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תהליך רכישת חברה
2הינו שילוב של ) A&M(תהליך מיזוג ורכישה •

ארגונים לארגון אחד
טכנולוגיות  /באמצעות תהליך זה ניתן להשיג מוצרים•

חדשות וגישה לקהל לקוחות חדש
תהליך זה הוא דרך לצמיחה עסקית מהירה•

M&A









תהליך רכישת חברה

.  הערכה מקיפה של עסק שמבוצעת על ידי קונה פוטנציאלי
מטרת הבדיקה היא להעריך את הפוטנציאל המסחרי של 

לבדוק את הנכסים וההתחייבויות על מנת לקבוע  , העסק
. האם להמשיך בתהליך הקנייה או לא

ביצוע תהליך  
האינטגרציה

תכנון תהליך  
האינטגרציה

בחינת חברה 
היעד על פי 

מודל הרווחיות  
כולל ביקורים  (

)באתר
Due 

Diligence

תכנון תהליך  
בדיקת חברת 

היעד

ביצוע תהליך  
בדיקת חברת 

היעד

בחירת מטרה 
ובניית מודל  

רווחיות 



תהליך רכישת חברה
ביצוע תהליך  
האינטגרציה

תכנון תהליך  
האינטגרציה

בחינת חברה 
היעד על פי 

מודל הרווחיות  
כולל ביקורים  (

)באתר
Due 

Diligence

תכנון תהליך  
בדיקת חברת 

היעד

ביצוע תהליך  
בדיקת חברת 

היעד

בחירת מטרה 
ובניית מודל  

רווחיות 

מעורבות מחלקת האיכות בתהליך הרכישה
Quality Due Diligence

בחינת הסיכונים ברכשית החברה-
הבנה כללית של מכלול מערך -

האיכות
פיתוח/ביקור באתרי ייצור-
שימור עובדים-
תכנון תהליך האינטגרציה  -

.תוכנית, תקציב–העתידית 



אפקטיביDue Diligenceדגשים לביצוע תהליך 
FDA SITEבדיקה במקורות המידע הקיימים לדוגמא •
–בקשת מידע כללי מחברת היעד בנוגע למערכת  האיכות •

.רשימת ספקים, ניתוח תלונות, סקר הנהלה
רשומות איכות על מנת לנסות לבנות /בקשת מידע ספציפי•

האינטגרציה  /מודל של מערכת האיכות ומידת ההתאמה
שתידרש

לבדיקת תוכן בצורה יותר SMEצירוף , במידה ומתאפשר•
מעמיקה

פיתוח/ביקור באתרי ייצור•
)פגישות טלפוניות/פגישה(חשוב ליצור קשר ישיר –הערה 



כישלון תהליך הרכישה/גורמים פוטנציאליים להצלחת



אינטגרציה של מערכות איכות כתוצאה מהרכישה
הטמעת מערכת האיכות של החברה הנרכשת במערכת  •

האיכות הגלובלית
שמירת מערכת האיכות של החברה הנרכשת וביצוע  •

הרמוניזציה למערכת האיכות הגלובלית
גישה היברידית שמשלבת הטמעה של חלק ממערכת האיכות  •

והרמוניזציה  



לסיכום



Thank You!

Alon Ben Jacob
https://www.linkedin.com/in/alon-ben-jacob-00a73b139
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