
 
 

 
 

 MBAהתוכנית לתואר שני במנהל עסקים 

  שם הקורס:

 ניהול מיזוגים ורכישות

 :שם הקורס באנגלית

 Management of Mergers and Acquisitions  

 3096010-3 מס' קורס:

 בחירה סוג הקורס:

 ש"ס 3:   היקף שעות                        קיץ:   סמסטר   פ"תש :שנת לימודים

     ד"ר אבי מזור :מרצה             

  mbaprogram@ariel.ac.il  :דואר אלקטרוני 4907655-03 התוכנית לתואר שני במנהל עסקים,  טל': 

 בחדר ____  18:00-20:30בין השעות  ישישלההרצאות יתקיימו ביום 

 שעת קבלה:    ימי שישי 17:00-18:00     בתאום מראש

 

 מטרת הקורס:

 החשובים ההיבטים עם והתמודדות, חברה בקניית או\ו למכירה חברה הכנת ב הקשורות מיומנויות יקנה הקורס

 החברה בין האינטגרציה בשלב לאחריה והן העסקה ביצוע שלפני בשלבים הן ורכישה מיזוג בתהליך ביותר

 כיצד, למכירה החברה את מכינים איך, ורכישה זוגמי תהליך מתכננים כיצד ילמד הקורס. לנרכשת הרוכשת

 מיזוג עסקאות, כדאיות ניתוח מיומנויות יעניק עוד הקורס. הרצויים הקונים את או הקניה יעדי את מאתרים

 ערך ויצירת המיזוג לאחר האינטגרציה תהליך  בניהול ידע. עסקה וסגירת מוצלחת לעסקה מ"מו ניהול, ורכישה

. ורכישות מיזוגים ניהול בתחום מורכבות בעיות עם יצירתית והתמודדות חשיבה כושר וחפית. מוצלח מוסף

  .הרחוק מהמזרח והן המערבי בעולם הן, ורכישה מיזוג אירועי של דוגמאות יובאו בקורס

mailto:mbaprogram@ariel.ac.il


 
 

 
 

תוצרי למידה של הקורס כוללים : תיכנון של מהלך מיזוג ורכישה מנקודת המבט של החברה השוקלת לרכוש 

 של המבט מנקודת ורכישה מיזוג של למהלך הכנות, אסטרטגית על מטרת להשיג נתמ על נוספת רהחב ולמזג

 המיועדת המטרה חברת אצל הסינרגיה מוקדי זיהוי, הרוכשת החברה של המבט ומנקודת המוכרת החברה

 ארגונית תרבות בהבדלי מיוחד ודיון הסינרגיה פוטנציאל במימוש קשיים,  הסינרגיה פוטנציאל ומימוש לרכישה

 תהליך,  ורכישה למיזוג המיועדת חברה שווי הערכת, עיקרי פוטנציאלי כשלון גורם המהווים לנרכש רוכש יןב

 וביצוע תיכנון, עסקה ממבנה עסקיות תובנות גזירת, הנרכש על הרוכש שמבצע ניאותות בדיקת של אפקטיבי

. ורכישה מיזוג של כשלון או\ו הצלחה מדדי, לנרכשת הרוכשת החברה בין אינטגרציה תוכנית  

 

 דרישות הקורס וחובות התלמידים:

ותגיש  כל קבוצה תנתח אירוע מיזוג ורכישה תוך שימוש בידע והכלים שיילמדו בקורס:  עבודת גמר קבוצתית

 למרצה את עבודת הגמר לפי מבנה שיינתן מראש.

     .  הסופי מהציון 100% מהווהעבודת הגמר   ציון 

 חובה עקב האופי האינטראקטיבי שלו .  בקורסהנוכחות  

 .   היותר לכל מפגשים משני העדרות ותרתמ


