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 מבוא 

כחלק מאסטרטגיה עסקית לשיפור רווחיות ולהשגת יעדים ומטרות, עסקים ותאגידים רבים 

 מבצעים מיזוגים ורכישות של חברות. 

צמיחה של חברות היא אבן בוחן עיקרית להצלחתו של עסק, ולכן ארגונים רבים שואפים לפעול 

 בדינמיקה עם חברות אחרות בסביבה מקרו כלכלית. 

כלים האסטרטגיה השלטת היא מיזוג או רכישה, וניתן לראות שילובים בעתות של משברים כל

וצורות שונות של עסקים עוד מימי הקמתם. על אף זאת מיזוג או רכישה הוא תהליך מורכב 

הכרוך בשינויים והסדרים מורכבים בין שתי החברות,  מיזוג הוגדר כשילוב של שתיים או יותר 

ות התהליך יכול להביא זהות מלאה של החברה הרוכשת חברות נפרדות לתוך חברה אחת. תוצא

 על הנרכשת או זהות חדשה לחברה.
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לעתים קרובות נטען כי הבדלים תרבותיים ארגוניים ולאומיים יכולים להיות המקור עיקרי 

לעוינות וחוסר אמון בין שני ארגונים וכי הבדלי התרבות הם האחראים העיקריים לכישלונות 

רכישות. היכולת להשתלב מבחינה תרבותית חשובה יותר להצלחת המהלך רבים של מיזוגים ו

הצלחה של מיזוגים ורכישות תלויות על איכות תהליכי  יותר מגורמים פיננסים ואסטרטגים.

 תרבותית בין החברות.-אינטגרציה חברתית

 מטרת העבודה היא להסביר מהי ההשפעה התרבותית על הצלחת מיזוגים ורכישות של חברות.

  ?האם הבדלי תרבות משפיעים על הצלחתו של מיזוג או רכישה של חברות שאלת המחקר:

 מחקר זה יבדוק כיצד הבדלי התרבות משפיעים על ההצלחה של הרכישה או המיזוג 

 מחקר:  תהשער

 .או רכישה  קיים קשר בין הבדלי התרבות בין החברות לבין הצלחת המיזוג

 .חברות של ורכישות מיזוגים הצלחת על התרבותית ההשפעה מהי להסביר היא העבודה מטרת

 

 חברות בין מובהק הבדל ניתן לומר כי ישממצאי המחקר אשר ערכנו בעבודה זו, עולה כי 

, כלומר חברות אשר רוכשות חברות ישראליות  בינלאומיות חברות של רכישות לבין ישראליות

השערת המחקר וכי הצלחת המיזוג או הרכישה גדולה יותר מרכישה של חברה בינלאומית 

 אוששה

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקירת ספרות
 

על אף הסיכון הטמון בביצוע מיזוג או רכישה, הסיכוי הטמון בהן להעלאת המכירות והגדלת 

הרווחיות מהווה גורם עיקרי לצאת למהלך זה. במקרים רבים אסטרטגיה של רכישה או מיזוג 

 .צוין מקור לא חוקי.יוצרת יתרון אל מול החברות המתחרות באותו ענף 

 

 מיזוג:

מיזוג על פי ההגדרה המשפטית הינו הטמעתה של חברה אחת ברעותה. החברות אשר משתתפות 

במיזוג מכונות חברת היעד והחברה הקולטת בתהליך המיזוג חברת היעד "נמחקת" וכל נכסי 

 צוין מקור לא חוקי.החברה והתחייבויותיה עוברים לחברה הקולטת.

 

 שה:רכי
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(,  ישנה רכישה Stock Acquisitionרכישה של חברה אחרת ע"י קניית מניות של החברה הנרכשת )

מלאה של כל מניות החברה וישנה רכישה חלקית של חלק ממניות החברה הנרכשת. ניתן לבצע 

ברכישות חלקיות של חברות ללא צורך באישור האסיפה הכללית או הדירקטוריון, בניגוד למיזוג 

ם יש צורך באישור האסיפה הכללית והדירקטוריון. הרכישה מתבצעת ע"י הסכם בין בעלי אשר ש

 מניות של החברה הנרכשת לבין החברה הרוכשת. 

