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וייעוץפיננסי-כלכליייעוץ,סיכוניםניהול,מס,ביקורתשירותימספקתהפירמהבישראלגם

,רביםלקוחותמשרתיםאנו.אנושיוהון,תפעול,טכנולוגיה,אסטרטגיהבתחומי–ניהולי

וכוללבישראלביותרהמגווןהואשלנוהייעוץומערךהמשקענפיבכל,כגדוליםקטנים

.יועצים500-מלמעלה

המאפשריםבינלאומייםוסטנדרטיםמתודותפיעלעובדיםאנו,העולםברחבימדינות150-מביותראנשיםעם

אנשינומיטב,שניםמזה.מקיפיםידעובסיסיאחידותעבודהשיטות,ענפהקשריםממערכתליהנותללקוחותינו

עבורערךמייצרים,שלהםמשמעותייםהכיהעסקייםהאתגריםעםלהתמודדשוניםבארגוניםלמנהליםמסייעים

.וסיכוניםחשיפותמפניעליוומגיניםהארגון

פעילות עולמיתפעילות בישראל

?מי הלקוחות שלנוהערכים שלנו

ההבטחה שלנו

הפירמה הגלובלית

התמחות ענפית

את מי אנו משרתים בקרב הלקוחות

לקצהמקצהמענהמתןבאמצעותלהצליחללקוחותינומסייעיםאנו

הרלוונטיהפתרונותמגווןעלמבוססהמענה.מורכביםלצרכים

המובילותועלואישייםעסקייםחיבוריםעל,בישראלביותרוהמקצועי

Deloitte.שלהעולמית

,עובדיםאלף334מעל,מקצועייםלשירותיםבעולםהגדולההפירמה

-המחברות90%(בעולםהמובילותמהחברות80%,מדינות150

.(Fortune 500

הארגוןחיימחזורשלהשוניםבשלביםמוביליםעסקייםוגופיםמגוונותחברות

וחברותאפ-סטארטחברות,ופרטיותציבוריותחברות,הגדליםמכלחברות

.שלישיוהמגזרציבורימהמגזר

,ציבורימגזר,ומשאביםאנרגיה,ן”נדל,צריכהומוצריתעשיה,פיננסי,הייטק

.החייםמדעי

ומקבליהאתגריםבעליכל.לים”סמנכ,ל”מנכ,ר”יו,בעלים:הארגוןבכירי

.ההחלטות

2022ישראל לשנת  Deloitteדוח המיזוגים ורכישות של

Deloitte  הינה פירמת הייעוץ וראיית
החשבון המובילה והגדולה בעולם

To Make an Impact 
that Matters

היעוד שלנו הוא להשאיר חותם  

על  , משמעותי על הלקוחות שלנו

האנשים שלנו ועל הקהילה
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מתודולוגיית  
מחקר
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בינוארראשוןשביןהתקופהבמהלךשנסגרולעסקאותמתייחסהניתוח

טרםואשרשהוכרזומעסקאותלהבדיל)2022לדצמבר5ועד2022

.(וכדומהבתהליךעסקאות,ומתןמשאעלפרסוםכגוןבפועלבוצעו

.ן"נדלנכסישלרכישהלעסקאותמתייחסיםאינםהנתונים

דולרמיליון5-מהנמוךכספיבהיקףלעסקאותמתייחסיםאינםהנתונים

.$מיליארד5-מגבוהיםאו

המניותבעליאו/וישראליתחברההינוהצדדיםאחדלפחותבהןעסקאות

.ישראליםהינם

01

02

03

04

נלקחולא–משמע,צדדיםשניביןאקוויטיעסקאותהינןהעסקאותכל

הפצהבאמצעותמכירהאו/וגיוס)ההוןבשוקשנעשועסקאותבחשבון

.(הנפקהאולציבור

Capital,:הנתוניםמקור IQ ,MergerMarketשלמקורותDeloitte

.בתקשורתופרסומים

מהבעלות20%לפחותנרכשובהןלעסקאותרקמתייחסיםהנתונים

.המטרהבחברת

05

06

07

מתודולוגיה
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תקציר  
מנהלים
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עסקאותובהיקףבמספרבהאטההתאפיינה2022שנת▪

