
2017, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2017-נכון ל
(1)

מספר הענף והחברה

מנפיק

ע "ני

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

הצעת /תשקיף

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

9,152.0106747.0הנפקות

26.610.0ביטוח

767+25.10.201726.6הפניקס 

123.740.0שירותים פיננסים

1287+09.04.20140.0אופל בלאנס

333+11.06.201725.0פנינסולה

24.07.201777.8++1692*מור השקעות 

24.07.201720.9++1071שוהם ביזנס

889.231738.3ביומד

1550+01.01.20171.1אינסוליין

1550+04.01.20171.1אינסוליין

1550+01.03.20172.3אינסוליין

08.05.20170.7++1550אינסוליין

19.07.20171.3++1550אינסוליין

הדסית ביו 
(2)

1294+04.01.20174.8

06.02.20173.4++433מיקרומדיק

433+30.08.20172.3מיקרומדיק

433+11.12.20172.0מיקרומדיק

12.02.20177.2++496קולפלנט אחזקות

1651+10.02.201775.475.4(זרה)ביוטיים 

קדימהסטם 
(2)

1606+30.01.20177.2

קדימהסטם 
(2)

1606+30.11.201715.6

1569+20.01.201765.065.0(זרה)פלוריסטם 

1569+30.10.201753.1(זרה)פלוריסטם 

1657+14.02.201715.815.8(זרה)סלזיון 

1292+21.03.201743.843.8תראפיקס ביו

23.03.201727.127.1++1311מדיגוס

1311+24.11.20175.75.7מדיגוס

1600+04.04.201720.7ביוקנסל

1468+04.04.20173.93.9ביונדווקס

1468+13.09.201735.235.2ביונדווקס

1394+31.03.2017105.0105.0ביוליין אר אקס

14.06.20171.8++257מרחביה אחזקות

ביולייט 
(2)

1293+04.06.201711.5

765+11.07.201712.612.6כיטוב פארמה

25.07.201712.7++1393אליום מדיקל

1267+28.07.201761.761.7קמהדע

1530+16.08.2017208.1208.1אינטק פארמה

1573+08.11.201779.079.0רדהיל ביופארמה

19.11.20172.1++1480אינטרקיור

872.5148.7טכנולוגיה

1581+08.01.201784.2יקס'אנרג

720+15.01.2017121.7אנלייט אנרגיה

12.02.20178.1++278פנטזי נטוורק

1370+22.02.20179.8מיקרונט

אורביט 
(2)

265+27.02.20178.5

* טלרד נטוורקס 
(4)

1619+26.05.2017162.6

462+04.06.20170.2(ובוקיט החזקות'ג)טוגדר 

462+11.07.20171.6טוגדר 

אמניס תרפיוטיקס 
(2)

1473+16.05.20171.5

* אירונאוטיקס
(3)

1684+15.06.2017403.7

1663+03.08.201714.4(זרה)וונטייז 

* ברנמילר 
(11)

1690+01.08.201745.1

אינפימר 
(2)

1012++26.09.20172.4

1268+20.12.20178.78.7(זרה)מיי סייז 

1,445.6110.0מסחר ושירותים

* נובולוג
(3)

1677+22.02.2017279.6

777+27.04.2017214.7שופרסל

1132+14.05.2017245.8חלל תקשורת

3651459+13.06.201753.9המשביר 

2095+15.06.2017189.4פרטנר

1585+15.06.2017135.9קרסו מוטורס

19.06.201792.1++2009סאני תקשורת

* גלובל כנפיים 
(6)

1559+05.07.2017124.1

תפן 
(2)

673+02.07.20175.3

16.10.20173.1++456צירון

* הולמס פלייס 
(10)

1706+13.12.2017101.7

4,176.5280.0ן ובינוי"נדל

373+22.01.20170.0אאורה

1433+25.01.201734.9 *(זרה)מדיפאואר 

1433+04.12.201729.1 (זרה)מדיפאואר 

29.01.2017200.3++1560(זרה)בראק אן ו 



2017, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2017-נכון ל
(1)