כתוצאה מכך החברה הרוכשת שולטת בעקיפין על החברה ע"י הסכם חוזי. כאשר מדובר בחברה 

יה, החברה המעוניינת לרכוש ציבורית נרכשת ולא ניתן לרכוש באופן פרטי את רוב או כל מניות

( ועל הצעת רכש זו ישנם הגדרות ורגולציות שונות באשר Tender Offerמציעה הצעת רכש  ,)

 .צוין מקור לא חוקי.לצורת ההצעה. 

 

 הסיבות למיזוגים ורכישות:

כישה כצמיחה של החברה חברות רבות רואות בתהליך של מיזוג או ר -אסטרטגית צמיחה .5

  צוין מקור לא חוקי.הרוכשת, כתוצאה מכך ישנה עליה במכירות החברה ורווחיותה.

התמזגות או רכישה של חברה יביא לשיפור יכולת הניהול בחברה  -שיפור ניהול החברה .2

כלכלית של שילוב נכסי הרוכשת ועליה של ערך החברה תחת ניהול משותף תוך היעלות 

 צוין מקור לא חוקי.החברות.

החברה הרוכשת המעוניינת בהרחבת השווקים או בגידול או  -כניסה לשווקים חדשים .3

צוין מקור לא הרחבת תחום פעילותה בשוק קיים ולעיתים שליטה בענף בו היא פועלת.

 חוקי.

החברה הנרכשת מציעה ביצועים פיננסים טובים יותר כגון:   -שיפור ביצועים פיננסים .4

צוין יתרון לגודל, רווח לבעלי המניות גישה להון חדש ושיפור מדדים פיננסים נוספים 

 . מקור לא חוקי.

מחזיקה בידע או  הרחבה של ידע החברה לעיתים החברה הנרכשת -רכישת ידע טכנולוגי .5

פטנט אשר מצויים אצלה ולעיתים מידע מקצועי וטכנולוגי המשפר את ביצועי החברה 

 צוין מקור לא חוקי.הרוכשת.

 

לאורך השנים הארוכות אנו עדים למיזוגים ורכישות בין חברות בינלאומיות מחקרים רבים 

מראים על הבדלים תרבותיים בין חברות אלו המשפעים על הצלחת המיזוג הרכישה ושיתוף 

 .צוין מקור לא חוקי.הפעולה בין החברות 

ות בינלאומיות על אף החסמים והבדלי התרביות החברה ישנה כדאיות אסטרטגית למיזוג עם חבר

 הרוכשת זוכה ליתרונות רבים כתוצאה מרכישה בינלאומית. 

מיזוג בין לאומי מתרחש בין חברות הפעולות באותו ענף כאשר המטרה העיקרית הרחבת 

 הפעילות ברמה הגלובלית אשר תביא לסגירתן של חברות מתחרות בענף זה.

מספקות שירותים או מוצרים לחברה הרוכשת יביא להוזלה של עלויות עם ע"י מיזוג עם חברות  ה

  כוח עבודה זול או עלות חומרי גלם נמוכה ועוד.

בנוסף מיזוג עם חברות בינלאומיות פותח בפני החברה הרוכשת את אפשרות החדירה לשווקים 

אם הידע המקצועי  חדשים ולנצל את הידע של החברה הנרכשת אם בתרבות הארגונית שלהם ובין

 .צוין מקור לא חוקי.של החברה
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 הבעיות אשר טמונות ברכישות ומיזוגים בינלאומיים הן:

בעיות של אינטגרציה כתוצאה מחוסר אמון, והבדלי תרבויות מביאות חברות רבות  -אינטגרציה

