
2013, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים
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גיוס:מזהכ"סהגודלתאריךתאריךהענף והחברה

י חברות"על"גיוס בחומספר ההנפקותההנפקההצעת מדף//תשקיף מדף/תשקיףח"אגכתבימניות

בנותהודעה משלימהתשקיף להשלמהלהמרהאופציה

5,165.595961.80.0הנפקות
204.410.00.0ביטוח

* איידיאיי ביטוח
(4)

+30.07.201311.08.2013204.4

1,198.638686.20.0ביומד

27.05.201125.12.20124.5+מיקרומדיק

אייסקיור מדיקל 
(2)

++25.07.201206.01.20134.3

25.07.201223.06.20138.2אייסקיור מדיקל 

27.07.201204.02.201326.5++כן פייט ביופרמה

27.07.201222.10.201321.3++כן פייט ביופרמה

30.11.201126.02.20134.6+אינסוליין

13.02.201327.02.201362.6+איתמר מדיקל

איי .י'ג.טי.איי
(2)

++28.02.201105.02.20133.7

28.11.201331.12.20133.4++איי.י'ג.טי.איי

ויו מדיקל .טי.אי
(2)

+19.08.201105.02.20132.0

17.01.201228.02.20135.1++ביונדווקס

17.01.201228.10.20134.6++ביונדווקס

קפיטל פוינט 
(2)

+29.11.201211.02.201313.2

29.11.201220.05.20132.8+קפיטל פוינט

קפיטל פוינט 
(2)

+30.11.201210.09.201313.9

פלואוסנס מדיקל 
(2)

+27.02.201227.02.20131.6

כלל ביוטכנו 
(2)

++28.02.201311.04.2013124.1

14.05.201321.05.201317.4+ביוקנסל

31.05.2013218.0218.0+קמהדע

* קדימהסטם
(3)

++31.05.201320.5

פלייט מדיקל 
(2)

+30.05.201309.06.201310.0

31.07.201204.07.20135.2++אלביט טכנ

08.08.201217.07.20134.6++נסווקס

29.05.201318.07.201311.9++אליום מדיקל

11.07.201324.07.201328.3++אקסלנז ביוסיינס

גפן השק 
(2)

+21.08.201104.07.20133.0

גפן השק 
(2)

+21.08.201131.07.20132.0

25.07.201312.08.20135.3++בונוס ביוגרופ

28.08.201310.09.20134.2+פי.אס.בי

28.02.201201.10.201323.7+בריינסוויי

28.08.201317.10.201324.8++מדיגוס

29.08.201327.10.20131.0+(שלדונקו)ווקסיל ביו 

29.10.2013165.5165.5+מזור רובוטיקה

28.02.201205.11.201322.1++מדיקל קומפרישין

06.11.2013302.7302.7+ן'אבוג

20.11.20130.8+ן'נקסט ג

20.02.201217.12.201317.5++קולפלנט אחזקות

20.02.201222.12.20133.7++קולפלנט אחזקות

524.810275.60.0טכנולוגיה

19.11.201224.1.20130.5+(אלומות ספרינט)גלטן ביודיזל 

18.04.201127.02.201349.4+אנלייט אנרגיה

31.05.201328.10.201322.9+אנלייט אנרגיה

28.02.20132.1++(דנידב השקעות)ובוקיט החזקות 'ג

טאואר 
(2)

++18.02.201304.06.201381.3

(זרה)סומוטו 
(3)

* ++31.07.201331.07.201320.1

19.08.201303.10.201371.8+סאנפלאואר

די .אל.אי
(2)

+27.08.201302.10.20131.1

19.09.201220.11.2013132.6132.6+סרגון

02.05.201314.11.2013143.0143.0+סאפיינס

146.760.00.0מסחר ושרותים

29.11.201229.07.201375.0+*מנדלסון תשתיות

29.11.201205.12.201350.2+מנדלסון תשתיות

כנפיים 
(2)

+28.02.201322.07.20138.9

נעמן 
(2)

+31.05.201312.09.20139.7

סינמה יהש 
(2)

+31.05.201216.10.20131.4

31.05.201226.12.20131.5+סינמה יהש

2,091.4190.00.0ן"נדל

אספן גרופ 
(2)

