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     מבוא מבוא מבוא מבוא––––    1111פרק פרק פרק פרק 
    

 .' מקראה א– 1,2,3מאמרי�  �

 .' מקראה ב– 2מאמר  �
 

    ::::תיאוריות סחרתיאוריות סחרתיאוריות סחרתיאוריות סחר
    

 ? מדוע מדינות סוחרות זו ע� זו

 .תומאס מא!, 17המאה ה : מרקנטליז� כלכלי .1

 .1776, אד� סמית: יתרו! מוחלט .2

 .1817, ריקרדו: יתרו! יחסי .3
 

 :מגבלות של יתרו! יחסי ומוחלט

 ...).חומרי גל�, קרקע, א"כ: תשומה בסיסית(סיי� התיאוריות עובדות במוצרי� בסי .1

 .התיאוריות מניחות חוסר ניידות של תשומות בי! גבולות .2

 ).לגבי חישובי�(התיאוריות מניחות שיש מידע מושל�  .3

 .התיאוריות מניחות שיש שוק משוכלל .4

 .התיאוריות מניחות שיש אי שוויו! בי! מעמדות .5
 

    חרותי של אומהחרותי של אומהחרותי של אומהחרותי של אומהפיתוח יתרו! תפיתוח יתרו! תפיתוח יתרו! תפיתוח יתרו! ת): ): ): ): פורטרפורטרפורטרפורטר((((' ' ' '  א א א א––––    2222מאמר מאמר מאמר מאמר 
 

 .שעליה תפעלנה חברות ע� אסטרטגיות מוצלחות, המדינה חייבת ליצור תשתית תחרותית
 .יכולות ליצור תחרותיות, א"כ, ג� מדינות שאי! לה! משאבי�

 
    ::::מודל היהלו�מודל היהלו�מודל היהלו�מודל היהלו�

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ::::פרמטרי� להגדרת חברות כרב לאומיותפרמטרי� להגדרת חברות כרב לאומיותפרמטרי� להגדרת חברות כרב לאומיותפרמטרי� להגדרת חברות כרב לאומיות
    

 .הממוקמת במדינה אחת, שית אחתי הנהלה רא"מקב, חברות הנשלטות ע .1

 .הפעילות מתפרסת על כמה מדינות .2

 .מעורבות במסחר או בהשקעה במדינות בה! פועלת החברה .3
 

 .מיז� משות./מיזוג/רכישה/חלקית/שלוחה בבעלות מלאה/נציגות/חברה בת: חברה �
 

 

 

 

תעשיות תומכות . 3
 ומשלימות

 תנאי ביקוש. 2
 

 גורמי ייצור. 1 מדיניות ממשלה . 5
 

, אסטרטגיה. 4
 יריבויות, מבנה
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    ::::דפוסי פעילות עסקיי�דפוסי פעילות עסקיי�דפוסי פעילות עסקיי�דפוסי פעילות עסקיי�
    

 .ייצוא�יבוא .1

 .השקעת פורטפוליו .2

 .חליפי! הדדיי� .3
 .סחורה תמורת סחורה: וג סחר חליפי!ס: בארטר

4. TURNKEY PROJECT :!הבנייה והיישו�, חברה רב לאומית אחראית על התכנו . 
 .לאחר מכ! מעבירה את ניהול הפרוייקט לחברה מקומית תמורת תשלו�

 .זיכיו!, הרשאה, IJV ,M&A: שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות .5

 . מערב שליטה של המשקיע בפעילות.הדפוס הכי מחייב): FDI(השקעה זרה ישירה  .6
 ).EQUITY(בעלות על הו! מניות מסוג שליטה . מערב יצירת הו! במדינה הזרה

 . קשר ארו/ טווח.  מעורבות ישירה בניהול–ניהול משאבי� בשלוחה 

1. WOS  : WHOLLY OWNED SUBSIDIARY. 

2. M&A :MERGER AND ACQUISITION. 

3. IJV :INTERNATIONAL JOINT VENTURES. 
 

    ::::מחקר בניהול בי! תרבותימחקר בניהול בי! תרבותימחקר בניהול בי! תרבותימחקר בניהול בי! תרבותי
    

 . שמשפיעה על משתנה תלוי–תרבות : משתנה בלתי תלוי •
 , קבלת החלטות, מ"מו, סגנו! ניהול( דפוסי ארגו! ודפוסי ניהול –משתנה תלוי  •

 ...).מרכזיות בעבודה
 

 : סוגי מחקרי� בניהול בי! תרבותי3ישנ� 

 . במדינה אחת ספציפיתמחקר מד. שבוח! התנהגות ניהולית כלשהיא: מחקר ניהול זר .1
זהו מחקר . תחו� המחקר מתמקד בשאלה במה שוני� דפוסי הניהול באותה מדינה

) מבפני�(החוקר בוח! את התרבות מלמטה . שלא בא ע� הנחות קודמות, איכותי לרוב
 . כמו אנתרופולוג

 .מסקנות המחקר תהיינה תקפות רק לגבי מדינה זו

ל את השאלה במה שוות ודומות מספר תרבויות שוא, מחקר כמותי: מחקר ניהול משווה .2
החוקר בא . ישנו שימוש בכלי מחקר אחיד לצור/ השוואה. בסוגיה ניהולית מסויימת

 .מבחו, ע� כלי� ותיאוריות מסויימות

לא , דגימות ברמת חברות? כיצד חברות רב לאומיות מתנהגות: מחקר בניהול בי! לאומי .3
 .תרבויות

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 



www.sikumuna.co.il 

    ::::טות מחקר ובעיות במחקר בניהול בי! תרבותיטות מחקר ובעיות במחקר בניהול בי! תרבותיטות מחקר ובעיות במחקר בניהול בי! תרבותיטות מחקר ובעיות במחקר בניהול בי! תרבותישישישישי
    

 ).כמותי(בעיות במחקר משווה 
 .ETIC ,EMIC: גישה מחקרית

 
 בעיות מחקריותבעיות מחקריותבעיות מחקריותבעיות מחקריות שלבי המחקרשלבי המחקרשלבי המחקרשלבי המחקר

 .התיאוריה לא תמיד תקפה כמות שהיא תיאוריה
 .מילי�: הגדרה תיאורטית: תרבות: תתתת""""משתנה במשתנה במשתנה במשתנה ב השערה

 . מדדי�:                            הגדרה אופרצינאלית
. אמונות שקיימות בכל חברה, עמודות, ערכי�, נורמות נלמדות: תרבות

 . אלמנטי� תרבותיי� שוני� בתו/ גבול אומה
 .כאשר תרבות נתפסת כמשפיעה על התנהגות

 .דפוסי�: משתנה תלוימשתנה תלוימשתנה תלוימשתנה תלוי
 .קושי למדוד תרבות: מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה

 ).ת"משתנה אחר משפיע יותר מהמשתנה הב(בעיות תוק. פנימי 
אמונות המאפיינות את , נורמות, דפוס ממוצע של ערכי�": תרבות לאומית" �בחירת מדג

 .אותה מדינה
 ...).מדינות ששונות מאוד אחת מהשנייה(עצמאי , הא� מייצג, גודל

 .הא� בודק את מה שרצינו: תוק. כלי מחקר
 .הא� מודד במדוייק: מהימנות

 .בעיות במושגי� טכניי�: תרגו�
שיטת איסו. 

