג  עד  בהם  הקיימות 
בין  ממשק  יישום  של  הראשון  במקרה 
תהליכי העבודה של החברות והמערכות, 
המשמעות היא פתרון שהוא אולי מהיר 
יתר  מאשר  מורכב  ופחות  יותר 
האפשרויות אך כדי לטפל בהסתעפויות 
אל  המרכזים  התהליכים  של  הרבות 
קשר  או  ממוחשבים  קצה  תהליכי 

למערכות נוספות הוא הופך להיות 

אך  לתחזק.  ויקר  וקשה  מידי  מורכב 
מענה  נותן  אינו  שהוא  ביותר,  החשוב 
החברות  בין  אחידים  עבודה  לתהליכי 
הממוזגות תחת בסיס נתונים אחד ושפה 
אם  גם  אחידה.  וחיצונית  פנימית 
תועלת  עלות  משיקולי  מחליטים 
מערכות  ב"חיבור"  לבחור  לגיטימיים 
בחשבון  לקחת  יש  ממשק  באמצעות 
שפתרון זה יאפשר לתפקד לאחר המיזוג  
בטווח קצר אך אינו יעל לטווח הזמן בו 

אנו רוצים להגיע לתוצאה של 1+1>2 

המידע  במערכות  לטפל  כיצד  עתה, 
מהחברות  אחת  בכל  הקיימות 
על  להחליפן  נדרש  האם  המתמזגות? 
האסטרטגיות  בהחלטות  לתמוך  מנת 
ניתן  לא  אולי  ובתהליכים?  שהתקבלו 
ליישם אף אחת מהן בחברה השנייה כי 
אין למערכת רגולציות פיננסיות בחברה 
השנייה? האם נרכשה רק חלק מפעילות 
של  בת  (חברת  מסוימת?  חברה  של 
אינה  הפעילות  ואז  יותר)  גדולה  חברה 
מערכת  בהיבט  עצמה  בפני  עומדת 

המידע הקיימת? 
בבחינת  גם  כמובן  תלויה  ההחלטה 
ברגע  בחברות  הפועלות  המערכות 
החדשנות  רמת  מה  והרכישה,  המיזוג 
העסקיים  הצרכים  על  לענות  ויכולתן 
החדשים התהליכים הנדרשים בכל אחת 
זו  אולי  הממוזגות.  ובחברות  מהחברות 
החברות?  לאחת  מידי  מורכבת  מערכת 
האם  מחברת  דרישה  יש  האם 
לעבור  וממזגת  הרוכשת  הגלובאלית 
להשתמש במערכת הקיימת אצלה? ומה 
אם אין בכלל סינרגיה תפעולית עסקית 
לבין  הממוזגות  הנרכשות  החברות  בין 
בדוחות  צורך  רק  אלא  האם  חברת 
יש  אז  גם  האם  מאוחדים?  כספיים 
כל  בהחלפת  המאמץ  כל  את  להשקיע 
זאת  בכל  כיצד  אז  לא  ואם  המערכות? 
יוצרים תהליך אחיד ורציף בין הממוזגות 
משותפת,  אספקה  שרשרת  יש  שלהן 
או  אינטגרטיבית?  זהה  מערכת  ללא 

בקיצור: מה צריך לעשות ????

אין ספק שצריך  ל  ע  ש  ו  ת. 

הבאתי  אותם  מהמיזוגים  אחד  בכל 
מהרגע  כבר  טופל  הנושא  כדוגמה, 
הראשון. במיזוג הראשון הוחלט להשאיר 
ולמזג  החברות  אחת  של  המערכת  את 
נעשה  אליה את החברה השנייה. הדבר 
ה  שבתאריך  כך  חודשים  מספר  תוך 
closing עבדו במערכת אחת התהליכים 
ולאחר מכן נעשתה  המרכזים שתועדפו 
חשיבה עמוקה יותר לגבי אופן העבודה 
ביתר התהליכים בחברה ובחברות הבנות. 
במיזוג השני הוחלט להחליף את מערכת 

המידע בחברה אחת כך שתתאים 

למערכת בחברת האם. הוחלט לא לבצע 
החברות   2 בין  ראשון  בשלב  ממשק 
הסינרגיה  מיפוי  לאור  הממוזגות 
הנדרשת ביניהן. שנה מאוחר יותר בוצע 
פרויקט יישום נוסף בחברה השנייה ואז 
קושרו תחת בסיס נתונים אחד ומערכת 
במיזוג  הממוזגות.  החברות   2 אחת 
השלישי הוקמה תוך 5 חודשים מערכת 
חדשה בחברה הנרכשת אך לא הייתה זו 
החברה  ברוכשת.  הקיימת  המערכת 
שטרם  החלטה  בפני  עמדה  הרוכשת 
את  להחליף  למיזוג  סמוך  התקבלה 
כך  אם  הגיון  היה  לא  המידע.  מערכות 
למערכת  הנרכשת  החברה  בהעברת 
הקיימת ברוכשת. מצד שני היא נרכשה 
ללא מערכת מידע מעצם היותה חברת 
בת שתשתיות המידע שלה ישבו בחברת 
האם שמכרה אותה (נקודה נוספת שיש 
או  הרכישה  בעלויות  בחשבון  לקחת 
ההחלטה  סגירתה!).  לפני  העסקה 
של  משותפים  בצוותים  שהתקבלה 
הייתה, לבצע בשלב  והנרכשת  הרוכשת 
שתתאים  כזו  מערכת  יישום  ראשון 
ברור  היה  הגדולה הממוזגת אך  לחברה 
שבארבעת החודשים עד ל closing לא 
ליישם את המערכת החדשה  יהיה  ניתן 
בשתי החברות. היה זה פתרון ארוך טווח 
 (closing עד ל) שייושם בשלב הראשון
החברה  אגב,  הנרכשת.  בחברה  רק 
המוכרת הציעה לרוכשת שרותי מערכות 
מידע לטווח קצר או ארוך על מנת שלא 
ולאחריו  תשתבש העבודה ביום המעבר 
עסקיים  ומשיקולים  עלות  משיקולי  אך 
המוכרת  מהחברה  אותה  לנתק  הוחלט 
ביום ב closing כך שהדבר דרש שיתוף 
לצורך  המתמזגות  החברות  של  פעולה 

היערכות מורכבת.

חוקית  שבמבחינה  לב  לשים  יש  הערה: 
לפועל  להוציא  איסור  חל  ומשפטית 
בין  משותף  באופן  מסוימים  שינויים 
מסוים  לשלב  עד  המתמזגות  החברות 
בתהליך טרום המיזוג. לעומת זאת מותר 
ורצוי לדבר ולתכנן מראש, גם במשותף 
ניתן  בו  מהשלב  החל  החברות,  בין 
שההיערכות  כך  הדברים,  את  לחשוף 
עבודה  ותחילת   closing- ה  לתהליך 

כחברה ממוזגת תהיה מוצלחת וראויה.

האם ליישם מערכות ERP/CRM חדשות?
האם בכלל נכון וניתן לבצע יישום מהיר 
ששתי  כך   ERP / CRP מערכת  של 
החברות יעבדו כיחידה אחת על מערכת 
אחת משותפת? שתי האפשרויות יאתגרו 
על  ההחלטה  מרגע  החברות  שתי  את 
בצוותים  אינטנסיבית,  לעבודה  הרכישה 

משותפים, בניהול אחד כדי ליצור:
את המממשים  אחידים  תהליכים   .1
הממוזגת החברה  של  היעדים   

M
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למימוש שיסייעו  מידע  מערכות   .2
התהליכים וקבלת ההחלטות.   

של  ובקרה  לניהול  הביא  יוכלו  אלה  כל 
הביזנס הממוזג מהר ככל האפשר ומכאן 
עליהם  התמזגו.  שלשמו  היעד  להשגת 
שהלקוחות  הראשון  מהיום  לדאוג 
לא  לעבוד עם אחת החברות  שהתרגלו 
או שרמת  ויעזבו  זר  בבית  לפתע  יחושו 
השירות תפגע ותגרום להם לעזוב. כיוון 
יש  אחד,  ביום  בנו  לא  רומא  את  שגם 
התהליכים  את  לתעדף  צורך 
לרמת  תביא  בפעילותם  שהאינטגרציה 
הנדרשת,  ברמה  וסינרגיה  האחידות 
ליעילות תפעולית ולחסכון בטווח הארוך 
נכון  ולבנות  חודשים?)  (שבועות?  יותר 

את התשתית הממוזגת של החברות.  

האוטופיה של הסינרגיה 
את הצעדים הראשונים צריך לעשות די 
לקבל  אפשר  האם  מלכוד.  וזה  מהר 
תשתית  יהוו  שהם  כך  מהר  החלטות 
שיתקבלו  להחלטות  מספיק  טובה 
בהמשך או מהלכים שיגזרו מההחלטות 
ואז  לחכות  כדאי  שאולי  או  האלה 
ניהולי,  תהליך  בכל  כמו  להחליט? 
לשלב  שצריך  היא  היחידה  המסקנה 
מהרגע שיש כוונה לרכוש או למזג, גורם 
כל  את  להעלות  שמסוגל  מקצועי 
את  ולהציע  לבחון  הנ"ל,  השאלות 

הפתרונות שמצד אחד יהיו ישימים 

בטווח מיידי ומצד שני יהיו כאלה שיניחו 
את התשתית לביצוע המיזוג באופן שאכן 
לתעדף,  היכולת   .2 מ  גדול  יהיה   1+1
חייבים  ואיפה  לוותר,  נכון  איפה  ולהבין 
ואיפה  האינטגרציה,  על  להתעקש 
להישאר  שתאפשר  יצירתיות  להפעיל 
עם מערכות המידע השונות, היכולת הזו 
כי הזמן קצר,  חשובה ברגעי ההחלטות, 
המערכות  עם  קדימה  רץ  והתהליך 

ותהליכי העבודה כפי שנחליט. 

החכמה היא להחליט גם מה לא משנים. 
משאירים,  מה  להחליט  לדעת  ובשביל 
ומה לא משנים, צריך מישהו שכבר הלך 
שמכיר  מקרים,  שפגש  הדרך,  את 
לחשוב  ויודע  מערכות,  מכיר  ארגונים, 
נכון  מה  מערכתית  תפעולית,  "עסקית", 

ומה לא.

הרבה  לארגון  שווה  נכונה,  כזו  והחלטה 
כסף.

ולגבי האמירה "האוטופיה של הסינרגיה" 
האם יש כזו? קבלת אינטגרציה מוחלטת 
תוך זמן קצר היא אוטופיה והיא כמו (אל 
המושלם,  המאהב  את  למצוא  תכעסו) 
החבר הטוב ביותר שיהיה האבא המסור 
"סד  יש  כאלו.  אין  החרוץ.  והגבר 
אילוצים" שמחייב המון יצירתיות כי אין 
על  לחשוב  בלי  למיזוג  מוכנות  שום 
השינויים הנדרשים בתהליכים ובמערכות 
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על  להסתכל  צריך  אותם.  ולנהל 
הסינרגיה  להיות  חייבת  בהם  המקומות 
שיאפשר  פיתרון  למצוא  צריך  ושם 
לחברת ה"אם" לראות את הפעילות של 
לחברות  או  המתמזגות  הבנות  חברות 
שמתמזגות לתפקד כחברה אחת ולשנות 

במקומות שצריך.
להמשיך  לארגונים  לאפשר  חשוב  והכי 
הכי  ולחיות  המשתנה,  במציאות  לחיות 

טוב, באופן יעיל ונכון.
ודוגמאות  מיזוגים  באותם  קרה  מה  על 
שמעוניין  למי  להרחיב,  אשמח  נוספות 

בפרטים.