עם החברה הרוכשת והבאתן לישות לכישלון של מיזוג החברות. הקושי בשילוב חברה הנרכשת 

עסקית מגובשת אחת תלויה ביחסי האמון בניהם ותתאפשר כאשר הישות תשתף פעולה ותמנף 

 . צוין מקור לא חוקי.את הידע הקיים בחברות

מורכבות ידע, מרחק תרבותי, המרחק בהתנהלות ארגונית, אי הצלחה העברת -עמימות סביבתית 

ידע טכנולוגי מביאות את החברות לנהוג בעמימות ויכולתם הניהולית של מקבלי החלטות לוקה 

 .צוין מקור לא חוקי.בחסר עקב הפערים בין החברות 

כתוצאה מפערים תרבותיים, ועמימות סביבתית מתעוררים קונפליקטים  -מאבקים פוליטיים

ים פוליטיים פנים ארגוניים אשר מונעים את הצלחת מיזוג הארגון כתוצאה מכך נוצרים מאבק

  . צוין מקור לא חוקי.

 :בחינת השפעת הפערים התרבותיים על הצלחה או כישלון של מיזוג רב תרבותי
 

ות בעולם, בחינת השפעת הפערים התרבותיים על הצלחת המיזוג או הרכישה בין מדינות שונ

 הביאה חוקרים רבים לערוך מחקרים בנושא, אומנם התוצאות היו מעורפלות. 

יש כאלה שטענו כי הפערים התרבותיים יוצרים חוסר אמון בין החברות דבר המביא לכישלון 

טענו כי אין קשר בין פערי התרבות לבין הצלחת המיזוגים והרכישות בין החברות.  המיזוג, אחרים

צוין מקור אשר טענו כי הפערים התרבותיים יוצרים ערך נוסף לחברות המתמזגות.  ויש חוקרים

 לא חוקי.

מיזוג  חברות אשר ביצעו מיזוג בינלאומי. 2נחקרו היחסים בין  .Hajroa .A( 2154במחקרו של )

ן עובדים ומנהלים בסוגיות של חברה אוסטרלית לחברה גרמנית, במהלך המחקר החוקר ראיי

שונות. ממצאי המחקר העלו כמה פערי התרבות בין החברות משפיעים רבות על המיזוג וכי 

 חברתית.  -הצלחת המיזוג תלויה בתהליכי אינטגרציה תרבותית

בתהליך המחקר הוא הבחין כי ישנם הבדלים תרבותיים ברמת סגנונות התקשורת, האוסטרלים 

הגרמנים היא מאוד אסרטיביות וכי ישנה השפעה מזיקה על בניית מערכות טענו כי התקשורת עם 

 אישיים ובין תרבותיים וכתוצאה מכך ניכר הלחץ והמתח בין הקבוצות. -יחסים בין

על אף השערתו של החוקר כי ישנה השפעה של פערי התרבות על האינטגרציה ועל תהליך המיזוג, 

עה של פערי תרבות אלא פערים ארגוניים הם הנשאלים במחקרו ציינו ההפך כי אין השפ

 המשפיעים על יחסי האינטגרציה בין החברות. 

הבדלים תרבותיים לאומיים משחקים  מניתוח ההשערות ותוצאות המחקר הסיק החוקר כי

תפקיד חשוב בהצלחת מיזוגים ורכישות בינלאומיים אך הם אינם הגורם העיקרי להצלחה או 

 .צוין מקור לא חוקי.כישלון של אותם מיזוגים ורכישות 
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רת, במחקרם עולה כי סוברים אח Al Rahahleh and Peihwang( 2153לעומתו, החוקרים )

התשואה העודפת על רכישות ומיזוגים בינלאומיים פוחתת בשל פערים תרבותיים בעיקר ברמת 

ניהול החברה הממוזגת או הנרכשת וכי העברת המידע והאינטגרציה נפגעת בשל פערי התרבות. 

ן במחקרם הם מוצאים כי חברות רבות נוטות לבצע מיזוגים ורכישות עם מדינות אשר מרחק

 הגיאוגרפי אינו גדול וכי פערי התרבות אינם גדולים. 