 נתוני�
 .ש התנהגות נחקר בצורה לא נכונהרחוקר מתרבות אחרת מפ: ות חוקרהטי

 .הטיות נחקר
, מסקנות
 הכללות

 .השלכה על תרבויות אחרות: תוק. חיצוני

 
    ): ): ): ): שנקרשנקרשנקרשנקר((((' ' ' '  ב ב ב ב––––    7777מאמר מאמר מאמר מאמר 

    
 . תיאוריות שפותחו במערב לא תקפות ולא ברות יישו� בסי!

כ! חייבי� לפתח תיאוריות ול, הטענה היא שהסביבה הסינית שונה מאוד מהסביבה המערבית
 .ב לסי! א� יוצאי� מהתיאוריות המערביות"לא נית! להשוות בי! ארה. וכלי� אחרי�

 
    : : : : תיאורית תלות מצבתיאורית תלות מצבתיאורית תלות מצבתיאורית תלות מצב. . . . 1111

יש אינטראקציה ע� ) נקראת ג� גישת המערכות הפתוחות. (יוצאת מגישה ניהולית מערבית
 . ה ה� חיי�ולכ! חייבי� להתאי� את האסטרטגיה למרכיבי� בסביבה שב, הסביבה

 
 :יש תלות בי! הסביבה לבי! הארגו!

 .מקסימו� אפקטיביות> �התאמות > �אסטרטגיית ארגו! > �תנאי סביבה 
 

 : ישנ! שתי סביבות

 .מבנה מכניסטי> �טכנולוגיה פשוטה : סביבה וודאית .1

 .מבנה אורגני> �טכנולוגיה מתקדמת : סביבה לא וודאית .2
 

 .בסי! יש רק ארגוני� מכניסטיי� •
 . ולכ! מתקבל מבנה אורגני–ידיאולוגיה משפיעה על המבנה הארגוני הרצוי הא •
 לכ! התיאוריה אינה –מ ללמד את האידיאוגוליה "בסי! המבנה הארגוני נועד ע •

 .מתאימה לסי!
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    : : : : תיאורית תלות משאבי�תיאורית תלות משאבי�תיאורית תלות משאבי�תיאורית תלות משאבי�. . . . 2
יטיי� לכ! הארגו! חייב לדעת מה� המשאבי� הקר, ארגוני עבודה תלויי� במשאבי� מהסביבה

 .ולנהל את התלות הזו בצורה האופטימאלית, שלו
 

הממשלה מספקת למפעלי� את חומרי . בסי! אי! תחרות בתחומי� השוני� •
 .הממשלה ג� רוכשת את הסחורה מהמפעל. והמכסות, הגל�

 .לפיכ/ למפעל אי! טע� לייצר עוד. סחורה •
 .אי! אפשרות יישו� לתיאוריה זו, שבה כלכלה ריכוזית, בסי! •

 
    ::::POPULATION ECOLOGY תיאורית  תיאורית  תיאורית  תיאורית ....3333

 . שלבי� בהווצרות ענפי�, התיאוריה מסבירה כיצד נוצר ענ.

 .י! עקומת למידהא, מחירי� גבוהי�, אסטרטגיות שונות, אי! חברות רבות: שונות  .1

 לקראת שלב . מוצרי�, ישנו בידול בי! החברות, המחירי� יורדי�, יותר חברות: בחירה .2
 .סטנדרטיזציה, חירי� נמוכי� יותמ, השימור יש כבר יעילות

 .מנסות ליצור בידול. החברות מאוד דומות: שימור .3
 

 .ואי! שימור, אי! בחירה, ...)חברה אחת בענ.(אי! תחרות , בסי! אי! שונות •
 .התיאוריה לא ישימה לסי! •

 
 : סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

 
התיאוריות המערביות אינ! מתייחסות לתפקיד של תרבות ואידיאולוגיה בעיצוב  •

אלא , בסי! האידיאולוגיה משפיעה לא רק על מבנה ארגוני.  ארגוניי�תהליכי�
אלא היא , הסביבה בסי! לא קיימת מחו, לארגו!. על כל תחו� בחיי היומיו�

 .המשכיות של הארגו!, למעשה שלוחה
 מטרות –חינו/ , לכידות חברתית, הארגו! בסי! משמש לצור/ תחזוקה חברתית •

 .  בה! כמטרת הארגו!שהתיאוריות המערביות לא רואות
אינ! , התיאוריות המערביות אינ! תופסות כי ההנחות הבסיסיות אינ! מתאימות •

 . רלוונטיות
 .בתיאוריות חסרי� משתני� מרכזי� או שקיימת בעית מדידה למשתני� אלו •
 . התיאוריות מתאימות להשוואת תרבויות דומות •
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 לללל""""הבינהבינהבינהבינתרחשת הפעילות תרחשת הפעילות תרחשת הפעילות תרחשת הפעילות  זירת המערכת בה מ זירת המערכת בה מ זירת המערכת בה מ זירת המערכת בה מ––––    2222    פרקפרקפרקפרק
    

 .' מקראה א– 4,5,6 מאמרי� �

 .' במקראה – 5,6 מאמר �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

 
 .תנאי קרקע, טבעיי�משאבי� , אקלי�: אקולוגיתאקולוגיתאקולוגיתאקולוגית    סביבהסביבהסביבהסביבה
 .כלכלה מעורבת, מכוונתכלכלה , שוק חופשי: כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית    סביבהסביבהסביבהסביבה
 
 .כלות המעורבותההבדל שבתו/ קבוצת הכל:  הכלכליתהסיכו! רמת

 
 .דיקטטורה, דמוקרטיה: פוליטיתפוליטיתפוליטיתפוליטית    סביבהסביבהסביבהסביבה
 
 ).צבאי(חילונית , )איר!(תיאוקרטיה , קומוניז�:  טוטאליטריותסוגי 3 ישנ!