הדס בשן מייסדת ומנכ"ל Nextep, ייעוץ 
לאסטרטגיה עסקית ומערכות מידע. 

מהלכים  והובלת  בליווי  רב  נסיון  בעלת 
אסטרטגים הכוללים גם מיזוגים ורכישות, 
ועוד.  בארגונים  מידע  מרכות  החלפת 
גלובאליים  לארגונים  מייעצת  החברה 
חברות  והן  תעשיות  הן  בשוק,  ומובילים 
בתחום הפיננסי וההיטק כגון חברת אובג'ט, 
קיסר,  אבן  ג'נטיקס,  הזרע  נטפים, 

ישראכרט, טבע ועוד
ומדעי  במתמטיקה  שני  תואר  בעלת 
בארגונים   CIO כ  בעבר שמשה  המחשב, 
גלובאליים כגון "נטפים", הסוכנות היהודית 

ועוד.
לפרטים נוספים:

hadas@nextep-bashan.com
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לנו  עושה  לא  "זמן  כנגדנו".....  פועל  "הזמן 
טוב".... 

אלו מעט מהביטויים השגורים בפי העוסקים 
בתחום ה- M&A והמקבלים משנה תוקף שוב 
  term sheet ושוב מאותו רגע נכסף שבו הגיע ה
המרוץ  מתחיל  ועכשיו  מהמשקיע/הרוכש 

לסגירת העסקה....
המוכר  הצד  כי  היא  המקובלת  הפרקטיקה 
צריך לפעול כמה שיותר מהר לסגור את כל 
הפינות לפני שמשהו ישתבש או שדעתו של 
בחברה  פנימיים  ארועים  תשתנה.  מישהו 
חיצוניים  אירועים  וכן  הרוכשת  או  המוכרת 
הלקוחות  המתחרים,  הכלכלה,  השוק,  ברמת 
מהלך  על  מהותית  להשפיע  יכולים  וכו' 
ואף לבטלה. אם  העסקה, לשנות את תנאיה 
כך ייטיבו בעלי המניות ומנהלי החברה לעשות 
אם יפעלו ליישום אסטרטגיה כוללת במטרה 
מכשולים  ולהסיר  זמנים  לוחות  את  לקצר 
העומדים בדרך לסגירת העסקה. חלק קטן אך 
קריטי ביישום אסטרטגיה זו מצד המוכר הוא 
ביצוע  למכירה,  מועד  מבעוד  החברה  הכנת 
את  לשפר  במטרה  ונקיון  סדר  של  פעילות 
מראה החברה להקל על הצד השני על ביצוע 
כל  את  ולהאיץ  לערוך  שברצונו  הבדיקות 
התהליכים במסלול הקריטי לסגירת העסקה. 
בה  ומהירות  המסמכים,  בכמות  הגידול 
לאימוץ  הביאה  עסקאות  מתבצעות 
 (VDRs) וירטואליים  נתונים  טכנולוגיית חדרי 
התחילה  המגמה  דיליג'נס.  הדיו  בתהליך 
במטרה  המערבי  לעולם  והתפשטה  בארה"ב 
הדיו  תהליך  ופישוט  קיצור   – ממוקדת  מאוד 
 common practice דיליג'נס והיום היא מהווה

בעסקאות מימון ומיזוגים ורכישות.
אחד  הינה  דיליג'נס)  (הדיו  הנאותות  בדיקת 
האירועים הטכנים לכאורה אך בעלי חשיבות 
נראית  "איך  מבחינת  הן  רבה  אסטרטגית 
מבחינת  והן  המשקיע/רוכש  לצד  החברה" 
העסקה.  ולסגירת  לחתימה  הזמן  קיצור 
הפרקטיקה המקובלת היום דורשת מהחברה 
על  והמידע  המסמכים  כל  של  מלא  גילוי 
החברה. בהסכם הרכישה יבוא דבר זה לביטוי 
הנדרש  המוכר  לצד  שונים  סיכונים  בהעברת 
התניות  שיפויים,  ידי  על  המצגים  את  לגבות 

שונות, פריסת התשלומים וכיו"ב. 
מחדר  שינוי  עבר  המסמכים  גילוי  תהליך 
של  פיזית  בחינה  התבצעה  בו  פיזי  נתונים 
של  לטכנולוגיה  מודפסים  מסמכים  קלסרי 
חדר נתונים וירטואלי בו כל המסמכים נסרקים 
מסודרים ומאורגנים להצגה בהירה של הררי 
מספק  הוירטואלי  הנתונים  חדר  המסמכים. 
למוכר  אחד  מצד  העוזרים  מתקדמים  כלים 
לשלוט במידע הסודי ומצד שני מספק גישה 
בו זמנית למספר בלתי מוגבל של נציגי הרוכש 
לבחון, לחפש ולברור במהירות וביעילות מבין 

כל המסמכים את אותם מסמכים המכילים 

BUSINESS & BEYOND QUARTERLY | Mergers & Acquisitions

המירוץ למיליון – גרסת האקזיט

הדורשים  לרוכש  וחשוב  מהותי  מידע 
בחינה מדוקדקת ועמוקה יותר. 

אחד היתרונות העיקריים של חדר הנתונים 
צורך  אין  היישום,  וקלות  מהירות  הוא 
ובתוך  בקלות  setup מתבצע  ה  בהתקנה, 
את  להעלות  ניתן  בודדות  שעות  מספר 
הנדרש,  בסדר  לסדרם  לחדר  המסמכים 
חדר  את  ולפתוח  גישה  הרשאות  לתת 

הנתונים לנציגי הצד הרוכש. 
טכניקות  מיישום  נובע  בזמן  נוסף  חסכון 
המסמך.  כל  פני  על  מתקדמות  חיפוש 
לדוגמא, חיפוש לפי מילות מפתח מאפשר 
במהירות  לקונים  מידע  לתקשר  למוכרים 
ההערכה  יותר.  יעילה  ובצורה  יותר  רבה 
היא כי, בממוצע, השימוש בחדר הנתונים 
מקצר בכ- 30 יום או יותר את משך הדיו 

דיליג'נס. 
וניתוח  מידע  למוכר  הנתונים מספק  חדר 
על התנהגות הרוכשים ועל רצינותם בכל 
יכול  אשר  מידע  דיליג'נס,  לדיו  הקשור 
לסייע למוכר לנהל טוב יותר את הזמן ואת 
במיצוי  מושקע  להיות  שצריך  המאמץ 

המהלך עם הקונה הפוטנציאלי. 
אחריות  הגבלת  ליכולת  משמעותי  מקור 
נובע  הסגירה  שלאחר  בתקופה  המוכר 
המוכר.  ידי  על  המסמכים  גילוי  מאופן 
מוכר  גם  הגדולה,  המסמכים  כמות  לאור 
חלקי  להשמיט  בטעות  יכול  לב  בתום 
יותר.  מאוחר  תתגלה  שחשיבותם  מידע 
עוזר  וירטואלי  נתונים  בחדר  השימוש 
כזה  באופן  המידע  את  לארגן  למוכר 
אי  של  הסיכון  את  משמעותית  המוריד 
גילוי. בנוסף, דוחות פעילות בחדר הנתונים 
מאפשרים לתעד את הפעילות והמסמכים 
שנסקרו על ידי הרוכש או שהוצגו בחדר 
הנתונים לעיונו של הרוכש. תיעוד זה יכול 
של  המהיר  ולסילוקן  ליישובן  להביא 
המוכר  כלפי  שונות  וטענות  מחלוקות 

בתקופה שלאחר סגירת העסקה. 
יתרונות  נותן  הוירטואלי  הנתונים  חדר 
בסילוק  הרוכש  לצד  גם  משמעותיים 
חששות וחוסר וודאות על ידי הצגה בהירה 
כלים  ובעזרת  המסמכים  כל  של  ונוחה 
ניתן  לחיפוש טקסטים בתוככי המסמכים 
לשפר משמעותית את טיב הדיו דיליג'נס 
המומחים  צוות  עבודת  את  ולייעל 
הגברת  במלאכה.  העוסקים  והיועצים 
לעסקה  מיידית  מתורגמת  הוודאות 
בתנאים נוחים יותר, הקטנת התניות והקף 
המזומן  חלק  ולהגדלת  תלויות  חבויות 
בנאמנות  ישמר  ולא  בסגירה  שיתקבל 
 .earn out לתקופה כלשהיא או יעבור ל

לא נוכל לפסוח על נושא אבטחת המידע. 
חדר הנתונים עומד בתקן הזהב באירוח 

 Level II 70 באינטרנט  פיננסיים  נתונים 
מידע  אבטחת  למנגנוני  המתווספים   SAS
והמערכת  השרתים  חוות  ברמת  נוספים 
אבטחת  חליפת  יחדיו  המספקים  עצמה 
מידע ברמה הגבוהה ביותר. שירות תמיכת 
לקוחות הינו חשוב ביותר ועובד 24 שעות 7 

ימים בשבוע מסביב לעולם. 
לסיכום, נוכל לומר כי חדר נתונים וירטואלי 
האחרון  בעשור  סטנדרטי  לכלי  הפך 
בעמדה  מתחיל  המוכר  הצד  ובלעדיו 
בתרבות  מעורה  לא  רע,  נראה  נחותה,  
נתונים  חדר   . מקצועי  ולא  העסקית 
וירטואלי משמש כלי חובה בניהול יעיל של 
חשוב  סגירתה.  סיכויי  ולהגברת  עסקה 
להדגיש שוב את עיקרי היתרונות של חדר 

הנתונים הוירטואלי 
קיצור זמן סגירת עסקה ומהירות  ·

זרימת המידע לקונים פוטנציאליים
שיפור חזות החברה הנמכרת והכנסת  ·

סדר ונקיון
הקטנת הדרישה לדחיית תשלומים,  ·

הנובעות  המוכר  התחייבויות  ליצירת 
מחוסר ודאות ואי נוחות 

תיעוד מפורט שיכול להאיץ את  ·
מחלוקות  ופתרון  טענות  של  סילוקן 

שיעלו לאחר סגירת העסקה

 

Doxup יואל מזור, מנכ"ל

עסקים  במנהל  שני  תואר  בעל  יואל 
בניהול  שנה   20 מ  למעלה  ועוסק 
בחברות    CFO בתפקידי  כיהן  כספים, 
פיננסי  בייעוץ  ומתמחה  רבות  הייטק 
תוכניות  ובניית  חברות  מימון  בכיר, 

פיננסיות.
Doxup מתמחה במתן שירותי ניהול דיו 
וירטואליים  נתונים  חדרי  דיליג'נס, 
גילוי  תהליכי   ,M&A מימון,  לעסקאות 
חדרי  וניהול  שונים  מסמכים 

דירקטוריונים. 
yoel@doxup.com :לפרטים נוספים

 M&A הגדלת ערך לבעלי המניות בעסקאות
ביישום חדר נתונים וירטואלי בתהליך הדיו דיליג'נס 
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Sustainable Growth

Global PMI Partners (GPMIP) is the only international network 
focused exclusively on delivering post-merger integration, 
separation and transformation services.

Creating the alternative to the 
global advisory firms.

Only working with the very best 
firms as partners.

Differentiation through innovative 
use of technology.

www.gpmip.com  |  www.sg-ltd.com

Pre-eminence through professional 
community.

Core focus on integrations and
carve outs.