+27.02.201216.12.201212.2

28.02.201214.01.2013137.1++1ריט 

27.02.201220.01.201385.1+ן"סלע קפיטל נדל

אזורים 
(2)

+30.11.201108.01.2013249.9

27.02.201212.02.2013135.1+וילאר

27.05.201120.03.201348.3+איידיאו גרופ

07.05.201316.10.201356.0+איידיאו גרופ

24.08.201125.04.20130.0+דורי בניה

דורי בניה 
(2)

+24.08.201118.04.20130.0

אפריקה השקעות 
(2)

++09.05.201121.04.2013217.5

23.05.201211.06.2013241.4++אלוני חץ

25.07.201213.06.2013500.0+גזית גלוב

31.05.201319.06.2013287.4++אמות

מגה אור 
(2)

++31.08.201204.06.20138.3

31.08.201228.08.201315.1+מגה אור

ע המונפקים"ני
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30.08.201111.08.201311.9++(ן"פאנגאיה נדל)ישראל קנדה 

14.02.201303.11.201349.8+יאיר. ב

28.02.201213.11.201325.2+נדלן' ג'חג

30.08.201216.12.201311.1++אביב ארלון

593.640.00.0תעשייה

תדיר גן 
(2)

+21.05.201344.0

21.05.201325.08.201311.7+תדיר גן

30.07.201218.06.20139.5++פאלאס תעשיות

בתי זיקוק 
(2)

+22.11.201201.12.2013528.4

159.220.00.0השקעות

31.05.201106.05.201397.9+דלק קבוצה

ארקו החזקות 
(2)

+15.04.201330.06.201361.3

246.8150.00.0נפט

רציו יהש 
(2)

++28.02.201213.12.201231.7

28.02.201208.05.201356.0++רציו יהש

מודיעין יהש 
(2)

+23.05.201208.01.201330.3

מודיעין יהש 
(2)

+23.05.201201.08.20130.0

26.12.201222.05.201349.5+שמן נפט וגז

26.12.201203.07.201335.0++שמן נפט וגז

שמן נפט וגז 
(2)

+26.12.201222.07.20130.0

13.09.201222.05.201310.0++זרח יהש

זרח יהש 
(2)

+13.09.201218.06.20130.0

גלוב אקספ יהש 
(2)

++30.05.201212.06.20137.3

גלוב אקספ יהש 
(2)