 
 .מידת השינויי� הפוליטיי�, יציבות השלטו!:  הפוליטיהסיכו! רמת

 
 : חוקיתחוקיתחוקיתחוקית    סביבהסביבהסביבהסביבה
 ).חוקי� דתיי� (תיאוקרטי משפט
 ).פרשנות( מקובל משפט
 ).הרבה חוקי� ותקנות (יאזרח משפט
 

 

 

 תחרות גלובאלית,  תקנות– העל סביבת

 

 

 MNC – מארחת ארץ 

 

 HQ תפעול – הא� אר,

 תרבות                                                          כלכלית

 

 

 אקולוגיה                                                         פוליטית

 

 

                                        

  חוקים                                     

 FDI – ארגון
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 : באשר למדינה כזו או אחרתמתבקשות שאלות
 

 . להיכנס למדינה זוהא� .1

 . דפוס פעילות לבחורבאיזה .2

 . אסטרטגיית פעילות לבחורבאיזו .3

 .שינויי� נדרשי� לאור/ זמ!/ התאמותאילו .4
 

 : של חברה כלפי מדינה זרהאוריינטציות סוגי
 

 ". טובהכי  יודעאני: " אתנוצנטריתאוריינטציה .1

 ". אי/ ה� רואי� את המציאותללמוד צרי/: " פוליצנטריתאוריינטציה .2

 .אזורי�קיי� הבדל בי! :  רגיונליתאוריינטציה .3

 ולא שוכחי� לבצע ,  העול�לכלבוחני� מה זהה :  גיאוצנטריתאוריינטציה .4
 . נדרשותהתאמות

 
     האתגר הסביבתי האתגר הסביבתי האתגר הסביבתי האתגר הסביבתי––––תגובות לדרישות קונפליקטואליות תגובות לדרישות קונפליקטואליות תגובות לדרישות קונפליקטואליות תגובות לדרישות קונפליקטואליות : : : : '''' א א א א––––    4444    מאמרמאמרמאמרמאמר

 
    דומיננטידומיננטידומיננטידומיננטי    גור�גור�גור�גור� תעשיותתעשיותתעשיותתעשיות    סוגיסוגיסוגיסוגי

 תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה////בסביבהבסביבהבסביבהבסביבה
 כלפי  כלפי  כלפי  כלפי אוריינטציהאוריינטציהאוריינטציהאוריינטציה    סוגיסוגיסוגיסוגי

 הסביבה הזרההסביבה הזרההסביבה הזרההסביבה הזרה
 דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה חברהחברהחברהחברה    אסטרטגייתאסטרטגייתאסטרטגייתאסטרטגיית

1 .global 

industries 

 הדוח. כוח
 ליעילות גלובלית 

 ).לגודליתרו! (

פיקוח , גלובלית' אסט .אתנוצנטרית
ידע נשמר , מרכזי

 .באר, הא�

 .אלקטרוניקה

2 .multinational 

industries 

 הדוח. כוח
לתגובתיות 

 .לוקלית

,  מקומיתרב' אסטר .פוליצנטרית
כל , ביזור מלא

שלוחה מנהלת 
ידע , בעצמה הכול

 .נשמר בשלוחות

 .מזו!

3 .international 

industries 

 הדוח. כוח
 .לחדשנות מתמדת

: הפיתוח בזמ!
 .אתנוצנטרית

 
 .פוליצנטרית: בהמש/

פיקוח , ל"בינ' אסטר
א/ לא הדוק , מרכזי
בקרה , מאוד

 .אדמיניסטרטיבית

 .טלקומוניקציה

4 .transnational 

industries 

 אוריינטציה . הכוחות לעיל3
 .גיאוצנטרית

,  לאומיתעל' אסטר
תלות הדדית בי! אר, 

, הא� לשלוחותיה
התמחויות בכל אחד 

ידע , מהשווקי�
צוותי .  יחדמפותח

 .עבודה רב לאומיי�

 .תרופות

 
    רבותית של תיאוריות פרקטיות ארגוניותרבותית של תיאוריות פרקטיות ארגוניותרבותית של תיאוריות פרקטיות ארגוניותרבותית של תיאוריות פרקטיות ארגוניותיחסיות תיחסיות תיחסיות תיחסיות ת: : : : '''' א א א א––––    5555    מאמרמאמרמאמרמאמר

 

 .78�67בשני� , IBMעל עובדי ,  מדינות50ב ,  אנשי�100,000 על מחקר. הופשטדה
 . רצו! וסקרי מורל של העובדי�שביעות בדיקות �
 ).שירות לקוחות, שיווק(א/ תחומי העיסוק אינ� מייצגי� ,  מייצגתדוגמא נלקחה �
 ). חיצוניתוק.( לא נחקרו שלמי� אזורי� �
 .לא ברור הא� מתאי� לכלל העול�.  מערב אירופאי�י" ענכתב השאלו! �
 ":ערכי�" בחר בהופשטדה" תרבות "נושא מכל �
 

 נבחר סול�). חופש בעבודה חשוב, טוב לעבוד בקבוצה: לדוגמא (היגדי� נבחרו
 .  ממוצע למדינהנעשה. 5�1 מ

 . ממוצעי� למדינה4 – קבוצות 4נעשה צמצו� ל ,  מורכבממש והיה מאחר
 . כמותימחקר כא! נעשה

 
 

 



www.sikumuna.co.il 

 :ה! הסוגיות 4
 

  מה מידת הקשר הרצוי בי! פרט לקבוצה  � IDV:  קולקטיביז�– אינדיווידואליז�. 1
 . סביבו                                                      

 ___||_______________|______|_____|___________ :  100�0 בי! סול�   
                        100                        55        50        45                       0 
 הדוקנמו/                ' בינוגבוה         ' בינו                  רפוי                        

 
 . רופ.קשר – הדוק קשר

 

 מידת ? מה מבחי! בי! מדינות. לא שווי� אנשי� נולדי� – PDI: סמכותמרחק . 2
 . השוויו!אי צמצו� חשיבות                                 

 |_______________|______|_____|______________| :  100�0 בי! סול�   
                        100                        55        50        45                       0 