Cross-border Integration Services



מטרת שרשרת האספקה ב- A&M, הינה 
החברה  של  האספקה  ששרשרת  לודא 
אחרי  מיד  ערך,  ליצר  מוכנה  הממוזגת 

סגירת העיסקה.
במחקרים שנעשו התברר כי בחלק גדול 
האספקה  שרשרת  ביצועי  מהמקרים, 
לאחר המיזוג, היו נחותים ביחס לביצועי 
המיזוג.  טרום  האספקה  שרשראות 
הסיבות העיקריות לפער בביצועים נבע 
שרשרת  של  המעורבות  מחוסר 
האספקה במיזוג, במהלך תקופת הסגירה 
שרשרת  נושאי  את  כי  והתפיסה 
מאוחר  בשלב  לפתור  ניתן  האספקה, 

יותר, לאחר השלמת העיסקה. 
לבעלי  שסיפקו  ארגונים  זאת  לעומת 
את  ניצלו  במיזוג,  ערך  שלהם  המניות 
האספקה  שרשראות  בין  הסינרגיות 
השרשראות  חיבור  כאשר  טובה,  בצורה 

היווה נקודת מפתח בגישה שלהם. 
הגורמים לחשיבות הגדולה של שרשרת 

האספקה במיזוגים ורכישות הינם:
שרשרת האספקה, אחראית  ·

התפעול  מעלויות   70%-80% ל- 
בארגונים (רכש, ייצור, לוגיסטיקה). 

לאספקת אחראית  האספקה  שרשרת   ·
יצירת  ומאפשרת  ללקוחות  המוצרים 
יתרון תחרותי ע"י איכות ורמת השירות 
המסופקת ללקוח (אמינות, זמן תגובה)  
לתמוך  השרשרת  יכולה  ובכך 
באסטרטגיית הארגון ובמטרות המיזוג.
היכולת של שרשרת האספקה להפוך  ·
גמורה  לתוצרת  גלם  חומר  במהירות 
קריטית  הינה  ללקוחות,  הנמכרת 
החברה  של  המזומנים  תזרים  בניהול 

(יעילות ניהול ההון החוזר). 
הבנה  לפתח  שהכרחי  הינה  המשמעות 
הפוטנציאליות  הסינרגיות  של  עמוקה 
סגירת  לפני  האספקה,  בשרשרת 
העסקה. מחיר הטעות של מיזוג לא נכון 
גבוה  הינו  האספקה  שרשרת  של 

 .A&M -ומשמעותי להצלחת ה

BUSINESS & BEYOND QUARTERLY | Mergers & Acquisitions

שרשרת האספקה במיזוגים ורכישות
שרשרת  להצלחת  עיקריות  נקודות 

האספקה במיזוגים ורכישות:

 ,PMI -הפעילויות שיש לבצע במסגרת ה
בהתאם  משתנות  האספקה,  בשרשרת 
זהה,  פעילות  (תחום  המיזוג  לסוג 
אופקית,  אינטגרציה  אנכית,  אינטגרציה 
ולמטרות  בפרוטפוליו)  נוספת  חברה 
הגדלת  חדשים,  לשווקים  (כניסה  המיזוג 
רכישת  מתחרה,  סילוק  שוק,  נתח 
חיסכון  מו"פ,  יכולות  או  טכנולוגיה 

בהוצאות תפעוליות, אחר).
אליהן  להתייחס  שיש  עיקריות  נקודות 
אספקה  בשרשרת   PMI תוכנית  בבניית 

הינן:
הבטחת הישארות אנשי מפת בשרשרת  ·

האספקה, בתקופה שלאחר המיזוג.  
זיהוי כל הסינרגיות והמשימו ששרשרת  ·
להביא בכדי  לבצע  צריכה  האספקה   

ערך למיזוג.   
הגדרת תוכנית עבודה מפורטת ליישום  ·

עם מטרות ויעדים ברורים, לכל יום ב- 
סידרי  קביעת  הראשונים.  הימים   100
יישום  קלות  בסיס  על  עדיפויות 
ערך  ליצר  אפשר  שבה  והמהירות 

לארגון. 
שרשרת של  מדדים  מערכת  בניית   ·
האספקה, שיכללו בין היתר, מדדים כגון 
ואחוז    PMI ב-  ביצוע המשימות  אחוז 
החסכונות שהושגו עד כה. מדדים אלו 
העדיפויות  וסידרי  מיקוד  על  ישמרו 

לביצוע, בתהליך המיזוג.
ישיבות  – ניהולית  שיגרה  הכנסת   ·

בשעות קבועות, דיווחים וכו'.
המתבצעים והשינויים  המיזוג  תקשור    ·
הגורמים  לכל  המיזוג,  בפרוייקט 

בשרשרת. 
בשרשרת והערכים  החזון  הטמעת   ·
האספקה – כל חיבור בין ארגונים יוצר 
ההנהגה  את  המחייב  חדש,  ארגון 
חדשים,  וערכים  חדש  חזון  להטמיע 

בכדי לעצב את התנהגות העובדים.
ובמידע בידע  שיתוף  קיים  כי  וידוא   ·

על  מבוסס   PMI ה-   – השרשרת  בכל 
העברה של ידע ומידע בין הגופים ולכן 
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1. הכרת הסביבה התחרותית בה פועל
הארגון הנרכש.  

2. הבנת התרבות הארגונית.
3. הגדרת מטרות ויעדים לטווח קצר,

בינוני וארוך.  

1. הגדרת הערך ללקוחות מבחינת
שרשרת האספקה.  

2. מיפוי התהליכים העיקריים, בדגש
על שרשרת הערך של הארגון: מו“פ,  

רכש, ייצור, שירות.  
3. זיהוי סיכונים והזדמנויות.

Post Merger Integration תכנון היום שאחרי הרכישה
תכנון מפורט ל- 100 הימים הראשוניים

ניהול השינוי

שי רייז 

הידע  כי  להבטיח  המנהלים  על 
השרשרת.  בכל  זורם  והמידע 
בהירות  חוסר  למנוע  הינה  המטרה 
מצב  ומניעת  האספקה  בשרשרת 

של אנחנו נגדם.

רוב  במימוש  גדולה  חשיבות  קיימת 
הראשונות  בשנתיים  הסינרגיות 
האספקה  שרשרת  מעורבות  למיזוג. 
בכדי   העיסקה,  סגירת  שלפני  בשלב 
את  יותר  טובה  בצורה  להבין 
בשרשרת  הפוטנציאליות  הסינרגיות 
 PMI האספקה יחד עם בניית תוכנית
בשרשרת  ערך  ליצירת  מתאימה 
האספקה הינן נקודות מפתח בהצלחת 

.A&M

של  והמנכ"ל  הבעלים  הינו  רייז  שי 
ביישום  המתמחה   RISE הייעוץ  חברת 
והיה  האספקה  בשרשרת  פתרונות 
האספקה  שרשרת  ביישום  מעורב 

בלמעלה מ- 15 מיזוגים ורכישות.
shair@rise.co.il  :לפרטים נוספים
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עו"ד גדי אוזן

לא תמיד יש צורך בהקמת עסק מאפס- 
יכולים  להשקעה  הון  שברשותם  אלו 
ולקנות חברה  לדלג על השלב הראשון 
לכם  יעזרו  אלו  כללים  פעילות;  או 
להימנע מטעויות שעלולות לעלות הון.

מעין  עבורכם  לרכז  ברצוננו  זו  ברשימה 
העניינים  סטטוס  לבדיקת  "צ'ק-ליסט" 
לרכישת  עסקה  ביצוע  טרם  החשובים, 
עסק חדש, חברה או רכישת נכסים של 

חברה אחרת.

איתנות  בעלי  גופים  הם  המוכרים  האם 
פיננסית?

כולל  הרכישה  הסכם  רבות  פעמים 
אותם  המוכר,  מצד  ושיפוי  התחייבויות 
יהיה לבצע לאחר סגירת העסקה.  עליו 
כדי שניתן יהיה לאכוף את ההתחייבויות 
יציב  שהמוכר  כעת  כבר  לוודא  יש 
יש  דיו  יציב  אינו  המוכר  אם  כלכלית. 
או  בעלים  ערבות  לדרוש  לשקול 

בטחונות אחרים.

האם התקבלו כל האישורים הרגולטורים?
אישור  מחייב  עסק  לרכישת  הסכם 
העסקיים,  ההגבלים  על  מהממונה 
מכרז  התמ"ת,  במשרד  הראשי  המדען 
ורגולטורים  המס,  רשויות  השקעות, 
משרד  הביטחון,  משרד  כגון  נוספים 
שכל  לוודא  יש  וכיו"ב.  התקשורת 
האישורים התקבלו לשביעות רצון הקונה 
לבדוק  יש  כן  כמו  סגירת העסקה.  לפני 
של  הבנק  של  באישור  צורך  קיים  האם 

המוכר לעסקה.

בחברה? יישארו  המפתח  עובדי  האם 
לרוכש  ביותר  הקריטיות  הנקודות  אחת 
מפתח  שעובדי  להבטיח  הצורך  היא 
ובחברה  יסכימו להישאר בעסק  בחברה 
לקבוצה  יצטרפו  או  רכישתה  לאחר 
הרוכשת. מוצע לוודא שהסכם הרכישה 
את  להשלים  הרוכש  חובת  את  מתנה 
העסקה בכך שכמות מספקת של עובדי 
או  להצטרף,  הסכמתם  הביעו  מפתח 
שעובדי מפתח ספציפיים יצטרפו לרוכש 

לאחר השלמת העסקה.

או  משעבודים  נקיים  הנכסים  האם 
מזכויות מגבילות אחרות?

בעת רכישת עסק, חברה או נכסי חברה 
יסודית  לבדיקה  לב  תשומת  לתת  יש 
בדבר הנכסים הנרכשים. בין אם מדובר 
בנכסי  המדובר  אם  ובין  החברה  במניות 
חברה, יש לבצע בדיקות יסודיות ולקבל 
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כללי זהב -
רגע לפני רכישת עסק 

מצגים מתאימים בדבר היותם של הנכסים 
נקיים משעבוד, משכון, משכנתא, עיכבון, 

עיקול וכיו"ב.

למי  כספים  חייבת  נותרה  החברה  האם 
מהמוכרים?

לוודא  חשוב  רכישה  הסכם  במסגרת 
ההשלמה  שממועד  יאשרו  שהמוכרים 
ואילך, הם מוותרים על כל זכות או תביעה 
כלפי  או  הנרכשת  החברה  העסק,  כלפי 
הנכסים הנמכרים. מטרתו של הרוכש היא 
גבו  על  סוחב  "נקי" שלא  לעסק  להיכנס 
הבעלים  כלפי  זכויות  או  הלוואות 

הקודמים.

ערבויות  להפקיד  נדרש  הרוכש  האם 
לטובת העסק הנרכש?

הפעילות  או  החברה  האם  לוודא  חיוני 
להתחייב  הרוכש  את  מחייבת  הנרכשת 
בערבויות אישיות כלפי ספקים או בנקים. 
אם המוכרים התחייבו באופן אישי לערוב 
שמי  לצפות  יכול  הרוכש  הנמכר,  לעסק 
ערבויות  ידרשו  העסק  את  שמימנו 

חלופיות גם ממנו.

האם המוכרים התחייבו לאי תחרות?
בהסכמי רכישה מקובל ואף חיוני לדרוש 
שלא  הרוכשים  כלפי  יתחייבו  שהמוכרים 
להתחרות בעסק הנמכר לכמה שנים. דיני 
בלגיטימיות  מכירים  העסקיים  ההגבלים 

של התחייבות זו, בתנאים מסוימים.

האם הושלמה בדיקת הנאותות?
לפני רכישת חברה או עסק קיים, מומלץ 
נאותות  בדיקת  שהושלמה  לוודא  לרוכש 
וכיו"ב.  משפטית  חשבונאית,  פיננסית, 
תמצית  את  יקבל  שהדירקטור  ראוי 
המנהלים של דוח בדיקת הנאותות ויוודא 
שהממצאים הוטמעו או הוסדרו במסגרת 

השלמת העסקה.