החוקרים מציעים במחקרם כי פערי התרבות יהיו פחות משמעותיים, וכי, השפעת פערי תרבות 

אלו לא תשפיע על הצלחה או כישלון של המיזוג או הרכישה, אם הדבר מתבצע עם מדינות אשר 

נה בעלת יכולות ניהוליות גבוהות, כך שהחברה רמת הניהול אינה דומיננטית וכי החברה עצמה אי

הרוכשת יכולה להשתמש בכל משאבי החברה הנרכשת והשילוב יהיה מוצלח יותר ופערי התרבות 

 .צוין מקור לא חוקי.לא יורגשו במקרה זה

,Lakshman (2011)  מעלה במחקרו כי חשיבות פערי התרבות בין חברות בינלאומיות מתבטא

ביכולת הניהול של מנהלי החברות, וכי העמימות הסביבתית הנוצרת משילוב של שתי חברות 

 בינלאומיות יכולה להצטמצם ע"י ניהול נכון של תהליך המיזוג או הרכישה. 

תגל לשינויים תרבותיים ולהוביל לסדרה כלומר צמצום פערי התרבות נעוץ ביכולתו של מנהל להס

 של החלטות אירגוניות נכונות. 

ניהול נכון מביא לאינטגרציה אפקטיבית המובילה לסדרה של יתרונות כגון: חדשנות, הרחבת 

גודל השוק, יתרונות של זריזות וגמישות לשינויים תחרותיים, ולשורה של ביצועיים פיננסים 

 .צוין מקור לא חוקי.טובים יותר 

ממחקרים רבים בנושא נראה כי אין תשובה חד משמעית כי יש השפעה של פערים תרבותיים על 

 כישלון או הצלחה של רכישה או מיזוג בינלאומיים, וכי הדעות בין החוקרים השונים חלוקות.

מיזוג אך לגבי ההשפעה ניתן לומר כי פערי התרבות משחקים תפקיד כלשהו במהלך הרכישה או ה

 על הצלחת התהליך הדעות חלוקות.
 

בעולם גלובלי אשר השוק הכלכלי והפיננסי פותח את שעריו להרחבה בינלאומית ע"י מיזוגים 

ורכישות של חברות בינלאומיות, טומן בחובו יתרונות וחסרונות. בעבודתי בחנתי את השפעת 

 או מיזוג בינלאומיים.  פערים תרבותיים על כישלון או הצלחה של רכישה

לאור מחקרים רבים בנושא תוצאות המחקרים השונים היו מעורפלות והן אינן חד משמעיות, 

החוקרים חלקו על דעותיהם של חוקרים אחרים ולא ניתן לומר בוודאות כי ישנה השפעה חד 

 לאומיות.משמעית של פערי התרבות על כישלון או הצלחה של מיזוגים או רכישות בין חברות בינ

 

מחקרים רבים בנושא התייחסו לא רק לשוני התרבותי אלא גם לשוני הארגוני, ומכאן עוד ממד 

 של השפעה הביא למסקנות שונות בין החוקרים.

ניתן לומר כי ישנם גורמים רבים המשפיעים על המיזוג ורכישה של חברות בינלאומיות בניהם, 

משפיע עיקרי נוסף הינו החוסן הכלכלי של החברה יכולות ניהוליות של קברניטי החברה, וגורם 

 הרוכשת. 

איתנות פיננסית של החברה אשר תוכל לספוג הפסדים בטווח הקצר תביא למרווח נשימה רחב 

 יותר שיאפשר את השלמת מלוא האינטגרציה בין החברות. 
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נותן לה את במידה ואיתנות הפיננסית של החברה הרוכשת אינו גבוה והמנוף הכלכלי שלה אינו 

מרחב הנשימה הדרוש לביצוע האינטגרציה בשלמותה וכי משקלם של הלחצים הפיננסיים יורגשו 

 בתהליך זה.