 שוויו! שוויו!                                                                 אי                    
 
 .  לצמצ� את הפערמנסות: שוויו!.  לא מנסות לצמצ� את הפער: שוויו! אי
 

  – UAI:  מאי ודאותהימנעות. 3
 ___________||_______________|______|_____|___ :  100�0 בי! סול�   

                        100                        55        50        45                       0 
  נמוכההימנעות גבוהה                                                 הימנעות                 

 
 .תנהגות מקובלתרצו! לה,  פחד מסוטי�\חוקי�, דת,  לחזותניסיו!: גבוהה
 ...פורנו מקובלי� יותר, זנות. לוקחי� סיכוני�.  פחד מאי ודאותאי!: נמוכה

 

 תבניות: גבוהה.  חלוקת תפקידי� בי! גברי� לנשי�– MAS:  נשיות–גבריות . 4
 .  התפקידי� בי! המיני� לפי מסורתאת שמחלקות                                     

 . במקצועות נשיי�,  צריכה לצאת לעבודהאישה: נמוכה                                     
 . בתפקידי�מסורתית חלוקה אי!                                     

 |_______________|______|_____|______________| :  100�0 בי! סול�   
                        100                        55        50        45                       0 

  נמוכההימנעות גבוהה                                                 הימנעות                 
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    :::: משפיעי� על דפוסי ניהול וארגו! משפיעי� על דפוסי ניהול וארגו! משפיעי� על דפוסי ניהול וארגו! משפיעי� על דפוסי ניהול וארגו!התרבותהתרבותהתרבותהתרבות    מדדימדדימדדימדדי
 

  מדדמדדמדדמדד

1 .IDV !רצוי בארגו!הנהגה סגנו : 
 . לפרט לממש את האינטרס האישי שלו המאפשרתמנהיגות: גבוה
 .מאפשרת לממש את האינטרס הקבוצתי:  קבוצתיתמנהיגות: נמו/

2 .PDI !וקבלת החלטותמנהיגות סגנו : 
 .סגנו! קבלת החלטות ריכוזי,  אוטוקרטיתמנהיגות: גבוה
 .קבלת החלטות מבוזרת,  דמוקרטיתמנהיגות: נמו/

3 .IDV מוטיבציה: 
 . צרכי� אישיי�י"� מונעי� ע ועובדימנהלי�: גבוה
 . הקבוצהי" צור/ מוער/ עי" ועובדי� מונעי� עמנהלי�: נמו/

4 .MAS מוטיבציה: 
 .רצו! להתבלט, תחרות, צור/ בהישג: אישיי�/ גבריי�מניעי�: גבוה
 .הרמוניה, יחסי אנוש, יחסי�: בינאישיי�/ אישיי�מניעי�: נמו/

5 .PDI ארגוני מבנה: 
 .תאו� משימות גבוה, היררכיה רמות בהרבה: גבוה
 . רמות בהיררכיהפחות: נמו/

6 .UAI �תיאו: 
 . נהלי�הרבה: גבוה
 . נהלי�פחות: נמו/

7 .UAI + PDI !בארגו!בעיות פתרו : 
 .פירמידה של אנשי�: גבוה + גבוה
 .מכונה משומנת: גבוה + נמו/
 .שוק הכפר: נמו/ + נמו/
 משפחה: נמו/ + גבוה

8 .UAI מוטיבציה: 
 , צור/ בביטחו! תעסוקתי.  נטייה לקחת סיכוני�פחות: גבוה
 . הוא גור� מניעהביטחו! ולכ!
 .פחות צור/ בביטחו!,  לקחת סיכוני�נכונות: נמו/

 
    חוקרי� ה� ג� בני אד�חוקרי� ה� ג� בני אד�חוקרי� ה� ג� בני אד�חוקרי� ה� ג� בני אד�: : : : '''' ב ב ב ב––––    5555    מאמרמאמרמאמרמאמר

 
 .צרפת וגרמניה, בריטניה:  מדינות3 כשבכיתתו תלמידי� מ מחקר בנה סטיב!
 .ו על התשובות שלה� ישפיעשהתרבויות ציפה הוא
 

 .ואי/ נית! לפתור את הבעיה, שאל למה נגרמה הבעיה,  דילמהבפניה� הציג הוא
 

 , אפריקה צרפת
 אסיה מזרח

 גבוהגבוהגבוהגבוה

 נמו/נמו/נמו/נמו/ בריטניה גרמניה

PDI 

 נמו/נמו/נמו/נמו/ גבוהגבוהגבוהגבוה

UAI 

 
 ).40(וביקש� להגדיר שאלו! חדש שמכיל ערכי� ,  סיניי�לחוקרי�פנה : בונד

 .CVS: Chinese value surveys:  השאלו!ש�
 
 ).3רק (הערכי� קובצו לקטגוריות דומות לאלו של הופשטדה . מדינות 23 הקי.
 

מאחר והמנסחי� לא מייחסי� למוות ולעתיד איזה ,  וודאות לא נמצאה בקטגוריותמאי הימנעות
 . חשוב בחייה�חלקשהוא 
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 .קצרזמ! � זמ! ארו/אוריינטציית): LTO(מדד קונפוציוס : חדש מדד נתגלה
 
 |_______________|______|_____|______________| :  100�0 בי! סול�

                     100                        55        50        45                       0 
  קצרזמ! ארו/                                                              זמ!                  

 
, אמו!, נאמנות, חשיבות ההרמוניה והיציבות ביחסי�, יחסי� על בסיס סטאטוס, התמדה: ערכי�

 .נכונות לקבל תגמולי� לאחר זמ! רב, טוב ורע תלוי בנסיבות, חסכנות
 

 : החוקרי�בי! הבדלי�

 .  כי ה� מחפשי� אחר האמת, )UAI( המערביי� חששו מאי ודאות החוקרי�: מוצא
 ,  את עיקרו! הקונפוציוסכללו, החוקרי� הסיני� לעומת�. שר למדע קיש         
 . אחתבאמתלא מאמיני� .  מאתיקה לא דתיתשמושפע         

 .החשיבה המזרחית יותר הוליסטית.  היא אנליטיתהמערבית החשיבה
 

אי! תיאוריה אחת אוניברסאלית שמתאימה . תרבותחוקרי� ה� תוצר של , מנהלי�: : : : לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�
     !לכול�

 
    . . . . ארגו! העבודה הסיניארגו! העבודה הסיניארגו! העבודה הסיניארגו! העבודה הסיני: : : : '''' ב ב ב ב––––    7777    מאמרמאמרמאמרמאמר