+30.05.201220.06.20130.0

30.05.201201.08.20134.9+גלוב אקספ יהש

30.05.201227.08.20134.9+גלוב אקספ יהש

30.05.201212.09.20134.0+גלוב אקספ יהש

30.05.201203.11.201313.2++גלוב אקספ יהש

2,069.3109605.70.0הקצאות פרטיות
11.410.00.0ביטוח

17.11.2001311.4+איידיאיי ביטוח

622.155400.70.0ביומד

04.12.201225.9+רדהיל ביופארמה

19.11.20125.8+רדהיל ביופארמה

15.10.20120.90.9+ביוליין אר אקס

15.10.20127.87.8+ביוליין אר אקס

15.10.20124.24.2+ביוליין אר אקס

15.10.20122.42.4+ביוליין אר אקס

15.10.20122.52.5+ביוליין אר אקס

15.10.20122.52.5+ביוליין אר אקס

15.10.20121.21.2+ביוליין אר אקס

15.10.20121.21.2+ביוליין אר אקס

15.10.20123.33.3+ביוליין אר אקס

15.10.20121.71.7+ביוליין אר אקס

15.10.20124.34.3+ביוליין אר אקס

14.08.201206.02.201329.629.6+ביוליין אר אקס

25.12.20120.60.6+(שלדונקו)ווקסיל ביו 

04.12.20120.4+(שלדונקו)ווקסיל ביו 

30.07.20130.30.3++(שלדונקו)ווקסיל ביו 

07.11.20130.2+(שלדונקו)ווקסיל ביו 

17.01.20136.1+פלואוסנס מדיקל

09.12.20125.9+אקסלנז ביוסיינס

01.05.201310.1+אקסלנז ביוסיינס

03.02.20133.73.7+נסווקס

07.05.20130.4+נסווקס

25.12.20131.61.6+(נסווקס)תראפיקס ביו 

21.02.201329.3+מדיגוס

05.03.20138.9+מיקרומדיק

18.04.20133.0+מיקרומדיק

14.02.201315.0+אינטק פארמה

27.08.201317.9+אינטק פארמה

26.02.20133.63.6+אינסוליין

11.07.20138.0+אינסוליין

30.11.201121.11.20131.81.8+אינסוליין

26.11.201308.12.20131.81.8+אינסוליין

26.11.201323.12.20131.11.1+אינסוליין

12.03.201313.5+איתמר מדיקל

08.12.201315.0+איתמר מדיקל

07.01.201316.01.201322.722.7+ן 'קומפיוג

06.06.20130.5+ביוקנסל

20.05.20134.44.4+בריינסוויי

23.06.201310.7+(טאגור קפיטל)טיאראף קפיטל 

13.10.20133.4+(טיאראף קפיטל)סלקט ביומד 

08.07.201311.4+מיינרום

15.07.3201313.2+ן'נקסט ג

27.07.201228.08.201314.614.6++אייסקיור מדיקל

17.09.20132.4++אייסקיור מדיקל

11.09.20133.3+אקס טי אל

12.09.20130.2+אקס טי אל
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12.09.2013244.1244.1+(זרה)פרוטליקס 

01.09.20135.7+מדיקל קומפרישין

22.10.20134.0+ויו מדיקל.טי.אי

04.11.20130.40.4+כן פייט ביופרמה

08.10.20138.98.9+קולפלנט אחזקות

26.11.201329.529.5+פלוריסטם

11.11.20131.1+קפיטל פוינט

18.08.20130.1+די מדיקל

95.8962.60.0טכנולוגיה

19.12.201256.756.7+אלדן טק

(דנידב השקעות)  27.01.20130.5+ובוקיט החזקות'ג

(דנידב השקעות)  18.09.20131.8+ובוקיט החזקות'ג

27.03.20131.7+אנלייט אנרגיה

27.05.201313.4+דניאל החזקות

05.08.20131.0+(דניאל החזקות)רוסלם השקעות 'ג

13.06.20130.8+(דניאל החזקות)רוסלם השקעות 'ג

29.05.20135.95.9+אלווריון

30.08.201314.0+רובוגרופ

455.660.00.0מסחר ושרותים

19.03.2013379.3+דש איפקס

26.06.201316.1+דנאל כא

02.09.20132.3+(פילת גרופ)פי .טי.וו

22.10.201336.0+איסתא

17.10.20131.9+טיב טעם

25.11.201320.0+וילי פוד

450.38140.60.0ן"נדל

1+17.02.201330.0ריט 

1+20.10.20130.2ריט 

29.01.20130.10.1+פרופיט

18.03.20130.6+אמות

07.08.201310.0+(I"פאנגאיה נדל)ישראל קנדה 

01.09.2013168.9+מליסרון

22.09.2013140.5140.5+איידיאו גרופ

04.12.2013100.0+ן"אלקטרה נדל

124.230.00.0תעשייה

02.10.20121.2+תפרון

15.08.201328.0+ג תעשיות"שלא

30.10.201395.0+מר

235.8251.80.0השקעות

06.12.20121.2+די רום

18.02.20133.1+שפע ימים

06.03.20132.2+שפע ימים

04.11.20131.7+שפע ימים

06.11.20131.7+שפע ימים

21.03.20132.0+(אולטרה שייפ)אולטרה אקויטי 

18.03.20130.5+(אולטרה שייפ)אולטרה אקויטי 

24.10.20131.0+(אולטרה שייפ)אולטרה אקויטי 

05.04.20135.5+עילוי פיננסי

27.12.201210.0+בסט פיול

10.09.201314.1+(בסט פיול)אפליי 

21.03.20134.8+אורד

15.12.20134.0אורד

17.04.20131.2+יורו אוברסיז

13.06.201338.9+גלובליקום

29.06.2013128.8+אלעד גלוב

27.06.20130.3+מובייל מקס

01.12.20130.9+מובייל מקס

30.05.20136.8+תדאה

08.08.20131.3+אגרי

25.08.20131.9+ישאל

17.09.20131.1+מעריב

21.10.20130.2+מעריב

05.08.20130.8+גלטן ביודיזל

29.12.20131.81.8+קבוצת נץ

74.120.00.0נפט

25.12.201243.8++שמן נפט וגז

23.09.201330.3+שמן נפט וגז

הנפקות באמצעות מוצרי מדדים 
(1)