 

בעשור האחרון נצפתה התרבות משמעותית בבריתות אסטרטגיות בינלאומיות המשמשות 

בכדי . שוק הגלובלי ולשינויים הטכנולוגים בעולםנטגרציה בכאמצעי בידיי החברות להגיב לאי

לנצל הזדמנויות עסקיות חדשות , חברות יכול לגדול פנימית , לספק רישיונות , להצטרף בריתות 

אסטרטגיות, ליצור מיזם משותף , או לרכוש מיעוט או שליטה בחברות אחרות . לעומת רכישות 

של חברות אחרות ומיזמים משותפים , בריתות אסטרטגיות הן הצורה הפשוטה לשיתוף פעולה 

אסטרטגית טמון בכך שחברות מעוניינות להפחית סיכונים ועלות  חברות ברית ביצירת היתרוןבין 

כוש יכולות על מנת לר .השקעה במטרה סופית של יצירת בסיס טוב לפיתוח עתידי בעלות נמוכה

חפשות שותפים מקומיים בכדי לקדם את מטרתם בסין משום שללא משלימות חברות זרות מ

קשו החברות הזרות מלהצליח בשוק התחרותי של סין . החברות הזרות הברית האסטרטגית ית

מרוויחות כתוצאה מהברית האסטרטגית בכך , ששותפיהם מציעים הזדמנות להפיק תועלת 

ממקורות השותפים המקומיים במחיר סביר ולהתגבר על בעיית הרישיונות לעסוק במסחר או כל 

מרווחים מהברית בכך שמקבלים גב כלכלי גם השותפים המקומיים  . סוג של פעולה בסין

ול מתקדמות מהחברה הזרה , מאמצים שיטות עבודה בין לאומיות , משיגים מיומנויות ניה

בנוסף למטרות הכלכליות, שותפים רוקמים בריתות אסטרטגיות מסיבות וטכנולוגיות משופרות 

לוגיה מתקדמת יותר. סובייקטיביות כגון למידת שוק חדש או על מנת להרוויח מהברית טכנו

קיימות חסרונות  .הברית האסטרטגית משפרת את יכולת השותפים לרכוש משאבים רצויים

בברית האסטרטגית כגון פיתוח אסטרטגיה , גישות ניהוליות , חלוקת רווחים ושליטה טכנולוגית. 

 אם החברות לא תוכלנה לתת מענה לחסרונות אלו , עלולים הם להשפיע לרעה על התפתחות

 .(at el, 2015) Agyenim הברית האסטרטגית ואף לגרום לפירוק הברית

 השערות ודרכים לבדיקתן
 

 מטרת העבודה היא להסביר מהי ההשפעה התרבותית על הצלחת מיזוגים ורכישות של חברות.

  ?האם הבדלי תרבות משפיעים על הצלחתו של מיזוג או רכישה של חברות שאלת המחקר:

 הבדלי תרבות משתנה בלתי תלוי: 

 משתנה תלוי: הצלחתו של מיזוג או רכישה בין לאומית

 : מחקר השערת

 .או הרכישה המיזוג הצלחת לבין החברות בין התרבות הבדלי בין קשר קיים

  .חברות של ורכישות מיזוגים הצלחת על התרבותית ההשפעה מהי להסביר היא העבודה מטרת
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  ונתונים משתנים

 הצלחת את שנים חמש לאחר ונבדוק שונות מארצות חברות רכשו אשר ציבוריות חברות נאסוף

 הניתוח את. הבורסה באתר המפרסמים הכספיים מהדוחות נאסוף אלו נתונים. הרכישה

בנוסף  בעזרת רגרסיה וכלים סטטיסטים אחרים שיסייעו בניתוח הנתונים. נבצע הסטטיסטי

אשר  Global rankings, international news and data insightsנעזרנו בנתונים מהמאמר 

מדינות  528. מחקר זה אסף נתונים על 2158בשנת  U.S. News & World Reporנערכו ע"י 

בעולם ודרג  אותם על פי מאפיינים אשר גורמים להצלחה של מיזוג או רכישה. במחקר שלנו 

 .קיגורמים עיקריים: השפעת תרבות, יזמות עסקית וכוח עס 3בדקנו  

  :תאמפירי בדיקה

 להלן. והסקתית תיאורית סטטיסטיקה באמצעות יבוצעו הסטטיסטי וניתוחם הנתונים גתהצ

 השערות את ולבדוק לבחון מנת על שיבוצעו הסטטיסטיות והבדיקות התהליכים של תיאור

 :המחקר

 את לבחון מנת על מהמשתנים אחד לכל תיאורית סטטיסטיקה של וחישוב מדידה .5

 . המשתנה ערכיי של הגבולות

 השמת דרך ביטוי לידי שבאה הסקתית סטטיסטיקה באמצעות ההשערות בדיקת .2

במחקר זה הרצנו רגרסיה על המשתנה התלוי :  מבחנים סטטיסטים רלוונטיים.