בהיקףעסקאות205עם,בישראלוהרכישותהמיזוגים

במספר35%שלבירידהמדובר.דולרמיליארד22-כשל

.2021-לבהשוואהבהיקפן10%-והעסקאות

בחלוקההנתוניםאתבוחניםאםיותרדרמטיתהיאהירידה▪

שלירידהמשקפתהשנהשלהשנייההמחצית–רבעונית

המקבילההתקופהלעומתהעסקאותבמספר60%-כ

.אשתקד

עלאחראיםהיואסטרטגיםרוכשים,קודמותלשניםבדומה▪

.(העסקאותמכלל80%)2022בשנתגםהעסקאותרוב

-מהנמוךבשוויהיו(שוויפורסםבהן)מהעסקאות75%-כ▪

122היה2022-בלעסקההממוצעהשווי.דולרמיליון100

,דולרמיליון48עלעמדהחציוניהשוויואילודולרמיליון

.2021לשנתדומיםנתונים

ותקשורתמדיה,הטכנולוגיהמגזר,קודמותלשניםבדומה▪

(TMT)77)העסקאותמסך38%עםהענייןמרביתאתרכז

-כשלירידהחלהאבסלוטישבאופןלמרותוזאת(עסקאות

.2021-לבהשוואהזהבמגזרהעסקאותבמספר50%

משקיעיםידיעלנעשוהשנהמהעסקאותמשלישפחות▪

בחברותמהותיותאחזקותשרכשו(עסקאות59)זרים

מרכישות71%השנהגםמפתיעלאבאופן.ישראליות

74לעומתעסקאות42שלסך)TMT-הבמגזרהיההזרים

.התעשייהבמגזר12%-ו(2021בשנתעסקאות

משקיעיםשלבמוטיבציהבירידההתאפיינההשנה▪

החדההירידהאךעסקאותלבצעכאחדוזריםישראלים

44%-כהשנהשבצעוזריםמשקיעיםאצלהייתהיותר

.(105לעומת59)הקודמתבשנהמאשרעסקאותפחות

M&A-השוקשלהחלשיםלביצועיםהעיקריותהסיבות▪

נקודתיותופחותגלובליותהשפעותהיו2022-בבישראל

מחירוהתייקרותחדותריביתעליות-הישראלילשוק

אתהגבירהאשרהקורונההשפעותהתפוגגות,הכסף

בשנתייםרבותחברותשלשוויוהזניקהבמשקהצריכה

מחיריעלשלחצהאוקראינה/רוסיהמלחמת,האחרונות

.ועודבשווקיםהודאותחוסראתוהעצימההסחורות

-עם ירידה חדה של כ2022-התקררות בשוק המיזוגים והרכישות ב

מדיה ותקשורת, במגזר הטכנולוגיהבמספר העסקאות 50%

תקציר 
מנהלים
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)**(2022-העסקאות הגדולות ביותר ב5

(חברת מטרה)מגזר ($מיל )מחיר חברה רוכשת  חברה נרכשת

ironSourceUnity Software2,900 טכנולוגיה ותקשורת

Siccar Point EnergyIthaca970 אנרגיה ותשתיות

שירותים פיננסיים ונדלן   908נכסים ובנייןגב ים

שירותים ומסחר 871קרן קיסטוןאגד

Elmo Motion ControlBosch700טכנולוגיה ותקשורת

ירידה של למעלה משליש  
במספר העסקאות
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עלשמקשהבשווקיםהודאותומאיכלכליותמאקרומהשפעותבעיקרנבעההשנהM&A-הבשוקההתקררות▪

מוכריםביןשוויפערי,הכסףמחירוהתייקרותב"בארההפדרליהבנקשלחדותריביתעליות–עסקאותסגירת

שהושפעו)במכפיליםירידהלצדמהחברותחלקשלכספיותבתוצאותמירידהכתוצאהשנוצרולקונים

.(ההוןבשוקמהירידות

לשנתבהשוואההעסקאותבהיקף10%ושלהעסקאותבמספר35%שלבירידההתאפיינה2022שנת▪

.(הקורונהשנת)2020-בהעסקאותממספר13%-ביותרנמוךאףהשנההעסקאותמספר.2021

נסגרוהשנהשלהראשוןבחציון–הירידהמגמתאתיותרחריףבאופןמדגיםלרבעוניםבחלוקההנתוניםניתוח▪