 
,  כלאבתיכמו , חברתיי�,  מוסדות מערביי�–" טוטאלי"הארגו! הסיני כמוסד . פוליצנטרי מחקר

 .מחנות עבודה ומעצר
 

 ".טוטאלי" של מוסד במטאפורה משתמשי�
 

 : טוטאלימוסד מאפייני

 ...תעסוקה, שינה, אוכל:  מתבצע במקו�הכול .1

 ...ל זהי� לפרטי� כאהתייחסות .2

 ... היומיומית מתוזמנת מלמעלההפעילות .3

 ...לשמר את המוסד הקיי�: מטרה .4
 

 :יחידה ראש
 
 

CADRES : 
 

 

DOSIERS: 
 
 
 
 

 
 :סיני מפעל

 ...מתח� מאפייני החיי� מרוכזי� באותו כל .1
 . נות! ייעו, ופתרונות בכל התחומי�מנהל

 ...זהי�תנאי� ותגמולי� .  לובשי� מדי� זהי�כול� .2

 ...העבודה פעילות יומיומית ג� לאחר שעות ש/המ .3
 . כריזה שמעדכנת על הפעילויותמערכת

 .בנייה חברתית, חינו/ .4
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 !זו שאיפת�. החיי� רוצי� להשתיי/ ליחידה כזו לכל הסיני� •
 ).לא ריאלית( למעבר אסטרונומידרישת סכו� .  בי! יחידות הוא נדירמעבר
 ... יתדרדר והא בצרותמצבו

מנצלי� את . מתנהגי� כמו סוהרי�.  הרגילי�בעובדי� מתעללי� CADRES ה •
 .עובדיש תיקי� על כל . מעמד� לרגע

 . לאהסינילעובד .  יש קשר ע� העול� שמחו,לאסיר •

 להשתחרר מהסטיגמה היכולתחוסר ,  נכנסי� למוסד טוטאלי מערביכאשר •
 !אצל הסיני� זוהי תעודת כבוד. ברורה

 
    : : : : כוחכוחכוחכוח    סוגיסוגיסוגיסוגי
 .ו� לאחר לעשות פעולה שלא היה עושה לולא הכוח לגרהיכולת: כוח
 

 :הכוח מקורות

 : השתמשתי בהפעלת כוח פיסי/איימתיהשני מציית לי כי : כפייה .1
 .פיקוח צמוד מאוד.  הסיניבארגו!כוח מאוד דומיננטי  . ס"שב, משטרה

 :לתגמלמצייתי� כי יש באפשרות המנהל : תגמול .2
 . הסיני� יש תגמול זההאצל

 מי שנבחר להיות ראש . אידיאולוגיאצל הסיני� היא אפילו : לגיטימי/סמכות .3
 .חריצות, טוהר המידות,  הרצויותהתכונות:   או מנהל מייצא את האידיאולוגיההיחידה

 מומחיות . אצל הסיני� אי!): אישיכוח (מצייתי� , בשל מומחיות: מומחה .4
 . לסתור את האידיאולוגיהיכולה

 . לאנשי� להיסח. אחריושגור�קס� אישי ,  אישיכוח): כוח אישי (כריזמה .5
 .רק המנהיג כזה, בסי!.  רק במערבקיי�

 
 .משימה, מנהיגות מכוונת אנשי�: מערביות תיאוריות
 .מחנכי� אות� להיות מאוד צייתני�.  לציית לבעלי הסמכותמחונכי� הסיני�
וכ! לפקח על ביצוע , )אנשי�(להרמוניה בקבוצה ,  הסיני לדאוג לרווחת העובדי�המנהיג מטרת

 . ומדיניות שנקבעה בהיררכיה פורמאליתמשימות
 

    ::::מוטיבציהמוטיבציהמוטיבציהמוטיבציה
 .ובנוס. יש קשר הדוק בי! הפרט לארגו!, מטרות הקבוצה ה! החשובות: קולקטיביסטית חברה

 
 . הארגו! עונה על מטרות הפרטאי/: תגמול

 
  גור� חיצוני לאחר ביצוע המשימה י" מקבל עהפרט: אקסטרינזי

 ).משרד, דרגה, תעודה, כס.(
 

 .או חש תו/ כדי ביצוע משימה,  נות! לעצמוהפרט: אינטרינזי
 

 .האידיאולוגיה מכתיבה שהמשימה צריכה להתבצע רק כתוצאה מתגמול אינטרינזי, הסיני� אצל
 .אי! רצו! להיות מעל הקבוצה.  לא מוער/ בסי!הקידו� ער/
 

.  לא מודדי� את האילוצי� בסביבה הסיניתמאחר וה�,  אינ� ישימי� בסי!מערביי� מדידה כלי
 ).אוטונומיה( שלא נית! לתרגמ� לסינית מושגי�יש 

 . אמריקאי/ לענות על שאלו! מערב אירופאילסיני� קשה
 . על שאלות היפותטיותלענות לה� קשה
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 מערבמערבמערבמערב       סי!סי!סי!סי!
 

 עצמי מימוש      לאומיי�  צרכי�
 

 הערכה     מימוש עצמי, התחברות
 

 התחברות       פיזי
        

 פיזי, ביטחו!
 
 
 

    ):):):):רונ! ושנקררונ! ושנקררונ! ושנקררונ! ושנקר((((' ' ' '  מקראה א מקראה א מקראה א מקראה א––––    6666    מאמרמאמרמאמרמאמר
 

 . לסייע למנהלי� וחוקרי�יכולי� המקבצי�
 

ויוכלו לנבא את התוצאה של פרקטיקה ניהולית ,  לדעת כיצד לבנות יחידות אזוריותיוכלו מנהלי�
 . גבולות ולאו�חוצת

 
 .ת ממצאיה� על מדינות נוספות להגדלת תוק. חיצוני של מחקריה� להכליל איוכלו חוקרי�

 
 : מטרות ספציפיות4 יש במאמר

 
 משותפי� לאות! ' מדינות שמבטא ערכי עב' כאשר נית! ש� לקב: ש�לתת . 1

 .יכול להיות בסיס ידע מוקד�, מדינות   
   מפה יכולה לאפשר לקבל החלטות באזורי� בה�י" מקבצי� עהצגת: להציג. 2

 .מבנה ארגוני,  ניוד עובדי�– החברה פועלת   
  מאיפה להביא מנהלי�ל"צ.  רב לאומית מקימה עסק בשווי,חברה: לייש�. 3