 יזמות, תרבות השפעתהצלחת המיזוג או הרכישה וכן על המשתנים הבלתי תלויים 

 .עסקי וכוח עסקית

 

 מגבלות המחקר:

 

ממגבלות המחקר, הוא יכולות אמידת ההשפעה של פערי התרבות, מאחר וחברות נמצאות חלק 

בסביבה מאקרו כלכלית המושפעת מגורמים שונים, ונתונים לשינויים ומשברים כלכלים כלל 

עולמיים, וזאת כחלק הימצאותם בכפר גלובלי כלכלי, קיים קושי לבודד את גורמים השונים 

 המשפיע ביותר על הצלחה או כישלון של תהליך מיזוג או רכישה.ולאמוד מי מהגורמים הוא 

 עבודה זו:לבסיס  שימשו  אשר מאמרים 

Akinbuli, S. F. (2013). THE EFFECTS OF MERGERS AND ACQUISITION ON CORPORATE 

GROWTH AND PROFITABILITY:EVIDENCE FROM NIGERIA 
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U.S. News & World Repor(2018) Global rankings, international news and data 

insights   

 הנחות המחקר:

הנח ראשונה כי מיזוג מוצלח או רכישה מוצלחת נמדדת ע"י זמן האיחוד בין חברות,  .5

משנים ההנחה כי המיזוג או הרכישה היו  5כלומר אם חברה מאוחדת עם עוד חברה מעל 

 מוצלחים.

מתמזגת עם חברה מארץ אחרת אז התרבויות הנחה נוספת היא: כי חברה הרוכשת או  .2

 בין המדינות הן שונות.

 

 מגבלות המחקר:

חלק ממגבלות המחקר הם פרמטרים נוספים אשר משפיעים על הצלחת המיזוג או הרכישה, כגון: 

מצב כלכלי באותה תקופה, מצב השוק בו פועלת החברה, מתחרים לחברה, דמיון בפעילות של 

הלוו יכולים להשפיע מאוד על הצלחת המיזוג או הרכישה ולכן הם החברה הנרכשת והרוכשת. 

 ממגבלות המחקר.חלק 
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 ממצאים 
 

חברות אלו רכשו חברות חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בתל אביב,  41המדגם נגדמו  לצורך 

ונרשמו לכן  יותר מחברה זרה אחתרכש  ברשימה חלק מהחברות, זרות לפני למעלה מחמש שנים 

חברות זרות ולכן המדגם הינו בגודל של  51חברות שרכשו סה"כ  41אחת בטבלה , מדובר בפעם 

חלק מהחברות חברות ישראליות אשר רכשו חברות ישראליות,  27, לצורך השוואה נגדמו 51

הנתונים נלקחו , 31ברשימה רכוש יותר מחברה ישראלית אחת ולכן סה"כ גודל המדגם הינו 

 דוחות הכספיים של החברות.את ה המפרסםמאתר מאיה 

 

  בינלאומיות אשר רכשו חברותישראליות חברות :  1טבלה 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 : חברות ישראליות  אשר רכשו חברות ישראליות2טבלה 
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 של החברות הישראליות אשר רכשו חברות בינלאומיות  ענף החברות במדגם:  3טבלה 

 

