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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2003שנמחקו(2)חדשות(1)2002(3)

13211בנקים מסחריים

615בנקים למשכנתאות 

1019ביטוח

157411150מסחר ושרותים

12213109נדל"ן, בינוי וחקלאות

19215177תעשיה

11218105השקעה ואחזקות

12111נפט

52577(4)5(4)624סה"כ חברות מניות
524(6)8(5)21סה"כ חברות אג"ח בלבד
6451357601סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
N.V. דואלית6.3.2003            סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן

דואלית19.8.2003            פאנדטק בע"מ
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.26.11.2003            ק.ס.ם מכשירים פיננסיים בע"מ

(2) חברות מניות שנמחקו: 
2.7.2003בנק למסחר בע"מ6.1.2003            ידע מחשבים ותוכנה (ישראל 1982) בע"מ  

2.7.2003גילתק תקשורת בע"מ3.2.2003            אקרשטיין תעשיות בע"מ
2.7.2003חירם גת חברה להנדסה ובנין בע"מ10.2.2003            בנק הספנות לישראל בע"מ

2.7.2003מ.מ. הנדסה בע"מ10.2.2003            גרין הון סיכון בע"מ
2.7.2003פריצקר יזמות בע"מ17.2.2003            בולוס גרניט ושיש בע"מ

9.7.2003נ.א.ב. ניו אייג' ונצ'רס בע"מ17.2.2003            ברטל זיווד אלקטרוני בע"מ
9.7.2003סי.די.אי. (קומפקט דיסק אינטר.) בע"מ28.2.2003            לוחות הגליל בע"מ
15.7.2003קרן ג.א.פ החזקות בע"מ5.3.2003            אקרשטיין צבי בע"מ

15.7.2003קרן ג.א.פ פיתוח (1985) בע"מ19.3.2003            א.צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ
29.7.2003ש.י. שם טוב בע"מ20.3.2003            גלבוע תעשיות עץ (1982) בע"מ 

12.8.2003פרי העמק (שימורים וקפואים) 88 בע"מ31.3.2003            ג'ון ברייס מוצרים בע"מ
21.8.2003סגיאל השקעות בע"מ31.3.2003            מודגל בע"מ

21.8.2003"תעל" תעשיות עץ לבוד בע"מ2.4.2003            לירז מערכות בע"מ
28.8.2003מפעלי עץ כרמיאל בע"מ6.4.2003            טרגטמץ' בע"מ

2.9.2003קרן פלד השקעות בע"מ30.4.2003            אילן גת מהנדסים בע"מ
15.9.2003נאות אביב בע"מ30.4.2003            יוניקורן השקעות בע"מ

9.10.2003פידיליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ30.4.2003            מן תעשיות מזון והשקעות בע"מ
13.10.2003נשואה זנקס בע"מ5.5.2003            מבטח שמיר פיננסים בע"מ

21.10.2003קמטק בע"מ21.5.2003            מלון מצפה כנרת בע"מ
16.11.2003החברה הישראלית לאשפרה בע"מ28.5.2003            ל.מ. ליפסקי בע"מ

19.11.2003בלנטיין השקעות בע"מ28.5.2003            עוז עתיד אינטרנשיונל בע"מ
8.12.2003צינור דרום 82 תעשיות בע"מ19.6.2003            גרבי גבור ספורט אלפא בע"מ

14.12.2003רילטק פיתוח והשקעות בע"מ25.6.2003            דובק בע"מ
24.12.2003דומיקאר בע"מ25.6.2003            הדר חברה לבטוח בע"מ

30.12.2003תעשיות רוגוזין בע"מ26.6.2003            אבג'ק - מזל (שותפות מוגבלת)
30.6.2003            ניו אפליקום בע"מ

2.7.2003            בנק אדנים למשכנתאות
(3) כולל שינויים בסיווג הענפי שבוצעו בשנת 2003.

(4) לא כולל את "קרדן" ,שנמחקה  ב-13.7.2002 במסגרת  הצעת חליפין מלאה, ובמקומה נרשמה "קרדן אן.וי."
(5) כולל את "אדנים", שהפכה לחברת אג"ח בלבד עם מחיקת מניותיה מהרישום בבורסה.

(6) חברות אג"ח שנמחקו:
21.7.2003            תבור אגרות חוב בע"מ

24.9.2003            בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ
30.9.2003            כרמל-אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ

28.10.2003            שוק משני (1) בע"מ
17.12.2003            משכן - בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ

התפתחות מספר החברות הבורסאיות , 2003