 . מקב,באותומאחר וה! ,  גרמניה–או איטליה , גרמניה, צרפת   
 . לנבא ממדינה אחת לאחרת במקב,נית!: לנבא. 4
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 הולהולהולהול תיאוריות ני תיאוריות ני תיאוריות ני תיאוריות ני––––    3333    פרקפרקפרקפרק
    

 .' אמקראה – 7 מאמר �

 .' במקראה – 7,8 מאמרי� �
 
 .יוצאות מגישת המערכת הפתוחה:  ניהולתיאוריות 3

 . מצבתלות .1

 . משאבי�תלות .2

 . מוסדיתתיאוריה .3
 

    לללל"""" תיאוריות בניהול עסקי� בינ תיאוריות בניהול עסקי� בינ תיאוריות בניהול עסקי� בינ תיאוריות בניהול עסקי� בינ––––' ' ' '  מקראה א מקראה א מקראה א מקראה א––––    7777    מאמרמאמרמאמרמאמר
 

 ?ל" חברה יוצאת מאר, הא� שלה לפעילות בינמדוע – 1 שאלה
 ?חברה את אר, היעד תבחר הכיצד – 2 שאלה

 ?FDIלמה דווקא ב ?  דפוס פעילות עסקי תבחר החברהבאיזה – 3 שאלה
 
 .יתרו! יחסי, יתרו! מוחלט, מרקנטליז�: ל" סחר בינתיאוריות �
 .כוח עבודה, הו!, כמו קרקע,  מתייחסות לגורמי ייצור של כל מדינההתיאוריות �
 . אינ� ניידי� בי! מדינותי"גו  
 .יחות תחרות מושלמת מנהתיאוריות �
 . ייצור מתקדמי�י" אינ! מתייחסות לגוהתיאוריות �
 .ייצוא/ מתייחסות רק לדפוס פעילות של ייבואהתיאוריות �
 . מתייחסות רק למוצרי� סטנדרטיי�התיאוריות �
 

 .FDI (– WOS ,MNA ,IJV (ל" ניהול עסקי� בינתיאוריות 6 ישנ!
 

1 .GLOBAL HORIZON :בשלבי� הראשוני� של : ולדת ע� אופק סטטי שכל חברה נטוענת
האופק הופ/ ,  מודעותנוצרת, משתנהמגיע שלב שבו האופק  . בראייתההפעילות החברה מוגבלת 

 .גלובלי
 . את שלב המודעותמסבירה התיאוריה

 

 :  פנימיי�גורמי� •

 .גל� חומרי חוסר .1

 . למכור למדינות פחות מפותחותשנית! יש! ציוד .2

 .� ארציישוק פלח מוצרי .3
 

 : חיצוניי�גורמי� •

 .אירופאי שוק התרחבות .1

 . כס.מציעה זרה מדינה .2
 

2 .MARKET IMPERFECTION :אופק גלובלי,  מודעות להזדמנותיש. 
כדי שהחברה הזרה . למתחרי� המקומיי� יש יתרו! עליה,  להיכנס לשוק זררוצה חברה כאשר

 חייב להיות לה יתרו! מפצה , להיכנסתחליט 

)FIRM SPECIFIC FACTOR.( 
 

 : מדובר על המושג גמישות תפעולית–'  במקראה ב2 מתקשרת למאמר זו תיאוריה
 יתרו! נוצר בשל היות החברה .  רב לאומית ואי! לחברות מקומיותלחברה שיש יתרו!
המצאות הרשת מאפשר לחברה להגיב למצבי אי וודאות ולהחליט על .  של שלוחותברשת פרוסה

 . השינויי� בשערי החליפי!י" הייצור עפשלשינוי המיקו� 
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3 .INTERNALIZATION :על מנת שהחברה הזרה תחליט לבחור דווקא בדפוס פעילות . הפנמה

FDI כאשר הנכסי� שהחברה מעבירה בי! השווקי� יקרי� מאוד: מוטיבציה להיות לה חייבת ,
 . את הנכסי� אצלנונשמור, עלות פיתוחי� גבוהה

 . ת זולה בי! השלוחושכפול עלות
לא לוקחת בחשבו! גורמי� .  מיועדת רק לתהלי/ החלטה בתו/ החברההתיאוריה: ביקורת

 ...).ממשלה( להשפיע על ההחלטה שעשויי�חיצוניי� 
 

4 .INTERNATIONAL PRODUCT LIFECYCLE MODEL: 
 . יתבצע הייצור בכל אחד משלבי חיי המוצרהיכ!

 
 

 
 
 

  הא�אר,+            הא� אר,+                הא� אר,           מתפתחי�            
  דומי�שווקי� +               מפותחי�                                    
 מתפתחי�                                    

 
 
 
 
 

 ירהחד/היכרות              צמיחהסטנדרטיזציה            /בגרות        דעיכה               
 
 
ואינה מתאימה למוצרי� חדשניי� ע� מחזור חיי� , ענפי� מסוימי�/ למוצרי�מתאימה התיאוריה

 .יחסיתקצר 
 

5 .INTERNATIONAL PRODUCTION :כדי להחליט. נבחרדפוס פעילות , היכ! לייצר ,
 : סוגי יתרונות3החברה חייבת לבחו! קיומ! של 

O – OWNERSHIP – רה יתרונות תחרותיי� או נכסי�  הא� בבעלותה של החב– בעלות
 .למקומיי�ייחודיי� שאי! 

L – LOCATION – �הא� לאר, המארחת יש יתרו! כבסיס ייצור לברה הזרה– מיקו . 

I – INTERNALIZATION – חברה נכסי� יקרי� היא תעדי. להפני� את ל כאשר – הפנמה

 ).FDI(הידע בתוכה 
 

שערי : מתעלמת מגורמי� חיצוניי� משפיעי�. ותזהות לחברות שונרטגיות  אסטמניחה – ביקורת
 .פוליטיקה, חליפי!

