
התפתחות מספר החברות הבורסאיות , 2002
31.12.2002

סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
(3) 2001(1) 2002שנמחקו(2)חדשות

1313בנקים מסחריים

615בנקים למשכנתאות 

99ביטוח

16137157מסחר ושרותים

1328124נדל"ן, בינוי וחקלאות

19769194תעשיה

1199110השקעה ואחזקות

1212נפט

34624(4)9(4)649סה"כ חברות מניות
221(6)4(5)19סה"כ חברות אג"ח בלבד
6681336645סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
3.1.2002            בי.או.אס בטר אונליין סולושנס בע"מ- רישום כפול 

7.1.2002            קומפיוגן בע"מ- רישום כפול  
1.4.2002            לנאופטיקס בע"מ - רישום כפול 

21.5.2002            אורכית תקשורת בע"מ - רישום כפול 
19.6.2002            נובה מכשירי מדידה בע"מ - רישום כפול 

11.7.2002            מאינד סי.טי.אי בע"מ - רישום כפול 
20.10.2002            רדויז'ן בע"מ - רישום כפול 

(2) חברות מניות שנמחקו: 
15.1.2002            מלון נהר הירדן בע"מ  
13.2.2002            פן-דור תעשיות בע"מ 

21.2.2002            טיוגה טכנולוגיות בע"מ 
7.4.2002            ברעד חברה לעבודות עפר, פיתוח וכבישים בע"מ 

11.5.2002            אדגר השקעות ופיתוח בע"מ 
19.5.2002            אלביט בע"מ 

2.6.2002            מור תעשיות פלסטיק בע"מ 
5.6.2002            מגדל שוקי הון (1965) בע"מ 

9.6.2002            פועלים שוקי הון טכנולוגיות בע"מ 
11.6.2002            לבידי אשקלון בע"מ 

1.7.2002            קומסופט טכנולוגיות בע"מ 
8.7.2002            נכסי אזורים בע"מ 

24.7.2002            חוף אלמוג אילת בע"מ 
24.7.2002            מיטבית הולדינג (1992) בע"מ 

24.7.2002            אוליצקי כריה (1990) בע"מ 
28.7.2002            רמגור השקעות בע"מ 

15.8.2002           הד ארצי בע"מ 
21.8.2002           תוסף קומפאונדס בע"מ 

27.8.2002           פאראדיים ג'אופיסיקל בע"מ 
27.8.2002           בנק לאומי למשכנתאות בע"מ 

9.9.2002           איכות שוקי הון בע"מ
25.9.2002           אינסייט קפיטל בע"מ

6.10.2002           עצמון מרצפות ושיש בע"מ
27.10.2002           סינטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

28.10.2002           תום אחזקות בע"מ
29.10.2002           מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ

12.11.2002           קיטאל  בע"מ
17.11.2002           חברה ישראלית לספנות והספקה בע"מ

18.11.2002           מלונות ים סוף בע"מ
1.12.2002           מולטילוק בע"מ

12.12.2002           קניאל תעשיות אריזה בע"מ
12.12.2002           קניאל אריזות משקה בע"מ
13.12.2002           סהר פיתוח והשקעות בע"מ

29.12.2002           כדורי (מילניום) השקעות ונכסים בע"מ
(3) כולל שינויים בסיווג הענפי שבוצעו בשנת 2002.

(4) לא כולל את "תדיראן תעשיות קשר אלחוטי" ,שנמחקה  ב-7.3.2002 במסגרת  ארגון מחדש, ובמקומה נרשמה "תדיראן קשר".
(5) כולל את "לאומי למשכנתאות"  ו"נכסי אזורים" שהפכו לחברות אג"ח בלבד עם מחיקת מניותיהן מהרישום בבורסה.

(6) חברות אג"ח שנמחקו:
30.9.2002         נכסי אזורים בע"מ 
26.11.2002         בתי זיקוק נפט בע"מ