האם חלק מהתמורה מופקדת בנאמנות?
ונכסים,  חברות  עסקים,  רכישת  בהסכמי 
דרישה מקובלת של הרוכש תהיה שחלק 
 11%-22% בד"כ  של  (סכום  מהתמורה 
בידי  יופקד  מיוחדות)  נסיבות  בהעדר 
נאמן, כדי להבטיח קיום התחייבות המוכר 
אם   , למשל  כך  לאחר השלמת העסקה. 
"פגום",  הרוחני  מהקניין  שחלק  יתברר 
טענות  יש  שלישיים  שלצדדים  דהיינו 
כנגד העסק הנמכר, ויוכח שלרוכש נגרם 
מתוך  נזקו  את  לכסות  הרוכש  יוכל  נזק, 
גבייה  בהליכי  צורך  ללא  הנאמנות,  כספי 

מורכבים שמטבעם נמשכים שנים.

מצבה של החברה או הנכסים, ביטוחים
לוודא  רגע לפני רכישת העסק, חשוב 
את מצבם הפיזי של הנכסים, האם הם 
מפני  מוגנים  הם  האם  כיאות,  בוטחו 
נזקי אש, האם לחברה יש רישיון עסק 
יש  כן,  כמו  פיזיות.  בדיקות  וכיו"ב 
אחריות  פוליסת  של  קיומה  להבטיח 
פעילות  את  שתכסה  דירקטורים 

הדירקטורים החדשים.

לסיכום
בעלי  עבור  לרכז  ביקשנו  זו  ברשימה 
עסק ומנהלים מספר כללי אצבע, כללי 
זהב, שמפרטים את הסוגיות העיקריות 
דעתו  את  לתת  צריך  רוכש  עליהן 
רכישת  לפני  רגע  טופלו,  שהן  ולוודא 

עסק חדש והשלמת העסקה.

עורכי  במשרד  שותף  הינו  אוזן  גדי 
כאחד  הוכר  ושות',  שיבולת  הדין 
המובילים  המשפטיים  מהמומחים 
בישראל בתחום התאגידים, מיזוגים 
ורכישות והנפקות במדריך המשפטי 
Legal 500 בשנת 2011, ועל ידי גוף 
המומחים המשפטיים EMEA בשנת 

.2012
מר אוזן הצטרף לשיבולת עם סיום 
למשפטים,  הספר  מבית  לימודיו 
והנו שותף במשרד מאז ינואר 2001.

לפרטים נוספים: 
G.Ouzan@Shibolet.com
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Buy Side: discover new sell-side mandates
you wouldn’t otherwise have known about and be 
100% sure that every relevant
advisory firm knows of your interest

Mergers & Acquisitions

Sustainable Growth

MergerID is a powerful and innovative deal sourcing tool
that was designed to fulfill the middle market’s needs

Sell Side: identify interested corporate buyers and 
private equity professionals from around the 
world, ensuring you’ve explored every possible 
opportunity

MergerID

www.mergerid.com

www.sg-ltd.com

Online M&A platform that brings together qualified M&A
professionals from around the world with matching deal criteria

Using its intelligent matching algorithm, MergerID identifies middle 
market buyers and sellers with corresponding M&A requirements

MergerID effectively shrinks the distance and removes the
barriers that inhibit traditional deal sourcing and due diligence

MergerID professionals vet every member,  therefore can
guarantee each seller and buyer on their platform is genuine



על המועצה הישראלית לבניה ירוקה

Strategy



במהלך חציון א' 2012 נערך סקר על ידי 
יותר  בקרב  אסטרטגיה   SG חברת 
מ-200 מנהלים בכירים במשק הישראלי. 
אופן  את  לבחון  הייתה  הסקר  מטרת 
ביצוע תהליכי התכנון האסטרטגי בקרב 
חברות ישראליות מובילות וישום התכנון 
האסטרטגי בפועל.  רצינו גם להבין את 
בכירים  מנהלים  שחווים  הקשיים 
דרכים  ולבחון  אסטרטגיים  בתהליכים 

להתגבר על קשיים אלו.

מעניינים  נתונים  מספר  עלו  מהסקר, 
שתהליכים  למרות  ראשית,  ביותר: 
כתורמים  נתפסים  אסטרטגיים 
הרוב  עסקית,  להצלחה  משמעותית 
המוחלט (81%) של המנהלים שהשיבו 
אסטרטגים  תהליכים  להוביל  נוטים 
בעקבות מצבי מצוקה, בהם תנאי השוק 
העסקיות  התוצאות  משתנים, 
לציפייה  בניגוד  זאת  וכ"ד.  מתדרדרות 
בתהליכי  ישתמשו  עסקיות  שחברות 
ניהול  משגרת  כחלק  אסטרטגי  תכנון 
יסוד  והנחות  בסביבה  שינויים  הבוחנת 
יתרון  של  ושימור  ליצירה  כבסיס 

תחרותי.

מהארגונים  קטן  חלק  כי  נראה  שנית, 
רובם  שגרתי.  תקופתי  ניתוח  מבצע 
מאוחר  מגיבים  אף  וחלקם  ראקטיביים 
התפלגות  את  מתאר  הנ"ל  הגרף  מידי. 
אסטרטגי  תכנון  להתנעת  הגורמים 
מרבית  לראות  שניתן  כפי  בארגון. 
אסטרטגי  בתהליך  מתחילים  הארגונים 
בסביבה  שינויים  מזיהוי  ישירה  כתוצאה 

העסקית ומירידה בתוצאות.

חברות  מייצגים  בלבד  אחוזים  ארבעה 
אסטרטגי  תכנון  תהליך  המקיימות 
כתוצאה ממהלך רוטיני או שגרת ניהול.

בהובלת  והתזמון  העקביות  חשיבות 
התהליך האסטרטגי רבה ביותר. למרות 
שהתזמון משחק תפקיד מרכזי בבחינת 
מרבית  ותוצאותיו,  התהליך  איכות 
תהליכי  מבצעים  שהשיבו  המנהלים 

תכנון אסטרטגי תגובתיים.
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תהליך תכנון אסטרטגי מהיר וממוקד-
"ההיית או חלמתי חלום"?
שלישית: נמצא קשר בין הגורם להתנעת 

התהליך ובין הצלחת התהליך
התהליך  להובלת  הגורם  בהן  חברות 
כי  העידו  ניהול,  שגרת  היה  האסטרטגי 
מובהק  באופן  להצלחה  תרם  התהליך 
(בממוצע 3.8 בסקאלה של 5.0) לעומת 
מגורמים  נבע  התהליך  בהן  חברות 
אחרים, שם הממוצע היה 3.3. מניסיוננו 
עם ארגונים עסקייים ברור לנו כי תהליך 
תכנון אסטרטגי שנעשה בעקבות ירידה 
בתוצאות העסקיות – נעשה מאוחר מדי. 
לעיתים קרובות "הכתובת על הקיר" זמן 
הזמן  זה  יורדות.  שהתוצאות  לפני  רב 
פי  על  כיוון  שינוי  מעמיקה,  לחשיבה 

הצורך ונטילת סיכונים מחושבים.

נראה כי  אצל מרבית המנהלים שהשיבו 
בפעילות  ממוקד  החברה  ניהול  לסקר, 
בתהליכים  ופחות  היום-יומית 
העדרותם  ויישום).  (תכנון  אסטרטגיים 
סדורים  אסטרטגיים  תהליכים  של 
באופן  חברה.  כל  לסכן  עלולים 
שנמצאות  חברות  דווקא  פרדוקסאלי, 
בקצב  המשתנים  דינאמיים  בשווקים 
יותר  שזקוקות  אלו  הן  ועולה  שהולך 
אסטרטגי  תכנון  של  שגרתי  לתהליך 
ויישום מסקנותיו. הפארדוקס מחריף עוד 
הנתונים  את  בחשבון  כשלוקחים  יותר 
הבאים: תוחלת החיים של חברה עסקית 
הנה כיום 12.5 שנים בלבד (ע"פ נתונים 
תוחלת  ויפאן),  מאירופה  חברות  של 
 45 הוא  לאומיות  רב  חברות  של  החיים 
את  מאבדות  חברות  בלבד,  שנים 
מנהיגותן בשוק בקצב הולך ועולה (קצב 
אובדן המנהיגות בשוק הוכפל בין שנות ה 
עסקית  והשרדות   (2000 ה  לשנות   60
ראשונה  ממעלה  לאתגר  הופכת 
נדל"ן,  דלק  ראה   – רבים  בתחומים 
דומאות  ועוד   IDB ישראל,  אפריקה 

נוספות מקומיות ורב לאומיות. 

יכולים  מנהלים  זו  במציאות  האם 
והעדר  מיקוד תפעולי  לעצמם  להרשות 
התשובה  להערכתנו  אסטרטגי?  מיקוד 
ברורה. ולכן מעניין עוד יותר לבחון מדוע 
גם  (וכנראה  הסקר  ממשיבי  ניכר  אחוז 
מבצעים  לא  בישראל)  מהחברות 
כך  על  שגרתיים.  אסטרטגיים  תהליכים 

ננסה לענות בסעיפים הבאים:

לרוב הם  אסטרטגיים  תהליכים   .1
תוצאות  ומספקים  תובעניים  ארוכים, 
אסטרטגיים  תהליכים  תיאורטיות. 
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סקר בנושא תהליכי תכנון ויישום של אסטרטגיות צמיחה

מאוד  ארוכים  בדר"כ  הם  קלאסיים 
מאפייני  כל  את  חוקרים  ובמסגרתם 
ותעשיות  המתחרים  השוק,  העסק, 
במקרים  משלימות.  או  מקבילות 
מסקנותיו  התהליך,  בסיום  רבים, 
רלוונטיות באופן חלקי.  בנוסף, אופק 
לעיתים  הוא  הקלאסיים  התהליכים 
זמן אשר  טווח  שנים,  מספר  קרובות 
איננו  מהיר,  בקצב  משתנה  בעולם 
המאפיינת  הדינאמיות  רלוונטי. 
שווקים וחברות כיום מחייבת סוג אחר 
של תהליכי תכנון ויישום אסטרטגיים. 

איננו קרובות  לעיתים  הדירקטוריון   .2
בתהליכי  והדומיננטי  המוביל  הגורם 
דירקטוריונים  אסטרטגית.  חשיבה 
מורכבים מאנשים בעלי מומחיות, ידע 
וניסיון מתוך מחשבה שהם יובילו את 
החברה.  של  אסטרטגית  החשיבה 
רמת  כי  מהסקר  עולה  להפתעתנו, 
ההובלה והמעורבות של הדירקטוריון 
גיבוש  של  פורמאליים  בתהליכים 
אסטרטגיה היא נמוכה מאוד. בפועל, 
היו"ר)  (מלבד  הדירקטוריון  נציגי 
18% ב-  רק  מעורבים  נמצאו 

מהמקרים. 

גם כאשר התהליך האסטרטגי בוצע 
כתוצאה ממצוקה של החברה, השינוי  
היה  הדירקטוריון  חברי  במעורבות 
החברה  הנהלת  בפועל,  מינורי. 
מהווים  כך),  גם  (העסוקים  והמנכ"ל 
תכנון  בתהליכי  המוביל  הגורם  את 
הדירקטוריון  חברי   (82%) אסטרטגי 

הם לרוב "צופים מהצד". 