 
מתנגדות , )קובה, סי!( סוציאליסטית באידיאולוגיה מדינות הדוגלות –אימפריאליז� מרקסיסטי . 6

: טענות המדינות הללו. FDIובעיקר מתנגדות לכניסה , לתחומ!לכניסה של חברות רב לאומיות 
 שגור� למצב שמעט חברות מרכזות את מה. רחב כמה שיותרטבעה להת, החברה הרב לאומית
 מנצלות את חוסר השוויו! ל" והחברות הנמאחר, אז נוצר חוסר שוויו! בעול�. מרבית ההו! והכוח

 .ומשתלטות עליה! בצורה אימפריאליסטית, החלשי� השווקי� את" כובשות"ו
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    ....מסגרת תיאורטיתמסגרת תיאורטיתמסגרת תיאורטיתמסגרת תיאורטית: : : : לללל""""ננננ ניתוח של ניהול וארגו! בי ניתוח של ניהול וארגו! בי ניתוח של ניהול וארגו! בי ניתוח של ניהול וארגו! בי––––' ' ' '  מקראה ב מקראה ב מקראה ב מקראה ב––––    8888    מאמרמאמרמאמרמאמר
 

 .ערכי משנה,  גרעי!ערכי> � ערכי� רשימת> � תרבות
 

  זמ! פ"ערכי� אלו הינ� קבועי� ע. ערכי� שיש לגביה� הסכמה רחבה: גרעי! ערכי
 .ולא נית! לשנות�,  מאודרב               

 
  זמ! פ" עעי�ערכי� אלו אינ� קבו. ערכי� שאי! לגביה� הסכמה רחבה: משנה ערכי

 .ונית! לשנות�,  מאודרב                
 

 .' במקראה – 50' עמ
 
B – PRIMACY 

 אתנוצנטרית אוריינטציה
A � CONTENTION 

 גיאוצנטרית אוריינטציה

 גרעי!גרעי!גרעי!גרעי!

D � INDIFERENCE 

 

C � SUBMISION 
 פוליצנטרית אוריינטציה

 משנהמשנהמשנהמשנה

    הארגו!הארגו!הארגו!הארגו!    ערכיערכיערכיערכי
 החודרהחודרהחודרהחודר

 גרעי!גרעי!גרעי!גרעי! משנהמשנהמשנהמשנה
  המארחת המארחת המארחת המארחתהאר,האר,האר,האר,    ערכיערכיערכיערכי

 
    :::: מצב מצב מצב מצבלותלותלותלותתתתת    תיאוריתתיאוריתתיאוריתתיאורית

 
 אפקטיביות> �' אסט, מבנה:  פני� ארגו!מאפייני> � התאמות> � סביבה מאפייני

 
 .מגדיל את אי הוודאות, כמויות שינויי�,  יותר סביבות– לאומית רב בחברה

 
 ).שונות (דיפרנציאציה – הניהול לסביבות השונות מבנה התאמת
 .ארגונית תרבות –) יצירת אחידות( מורכבי� אינטגרציה מנגנוני

 
 . סעיפי�5, 132�130 בעמוד

 
    קבלת דברי� מהסביבהקבלת דברי� מהסביבהקבלת דברי� מהסביבהקבלת דברי� מהסביבה: : : :  משאבי� משאבי� משאבי� משאבי�תלותתלותתלותתלות    תיאוריתתיאוריתתיאוריתתיאורית

 
 .דע את מידת הקריטיות שלה� לארגו!.  בארגו!משאבי/ את מפה

 

 . מידת הקריטיות לארגו!– המשאב חשיבות .1

 . בידי גור� סביבתינתונה החלטה על מיקו� משאב – ההקצאה אופ! .2

 . בוהתלותגדיל את  מחסור במשאב מ– המשאב נדירות .3
 

 ?מה! דרכי הפיקוח:  במשאבי�התלות ניהול
 
 .ממשלה, משקיעי�, לקוחות,  ספקי�– ע� גורמי מפתח בסביבה קשריצירת . 1

 .רכישה .1

 .קואופרציות .2

 . ציבוריחסי .3

 ! לתלויה בחברההסביבה תהפו/ את – להפו/ למעסיק גדול שאיפה .4
 
 .שינוי הסביבה העסקית/עיצוב.  2

 .סיכוני� פיזור –גיוו! סביבה / סביבההחלפת .1

 . פיזור סיכוני�� מוצרי� גיוו! .2

 . פוליטית והשפעה על חקיקהפעילות .3

 . מאגר משאבי� משות.– מקצועית התאגדות .4
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    ::::המוסדיתהמוסדיתהמוסדיתהמוסדית    התיאוריההתיאוריההתיאוריההתיאוריה
    

 של ארגוני� תו/ התמקדות בקשרי� שביניה� לבי! ארגוני� אחרי� התנהגות� את מסבירה
 . שלה�הארגוניהנמצאי� בשדה 

 
 : וכולל את כל הגורמי� השוני� שהארגו! תלוי בה�, תחו� שהארגו! פועל בתוכו: ארגוני דהש

מתחרי� וארגוני� , קבוצות לח, פוליטיות, תחיקה, מוסדות, מקורות מימו!, לקוחות, ספקי�
 .או מוצרי� דומי�,  שירותי�המספקי�אחרי� 

 
י� לאמ, מבני� ארגוניי� ותהליכי  השייכי� לתחו� או לשדה ארגוני משות. נוטשוני� ארגוני�

 ציפיותיה�בהיות� המענה הנכו! ביותר לציפיותיה� של הגורמי� השוני� שאת ,  דומי�ניהול
 . לזכות מה� ללגיטימציהמ"ע, רוצי� ארגוני� אלו לספק ולרצות

 
 המאל, יחידה אחת בתו/ אוכלוסיה להידמות ליחידות אחרות הפועלות תהלי/: איזומורפיז�

 .דומהבסביבה 
 

 .פוקד תחומי פעילות ארגוניי� בעלי מכנה משות.: ממוסד איזומורפיז�
 

 : סיבות3 ממוסד נובעת מ איזומורפיז� היווצרות

1 .COERCIVE ISOMORPHISM :�או ,  מהמערכת הפורמאליתהנובעי� פוליטיי� לחצי 
 שגורמי� , ת בהשגת לגיטימציה ציבורימצור/או , ממערכות חוק ותקנות,  פורמאליתהבלתי   
 . לנהוג כמו דומיולארגו!   

