
2016, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(מחירים שוטפים, ח"מיליוני ש)

31.12.2016-נכון ל
(1)

ע "ניהענף והחברה

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

5,065.988489.40.0הנפקות

580.01.00.00.0בנקים מסחריים

23.05.201427.09.2016481.6+דיסקונט

23.05.201427.09.201698.4+דיסקונט

130.830.00.0שירותים פיננסים

אופל בלאנס 
(2)

+18.04.201417.04.20160.0

19.08.201414.09.201611.5+אופל בלאנס

25.02.201525.12.2016119.3+נאוי

427.731301.20.0ביומד

29.04.201506.01.20152.5+מדיוי תראפיוטיק

29.04.201525.07.20160.5+מדיוי תראפיוטיק

28.04.201509.08.20161.2+מדיוי תראפיוטיק

29.04.201506.12.20160.6+מדיוי תראפיוטיק

מדיקל קומפרישין 
(2)

+28.05.201527.12.201513.7

ויו מדיקל .טי.אי
(2)

+04.11.201306.01.20164.2

25.11.201401.02.20168.2++קולפלנט אחזקות

25.11.201409.06.201611.8++קולפלנט אחזקות

29.05.201302.02.20162.6++מיקרומדיק

09.05.201612.07.20163.8+מיקרומדיק

22.02.201623.02.20161.8+אינסוליין

04.05.201625.12.20160.5++אינסוליין

11.11.201302.03.20161.6++די פארם

 (איי.י'ג.טי.איי)אמניס תרפיוטיקס 
(2)

+28.11.201304.02.20163.0

אמניס תרפיוטיקס 
(2)

+28.11.201301.11.20162.0

28.11.201320.06.20162.0+אמניס תרפיוטיקס

04.05.201617.05.20161.4+אינסוליין

04.05.201617.08.20162.2+אינסוליין

16.06.201677.777.7+(זרה)ביוטיים 

ביוקנסל 
(2)

+21.10.201324.05.20162.0

25.02.201429.06.20164.3++אנדימד

30.06.201646.246.2+כיטוב פארמה

27.06.201605.07.20164.0++קדימהסטם

28.08.201412.07.20161.8+ן'נקסט ג

ן 'נקסט ג
(2)

+28.08.201420.07.20163.5

אקסלנז ביוסיינס 
(2)

+11.07.201330.06.201623.6

31.07.201632.032.0++(סלקט ביומד)סלקט ביו 

אייסקיור מדיקל 
(2)

+29.05.201607.08.20165.9

26.05.201321.09.201613.8+אליום מדיקל

הדסית ביו 
(2)

+25.10.201531.08.20164.0

11.03.201621.12.2016145.3145.3+רדהיל ביופארמה

241.411188.20.0טכנולוגיה

רס 'טכנופלס ונצ
(2)

++26.02.201528.12.20153.2

די .אל.אי
(2)

+27.08.201331.12.20151.0

31.12.201528.02.20165.3++קסניה

גילת 
(2)

+18.02.201602.03.2016133.1133.1

20.05.201504.04.20160.3+סולגרין

סולגרין 
(2)

++20.05.201504.04.20166.0

רובוגרופ 
(2)

+17.01.201628.03.201615.8

 *(זרה)וונטייז 
(3)

++31.05.201627.07.201616.1

31.05.201627.09.20161.0++ובוקיט החזקות'ג

26.09.201655.155.1+ננו דיימנשן

07.10.201614.11.20164.5+אינפימר

259.040.00.0מסחר ושרותים

29.02.201608.03.201649.2+ברן

ברן 
(2)

++29.02.20169.9

23.05.201411.07.201617.6+סאטקום



2016, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(מחירים שוטפים, ח"מיליוני ש)

31.12.2016-נכון ל
(1)

ע "ניהענף והחברה

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

* אוברסיז 
(6)

++30.11.201611.12.2016182.3

2,013.4150.00.0ן ובינוי"נדל

איירפורט סיטי 
(2)

+02.11.201514.12.2015260.3

29.05.201328.02.2016753.5++כלכלית ירושלים

מבני תעשיה 
(2)