604.3290.0

07.07.201118.02.201317.1(DAX BRIC)קסם סל ומוצרים 

07.07.201102.06.201321.9(ב"ן בארה"נדל)קסם סל ומוצרים 

22.08.201303.09.201310.6( תעודה משולבת מדדים1- תעודות ממונפות ו8)קסל סל ומוצרים 

22.08.201316.10.201325.4('מורכבת מדדי מניות בינל, 600אירופה , ב רכישה חוזרת"ארה)קסם סל ומוצרים 

22.08.201312.12.20134.0( תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים10)קסם סל ומוצרים 

23.08.201128.02.201318.3(2000ראסל )תכלית מורכבות 

23.08.201105.05.201319.5(דיבידנד אוסטרליה)תכלית מורכבות 

23.08.201123.07.201314.2(ל' מניות בחו100%מורכבות ) תכלית מורכבות 

23.08.201113.08.201324.0(א" מניות בת100%מורכבות ) תכלית מורכבות 

27.02.201322.07.20137.2(ל' מניות בחו100%מורכבות )תכלית אינדקס סל 

27.02.201330.10.201343.5( גרמניהMID CAP)תכלית אינדקס סל 
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27.02.201327.11.201316.4( גרמניהMID CAP:מורכבות)תכלית אינדקס סל 

28.11.201127.08.20130.3(2 * 25-א"שורט ת, 3 * 25-א"ת: ממונפות)תכלית גלובל 

28.11.201111.09.2013102.7(600אירופה : מורכבות)תכלית גלובל 

28.11.201129.09.201321.5(600אירופה )תכלית גלובל 

28.11.201130.09.20130.2(3 * 25-א"ת: ממונפות)תכלית גלובל 

28.11.201124.03.20130.1(600אירופה )תכלית גלובל 

16.06.201110.02.201316.7(ונס'דאו ג)פסגות מדדים 

16.06.201123.05.201134.9(ב"בריאות בארה, 600אירופה )פסגות מדדים 

16.06.201102.06.201324.3(ב רכישה חוזרת"ארה)פסגות מדדים 

( 12.09.201329.09.201313.2ב רכישה חוזרת"ארה, 600אירופה )פסגות מדדים 

12.09.201329.09.201328.6(ב מתפתחות"ארה, ב טכנולוגיה"ארה, ב קמעונאות"ארה)פסגות מדדים 

12.09.201329.09.20137.4(אלפאביטא מומנטום ישראל)פסגות מדדים 

12.09.201329.09.20130.1(3 * 25-א"ת: ממונפות)פסגות מדדים 

04.02.201321.04.201351.1(ב"תעשייה ארה, ונס'דאו ג, ב"דיבידנד ארה)הראל סל 

04.02.201321.04.201349.0(יורוסטוקס, ניקיי, דיבידנד אוסטרליה)הראל סל 

04.02.201302.06.201317.3( מניות100%מורכבות )הראל סל 

04.02.201324.10.20137.8(600אירופה , 500אירופה )הראל סל 

04.02.201324.10.20137.0(600אירופה , ב פיננסים"ארה)הראל סל 

הקצאות באמצעות מוצרי מדדים 
(1)