היישום: ושלב  התהליך  תוצאות   .3
התוצאות מסתכמות לעיתים קרובות 
המוגשת  והמלצות  נתונים  בחוברת 
ניתן  כיצד  ברור  תמיד  לא  להנהלה. 
המתוארות  המסקנות  את  ליישם 
בחוברת הממצאים. יתר על כן, עפ"י 
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מסייעות  הייעוץ,  חברות  מנהלים, 
החלופות  תכנון  בשלבי  בעיקר  בידם 
האפשריות ולא בשלבי היישום, זאת, 
את  מגדירים  שמנהלים  למרות 
היישום כבעיה הגדולה ביותר בתהליך 
לעומת  ניכר  בהפרש  האסטרטגי, 
התהליך  בתהליך.  השלבים  שאר 
האסטרטגי  אינו פשוט, הוא דורשים 
הצוות,  אנשי  כל  מצד  מחוייבות  זמן, 
רצון לשיפור ואמונה ביכולת החברה. 
ניתן לראות כי השלבים הקשים ביותר 

הינם: 
 34% וההטמעה-  היישום  שלב   ·
המורכב  הוא  זה  ששלב  העידו 
ביותר, זאת מכיוון ששלב זה דורש 
תהליכי  להוביל  קרובות  לעיתים 
התנגדויות  עם  להתמודד  שינוי, 
ואנרגיה  זמן  ולהשקיע  מורכבות 

בשינויים הנדרשים.
המסקנות,  והסקת  הניתוח  שלב   ·
שלב  את  ציינו  מהמשיבים    20%
הניתוח והסקת המסקנות כמורכב 

ביותר,
תכנון  על  מצביעים   16% ו-   ·
ובניית  בתכנון  מפורט-  אסטרטגי 

חלופות אסטרטגיות.

יועצים בתהליכי חוסר מעורבות של   .4
ובעייתי. למעלה  הינו מורגש  היישום 
בגוף  נעזרות  מהחברות   60% מ- 
חלקו.  או  התהליך  להובלת  ייעוצי 
המימוש  בתהליך  ביועצים  השימוש 
פי  על  ביותר  הקשה  כזכור  (שהוא 
יותר.  הרבה  נמוך  השאלון)  משיבי 
מינצברג,  הנרי   (? המספר  (מה 
 The fall) 1994  -במחקרו הקלאסי מ
and rise of strategic planning) מדגיש 

את החשיבות של גורם חיצוני שיעזור 
כלים  לצד  החברה  חזון  את  לבסס 
במאמר  להגשמתו,  משמעותיים 
מודגש ששלב היישום והסינתזה של 

התהליכים בחברה הוא אקוטי.
בניתוח הקשר בין הסתייעות בגורמים 
הצלחת  לבין  בתהליך  חיצונים 
הצלחת  מידת  כי  נמצא  התהליך, 
חברות  אצל  במיוחד  גבוהה  התהליך 
ספציפיים  בשלבים  נעזרו  אשר 
בתהליך  חיצוניים  בגורמים 
   3.8 של  הצלחה  (ציון  האסטרטגי 
חברות  בקרב   1-5 של  בסקאלה 
בשלבים  חיצוני  בגורם  שנעזרו 
ספציפיים לעומת ציון הצלחה של 3.0 
בגורם  כלל  נעזרו  שלא  חברות  אצל 
חיצוני במהלך התהליך האסטרטגי). 
בייעוץ  שנעזרו  החברות  מבין 
שונים  בשלבים  מובנה  אסטרטגי 
החלופות,  והעלאת  (תכנון  בתהליך 
למעלה  ועוד),  השוק  סקרי  הטמעה, 
התהליך  כי  גורסות  מ-80% 

האסטרטגי סייע במידה רבה ואילו 

נעזרו  שלא  החברות  במסגרת 
מ-50%  למטה  ייעוץ,  בשירותי 
טוענות כי התהליך האסטרטגי סייע 
במידה רבה. לצד נתונים אלה, נמצא 
צורכות  מהחברות   60% כי  גם 
אסטרטגי  לייעוץ  חברות  בשירותי 
בתחומים  מלא)  או  (חלקי  כלשהם 

השונים. 

את  מעלים  שתיארנו  הנתונים 
דינאמי  בעולם  הבא:  הפרדוקס 
שינויים,  תאוצת  ידי  על  המאופיין 
בחינת  אסטרטגית,  בחשיבה  הצורך 
כיווני התפתחות, שינוי כיוון והטמעה 
הופכים ליותר ויותר קריטיים. בפועל 
המציאות המתוארת על ידי המנהחים 
כיוונים  על  מצביעה  לסקר  שהשיבו 
יותר  חשיבה  לחלוטין:  שונים 
ביצוע  מאסטרטגית,  אופרטיבית 
תגובתי  באופן  אסטרטגיים  תהליכים 
ולא באופן שיגרתי או מובנה, קשיים 
של  הובלה  חוסר  ביישום,  מהותיים 
הצורך  בין  הפער  ועוד.  הדירקטוריון 
אופן  לבין  אסטרגיים  בתהליכים 
מימושם מחייב שינוי משמעותי באופן 
אסטרטגיים  תהליכים  ביצוע 

והתאמתם לצרכי החברות:
קצרים  זמן  פרקי  על  הסתכלות   .1
במרבית  אסטרטגי  תהליך  יותר, 
תכנית  להניח  צריך  התעשיות 
הקרובות  לשנתיים  מעשית 
שלאחר  לשנים  במצפן  ולהסתפק 
על  תקופתיים  ובעדכונים  מכן 
בטכנולוגיה  בשוק,  שינויים  בסיס 

ובחברה עצמה.
2. שינוי התוצר לתהליך: התוצר צריך 
הכוללת  יישומיות  תוכניות  להיות 
מבנה  של  אופרטיביים  היבטים 
תוכניות  מדדים,  ארגוני, 
שונים,  התחומים  אופרטיביות 

שינויים נדרשים בארגון ועוד
ומהירים  קצרים  לתהליכים  מעבר   .3
חודשים   3-4 על  עולים  שאינם 
יישום.  מתחילת התהליך לתחילת 
מרבית  של  השינויים  בקצב 
התהליך  כי  ברור  התעשיות, 
מהיר  להיות  צריך  האסטרטגי 
וממוקד, גם אם המחיר הוא בכמות 
זה  במקרה  והניתוחים.  הגראפים 
הטוענת:                                                                                       בגישה  להשתמש  רצוי 
 It' s better to be approximately

 right than precisely wrong

יכולות  על  פנימית  הסתכלות   .4
החברה ולא רק חיצונית על השוק 
והמתחרים. אחד הקשיים בתהליך 
בהתעלמות  נעוץ  האסטרטגי 
כיוונים  ליישם  החברה  מיכולות 
הופך  מכך  כתוצאה  חדשים. 
רלוונטי.  ולא  למתסכל  התהליך 
יכלול  נכון  אסטרטגי  תהליך 

   התאמה בין יכולות הארגון וצורכי  
לקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים. 
ההנהלה  בין  התפקידים  חלוקת   .5
קרובות,  לעיתים  הייעוץ:  לחברת 
הייעוץ  מחברת  ציפיה  קיימת 
בעיקר  שתספק  האסטרטגי 
וצרכיו הקיימים  תובנות על השוק 
תכנון  של  במודל  והעתידיים. 
המחקר  וממוקד,  מהיר  אסטרטגי 
צריך להיות אף הוא קצר וממוקד. 
יותר  רבה  הסתמכות  היא  הנגזרת 
על הידע הקיים בארגון לגבי השוק, 
מניסיוננינו  והמתחרים.  הלקוחות 
בתהליכים מסוג זה, המידע הקיים 
במרבית הארגונים הוא לרוב עשיר 
לניתוח  טוב  בסיס  ומהווה  ועמוק 
מעמיק ומקיף. איננו טוענים כי אין 
וצרכים  מגמות  בניתוח  צורך 
חיצוניים, ההפך הוא הנכון. יחד עם 
מהיר  תהליך  לבצע  הצורך  זאת, 
מבוצע  בו  האופן  את  גם  יישנה 
המשקל  כובד  ואת  חיצוני  מחקר 

של מרכיב זה בתכנון האסטרטגי.

מסקנות אופרטיביות 
מספר גורמים יסייעו להגדלת ההסתברות 

לתהליך אסטרטגי מוצלח: 

הקרקע"-  את  "להכין  צורך  יש  הכנות: 
גורמים  הגדרת  נתונים,  וניתוח  איסוף 
(זמן,  עצמו  התהליך  הגדרת  מעורבים, 
להצלחה),  וקריטריונים  מדדים  שלבים, 
תכנון  ידי  על  הקרקע  את  להכין  צריך 

מבעוד מועד ורתימה של כל הצוות.

קצר  להיות  צריך  התהליך  התהליך: 
וממוקד, כולל איסוף נתונים של שינויים 
החברה,  על  המשפיעים  משמעותיים 
שינויים  השוק,  של  תקופתית  בחינה 
שיכולות  פנימיות  מגבלות  טכנולוגיים, 
הגדרת  כיוון,  לשינוי  מכשול  להוות 

דילמות אסטרטגיות ועוד.

עבודה עם יועצים וגופים מבחוץ: קבלת 
של  מערכו  מוריד  איננו  מקצועי  סיוע 
עם  עבודה  כי  מראה  אף  הסקר  מנהל, 
גורמי מקצוע נכונים מעלים את ערכו של 

התהליך ואת הסתברות ההצלחה.

מפתח  נקודת  מנהלים:  מעורבות 
ההנהלה  ברמת  גם  התהליך:  להצלחת 

וגם ברמת הדירקטוריון. 

לשנות  משמעותי  אומץ  נדרש  אומץ: 
כיוון, לאמץ יוזמות חדשות, להתמודד עם 
של  וההתנגדויות  המכשולים  הקשיים, 
זוהי בעצם מהות  אך  תהליך אסטרטגי. 

הניהול והמנהיגות האפקטיביים



ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה 
כמוסד   ,2007 שנת  בראשית  הוקמה 
באופן  חברים  ובו  רווח  מטרות  ללא 
ממשל  גורמי  התעשייה,  ייחודי 
מקצועיים  ארגונים  לצד  והאקדמיה 
וסביבתיים מובילים. תוך זמן קצר זכתה 
נרחבת  בין-מגזרית  לתמיכה  המועצה 
וזאת בשל הייחוד אותו היא מייצגת, כמו 
גם הצורך העז הקיים להנעה וקידום של 
התחום בעת הזאת. כוחה של המועצה 
פלטפורמה  שמהווה  בכך  ב"ביחד"- 
המייצגת את כלל הסקטורים הקשורים 
הרחב  במובנם  הירוקה,  הבנייה  לתחום 
ביותר. רק מתוך שותפות של כלל בעלי 
אמיתי  שינוי  ליצור  יהיה  ניתן  העניין 
כיום  בישראל.  הבנייה  בשוק  ומהותי 
ארגונים   150 כ-  במועצה  חברים 
וביחד  הסקטורים  מכלל  מובילים 

מקדמים את התחום בישראל.
בסיס  על  נוסדה  הישראלית  המועצה 
העולמית  המועצה  של  העולמי  המודל 
  World Green Building -לבניה ירוקה, ה
בשנת  נוסד  זה  גוף   .(WGBC) Council

מייסד  גוטפריד,  דיויד  ביוזמת   ,1998
ירוקה  לבניה  האמריקאית  המועצה 
העולמית  המועצה  מטרת   .(USGBC)
כלל  בין  ומתאם  מאחד  גוף  להוות 
ירוקה  לבניה  הלאומיות  המועצות 
מאוזנת  עולמית  פלטפורמה  ולספק 
ותשתף  תפתח  תשרת,  אשר  ומשולבת 
המועצות  של  עבודתן  עם  פעולה 
 90 מעל  בעולם  קיימות  כיום  בעולם. 
בסיס  על  הפועלות  לאומיות  מועצות 
עבודה  זהה.  לפני כשנה זכתה המועצה 
בתואר  ירוקה   לבניה  הישראלית 
 "Established GBC - מועצה מן המניין"
מבין   21 מספר  המועצה  על  ונמנית 
המועצות בעולם שזכו לתואר זה. תואר 
למועצות  הניתן  יוקרתי  תואר  הינו  זה 
את  למצב  והצליחו  דרך,  כברת  שעברו 
עצמן כגוף מוביל לקידום הבניה הירוקה 
ולמצב את נושא הבניה הירוקה כנושא 
הן  בה  במדינה  לקידום  וחשוב  מרכזי 