+28.05.201321.03.2016199.8

24.01.201418.04.201670.2+אאורה

24.08.201502.06.2016107.8+ביג

24.08.201521.12.201660.0++ביג

16.07.201522.06.201650.4+מגה אור

30.05.201611.07.20160.0+מידאס השקעות

מידאס השקעות 
(2)

+30.05.201623.08.20166.2

ן "אלקטרה נדל
(2)

+28.05.201421.07.2016100.5

28.05.201419.09.201649.0+להב

31.08.201614.09.201660.9+*מגוריט 

29.05.201428.09.201627.1+ן"נדל' ג'חג

30.05.201408.11.20161.1+דורסל

20.05.201608.12.2016266.6+אמות

136.640.00.0תעשייה

27.11.201405.01.20165.3+ברם תעשיות

30.11.201528.07.201634.5+פלסטו שק

פלסטו שק 
(4)

++30.11.201528.07.201615.0

25.07.201631.07.201662.8+שניב

תדיר גן 
(2)

+12.07.201616.11.201619.0

1,205.370.00.0השקעות

אורד 
(2)

+28.05.201414.01.20160.0

נץ קבוצה 
(2)

+12.05.201411.02.201650.8

מטרת מיזוג 
(2)

+10.05.20161.4

10.05.201608.06.201616.2++מטרת מיזוג

31.05.201627.07.20161,111.6+דלק קבוצה

קרדן יזמות 
(2)

+26.05.201401.08.201625.3

תמדא 
(2)

+17.08.20160.0

71.7120.00.0נפט

אדן אנרגיה 
(2)

+29.07.201314.01.20160.8

אדן אנרגיה 
(2)

+29.07.201310.07.20160.4

מודיעין יהש 
(2)

++29.05.201414.02.20165.4

מודיעין יהש 
(2)

++29.05.201414.02.201620.8

שמן נפט וגז 
(2)

+02.02.20165.4

זרח יהש 
(2)

+26.02.201618.05.20160.0

26.02.201626.05.20165.5+זרח יהש

14.01.201405.06.201615.6+רציו יהש

22.02.201609.11.20160.0+רציו יהש

19.08.201515.08.20162.9+גלוב אקס יהש

 (הכשרה אנרגיה)הכשרה אלפא 
(2)

++24.08.201614.8

26.02.201623.11.20160.1++גוליבר

23,434.39822,106.80.0הקצאות פרטיות

636.210.00.0בנקים מסחריים

20.03.2016636.2+לאומי

42.910.00.0שירותים פיננסים

20.03.201642.9+אופל בלאנס

821.637788.20.0ביומד

18.01.20161.41.4+(זרה)סלזיון 

06.01.201647.447.4+(זרה)אופקו 

31.08.2016222.8222.8+(זרה)אופקו 

18.01.20160.20.2+כיטוב פארמה

01.05.20160.20.2+כיטוב פארמה

05.06.20162.4+כיטוב פארמה



2016, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(מחירים שוטפים, ח"מיליוני ש)

31.12.2016-נכון ל
(1)