מספר הענף והחברה

מנפיק

ע "ני

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

הצעת /תשקיף

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

22.02.201754.0++486בוקס-ווי

28.02.2017132.0++1678*מנרב פרויקטים 

1679+04.04.201762.5*מניבים ריט 

25.04.2017327.2++390אלוני חץ

30.04.201789.7++613ישרס

613+28.05.20170.0ישרס

1680+24.05.201772.4*לסיכו 

1514+08.06.2017194.9ן"סלע קפיטל נדל

759+11.06.2017201.1גב ים

03.07.201751.3++1502(זרה)מירלנד 

איירפורט סיטי 
(2)

1300+08.06.2017258.7

איירפורט סיטי 
(2)

1300+01.10.2017426.8

226+19.07.2017278.9מבני תעשיה

200+08.08.20174.5לוינסקי עופר

11357+29.08.201779.1ריט 

251+12.09.2017118.5אשטרום נכסים

400+19.10.2017164.7דוניץ

כלכלית ירושלים 
(3)

198+30.10.201785.5

 (זרה)סים קומרשייל 
(9)

1701+16.11.2017798.0

1703+30.11.201791.6*יעקובי קבוצה 

434+03.12.201771.0ישראל קנדה

1328+10.12.2017212.9אמות

182+11.12.2017111.1אדגר השקעות

24.12.201725.8++473לוזון קבוצה

286.150.0תעשייה

746+06.04.2017115.9שטראוס גרופ

תדיר גן 
(2)

1185+29.09.201710.9

מר
(2)

338+17.10.201747.2

1704+30.11.201743.0*אלמור חשמל 

26.12.201769.1+רבל

127.340.0השקעות

אמיליה פיתוח 
(5)

589+28.06.2017103.2

אור סיטי החז 
(2)

1074++30.08.20174.4

1074+26.09.20175.0אור סיטי החז

(פולאר תקשורת)פי השקעות .אר.אם
(2)

1087+03.09.201714.7

1,204.580.0אנרגיה וחיפושי נפט

18.01.201760.8++1672*רציו פטרול יהש 

1548+26.02.20173.2גלוב אקספ יהש

גלוב אקספ יהש 
(2)

1548+26.03.20170.0

*תמר פטרוליום 
(7)

1689+18.07.2017696.0

 * (פאואר ישראל.סי.איי)סי .פי.או
(8)

1682+09.08.2017398.6

אדן אנרגיה 
(2)

556+25.07.20170.5

1688+18.09.201745.4*נאוויטס פטרו יהש 

 (זרח יהש)פטרוטקס יהש 
(2)

1369+12.09.20170.0

4,156.91371,433.6הקצאות פרטיות

88.810.0בנקים מסחריים

711+04.04.201788.8דקסיה ישראל

94.010.0שירותים פיננסים

1279+05.01.201794.0(ן"סוהו נדל)הלמן אלדובי השק 

577.645366.0ביומד

1610+11.01.201776.476.4(זרה)אופקו 

20.12.1619.119.1 ; 1657+13.6.16(זרה)סלזיון 

1651+09.01.20171.0(זרה)ביוטיים 

765+13.01.20176.8כיטוב פארמה

765+02.11.20170.50.5כיטוב פארמה

1272+18.01.201719.019.0כן פייט ביופרמה

1272+12.12.20170.30.3כן פייט ביופרמה

1394+20.12.201617.017.0ביוליין אר אקס

1394+26.07.201734.234.2ביוליין אר אקס

1394+02.11.20173.63.6ביוליין אר אקס

485+16.01.20178.4בונוס ביוגרופ

485+05.06.20179.0בונוס ביוגרופ

1468+03.01.201710.9ביונדווקס

1468+23.07.201710.110.1ביונדווקס

2190+21.02.20179.39.3אקס טי אל

2190+22.03.201710.210.2אקס טי אל

1292+16.02.20173.8תראפיקס ביו

1606+02.03.20173.8קדימהסטם

1606+06.04.20171.0קדימהסטם

1606+22.06.20170.7קדימהסטם

1606+23.07.20174.94.9קדימהסטם

1606+14.08.20170.7קדימהסטם



2017, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2017-נכון ל
(1)