פועלות.
החל משנת 2012 שולבה במועצה חלק 
ליזום  הישראלית  העמותה  מפעילות 
בניה ירוקה ובת קיימא שהוקמה בשנת 
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על המועצה הישראלית
לבניה ירוקה

בקליטת  גם  החלה  והמועצה   ,2004
שאינם  לשורותיה  פרטיים  עמיתים 
המועצה.  לתקנון  בהתאם  תאגידים 
גם  המועצה  הפכה  זה  מהלך  במסגרת 

לנציגת ארגון IISBE בישראל.
פועלת  ובולט,  מרכזי  כגוף  המועצה, 
מנת  על  מרכזיים  תחומים  בארבעה 

לקדם את הבניה הירוקה בישראל:
רגולציה,  והכשרות,  חינוך  מדידה,  כלי 
האחרונה  בשנה  הפעילויות  חומרים. 
התמקדו בקידום התקן הישראלי לבנייה 
ירוקה ועדכונו כך שיוטמע במספר הולך 
חדשני  מקיף,  ושיהיה  מבנים  של  וגדל 
פיתוח  בינלאומיים.  ובסטנדרטים 
כגון  ירוקה  בבנייה  נוספים  תחומים 
שכונות ירוקות ועיצוב פנים ירוק. בנוסף, 
המועצה   עסקה  הרגולציה  בתחום 
תחומי  לכל  רגולציה  והובלת  בפיתוח 
בכל  ישירה  ומעורבות  הירוקה  הבנייה 
המרכזי  בשלטון  החקיקה  יוזמות 
והמקומי. נושא נוסף, שהינו מרכזי, הוא 
נושא חינוך והכשרות, בתחום זה פעלה 
יישום ועדכון קורסים  המועצה בפיתוח, 
לקהל  מעמיקות  והכשרות  מקצועיים 
בית  במסגרת  הבנייה  בתחומי  מגוון 
בית  המועצה.  של  ירוקה  לבנייה  הספר 
ידע  מרכז  מהווה  ירוקה  לבנייה  הספר 
בתחומו  ומוביל  מומחיות  בעל  מקצועי, 
לבנייה  ההכשרות  בתחום  בישראל 
מעט  לא  המעסיק  חשוב  תחום  ירוקה. 
ומוצרים  חומרים  תחום  הינו   חברות 
לבנייה ירוקה. המועצה שמה לה למטרה 
חומרים  של  פיתוח  ולהוביל  לעודד 
עידוד  תוך  לסביבה,  ידידותיים  ומוצרים 
מאגר  פיתוח  המקומית.  התעשייה 
באתר  בישראל  הירוקים  המוצרים 

המועצה. 
המועצה  בפני  העומדים  האתגרים 
ושותפיה הם רבים – שינוי המרחב הבנוי 
חיסכון  על  המבוסס  קיימא  בר  למרחב 
והתייעלות במשאבים של מים ואנרגיה, 
ויצירה של מרחב בנוי בריא לאדם הוא 
האתגר המשמעותי והוא יתאפשר הודות 
לשילוב כוחות של כלל המגזרים והצבת 

חזון ומדיניות המתאימה ליישומו.

בכל גיליון נפתח צוהר ונספר 
על אחד מלקוחותינו. והפעם 
לבנייה  הישראלית  המועצה 
הישראלית  המועצה  ירוקה.  
בשנת  הוקמה  ירוקה  לבניה 
מטרות  ללא  כמוסד   ,2007
להוביל למרחב  רווח במטרה 
ובו  בישראל  קיימא  בר  בנוי 
המגזר  ייחודי  באופן  חברים 
ממשל  גורמי  העסקי, 
ארגונים  לצד  והאקדמיה 
מקצועיים, חברתיים וסביבתיים 

מובילים.
כוחה של המועצה ב"ביחד"- 
כלל  של  שותפות  מתוך  רק 
בעלי העניין ניתן יהיה ליצור 
בשוק  ומהותי  אמיתי  שינוי 
בישראל.   והפיתוח  הבנייה 
באמצעות  פועלת  המועצה 
בינ-מגזרית  פלטפורמה 
על  המבוססת  לשינוי 
קואליציה רחבה, דמוקרטית, 

שקופה ותכליתית.
במועצה  חברה  המועצה 
ירוקה  לבניה  העולמית 
ארגון  שהינה   (WGBC)
בינלאומי הקיים במעל ל-90 
המועצות  בעולם.  מדינות 
במדינות השונות פועלות על 
מתוך  ומוכח  ייחודי  מודל  פי 
התאמתן  תוך  זהים,  ערכים 

לייחוד המקומי.
שולבה   2012 משנת  החל 
מפעילות  חלק  במועצה 
ליזום  הישראלית  העמותה 
קיימא  ובת  ירוקה  בניה 
 ,2004 בשנת  שהוקמה 
והמועצה החלה גם בקליטת 
לשורותיה  פרטיים  עמיתים 
בהתאם  תאגידים  שאינם 
במסגרת  המועצה.  לתקנון 
המועצה  הפכה  זה  מהלך 
 IISBE ארגון  לנציגת 

בישראל.

המועצה הישראלית לבניה ירוקה שמה לה למטרה להוביל 
ירוקה  לבניה  תקן  קידום  תוך  בישראל  קיימא  בת  לבניה 
וכן  וחומרים ירוקים, רגולציה ותמריצים, חינוך והכשרות, 

הקמת מרכז ידע ומומחיות בתחום. 

Strategy
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רקפת

ירון.  לעצמו  חושב  עכשיו?"  מה  "אוקיי. 
בחברת  בכיר  פרויקטים  מנהל  בהיותו 
מפוזר  צוות  מוביל  הוא  מובילה,  תוכנה 
גיאוגרפית בישראל, ארה"ב, רומניה והודו. 
כרגע נודע לו שדו"ח ובו נתונים קריטיים 
ללקוח,  למצגת  מוכן  להיות  אמור  שהיה 
יתעכב בשלושה ימים לפחות. את הדו"ח 
מרומניה  צוות  אנשי  לסיים  אמורים  היו 
בחתונה  ההודי  העובד  אך  והודו, 
ובכל  ימים),  (שאורכת מספר  משפחתית 
מקרה העובד הרומני טוען שלא היה ברור 

שיש להגיש את הדו"ח היום!
מחקר עדכני של Hay Group על מנהיגות 
ב 2030, זיהה מספר מגמות-על  שישפיעו 
הדרוש  המנהיגות  ואופן  ארגונים  על 
חייב  יהיה  הארגון  הקרובים.  בעשורים 
להתאים את התרבות, המבנה,התהליכים 
והמערכות שלו לשינויים תכופים. האתגר 
מבנים  לנהל  יהיה  ויתחזק,  שילך  הגדול 
השפעה  דרך  היררכיים),  (ולא  מורכבים 

שאינה נשענת רק על סמכות.

של   בתיאוריות  העוסקים  שונים  חוקרים 
כי  טוענים  מורכב  בעולם  מנהיגות 
השפעת מנהיגות אפקטיבית בעידן הידע 

מתרחשת באמצעות קשר בין אישי.

גם חברת הייעוץ Deloitte ערכה מחקר ב- 
 ,(The Next-generation Leaders)  2011
צמיחה  אסטרטגיות  כי  עולה  ממנו 
בארגונים נשענת על התרחבות גלובלית.  
במנהיגות  הצורך  את  מחזקת  זו   מגמה 
בעלת מודעות ויכולת פעולה בסביבה רב 

תרבותית.

ומה כל זה יכול (ואף צריך) לעורר בקרב 
מקבלי ההחלטות בארגון?

אולי לעורר שאלות: עד כמה היום, בארגון 
ומנהלים  לעובדים  מאפשר  אני  שלי, 
לעשות את עבודתם נאמנה? ב"מאפשר" 
הדרושות  היכולות  את  מחדד  כוונתי: 
כך  בפיתוחן  ומסייע  המשימות,  לביצוע 

שיבואו לידי ביטוי ביומיום.

נחזור אל ירון. בחינה קלה יכולה להעלות 
מוכשר  מנהל  היותו  שלמרות 
קריטיים  נושאים  כמה  יש  ואינטליגנטי, 
במודעות  שאינם  בתפקיד-  להצלחתו 
שמנהל  כיוון  לשיטתו,  ראשית,  שלו. 
ברור  ובמייל  במצגת  תיקשר  החטיבה 
את  מנהל  שירון  הפרויקט,  לצוות 
הפרויקט עד שלב X, כל הצוות "יתיישר 

שינויים  בשל  שנית,  ומיד.  לימין" 
של  שונים  זמן  ואזורי  לקוח  בדרישות 
על  זמן  לבזבז  טעם  אין  הצוות,  אנשי 
וקל  מהיר  יותר  ובקרה.  תכנון  פגישות 
להתקשר  ואז  הגאנט,   לוח  את  לעדכן 
לגבי  מייל  לכתוב  או  הספציפי,  לאדם 

השינוי.

הנושאים  שני  את  "רק"  ניקח  אם  גם 
ירון  של  הנוכחית  בהתנהלות  שהוזכרו 
(ויש כמובן עוד), נוכל להבין שהוא עובד 
שאינן  בסיסיות,  תפיסות  לאור 
גלובאלית  בסביבה  אפקטיביות 
תרבותית  בין  רגישות  ווירטואלית. 
באמת  (כגון:  ניואנסים  הבנת  שכוללת 
לו  שיש  במייל  רמז  ההודי  העובד 
היה  לא  זה  אבל  משפחתית,  התחייבות 
ברור), וניהול מתוכנן ומתועד של שגרות 
ניהול כמו ישיבות- יכולים לצמצם מאד 
את אי ההבנות, ומכאן את התקלות מול 
"לקחת מאליו" את  גם לא  רצוי  הלקוח. 
בתקשורת  בלבד  הפורמאלית  הסמכות 
של  הקודם  בשלב  שהרי  הצוות,  עם 
זה  היה  הרומני  הצוות  איש  הפרויקט 

שהוביל.

ירון, שותפי  בארגון גלובאלי כמו זה של 
התפקיד הם אנשים בני תרבויות שונות. 
לתפוקות  המחויב  מנהל  מכך  כתוצאה 
מתמודד  עצמו  את  מוצא  ותוצאות, 
(בנוסף לכל אתגרי הניהול המסורתיים), 
גם עם אתגר הפערים התרבותיים הבאים 
לידי ביטוי בכל רגע נתון. סביבה מורכבת 
מיומנויות  במגוון  שליטה  מחייבת  זו 
השפעה ותקשורת, והתנהלות אפקטיבית 
ו''אזורים  תפר"  "קו  של  במציאות 

אפורים''.

בניהול  המרכזיים  האתגרים  בקצרה, 
גלובאלי קשורים בעיקר לפיזור הגאוגרפי 
שונים,  זמן  אזורי  הצוות.  של  והתרבותי 
תשתיות שונות ואמצעי תקשורת שונים, 
וניהול  בתיאום  גבוה  צורך  יוצרים 
שאינם  וממוסדים,  ברורים  תהליכים 
מקובלים בהכרח בתרבות של המדינה או 
קשור  השני  האתגר  הספציפי.  הארגון 
של  דינאמיקה  יוצרים  כיצד  לשאלה 
הבנה הדדית, אמון ותקשורת מתמשכת, 
עולם  תפיסות  קיימים  בו  צוות  עם 
בו  התקשורת  ושרוב  שונות,  בסיסיות 
הבנות  אי  מזמנת  ולפיכך  וירטואלית 

רבות.