28,981.33628,981.3

15.01.2013753.6753.6(S&P 500, DAX)הראל סל 

04.02.201310.02.2013881.0881.0(100-א"ת, 25-א"ת)הראל סל 

04.02.201321.04.2013729.6729.6(ב"תעשייה ארה, ונס'דאו ג, ב"דיבידנד ארה)הראל סל 

04.02.201321.04.2013246.8246.8(יורוסטוקס, ניקיי, דיבידנד אוסטרליה)הראל סל 

04.02.201302.06.201349.949.9( מניות100%מורכבות )הראל סל 

16.06.2013860.7860.7(ב"תעשייה ארה, אוסטרליה)הראל סל 

04.02.201324.10.20131,709.91,709.9(600אירופה , 500אירופה )הראל סל 

23.08.201105.05.2013840.3840.3(600אירופה , ב פיננסים"ארה)הראל סל 

04.02.201305.12.201351.251.2( מניות100%מורכבות )הראל סל 

23.08.201105.02.2013297.0297.0(MSCI AC)תכלית מורכבות 

23.08.201105.05.2013292.1292.1(דיבידנד אוסטרליה)תכלית מורכבות 

23.08.201123.07.2013399.0399.0(ל' מניות בחו100%מורכבות ) תכלית מורכבות 

23.08.201113.08.2013399.4399.4(א" מניות בת100%מורכבות ) תכלית מורכבות 

23.08.201128.02.2013505.2505.2(S&P 500, 2000ראסל )תכלית מורכבות 

23.08.201125.07.2013101.7101.7(DAX)תכלית מורכבות 

29.12.201117.02.2013402.9402.9(S&P 500)תכלית סל 

27.02.201328.02.2013243.5243.5(ל' מניות בחו100%מורכבות )תכלית אינדקס סל 

27.02.201322.07.2013249.6249.6(ל' מניות בחו100%מורכבות )תכלית אינדקס סל 

27.02.201330.10.2013497.2497.2( גרמניהMID CAP)תכלית אינדקס סל 

27.02.201327.11.2013978.4978.4( גרמניהMID CAP:מורכבות)תכלית אינדקס סל 

28.11.201127.08.2013189.0189.0(2 * 25-א"שורט ת, 3 * 25-א"ת: ממונפות)תכלית גלובל 

28.11.201111.09.20131,042.11,042.1(600אירופה : מורכבות)תכלית גלובל 

28.11.201129.09.2013795.2795.2(600אירופה )תכלית גלובל 

07.07.201118.02.2013296.7296.7(DAX BRIC)קסם סל ומוצרים 

07.07.201102.06.2013320.3320.3(ב"ן בארה"נדל)קסם סל ומוצרים 

22.08.201303.09.20133,306.63,306.6(s&p 500-ו,  תעודה משולבת מדדים1- תעודות ממונפות ו10)קסל סל ומוצרים 

22.08.201316.10.20132,082.32,082.3('מורכבת מדדי מניות בינל, 600אירופה , ב רכישה חוזרת"ארה)קסם סל ומוצרים 

22.08.201312.12.20135,050.75,050.7( תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים10)קסם סל ומוצרים 

16.06.201110.02.2013791.9791.9(ונס'דאו ג)פסגות מדדים 

16.06.201102.04.2013390.3390.3(בנקים-א"ת)פסגות מדדים 

16.06.201123.05.2011934.2934.2(ב"בריאות בארה, 600אירופה )פסגות מדדים 

16.06.201102.06.2013486.6486.6(ב רכישה חוזרת"ארה)פסגות מדדים 

( 12.09.201329.09.20131,484.71,484.7ב רכישה חוזרת"ארה, 600אירופה )פסגות מדדים 

12.09.201329.09.2013949.0949.0(ב מתפתחות"ארה, ב טכנולוגיה"ארה, ב קמעונאות"ארה)פסגות מדדים 

12.09.201329.09.2013210.3210.3(אלפאביטא מומנטום ישראל)פסגות מדדים 

04.02.201324.10.2013162.4162.4(3 * 25-א"ת: ממונפות)פסגות מדדים 

5,165.595961.80.0כ הנפקות" סה

320.040.00.0חברות חדשות: מזה 

2,069.3109605.70.0כ הקצאות פרטיות"סה

7,234.82041,567.50.0כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

29,585.6650.028,981.3כ מוצרי מדדים"סה

.חברה חדשה* 
(1)

.הנפקות והקצאות באמצעות מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון 
(2)

.הנפקת זכויות 
(3)

.פ"י כללי הרישום לחברות מו"החברה הנפיקה עפ 
(4)

.איי.די.י ישיר איי"הצעת מכר ע 


