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סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2004שנמחקו(3)חדשות(1)2003(5)

11110בנקים מסחריים

514בנקים למשכנתאות 

9211ביטוח

15136148מסחר ושרותים

109411102נדל"ן, בינוי וחקלאות

17315188תעשיה

108611103השקעה ואחזקות

11112נפט

5773130578סה"כ חברות מניות

(6)חברות אג"ח בלבד 31(2)15(4)343

606-חברות אג"ח למוסדיים בלבד
6085233627סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.28.1.2004            מדדי בטוחה בע"מ

תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.21.1.2004            סל מניות הנפקות בע"מ
דואלית.24.2.2004            גילת רשתות לווין בע"מ

דואלית.25.3.2004            גיוון אימג'ינג בע"מ
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.5.5.2004            פועלים מדדים בינלאומיים בע"מ

דואלית.13.5.2004            רדוור בע"מ
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.24.5.2004            ק.ס.ם מדדים בע"מ 

דואלית.28.7.2004            אלדין מערכות מידע בע"מ
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.4.8.2004            מבט - תעודות חו"ל בע"מ

דואלית.12.9.2004            סרגון נטוורקס בע"מ
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.29.12.2004            תכלית אינדקס בע"מ

(2) כולל תעודות סל:
תעודות סל, לפיכך לא נכלל בגיוס הון.7.6.2004            דבש תעודות סל בע"מ (לשעבר: מנורה גאון-סל)

     כולל את "נכסי הדרים", שהפכה לחברת אג"ח בלבד עם מחיקת מניותיה מהרישום בבורסה.
(3) חברות מניות שנמחקו: 

19.9.2004נגה אלקטרוטכניקה בע"מ4.1.2004            אגיש הובלה בין-לאומית בע"מ
22.9.2004נגה השקעות בטכנולוגיות בע"מ5.1.2004            קומיוטק החזקות והשקעות בע"מ

3.10.2004אנגל מרכזי מסחר בע"מ6.1.2004            אלרוד יזום ונדל"ן בע"מ
30.10.2004י. ברוש תעשיות (91) בע"מ18.1.2004            י. מושקוביץ חברה לבנין בע"מ

23.11.2004יסתא השקעות בע"מ20.1.2004            אמ.פי.איי מדיטרניאן נכסים והשקעות בע"מ
24.11.2004סולל בונה בנין ותשתית בע"מ20.1.2004            בר-סול בע"מ

30.11.2004החברה לבנין ונכסים מישור החוף בע"מ8.2.2004            סיון הדרכה ומערכות בע"מ
8.12.2004דנקנר השקעות בע"מ7.4.2004            כלל תיירות בע"מ

20.12.2004בנק אינווסטק (ישראל) בע"מ30.4.2004            פרדס תעשיות בע"מ
26.12.2004נכסי הדרים בע"מ8.5.2004            ל.ס. יוזמה בע"מ

27.12.2004אירופה ישראל (מ.מ.ש.) בע"מ1.6.2004            בי.סי.אי. - בראק קפיטל השקעות בע"מ
30.12.2004צפריר מהנדסים בע"מ3.6.2004            וויריאנט בע"מ

31.12.2004אלרן (ד.ד) החזקות בע"מ7.6.2004            בינאר - חברה לבנין והשקעות בע"מ
20.6.2004            סקום (ישראל) בע"מ

1.8.2004           "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ
12.8.2004            שי בר השקעות נדל"ן בע"מ

1.9.2004            טריידקל בע"מ
(4) חברות אג"ח שנמחקו:

29.2.2004            אינדקס מדדים בינלאומיים בע"מ
7.3.2004            מירון אגרות חוב בע"מ
31.5.2004            ארבל אגרות חוב בע"מ

(5) כולל שינויים בסיווג הענפי שבוצעו בשנת 2004.
(6) החל מינואר 2004, כולל שבע חברות מימון בבעלות מלאה של חברות בורסאיות, שלא נכללו בעבר בסטטיסטיקות,

     החל ממאי 2004, כולל חברות שאיגרות החוב שלהן נסחרות רק ב"רצף מוסדיים".

התפתחות מספר החברות הבורסאיות , 2004