והתנהגות  חשיבה  דפוסי  לפתח  כדי 
אפקטיביים בקרב מנהלים, חשוב לקחת 
בחינת  הקיים  המאפשר  קצר  זמן  פסק 
שינויים  והטמעת  הנוכחית  ההתנהלות 

שיביאו לתוצאות טובות יותר.

בפיתוח  תסייע  הכשרה  תוכנית  לפיכך 
שיקדמו  וההתנהגויות  החשיבה  דפוסי 
לפתח  חשוב  הארגון.  משימות  את 
תפיסת  על  התרבות  להשפעת  מודעות 
שהנעת  ולעובדה  ומנהיגות,  ניהול 
אפקטיבית-  בצורה  ואנשים  משימות 
יש  כן  כמו  התרבויות.  בכל  זהה  אינה 
להעלות את מרכיבי הסביבה הגלובאלית 
ודרישותיה,  מטריציונית)  גם  (ולעיתים 
היכולות  על  ההשלכות  את  ולבחון 
מפתחים  בהמשך,  מהמנהל.  הנדרשות 
התקשורת  מיומנויות  את  ומשכללים 
תוך  שהזכרנו,  בהקשרים  וההשפעה 
אישיים  תרגילים  משימות,  ביצוע 
משובים,  תפקידים,  משחקי  וקבוצתיים, 

ומשימות בין מפגשים.

תוכנית הכשרה מביאה היבטים ניהוליים, 
הנושאים  ומתודולוגיים.  תרבותיים 
תפקיד  תפישת  השאר:  בין  כוללים 
הפעלת  תרבותית,  ובין  ארגונית  בראייה 
פורמאלית,  ולא  פורמאלית  השפעה 
הבניית  עמיתים,  והנעת  יחסים  ניהול 
ובקרה,  תכנון  בכלי  ושימוש  תהליכים 
נחשפים  ההכשרה  במהלך  ועוד.בנוסף, 
המשתתפים לידע מעמיק על התרבויות 
נכון  וכיצד  במגע,  הם  איתן  הספציפיות 

לעבוד עם אותם אנשים.

כיועצת  משמשת  קרוואני  קרת  רקפת 
 S.G. Globalization בחברת  בכירה 
הארגוני.  הפיתוח  תחום  את  ומנהלת 
גלובאליות  בפעילות  רב  ניסיון  לרקפת 
ובעברה שימשה כמנהלת פיתוח ארגוני 
רקפת  ישראל.   HP ו-  טכנוגיות  בנס 
קבוצות  הנחיית  תכנית  את  מרכזת 
הקיבוצים.  בסמינר  עסקיים  בארגונים 

לפרטים נוספים:
rakefet@sg-ltd.com 

מי אמר מורכבות ולא קיבל?
על חשיבות פיתוח תפישות
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חשיבות פתרונות מימון טרום ביצוע תהליך של מיזוג או רכישה - דני קורמן

 - Deals of the Q



או  חברה  מכירת  על  החלטה  במסגרת 
קיימים  אחרת,  חברה  עם  למיזוג  רצון 
סינרגיה,   - בוחנים  אותם  רבים  היבטים 
עסקה  מתווה  שווי,  הערכת  אינטגרציה, 

ועוד.
חשיבה  מבוצעת  לא  קרובות  לעיתים 
אופי  האשראי,  מבנה  בדבר  מעמיקה 
נוספים, אשר  פיננסיים  ופתרונות  המימון 
יותר  גבוה  חברה  שווי  קבלת  יאפשרו 
מצגים  יאפשרו  לחילופין  או  במכירה, 
שיאפשרו הכנסת קונה, משקיע או מיזוג.

קיימים  האשראי"  "מחנק  למרות  כיום, 
המאפשרים  מגוונים  אשראי  פתרונות 
מימון לטווח ארוך, בריביות נמוכות וברמת 
בטוחות מינימלית. אשראי זה ניתן לקבל 
ומימון  סיוע  מקרנות  השאר  בין 
מוסדיים  גופים  ופרטיות,  ממשלתיות 

ומוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים.
בנוסף, ניתן לקבל מימון שונה, בין היתר:

ליסינג ציוד – מימון לתקופה של 5  ·
הנרכש,  הציוד  משווי   90% עד  שנים 
במקרים מסוימים ניתן גם לקבל גם על 

ציוד קיים. לפתרון זה יתרונות בולטים:
היתרון העיקרי של ציוד עסקי  ·

בליסינג הוא שהיא מאפשרת לרכוש 
ראשוניות  הוצאות  עם  נכסים 
לעיתים  ציוד  חכירות  מינימליות. 
רחוקות דורשים מקדמה, ניתן להשיג 
מבלי  הדרוש  והציוד  המכונות  את 
להשפיע באופן משמעותי על תזרים 
זה  מצב  החברה.  של  המזומנים 
החוזר  ההון  את  לשמר  מאפשר 

לפעילות וצמיחה של העסק.
מאפשרת לשמור על מסגרות  ·

פוגע  אינה   – הבנקאיות  האשראי 
באובליגו הבנקאי.

לעיתים מאפשר קבלת אשראי כנגד  ·
רמת  את  משפר  ובכך  קיים,  ציוד 
לטווח  אשראי  באמצעות  הנזילות 

ארוך.
"פקטורינג" - פקטורינג הינה שיטת  ·

במסגרתה  אשר  בנקאית  חוץ  מימון 
חוב  יתרות  הפקטורינג  חברת  רוכשת 
לתשלום  בתמורה  עסק  של  פתוחות 
החוב  מיתרות   80% כ-  של  מזומן 
הנותרת  החוב  יתרות  הנרכשות. 
פירעון  במועד  העסק  אל  מועברות 
בפועל  מועד התשלום  ו/או  החשבונית 
הפקטורינג,  לחברת  החוב  בעל  של 
בניכוי עמלה וריבית אותם גובה חברת 
עסקת  למימון  בתמורה  הפקטורינג 

האשראי. בכך למעשה, מסב מנגנון 
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חשיבות פתרונות מימון טרום ביצוע
תהליך של מיזוג או רכישה
דני קורמן

לעסקת  אשראי  עסקת  הפקטורינג 
מזומן. תקבול העתידי מהאשראי (חוב 
הלקוח לספק) הופך לתקבולים מידיים 
חברת  של  חלקה  (בניכוי  במזומן 

הפקטורינג). יתרונות הפקטורינג:
שיפור תזרים המזומנים –  ·

הקדמת תשלומים עבור מכירות של 
ללקוחות  שירותים  ו/או  מוצרים 
בפקטורינג  השימוש  נבחרים. 
תוך  מדויק  תזרימי  תכנון  מאפשר 

הקטנת אובליגו בנקאי.
מזעור סיכונים – תקבולי העסק  ·

במשברים  תלויים  ואינם  מובטחים 
לקוחותיו.  את  לפקוד  שעלולים 
חברת הפקטורינג עורכת בדיקה של 
את  עצמה  על  ונוטלת  הלקוחות 
לקשיים  ייקלע  החוב  שבעל  הסיכון 

כלכליים ואף יפשוט רגל.
שיפור מערך הגבייה – הפקטורינג  ·

של   (OutSourcing) חוץ  מיקור  יוצר 
העסק  את  משחרר  ובכך  הגבייה, 
החוב  של  שוטפת  בגבייה  מטיפול 
משפטי  טיפול  בהוצאות  ומהצורך 

נגד חייבים בעיתיים.
גיוון מקורות המימון – הפקטורינג  ·

ועל  העסק  של  באובליגו  נכלל  אינו 
נוסף  מימוני  מקור  לו  מאפשר  כן 
הפקטורינג  מכירותיו.  על  המבוסס 
מאפשר מימון מיידי עבור יתרות חוב 
ביטחונות  במתן  צורך  ללא  עסקיים 
נוספים, תנאי שעל פי רוב אין בלתו 

במערכת הבנקאית.
הצגת הפקטורינג בדוחות הכספיים -  ·

הפקטורינג משפר את חזות הדוחות 
הפיננסים  והיחסים  הפיננסים, 
מופיע  אינו  שהוא  מאחר  בדוחות 
את  מגדיל  אלא  בנקאי  כאשראי 
כנגד הקטנת סעיף  סעיף המזומנים 

הלקוחות.
כלי פיננסי יעיל ומהיר – הפקטורינג  ·

מהווה כלי יעיל גמיש ומהיר לסוגים 
מאפשר  בכך  עסקאות.  של  שונים 
המכירות  את  להגביר  לעסק 

ללקוחות מהארץ ומחו"ל.   
בתקופת חוסר הודאות הנוכחי, תזרים 
העיקריים  מהגורמים  הינו  המזומנים 
מסייע  הפקטורינג  העסק.  לאיתנות 
עסקי  אשראי  בהסבת  לעסקים 
מגדיל  בכך  מזומן.  לעסקאות 
המזומנים,  תזרים  את  הפקטורינג 
סיכונים  ממזער  וכן  אשראיים  מקטין 

עסקיים וסיכוני אשראי העלולים 

כלכליים של  כתוצאה מקשיים  לנבוע 
הלקוחות.

Sale & leaseback – במקרים בהם  ·
בבעלותה  נדל"ן  נכסי  לחברה 
וכו'),  לוגיסטי  (משרדים, מפעל, מרכז 
ניתן למכור את הנכס לקונה - משקיע 
מוסדי, קרן ריט וכו' אשר ישכירו חזרה 
ארוך,  לטווח  לחברה  הנכסים  את 
הם  השכירות  דמי  גובה  שנה.   10-20
נגזרת של רמת הסיכון/דירוג האשראי 
החוזה   אורך  השוכרת,  החברה  של 
נכס  סוג  לאותו  הנהוגה  והתשואה 

במיקום הנוכחי.

- Sale & leaseback-יתרונות ה
באמצעות מכירת הנכס אנחנו  ·

אותו  משמעותי  סכום  היום  מקבלים 
מימון   – בהתרחבות  להשקיע  אפשר 
השקעה  או  ציוד  רכישת  או  חוזר  הון 

בהזדמנות עסקית חדשה. 
עזרה בהחזר מימון יקר ושיפור מבנה  ·

המאזן של החברה.
לעיתים בעסקת רכישת חברה, הרוכש  ·

ולא  בלבד  העסקית  בפעילות  מעוניין 
בנדל"ן עליו "יושבת" החברה, זהו אחד 
מהווה  נדל"ן  נכס  כאשר  הפתרונות 

מכשול בעסקת מיזוג או רכישה. 

"מחוץ  חשיבה  באמצעות  כי  נראה 
פתרונות  מספר  לשלב  ניתן  לקופסא" 
הכספיים  מקורותיה  את  למקסם  בכדי 
כדאיים  הון  במחירי  החברה,  של 
הטבות  של  נכון  ניצול  ומיטביים. 
מסויימים  לסקטורים  ספציפיות 
עסקים  בפריפריה,  חברות  (תעשייניים, 
מושכלת  ובחינה  וכו'),  ובינוניים  קטנים 
מפעילותה  כנגזרת  החברה  צרכי  של 
בהכנת  לסייע  יכולים  בעליה,  וצרכי 
חברה למיזוג, מכירה או צמיחה עתידית.

בהם  במקרים  גם  כי  לציין  ראוי  כן,  כמו 
ממומנת  והחברה  בנקאי  מימון  אין 
ממקורותיה או בהלוואות בעלים, נדרשת 
עבודה של שינוי מבנה המימון והאשראי. 