נסגרו2022שלהשניבחציוןאבסולוטייםבמספרים.השניבחציוןבלבד30%-כלעומתמהעסקאות70%-כ

.אשתקדהשניבחציוןהעסקאותכמותלעומת60%שלירידה,)*(עסקאות59

(' $במיל)היקף עסקאות לפי שנים 

מספר עסקאות לפי שנים

על בסיס עסקאות שנסגרו עד )*( 
והערכה לסגירות 5.12.2022-ה

בחודש דצמבר

קיימות מספר  עסקאות גדולות שהוכרזו אך טרם נסגרו  , ח זה"נכון למועד עריכת דו; על בסיס פרסומים והערכות)**( 
,  (ח"מיליארד ש2.47)כלל -מקס, (ח"מיליארד ש4.1)נמל חיפה , (ח"מיליארד ש2.1)ורידיס -כדוגמת עסקת אינפיניה

.ועודקפריקורן-י'אנגמד -ניו, (ח"מיליארד ש5.4)טאוור -אינטל
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,  ירידה משמעותית בעסקאות במגזר הטכנולוגיה
עלית קרנן של חברות הכלכלה המסורתית  

19 26 17 14
10 11 28 33
32 32 32 13

128 106

160

77

17 
18

23

17

31 
25

24

30

21 
18

31

21

258 
236 

315 

205 

2019
2020

2022

2021

עיקרבוצעובוהמגזר,קודמותלשניםבדומה

מדיה,הטכנולוגיהמגזרהואהשנההעסקאות

77)העסקאותמסך38%עם((TMTותקשורת

.2021-לבהשוואה50%-כשלקיטון,(עסקאות

השניהמגזרהיהוהמסחרהשירותיםמגזר

עם2022-בהעסקאותמספרמבחינתבגודלו

וזאת,2021לשנתבהשוואהגידול,עסקאות33

.העסקאותשלהכוללבמספרהירידהאףעל

מגזרהיה2022בשנתבגודלוהשלישיהמגזר

העסקאותמספר.עסקאות30עםהתעשייה

בשנתממספרן25%-בכגבוההיהזהבמגזר

2021.

מוצרי צריכהשירותים ומסחרפארמה ומדעי החייםטכנולוגיה ותקשורתאנרגיה ותשתיותתעשיהשירותים פיננסים ונדלן עסקאות לפי  
מגזרים
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פחות משליש מהעסקאות השנה נעשו על ידי 
ברובם מצפון אמריקה, משקיעים זרים

.(אשתקדישראליותבחברותזריםשלעסקאות105לעומת)ישראליותבחברותמהותיותאחזקותשרכשו(עסקאות59)זריםמשקיעיםידיעלנעשו2022בשנתמהעסקאות29%▪

.התעשייהבמגזר12%-ו(2021בשנתעסקאות74לעומתעסקאות42)TMT-הבמגזרהיה(הזריםמרכישות71%)הזריםשלהענייןמרביתעדייןקודמותלשניםבדומה

הגיעונוספיםרוכשים.(הזריםרכישותמכלל72%המהוותעסקאות43)ב"מארהמקורםהזריםהמשקיעיםעיקרקודמותלשניםבדומה-הזריםהמשקיעיםשלגיאוגרפיפילוח▪

לפייוניטיהאמריקאיתהטכנולוגיהלחברתהישראליתסורסאיירוןשלהמיזוגהייתהזררוכששלהשנההבולטתהעסקה.(עסקאות2)וסין(עסקאות2)גרמניה,(עסקאות4)מקנדה

.סורסלאיירוןדולרמיליארד2.9שלשווי
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72%

7%

3%
3%

15%

ארצות הברית קנדה גרמניה סין שאר העולם

3%
2%

10%

71%

2%

12%

מוצרי צריכה שירותים ומסחר פארמה ומדעי החיים
טכנולוגיה ותקשורת אנרגיה ותשתיות תעשייה

2022הסקטורים בהם השקיעו הרוכשים הזרים בשנת  2022מדינות המקור של הרוכשים הזרים בשנת 