2 .MIMETIC ISOMORPHISM :ואימו, תגובות או מהלכי� שמאפשרי� לארגוני� חיקוי  
 . להתמודד בהצלחה ע� אי וודאותאחרי�   

3 .NORMATIVE ISOMORPHISM :אשר , והתפתחות ההכשרה,  ההתמקצעותהתפתחות 
 המצויי�  ,  בי! ממלאי תפקידי� דומי�והתנהגותיתערכית ,  דמיו! ואחידות תפיסתיתיוצרי�   
 . שוני�בארגוני�   
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  הבי! לאומית הבי! לאומית הבי! לאומית הבי! לאומיתהפעילותהפעילותהפעילותהפעילות היבטי� ניהוליי� תו/ ארגוניי� של  היבטי� ניהוליי� תו/ ארגוניי� של  היבטי� ניהוליי� תו/ ארגוניי� של  היבטי� ניהוליי� תו/ ארגוניי� של ––––    4444    פרקפרקפרקפרק
    

 מ"וכ! ע,  נועדו לוודא שיעדי החברה יבוצעו בהתא� לדרישות–בקרה ושליטה , פיקוח מנגנוני
 .למצוי וכ! תיקו! יעדי�,  הרצוי את הפער בי!להבי!

 

 .הנחיות, כללי�, דר/ נהלי�:  בירוקראטיפיקוח .1

 .בכל נקודת זמ!, האפשרקבלת מידע אמיתי ככל :  מידעמערכת .2

 : ומשובי�חות"דו .3

אשר מוטמעת היטב ומשותפת לעובדיה , וייחודיתתרבות ארגונית ברורה :  תרבותיפיקוח .4
 .ומנהליה בכל רחבי העול�

 . מוצבי� מאר, הא�–בי אנוש  משאמדיניות .5

 . באמצעות הצבת יעדי�השלוחותפיקוח על ביצועי :  דר/ יעדי�פיקוח .6

 .'רווחיות וכדו, מזומני�מחזור , מעקב של תקציבי�:  פיננסיפיקוח .7

 . לתנאי הפעילות של החברהשיתאי�עיצוב המבנה הארגוני באופ! :  מבניפיקוח .8
 

    ::::174174174174    ––––    171171171171' ' ' ' ממממעעעע: : : : שליטה וקבלת החלטותשליטה וקבלת החלטותשליטה וקבלת החלטותשליטה וקבלת החלטות////פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח    אסטרטגיותאסטרטגיותאסטרטגיותאסטרטגיות
 
 :  אוריינטציות4לפי : אסטרטגיות 4
 
 אוריינטציה – על לאומית – 2

 גיאוצנטרית
 אוריינטציה – גלובלית – 1

 אתנוצנטרית
 חזק

 אוריינטציה – רב מקומית – 4
 פוליצנטרית

  – אד הוק – 3
 אוריינטציה  אי!

 חלש

 כוחות
 לאינטגרציה

 גלובלית

 חלש חזק
  לוקליתלהתאמה כוחות

 
 : ארגוניי�מבני� סוגי

 

 .אתנוצנטרית אוריינטציה –) 152( מחלקת ייצוא הקמת .1

 . פוליצנטריתאוריינטציה �) 153( שלוחות אוטונומיות הקמת .2

 . אתנוצנטריתאוריינטציה �) 154( חטיבתי בינלאומי מבנה .3

 : ארגוני גלובלימבנה .4

 . אוריינטציה פוליצנטרית�) 156 (גלובלי מוצרי מבנה .4.1

 . אוריינטציה רגיוצנטרית�) 157 (גלובליי  אזורמבנה .4.2

 . אוריינטציה אתנוצנטרית–) 159( גלובלי פונקציונאלי מבנה .4.3

 . אוריינטציה גיאוצנטרית–) 160( גלובלי מטריציוני מבנה .4.4

 . אוריינטציה גיאוצנטרית–) 161 (מעורב גלובלי מבנה .4.5
 

 : מבני� ארגוני� חדשי�3 עוד ישנ�

 .אוצנטרית אוריינטציה גי– רשת ארגוני .5

 . אי! אוריינטציה– מפוצלי� ארגוני� .6

 .יצנטריתלפו אוריינטציה – מובילות שלוחות .7
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  שותפויות אסטרטגיות בי! לאומיות שותפויות אסטרטגיות בי! לאומיות שותפויות אסטרטגיות בי! לאומיות שותפויות אסטרטגיות בי! לאומיות––––    5555    פרקפרקפרקפרק
    

 .' ב10', א 10 מאמרי�
 

 ))))equity ( ( ( (בעלותבעלותבעלותבעלות    שותפויותשותפויותשותפויותשותפויות חוזיותחוזיותחוזיותחוזיות    שותפויותשותפויותשותפויותשותפויות
 IJV פונקציונאליות בריתות
 MERGERS & ACQUISITION  הרשאה

  כיו!זי
  
שיתו. פעולה חוזי בי! שתי חברות ממדינות שונות בפונקציה מסוימת : פונקציונאליתברית . 1
 , לתחו� מסוי�, קצר יחסית) חוזי(טווח זמ! ). מחקר ופיתוח, הפצה, ייצור משות.(

 .קטנה תלות רמת
 
 .פטנט/רשות להשתמש בטכנולוגיה/ נותנת לחברה אחרת רישיו!חברה: הרשאה. 2

 .החברה המקבלת מספקת בתמורה תמלוגי�. נדרשות יותר הגנות, מסוכ!יותר  הרבה
 
 ,  החברהשל"  מלאהשלוחה"החברה נותנת זכות למישהו אחר לפתוח : זיכיו!. 3

 .חוקי� ותקנות, נהלי�, מלא ידע כולל
 

4 .M&A) מיזוגי� ורכישות :( 

וחיסולה , רה לחברה אחרת של חברה מעביוההתחייבויותהעברת כל הנכסי� ): MERGER (מיזוג
 . של החברה המעבירה ללא פירוק

 :  תמורת מניותמניות רכישת
 בחברה המעבירה מקבלי� מניות בחברה הרוכשת תמורת מניותיה� בחברה מניות בעלי

 . המניות נשארי� בתמונה בתו� תהלי/ המיזוגבעלי. המעבירה
 

 : כס.רכישת מניות תמורת ): ACQUISITION (רכישה
, ובכ/ מסתיימת בעלות�,  בחברת המטרה מקבלי� כס. תמורת מניותיה�מניותה בעלי

 . המטרהבחברתומעורבות� 
 

5 .IJV)  .ל"בינמיז� משות � INTERNATIONAL JOINT VENTURE :( 
 : ל" משות. בינמיז� הגדרת

 . ארגוני הורי�2 לפחות ישנ� .1

 . הארגוני� ממשיכי� בפעילות� הקודמתשני .2

 . פועל המיז� המשות.שבהמוצאו מחו, למדינה  אחד מההורי� לפחות .3
 

 .שלי אי!, שות. שיש לו ידע ונכסי�: אסימטרית התחברות
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