ע "ניהענף והחברה

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

12.01.20162.0++קדימהסטם

01.02.20164.3+איתמר מדיקל

21.01.20160.3+ווקסיל ביו

29.02.20161.6+ווקסיל ביו

15.02.20160.1+אקס טי אל

21.04.20160.1+אקס טי אל

25.11.20156.16.1+בונוס ביוגרופ

02.06.20151.5+בונוס ביוגרופ

17.07.20164.0+בונוס ביוגרופ

18.02.20168.08.0+סלקט ביומד

21.12.20156.66.6+ביוליין אר אקס

20.06.20161.61.6+ביוליין אר אקס

15.03.20162.0+ויו מדיקל.טי.אי

25.02.20160.1+תראפיקס ביו

17.04.20160.6+(זרה)פלוריסטם 

19.05.201667.167.1+מזור רובוטיקה

15.08.201676.276.2+מזור רובוטיקה

27.04.201609.05.2016188.9188.9+(זרה)מנקיינד 

08.05.20160.7+מדיוי תראפיוטיק

19.06.20160.2+כן פייט ביופרמה

25.07.201639.039.0+(זרה)פרוטליקס 

11.12.201685.585.5+(זרה)פרוטליקס 

26.06.20160.6+אם.די.גו

10.07.20161.11.1+אליום מדיקל

08.09.20165.65.6+מדיגוס

31.08.201630.11.20162.92.9+מדיגוס

18.09.20162.8+אינטרקיור

21.11.20166.8+אינטרקיור

28.11.20161.5+אינטרקיור

20.10.201627.627.6+ביוקנסל

31.08.20161.8+קולפלנט אחזקות

336.228168.30.0טכנולוגיה

31.12.20153.83.8+רוסלם השקעות'ג

30.12.20150.4+רוסלם השקעות'ג

21.04.20162.7+רוסלם השקעות'ג

10.01.20161.2+(איזי אנרגיה)אינפימר 

08.11.20160.1+אינפימר

19.01.20160.2+ובוקיט החזקות'ג

18.01.20168.0+ נטוורקס2ביי

02.02.2016158.2158.2+טאואר

22.04.201617.5+(אסיה פיתוח)פורסייט 

08.05.20163.5+פורסייט

29.09.20165.3+פורסייט

16.02.20162.0+אלגומייזר

25.05.20162.0+אלגומייזר

29.05.20160.5+אלגומייזר

08.06.20165.5+אלגומייזר

18.08.20162.5+אלגומייזר

26.09.20162.5+אלגומייזר

25.02.20161.2+(סל-ביו)פנטזי נטוורק 

05.09.20164.3+(סל-ביו)פנטזי נטוורק 

17.02.20162.22.2+פריון נטוורק

31.08.20163.73.7+פריון נטוורק

20.03.201660.0+יוניטרוניקס

31.03.201634.4+מטרת מיזוג

27.11.20166.3+(מטרת מיזוג)טי גרופ -סייפ

08.12.20150.40.4+תעוזה

23.05.20162.7+תעוזה

04.08.20162.3+(זרה)וונטייז 



2016, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(מחירים שוטפים, ח"מיליוני ש)

31.12.2016-נכון ל
(1)

ע "ניהענף והחברה

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

תשקיף /תשקיף

תשקיף /מדף

להשלמה

תאריך הצעת 

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

י "גיוס ע

חברות 

בנות

28.08.20162.8+(זרה)סומוטו 

2.830.00.0מסחר ושרותים

25.02.20150.9+(זרה)קנון הולדינגס 

17.04.20161.7+צירון

02.08.20160.2+צירון

228.71339.00.0ן ובינוי"נדל

30.12.201539.039.0+מישורים חברה פת

1+20.01.20160.3ריט 

1+14.04.20160.3ריט 

1+19.07.20160.3ריט 

1+31.10.20160.3ריט 

09.03.201651.1+סאמיט

10.03.201674.7+סאמיט

10.03.20160.3+אמות

20.04.20162.0+להב

04.05.201615.3+בית הזהב

19.05.20164.8+(זרה)סקייליין 

11.02.201630.0+מצלאוי

15.11.201610.3+דורסל

21,259.0821,111.30.0תעשייה

06.01.20161.6+כיל

04.09.20163.6+כיל

29.02.20164.0+ברנד

02.06.20167.6+ברנד

06.11.20168.0+ברנד

טבע
(5)

+27.07.201621,111.321,111.3

01.08.201697.9+פלסטו שק

09.10.201625.0+קסטרו

95.250.00.0השקעות

20.07.201573.1+אסיה פיתוח

02.05.20161.3+שפע ימים

25.09.20162.1+שפע ימים

13.09.20163.7+גאון אחזקות

15.11.201615.0+אורד

11.720.00.0נפט

24.11.20150.2+שמן נפט וגז

13.07.201611.5+הכשרה אנרגיה

5,065.988489.40.0כ הנפקות" סה

259.330.00.0חברות חדשות: מזה 

23,434.39822,106.80.0כ הקצאות פרטיות"סה

28,500.218622,596.20.0כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

:הערות לטבלה

.חברה חדשה* 
(1)

.לא כולל הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל על מדדי מניות 
(2)

.הנפקת זכויות 
(3)

.פ"חברת מו 
(4)

.בעלת השליטה בחברה–" קרגל"י בעלי מניות "הצעת מכר ע 
(5)

.Allergan plcהקצאה פרטית במסגרת רכישת הפעילות הגנרית של  
(6)

.י בעלי עניין"הצעת מכר ע 