59מתוך 
עסקאות

59מתוך 
עסקאות

עסקאות לפי  
גיאוגרפיה
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חברות ישראליות ממשיכות לרכוש חברות  
אבל פחות, טכנולוגיה זרות

49עלעמדישראליותידיעלזרותחברותשלהרכישותמספר2022בשנת

מספרבה2021משנתמשמעותיתנמוךאך2020לשנתדומהנתון,עסקאות

.70עלעמדהרכישות

33%עםלרכישותהמועדףהיעדלהיותהמשיכהב"ארה

השניהיעד.ל"בחוהישראליםשביצעוהעסקאותמסך

.העסקאותמסך16%עםאנגליההיה

?ל"בחומחפשותהישראליותמה

רכישותמכלל23%)והמסחרהשירותיםבתחוםחברותהואבגודלוהשניהמגזר.(ל"בחוישראליותשלהעסקאותמכלל41%)טכנולוגיהחברותבעיקר,קודמותלשניםבדומה

ענייןלעוררהשנהוחזרהקורונהבשנותירידהשחווההמלונאותבתחוםבעיקרהישראליותשזיהוההזדמנויותעלמעידזהנתון.(אשתקדבלבד4%לעומתל"בחוהישראליות

.(ל"בחוישראליותשלהעסקאותמכלל12%)והתשתיותהאנרגיההואבגודלוהשלישיהסקטור.משקיעיםבקרב

2022ל בשנת "המגזרים בהם חברות ישראליות רכשו בחו 2022המדינות בהן חברות ישראליות רכשו בשנת 

33%

16%
4%4%

4%
6%

4%

29%

ארצות הברית אנגליה הולנד קרואטיה
גרמניה איטליה יפן שאר העולם

4%

23%

4%

41%

12%

8%
8%

מוצרי צריכה שירותים ומסחר פארמה ומדעי החיים טכנולוגיה ותקשורת
אנרגיה ותשתיות תעשייה שירותים פיננסיים ונדלן

49מתוך 
עסקאות

49מתוך 
עסקאות עסקאות לפי  

גיאוגרפיה
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19%)רכישות39ביצעו,אקוויטיפרייבטבעיקר,השקעהקרנות2022בשנת▪

באופןידןעלבוצעורכישות27.דולרמיליארד3.8-כשלבהיקף(העסקאותמכלל

אסטרטגיאופיבעלותהמשךהשקעותהיומהרכישות12-וכפיננסיותוסווגוישיר

.שלהןהפורטפוליוחברותדרךעקיףבאופןביצעושהקרנות

קרנות הפרייבט אקוויטי אחראיות  
ממספר העסקאות20%על כ 

היקף העסקאות שבוצעו על 
($במיל )ידי קרנות 

מספר העסקאות שבוצעו על ידי קרנות  
(במישרין או דרך חברות פורטפוליו)

עסקאות שבוצעו על ידי קרנות  
לפי סקטורים

39
19%

166
81%

קרנות השקעה משקיעים אחרים

3,781
18%

17,750
82%

קרנות השקעה משקיעים אחרים

.אמריקאיותבעיקר,זרותקרנותידיעלבוצעומהעסקאות7▪

,התעשייהבמגזריהיוהישראליותההשקעהקרנותשביצעוהעסקאותעיקר▪

הקרנותכאשר(ישראליותקרנותשלמהעסקאות69%)והתשתיותוהמסחרהשירותים

.טכנולוגיהבחברותבעיקרהשקיעוהזרות
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8%

20%

11%

20%

18%

20%
3%

מוצרי צריכה שירותים ומסחר
פארמה ומדעי החיים טכנולוגיה ותקשורת
אנרגיה ותשתיות תעשייה
שירותים פיננסיים ונדלן

39מתוך 
עסקאות

2022 2022 קרנות פרייבט  
אקוויטי
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ירידה  –השנה ראינו לחץ דו כיווני על שווי החברות 