 56במדגם העומד על הוא בעל הרכישות הגבוה   ההתעשייניתן לראות כי ענף   3מטבלה

מסך  26%רכישות אשר מהוות  53גם הוא מוביל עם  נדל"ןמהמדגם, ענף ה 32%רכישות 

 מהדגם. 22%רכישות אשר מהוות  55עם  ההטכנולוגיהמדגם. אחריהם ענף 

 מוצא המדינות אשר נרכשו ע"י חברות ישראליות :4טבלה 
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 42%חברות מארה"ב אשר מהוות  25רכשו  במדגםניתן לראות כי החברות  4מטבלה 

 וסיןמהמדגם. רוסיה  6%נרכשו והן מהוות  וצרפת  חברות מקפריסין 3, כמו כן, מהמדגם

רכשו החברות חברה אחת שאר המדינות ממהמדגם.  4%חברות והם מהוות  2נרכשו ע"י 

 מסך המדגם. 2%המהווה 

 5ישראליות אשר רכשו חברות בינלאומיות והמיזוג או הרכישה צלחו מעל לחברות  :5 טבלה
 שנים

 

כלומר  ,מהמדגם 76%שנים מהוות  5החברות אשר נרכשו מעל ניתן לראות כי  5על פי טבלה 

שנים  5-, ואילו חברות שלא עברו את השנים מיום הרכישה 5ם עברו מעל דגחברות במ 38

 . מהמדגם 24%חברות המהוות  52מספרת עומד על מיום הרכישה 

 5והמיזוג או הרכישה צלחו מעל לישראליות חברות ישראליות אשר רכשו חברות  :6טבלה 

 שנים

 

 97%ניתן לראות כי אחוז ההצלחה של מיזוג או רכישה של חברות ישראליות הוא  6מטבלה 

 רוב מצליחה.לעומת רכישה שלא צלחה. לכן ניתן לומר כי רכישה של חברות מאותה תרבות ל
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 בדיקת השערת המחקר 

אשר משווה בין אוכלוסיות שונות ובדק    Tמבחן בדיקת השערת המחקר אנו נבצע את  ךלצור

את המדגם של הצלחת המיזוג או  ואת התחלות שלהן. לצורך בדיקת ההשערה אנו השווינ

הרכישה של חברות ישראליות שרכשו חברות בינלאומיות לבין חברות ישראליות אשר רכשו 

 חברות ישראליות )מאותה תרבות(.

 : בדיקת השערת המחקר. 7לוח

 

לכן ניתן לומר  1.15האלפא שהיא והוא נמוך מ 1.1573במבחן הינו   Pניתן לראות כי ה 7מלוח 

, כלומר חברות  בינלאומיות חברות של רכישות לבין ישראליות חברות בין מובהק הבדל ישכי 

ישה של חברה רכאשר רוכשות חברות ישראליות הצלחת המיזוג או הרכישה גדולה יותר מ

  בינלאומית ולכן השערת המחקר אוששה.

אשר סיה רגרבנוסף על מנת לבדוק איזה משנה משפיע על הצלחת המיזוג או הרכישה הרצנו 

המשתנה התלוי הוא הצלחת המיזוג או הרכישה והמשתנים הבלתי תלויים אלו הם: השפעת 

 ,Global rankingsהתרבות, יזמות עסקית וכוח עסקי . הנתונים התבססו על 

international news and data insights  אשר נערכו ע"יU.S. News & World Repor 

ג  אותם על פי מאפיינים אשר מדינות בעולם ודר 528. מחקר זה אסף נתונים על 2158בשנת 

גורמים עיקריים: השפעת  3גורמים להצלחה של מיזוג או רכישה. במחקר שלנו בדקנו  

 תרבות, יזמות עסקית וכוח עסקי. הלו משפיעים על הצלחת המיזוג או הרכישה 

ית מבחינת, טכנולוגיה, בידור ,אופנה ומאפיינים השפעה הרבות המקומ -השפעת התרבות

 מקומיים.
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משכילה, חדשנות, כוח אדם מיומן, מומחיות  האוכלוסייתקשורת בינלאומית,  -יזמות עסקית

