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שם חברהמספר חברה#

ח חברות"אג
:ח חברות סחירות"אג

(תעשיות. א.מ)אדמה 11063
(זרה)יר -אול21631
(זרה)אורבנקורפ 31656
אורן השקעות4592
אידיבי פתוח5798
אלבר61382
אלדן תחבורה71636
אלון רבוע כחול82063
אלמוגים החזקות91553

אלעזרא101462
אלרן השקעות11638
ן"אלרן נדל121377
(זרה)י 'ג.די.אמ131632
ן"אפריל נדל141603
(חברה זרה)אקסטל לימיטד 151622
אקסטרא16495
ארזים17138
(חברה זרה)ברוקלנד 181617
(חברה זרה)איי .אפ.י'ג191639
גינדי השקעות201308
גירון פיתוח211130
גלובל כנפיים221559
(חברה זרה)דה זראסאי גרופ 231604
(חברה זרה)דה לסר 241513
(חברה זרה)דלשה קפיטל 251659
דרבן26411
הוט27510
הכשרה חב לביטוח281187
הלמן אלדובי גמל291623
חשמל30600
טמפו משקאות311535
חברה לדלק-טן321499
ישפרו33743
ליברטי341117
ליטו גרופ3562
(חברה זרה)לייטסטון 361630
(חברה זרה)מויניאן לימיטד 371643
(חברה זרה). מליבו אינווסט381378
(חברה זרה)נמקו ריאלטי 391665
ב"נץ ארה40516
נצבא411043
(חברה זרה)סטרוברי 421654
(חברה זרה)ספנסר אקוויטי 431628
פולאר השקעות44698
פתאל אירופה451661
(חברה זרה)קופרליין 461648
(חברה זרה)קורנרסטון 471673
(חברה זרה)קייביאס אסאואר 481662
(חברה זרה)קליין קבוצה 491658
קרדן רכב50459



שם חברהמספר חברה#

נסי'רג51551
(חברה זרה)רילייטד 521638
רכבת ישראל531641
רשי541449
שלמה החזקות55141
ן"שלמה נדל561496
תעשיה אוירית571457
:ח חברות הנפקות של הסקטור הפיננסי"אג

אגוד הנפקות11239
איידיאיי הנפקות21566
בינלאומי הנפקות31153
דיסקונט מנפיקים4748
(שלטון הנפקות)דקסיה ישראל הנפקות 51291
הראל הנפקות61367
ירושלים הנפקות71248
כללביט מימון81324

מגדל ביטוח הון91597
(אשנב,טפחות הנפקות)מזרחי טפחות הנפקות 10231
מנורה מבטחים הון111431
פועלים הנפקות12194
פניקס גיוסי הון131527
מרכנתיל הנפקות141266
:ח חברות הנפקות של חברות נפט וגז"אג

רציו מימון11625
:ח חברות רצף מוסדיים"אג

אגרקסקו11507
אלון חברת הדלק22202
אלטשולר שחם31669
אמקור41626
עד-סי אל.פי.אס51229
אריסון 61417
איי.אר.סי.בי71492
דואר ישראל81541
אס לוין.בי.די92201

דלק תמר101620
הום סנטר11378
הראל ביטוח121175
מימון ישיר קב131675
מקורות141150
משאב פיתוח151200

מ"מת161666
נתיבי הגז171418
ח"נתיבים אג181191
(דניר היליה)סויטלנד 191596
פתאל החזקות201621
צים21651
רעננה221352
רפאל231315
ח בלבד בבורסה"כ חברות שהנפיקו אג"סה95

מכשירים פיננסיים
:מנפיקות תעודות סל על מדד

(הראל אופצ כיסוי')הראל סל 11523
(תאלי מדדים)פסגות מדדים 21446
(מבט מדדים)פסגות מוצרי מדד 31249



שם חברהמספר חברה#

(תאלי תעודות סל)פסגות תעודות סל 41108
קסם סל ומוצרים51224
תכלית אינדקס סל61337
תכלית גלובל71336
תכלית מורכבות81475
תכלית סל91223

:ח מובנות"מנפיקות אג

8גלובל פיננס 11421
גליל מור21505

:("תעודות פיקדון"לשעבר )מנפיקות תעודות סל מטבע 

(פריזמה מטבעות)הראל מטבעות 11525
עדן דולר21179
(מיטב דולרית)פסגות התחייבות דולרית 31158
(ח"מיטב מט)ח "פסגות מוצרי מט41296
(פסגות אופק,ח "תאלי מט)ח "פסגות מט51167
(מיטב מטבעות)פסגות מטבעות 61512

(מיטב רבעוני)פסגות רבעוני 71207
(מבו'ישיר ג)מבו 'קסם ג81217
קסם מטבעות91342

תכלית דולר101202
תכלית מטבעות111261
(תכלית ראינ דולר)תכלית פקדונות 121522
כ חברות שהנפיקו מכשירים פיננסים"סה23