בתוצאות חברות ובתחזיות לצד ירידה במכפילים

כאשרבשווקיםמהטלטלותישירבאופןהושפעהשנהוהרכישותהמיזוגיםשוק-ודאותאי▪

."ודאותאי"ועודנההייתההמפתחמילת

,אינפלציה–ועיקרםזמניתבושמתקיימיםגורמיםשלרבממספרניזונההודאותאי▪

.אוקראינה-רוסיהומלחמתהקורונההשלכות,ריביתהעלאות

שלהחדותהריביתעליותכאשרהתממשוהקודמתהשנתיתמהסקירהשלנוהתחזיות▪

.העסקאותבשוקלהאטהוהובילוהכבידוהכסףמחירוהתייקרותב"בארההפדרליהבנק

ובתחזיותחברותבתוצאותירידה–החברותשוויעלכיוונידולחץראינוהשנה–שוויפערי▪

.במכפיליםירידהלצד

חלקעללקורונהשהיוהחיוביותההשפעותהתפוגגותאפקטהיאאחתתופעה›

הציגומהחברותחלקכך.והמסחרהשירותים,הצריכהבתחומיבעיקרמהחברות

מתווסףהתוצאותעלזהלחץ.מטהתחזיותלעדכןונאלצולעברביחסחלשותתוצאות

בשלהיתרבין)והסחורותהגלםמחומריבחלקלעליהגםכמוהמימוןבהוצאותלעליה

.(אוקראינהרוסיהמלחמת

חזויהצמיחהמשקףבעיקרושמכפילמכיוון–במכפיליםירידההיאמקבילהתופעה›

חיזוק.בהתאמהיורדיםהמכפיליםגםברורותאינןהתחזיותבהבתקופהאזילחברה

–לעסקאותמרק'בנצמשמשותשתמידציבוריותחברותממכפילידווקאהתקבללזה

הירידהבשל)השוקבשוויירידהחוואבלבתוצאותיהןיציבותשנשארוחברותגם

מכפילגוזרגבוהברווחשמחולקנמוךשוויבומעוותמצביצרו,(ההוןבשוקהכללית

...נמוךרווח

כמוהכספיותבתוצאותפגיעהמהמשךחוששיםהרוכשים–השולחןצידיבשניהססנות▪

להתבררעלולהיוםשישלמו"הזדמנותי"ההמחירכתוצאה–הכסףהתייקרותהמשךגם

הרכישותשחקנישלהמשוואהאתמשנההחובמחירשלהעלייהגם.יקרכמחירבהמשך

בשווילרכישההצעותקיבלומסויםשוויראוחודשיםמספרלפנישעדהמוכרים.הממונפות

."זעםיעבורעד"המתנהלתקופתונכנסמוכרלאחייבשלאמי–כתוצאה.יותרונמוךחדש

–המקומיההוןשוקבפעילותמקבילההאטהחרףהיאורכישותהמיזוגיםבשוקההאטה▪

.לפרוחאמורותמכירה/פרטיגיוסשלהאלטרנטיבותאקוויטיהנפקותמיעוטישבהןבשנים

.ומרסןמכריעגורםמהוותהריביתעלייתובעיקרלעילהמתוארותהתופעותצירוףואולם

שניםלעומתהטכנולוגיהבמגזרעסקאותפחותראינוהשנה–רוכשיםבהעדפותשינוי▪

לסקטוריםהרוכשיםשלחזרהומאידך(פעילהכיהסקטורעדייןשזהלמרות)קודמות

(ואחריםאגד,יםגב,פרשמרקטכגוןעסקאות)המסורתיתהכלכלהשלהיציבים

כימעריכיםאנו.לגמגםימשיךהעסקאותשוק,שולטתהודאותאיעודכל–2023לתחזית▪

הפעילות.יחסיתנמוךבהיקףפעילותנראה23שלהשניגםואוליהראשוןברבעוןלפחות

גםאקוויטיעסקאותאלויפנוהיקרהחובנטלתחתשיתקשוחברותעםבקשרלגדולעשויה

שליטהעלהראשוניםהסימניםעםלהגיעצפויהשינוי.השוויעלפשרהשלבמחיר

.הריביתהעלאתקצבעצירת/האטתוכתוצאהבאינפלציה

העסקאותשלהבלימהאזהקורונהבתקופתוהמוכריםהקוניםמהתנהגותללמודניתןאם▪

סימניםשיגיעוברגעכיצופיםאנו-ואילך2020שלהרביעיברבעוןגדולבלחץהשתחררה

.חזקהלפעילותחזרהונראהיזנקהעסקאותשוק,הרגעהצפירתשל

מגמות עיקריות 
ותחזית
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