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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2000שנמחקו(2)חדשות(1)1999

1313בנקים מסחריים

99בנקים למשכנתאות ומימון

13211ביטוח

11165(4)16(4)160מסחר ושרותים

13635134נדל"ן, בינוי וחקלאות

207158214תעשיה

10574108השקעה ואחזקות

1111נפט

6544130665סה"כ חברות מניות

216(3)3(5)15סה"כ חברות אג"ח בלבד
6694432681סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
           שקם נדל"ן - פיצול משק"ם - 17.7.2000

           אפקון פרוייקטים - פיצול מפויכטונגר תעשיות - 29.8.2000
           מג'יק תוכנה - רישום כפול - 16.11.2000
           ריבוע כחול - רישום כפול - 19.11.2000

           מטאלינק - רישום כפול - 3.12.2000
           גירון - רישום למסחר - 5.12.2000

           ורדינון טקסטיל - פיצול מורדינון - 18.12.00
(2) חברות מניות שנמחקו: 

כלל (ישראל) בע"מ - 14.7.2000           תשלובת כיתן בע"מ - 12.1.2000
בלמון נורית בע"מ - 5.11.00           מולה סנטר מרכז היופי בע"מ - 14.1.2000

וולפסון קלור מאיר בע"מ - 29.11.00           קניוכל נכסים בע"מ - 14.1.200
אלעד מלונות בע"מ- 4.12.2000           קונתהל בע"מ - 26.1.2000

הום סנטרס (עשה זאת בעצמך) בע"מ - 7.12.2000           נורפולק אינטרנשיונל בע"מ - 13.2.200
ברום ים המלח בע"מ- 10.12.2000           ניקוב מחשבים (ישראל) בע"מ - 15.2.2000

אוגדן מערכות ישום ופיתוח (1989) בע"מ - 24.12.2000           פריקלאס ים- המלח בע"מ - 22.2.2000
מגאסון הולדינגס בע"מ - 24.12.2000           גני שולמית בע"מ - 1.3.2000

יש גד תעשיות לתשתית בע"מ - 24.12.2000           שרפון מוצרי שרף וכימיקלים בע"מ - 5.3.2000
מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ - 24.12.2000           אפ סי טי-פורמולה טכנולוגיות מיחשוב בע"מ - 23.3.2000

ז'נס הולדינגס בע"מ - 24.12.2000           מפעלי ים המלח בע"מ - 2.4.2000
מישנאל חברה להשקעות ולבנין בע"מ - 24.12.2000           אחים עופר השקעות בע"מ - 2.4.2000
באומל משה בע"מ - 24.12.2000           נגה חברה לביטוח בע"מ - 21.5.2000

ז'נס קוסמטיקס פריז - 24.12.2000           דולב חברה לביטוח בע"מ - 21.5.2000
אשטרום תעשיות בע"מ - 26.12.2000           עופר מרכזי מסחר בע"מ - 20.6.2000

(3) חברות האג"ח שנמחקו:
          הוד מגדלי על (1993) בע"מ - 24.1.2000

          כרמל מיכלים בע"מ - 31.10.2000
(4) לא כולל את "דלק" ,שנמחקה  ב- 18.2.2000 במסגרת  ארגון מחדש, ובמקומה נרשמה "קבוצת דלק".

(5) כולל את "ים המלח" שהפכה לחברת אג"ח בלבד עם מחיקת  מניותיה מהרישום בבורסה.

התפתחות מספר החברות הבורסאיות , 2000