 , תשתיות מפותחות.טכנולוגית

השפעה כלכלית על שאר המדינות , השפעה פוליטית על שאר המדינות, בריתות  -כוח עסקי

  צבא חזק.בינלאומיות חזקות ו

 (4)ראה טבלה  מוצא המדינות אשר נרכשו ע"י חברות ישראליותהמשתנים האלו נבדקו על 

המראה את הקשר בין המשתנים המסבירים  R squareניתן לראות כי המקדם מהרצת הרגרסיה 

. לכן המשתנים הינם גבוהים P valuesלמשתנה המוסבר )במדגם שנילקח( אינו גבוה. כמו כן ערכי 

  .הצלחת המיזוג או הרכישהת תרבות, יזמות עסקית וכוח עסקי אינם מנבאים השפע
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 סיכום ומסקנות 

 של רכישות לבין ישראליות חברות בין מובהק הבדל ניתן לומר כי ישממצאי המחקר עולה כי 

, כלומר חברות אשר רוכשות חברות ישראליות הצלחת המיזוג או הרכישה  בינלאומיות חברות

הדבר עולה בקנה אחד עם  השערת המחקר אוששה.וכי גדולה יותר מרכישה של חברה בינלאומית 

הספרות אשר טוענת כי רכישות או התמזגויות אשר מבוצעות בין מדינות בעלות אותה תרבות הן 

רכישה מאשר מדינות אשר רוכשות או מתמזגת עם חברה בעלות סיכוי יותר טוב להצלחת ה

אשר במחקרם  Al Rahahleh & Peihwang (2153)ממדינה בעלת תרבות שונה. על פי החוקרים 

כי פערי התרבות יהיו פחות משמעותיים, וכי, השפעת פערי תרבות אלו לא תשפיע על  טוענים 

צע עם מדינות אשר רמת הניהול אינה הצלחה או כישלון של המיזוג או הרכישה, אם הדבר מתב

דומיננטית וכי החברה עצמה אינה בעלת יכולות ניהוליות גבוהות, כך שהחברה הרוכשת יכולה 

להשתמש בכל משאבי החברה הנרכשת והשילוב יהיה מוצלח יותר ופערי התרבות לא יורגשו 

 .במקרה זה

חברות ישראליות לבין חברות ערכנו השוואה בין חברות ישראליות אשר רכשו או התמזגו עם 

ישראליות אשר רכשו או התמזגו עם חברות בינלאומיות, מהשוואה זו עלה כי הצלחת המיזוג או 

, מאחר ישראליות חברות עם התמזגו או רכשו אשר ישראליות חברותהרכישה הינה גדולה יותר ב

התרבות הנמוכים ובשל ועל פי הספרות המקצועית אשר סוברת כי ההצלה גבוה יותר בשל פערי 

 סגנונות הניהול הדומים, הללו מסייעים להצלחת מיזוג או הרכישה

על  עסקי וכוח עסקית יזמות, התרבות השפעת: ממצאי הרגרסיה אשר בדקה השפעת המשתנים 

המשתנים השפעת תרבות, יזמות עסקית וכוח עסקי אינם מנבאים הצלחת המיזוג עולה כי 

הדבר אינו תואם את הספרות המקצועית אשר טוענת כי ניתן לנבא  הצלחת המיזוג או הרכישה.

את הצלחת המיזוג או הרכישה על פי כמה פרמטרים עיקריים כמו תרבות ,כוח מדיני ועסקי, 

 יזמות ועוד.

לסיכום, בעידן הטכנולוגיה והתקשורת הבינלאומית, חברות רבות עושות צעדים אסטרטגים על 

גדיל את הכנסותיהן, לכן הצלחת מיזוגים והרכישות הינה אקוטית מנת להרחיב את פעילותן ולה

מבחינה אסטרטגית לכל החברות אשר רוצות להרחיב את פעילותן, לכן יש לתת את הדעת לנושא 

פערי התרבות ופערי הניהול אשר נמצאים בין מדינות שונות בעולם, ובעידן הגלובליזציה יש מקום 

 ל מנת להביא להתקדמות גלובלית ופיתוח מדינות רבות. לצמצם את פערי התרבות והניהול ע
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: נתוני הרגרסיה , מדרג המדינות על פי המשתנים2נספח   
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