Investm
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בנקאי  אשראי  קיים  כאשר  גם  נכון  הדבר 
בעיקר  הינו  האשראי  אך  מצויינות  בריביות 
לחברות  דוגמאות  מספר  להלן  קצר,  לטווח 
כחלק  אשר  גבוהה  פיננסית  איתנות  בעלות 
השווי  את  למקסם  כדי  מכירתן,  מתהליך 
שיתקבל, ביצעו תהליך של בחינה מחודשת 
למבנה  התאמתו  לצורך  המימון  למבנה 

החברה, גודלה ואופייה. 

P- ריבית פריים = 3.75%, משתנה בדרך 
את  משנה  ישראל  בנק  כאשר  כלל, 

הריבית, בהתאם למדיניותו המוניטרית.
האנגלית  במילה  מקורה  גרייס  גרייס- 
grace, שמשמעותה – חסד; כלומר - זוהי 
הלוואה הכוללת תקופת חסד, בה הלווה 

לא משלם כל החזר על ההלוואה.

חברה יבוא ויצור של מוצרי צריכה –  ·
מ-13  מורכב   ₪ מ'  כ-6.5  מימון  היקף 
בבעלות  בניין  כנגד  מתוכם   2  - הלוואות 
הלוואה  (יחס  ומחסנים  כמשרד  המשמש 
לשווי הבטוחה - 50%) מועד פרעון עד 3 
שנים. יתרת ההלוואות מרביתם בסכומים 
עד  של  לתקופה   ₪ אלפי   300-500 של 
קרן  החזר   ,P של+1.5%  בריבית  שנה, 

וריבית של 1.7 מ' ₪ בשנה.

בוצע איחוד הלוואות והארכת מועדי הפרעון 
ההלוואות   2 אוחדו  ארוך.  בינוני  לטווח 
(יחס  אחת  להלוואה  הבניין  על  הקיימות 
הלוואה לשווי הבטוחה - 70%) בהיקף הגבוה 
ב-20% מההלוואות המקוריות, לתקופה של 
(לעומת   1.45%+P של  בריבית  שנים   10
לעסקים  מהקרן  הלוואה  נלקחה   .(1.9%+P

בינוניים בערבות המדינה בהיקף של 1.9 מ' 
 ,2%+P של  בריבית  מהמחזור)   8%)  ₪
 6 של  גרייס  עם  שנים   5 של  לתקופה 
חודשיים. במקביל, נתקבלה הלוואה שלישית, 
של  ההדדית  הקרן  בערבות  אחר  מבנק 
המעסיקים בהיקף של 1.2 מ' ₪, בריבית של 

P+0.9% לתקופה של חמש שנים.

 90% והחלפת  ההלוואות  איחוד  ביצוע 
של  לתקופות  במימון  הקצרות  מההלוואות 
בהוצאות  מהותי  שינוי  איפשר  שנים,   5-10
יוצא  וכפועל  ברווחיות  בתזרים,  המימון, 

במחיר שבו הוצאה החברה למכירה.
כי  הריבית הנמוכה  ניתן לראות  זה  במקרה 
למימון  ערובה  אינה  הבנק  ע"י  המוצעת 

מתאים ואופטימלי.
הון חוזר, או הון חוזר נטו - ההון החוזר 
בעסק  התפעולי  מההון  חלק  מהווה 
ומשמש כאמת מידה לנזילות התפעולית 
של העסק. ההון החוזר מחושב כנכסים 
שוטפות.  התחייבויות  בניכוי  שוטפים 
המשמעותיים  המרכיבים  כלל  בדרך 
מלאי  לקוחות,  הם  החוזר  בהון  ביותר 
מהותית  השפעה  החוזר  להון  וספקים. 
כאשר  העסק  של  הנזילות  רמת  על 
החוזר  ההון  של  ומתוכנן  יעיל  ניהול 
עשוי להפחית את צורכי האשראי של 

המימון  נושא  כי  לראות  ניתן  לסיכום, 
הוא אחד הנושאים החשובים אשר יש 
ביצוע  טרום  הדעת,  את  עליהם  לתת 
כפי  חברה.  של  מיזוג  או  מכירה 
הריבית  מחיר  משנה  זה  אין  שראיתם 
אותו משלמת החברה וגם לא העובדה 

שהיא אינה נוטלת אשראי בנקאי. 

לחברה  מיטבי  מימון  התאמת 
הכלים  מירב  ניצול  תוך  ולפעילותה, 
הון  במחירי  האפשריים,  המימוניים 
ניצול  תוך  ארוכות,  לתקופות  כדאיים, 
מושכלת,  בצורה  הבטוחות  היקף 
יכולים להביא להצפת ערך משמעותית 

עבור החברה ובעליה.

הכותב משמש

לפרטים נוספים: 

העסק ממקורות חיצוניים. כלומר כל 
החוזר  ההון  בניהול  שיושג  שיפור 
יפחית את רמת החוב הקיימת (ברוב 
ישחרר  בנקאי),  חוב  בעיקר  המקרים 
עסקיות  להזדמנויות  מימון  מקורות 
בעסק.  אחרות  חשובות  ולמטרות 
חוזר  משפר את  הון  יעיל של  ניהול 
הפיננסי  מצבו  את  המזומנים,  תזרים 
של העסק ואת יכולתו להתמודד עם 

משברים פיננסיים.

חברה סחר בתחום הציוד הרפואי –  ·
ממומנת  בנקאי  מימון  ללא  חברה 
באמצעות הלוואת בעלים בהיקף של 10 

מ' ₪ וממקורותיה העצמיים. 

במסגרת הכנת החברה למכירה התברר כי 
הנוכחית  במתכונתה  החברה  מכירת 
הרכישה  לסכום  פרט  מהקונה  תדרוש 
 ₪ מ'   15 ל-  גם   ₪ מ'  כ-18  של  בהיקף 
הלוואת  החזר   – חוזר  הון  לצרכי  לפחות 
בעלים כ-10 מ' ₪ ו- 5 מ' ₪ נוספים כחלק 
המוכר  ע"י  בקופה  המזומן  ממשיכת 

(כדיבידנד).

שכן  קונה,  מציאת  על  הקשה  זה,  מצב 
גבוהות  כלכליות  ליכולות  נדרש  הקונה 
בעיניי  ליקרה  הופכת  והעסקה  יחסית, 

הקונה.

לאור האמור, הוחלט טרום ביצוע העסקה, 
הבעלים  הלוואת  את  יחליף  המוכר  כי 
במימון חיצוני לטווח ארוך ובמקביל יקבל 
ההון  מימון  לצורך  נוסף  בנקאי  מימון 
נתקבל  המחזור)   8%)  ₪ מ'   4 החוזר. 
בינוניים  לעסקים  הלוואה  במסגרת 
בערבות המדינה לתקופה של 5 שנים עם 
 .P+1.8% גרייס של 6 חודשיים, בריבית של
ו-11 מ' ₪ נוספים נתקבלו מבנק לתקופה 

.P+1.7 של שנה 5 שנים בריבית של
הניתנת  הלוואה   - בעלים  הלוואת 
בנפרד  בה,  מניות  בעל  מאת  לחברה 
ריבית  בתנאי  במניות,  מהשקעותיו 
ותשלומים הנקבעים מראש.  הלוואת 
שונים,  מגורמים  לנבוע  יכולה  בעלים 
הבעלים  אך  במימון,  זמני  צורך  כגון: 
ההשקעה  בהרחבת  מעונינים  אינם 
הקבועה בעסק; שמירה על חלק יחסי 
בבעלות גם אם לא כל הבעלים נותנים 
את ההלואה; יתרונות מיסוי - בתנאים 
נותן  בידי  ממס  פטורים  מסוימים 

ההלוואה.
איפשר  המימון של החברה  שינוי תמהיל 
הגיוני  במחיר  למכירה  החברה  הצגת 
כך  הוסדרו,  החוזר  ההון  צרכי  כלכלית, 
הקונה נדרש רק למימון כנגד הרכישה. יש 
לציין כי בכל מקרה מחיר רכישת החברה 
על   4 למכפיל  הסכים  המוכר  השתנה,  לא 
לאחר  (דהיינו,  מס  לפני  ה"מתוקנן"  הרווח 

הכנסת הוצאות מימון ריאליות).
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 eitan@sg-ltd.com   054-8089555           

 Beit Heil Ha'avir in Herzeliya Beit Heil Ha'avir in Herzeliya

"The value is in the differences"alu

Globaleyes and S.G. Globalization are proud to invite you to their unique "Global Readiness Bootcamp".

In this event, we will present you with the best practices and knowledge gathered from work with global clients in the past 

2 decades. We will lead unique mini workshops, games and lectures to present the complexity managing in a global world.

We will emphasize topics such as intercultural differences, managerial dilemmas, business implications and much more.

Alongside these activities we lead an EXPERTS panel with leading managers in the israeli market.

Save The Date, November 1st, 2012 – 08:30-14:00 at Beit Heil Ha'avir in Herzeliya.

The event doesn't cost money but it's limited to 60 people… so hurry with your registration at: _______

Globaleyes and S.G. Globalization are proud to invite you to their unique "Global Readiness Bootcamp".

In this event, we will present you with the best practices and knowledge gathered from work with global clients in the past 

2 decades. We will lead unique mini workshops, games and lectures to present the complexity managing in a global world.

We will emphasize topics such as intercultural differences, managerial dilemmas, business implications and much more.

Alongside these activities we lead an EXPERTS panel with leading managers in the israeli market.

Save The Date, November 1st, 2012 – 08:30-14:00 at Beit Heil Ha'avir in Herzeliya.

The event doesn't cost money but it's limited to 60 people… so hurry with your registration at: _______
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G l o b a l i z a t i o n
Sustainable Growth

"Cultural awareness is the key to success"

" T h i n k  G l o b a l  A c t  L o c a l "
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מועד שלישי מועד שני  מועד ראשון  מפגשים  חזרות  קהל היעד  שם קורס 

2.10-6.11  22.5-26.6  16.1-20.2  6  3 הנהלה, חברי דירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון,  מיזוגים ורכישות 
מנהלי דרג ביניים המעורבים קורס יסוד 

M&A בתהליכי  

4-15.11  7.3-4.4  4  2 הנהלה, חברי דירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון   ,DD -אומנות ה
ניהול תהליך

בדיקת הנאותות

9-30.12  6-27.5  4  2 הנהלה, חברי דירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון   ,PMI -אומנות ה
ניהול האינטגרציה

לאחר הרכישה

8-29.12  4  2 סמנכ"לי כספים, חשבים, כלכלנים,   מיזוגים ורכישות 
לרואי חשבון  רו"ח ממשרדים

 7-28.10  3-24.6  4  2 סמנכ"לי Legal, עו"ד ממשרדים  מיזוגים ורכישות 
לעורכי דין

  2-30.5  14.1-11.2  5  2 הנהלה, מנהלי יחידות, מנהלי ביניים,  ניהול צוותים 
מנהלי פרויקטים, ראשי צוותים וירטואלים בעולם 

גלובאלי

   6.6-4.7  3.4-1.5  5  2 הנהלה, מנהלי יחידות, מנהלי ביניים,  ניהול בין תרבותי 
מנהלי פרויקטים, ראשי צוותים בסביבה גלובאלית 

    2.9-22.10  26.2-2.4  5  2 הנהלה, חברי דירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון  ניהול תהליך 
התכנון האסטרטגי

8.10-12.11  11.4-9.5  5  2 הנהלה, חברי דירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון  מאסטרטגיה 
ליישום

 7.11-5.12  17.2-17.3  5  2 הנהלה, מנהלי יחידות, מנהלי ביניים,  ניהול השינוי בארגון 
מנהלי פרויקטים (הטמעת מבנה  

ארגוני, הקמת 
יחידה, החלפת 

הנהלה)
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הערות:
· כלל הקורסים יתקיימו בתל אביב.

· לפרטים נוספים ניתן לפנות במיל ל- training@sg-ltd.com או בטלפון 08-9468526


