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הענף
(7) 

חברות חדשות2014סוף 
(1)

חברות שנמחקו
(2)

2015סוף דצמבר 

1010בנקים

77ביטוח

1313שירותים פיננסים

52456ביומד

781574טכנולוגיה

69366מסחר ושרותים

993894בינוי וחקלאות, ן"נדל

712271תעשיה

541550השקעה ואחזקות

2020נפט
4731123461כ חברות מניות"סה

69131270ח בלבד"חברות אג

32923ח למוסדיים בלבד"חברות אג

26323ח מובנות"תעודות מטבע ואג, מנפיקות תעודות סל

6002447577כ חברות בורסאיות"סה

:הערות לטבלה

:כולל חברות מניות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון (1)

:חברות דואליות

"החברה לישראל"פוצלה מ11.1.2015(זרה)קנון הולדינגס 

"אורמת תעשיות"מיזגה לתוכה את 10.2.2015(זרה)אינק , אורמת טכנולוגיות

29.4.2015מ"אופטיבייס בע

8.9.2015(זרה)אינק , ביוטיים

8.9.2015(זרה)אינק , נבידאה ביופארמסוטיקלס

28.10.2015(זרה)מנקיינד 

4.11.2015(זרה)וי .מיילן אן

12.11.2015(זרה)סלזיון קורפוריישן 

15.12.2015מ"סודהסטרים אינטרנשיונל בע
: חברות מניות שנמחקו (2)

:הצעות רכש

29.3.2015מ"גטר גרופ בע

21.5.2015מ"ן והשקעות בע"ורדינון נדל

16.7.2015מ"דניה סיבוס בע

22.7.2015מ"בע (1969)טיב תשלובת טקסטיל 

20.8.2015מ"ן מניב בע"עוגן נדל

15.10.2015מ"בע (1992)ניסקו תעשיות 

28.12.2015מ"טכנולוגיות בע.ה.ר
:מיזוג

"אורמת טכנולוגיות"מיזוג ב15.2.2015מ"אורמת תעשיות בע

"ן"אלרוב נדל"מיזוג ב1.7.2015מ"בע (ישראל)רוב -אל

EMERSON-מיזוג ב10.9.2015מ"ספקטרוניקס בע

ח"הפכה לחברת אג"איירפורט סיטי"מיזוג ב19.10.2015מ" בע1995נצבא החזקות 
:כללי שימור

הון+שווי22.1.2015מ"ווידמד בע

שיעור22.1.2015(זרה)לימיטד  (אוורסיז)מדיפאואר 

הון+שווי17.9.2015מ"אס אלקטרוניקה בע.אם.אי

שווי24.9.2015מ"גלטן ביודיזל בע

הון+שווי24.9.2015מ"עילוי פיננסי בע
דואלית

4.6.2015מ"באטם תקשורת מתקדמת בע
:ח להמרה"פידיון אג

29.6.2015מ"בע (אל.אי)כרמל אחזקות 
:אחר

ח"הפכה לחברת אג, הסדר26.1.2015מ"י כבלים בע'סינרג

חברה בפירוק23.4.2015מ"ר אירופה בע.ס.ב

חברה בפירוק31.5.2015מ"קמור בע

הסדר נושים11.8.2015מ"אידיבי חברה לאחזקות בע

חברה בפירוק6.10.2015מ"בע (1960)חבס השקעות 
:ח שנמחקו"חברות אג (3)

:פידיון מוקדם

12.3.2015מ"בע (2006)אפיק הירדן אחזקות 

29.6.2015(זרה)וי .נאנט רייל אסטייט גרופ אן

30.10.2015מ"אליאנס חברה לצמיגים בע
:פידיון סופי

21.5.2015מ"שטרן גרופ בע

25.5.2015מ"בע (1980)רוטקס 

8.6.2015מ"עמוס הדר נכסים והשקעות בע

1.12.2015(זרה)אן טי אס אינק 
:מיזוג

"לאומי"מיזוג ב4.1.2015מ"לאומי חברה למימון בע

"אי.אקסס איי"מיזוג ב26.1.2015מ"כלל תעשיות בע
:הפיכה לחברת מניות

הנפקת מניות30.7.2015מ"ויתניה בע

:אחר

הסדר16.9.2015מ"י כבלים בע'סינרג

הסדר30.12.2015מ"כרמל אולפינים בע
:כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון (4)

:פידיון סופי

6.5.2015מ"מנורה חברה לביטוח בע

12.6.2015מ"בע (ישראל)רזידינשיאל . אס.אלעד יו

30.6.2015מ"קנית השלום השקעות בע

3.7.2015מ"פלאפון תקשורת בע

2.8.2015מ"מרכז משען בע

30.9.2015מ"בראק קפיטל הולדינגס בע-'אייץ.סי.בי

29.10.2015מ"פנומל החזקות בע

29.10.2015מ"פנומל החזקות החדשה בע
:אחר

ח "שינוי סיווג עקב הנפקת אג11.6.2015מ"מגדל ביטוח גיוס הון בע

2015, התפתחות מספר החברות הבורסאיות: 6לוח 