מספר הענף והחברה

מנפיק

ע "ני

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

הצעת /תשקיף

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

1447+14.03.201722.2כלל ביוטכנולוגיה

1447+09.04.201720.0כלל ביוטכנולוגיה

1447+12.04.20175.0כלל ביוטכנולוגיה

1447+12.07.201725.0כלל ביוטכנולוגיה

1530+10.03.201736.7אינטק פארמה

220+28.06.20170.5וויז פארמה

241+02.07.20170.1סלקט ביו

241+13.07.20170.2סלקט ביו

220+26.07.20173.0וייז פארמה

1435+17.08.20174.5איי ביומד.אן.די

1435+17.08.20171.0איי ביומד.אן.די

1435+25.09.20174.9איי ביומד.אן.די

1435+01.10.20170.6איי ביומד.אן.די

1487+31.08.2017140.2140.2מזור רובוטיקה

2230+31.08.20171.5די פארם

496+07.09.20172.22.2קולפלנט אחזקות

496+26.12.20178.5קולפלנט אחזקות

1562+02.10.20171.1מדיוי תראפיוטיק

1562+29.11.20177.47.4מדיוי תראפיוטיק

1569+30.07.20174.64.6(זרה)פלוריסטם 

1386+11.12.201729.9בריינסוויי

1292+13.07.20170.8תראפיקס ביו

11.12.20177.07.0++1393אליום מדיקל

1,351.4431,066.6טכנולוגיה

744+25.12.20163.3אלגומייזר

744+15.01.20170.7אלגומייזר

744+02.03.20173.0אלגומייזר

744+23.05.20173.3אלגומייזר

744+06.07.20176.7אלגומייזר

744+30.07.20171.8אלגומייזר

751+17.01.20170.40.4ננו דיימנשן

751+22.03.20170.10.1ננו דיימנשן

751+09.05.20170.10.1ננו דיימנשן

751+17.05.201714.4ננו דיימנשן

751+01.06.201717.0ננו דיימנשן

751+14.06.201717.1ננו דיימנשן

273+11.01.2017954.3954.3נייס

1102+23.08.20161.4הון אחזקות

1364+05.02.20173.33.3קסניה

278+13.03.20170.1פנטזי נטוורק

199+29.03.201716.2פורסייט

199+27.04.201713.8פורסייט

199+18.04.20175.0פורסייט

199+13.03.20177.3פורסייט

199+09.11.20170.2פורסייט

05.04.201711.83.6++1091טי גרופ-סייפ

03.05.20172.6++1091טי גרופ-סייפ

1091+26.05.20178.28.2טי גרופ-סייפ

1268+16.02.20170.70.7(זרה)מיי סייז 

1268+25.06.20170.2(זרה)מיי סייז 

1268+17.09.20170.90.9(זרה)מיי סייז 

1268+12.09.20170.30.3(זרה)מיי סייז 

1268+07.09.20170.10.1(זרה)מיי סייז 

1268+03.10.20170.10.1(זרה)מיי סייז 

1268+17.09.20170.40.4(זרה)מיי סייז 

1663+30.11.20163.93.9(זרה)וונטייז 

1663+09.05.20171.8(זרה)וונטייז 

1663+28.05.20170.9(זרה)וונטייז 

363+21.05.20170.5אפליי

363+25.09.20170.3אפליי

363+16.10.20173.0אפליי

1684+15.06.201752.9אירונאוטיקס 

1581+27.09.201744.9יקס'אנרג

1074+14.08.201721.8אור סיטי החז

265+27.09.201736.0אורביט

462+12.11.20170.4טוגדר

30.11.201790.290.2+סיירן

401.5110.0מסחר ושירותים

456+26.09.20160.6צירון

456+03.08.20170.2צירון

16.11.20171.4++צירון

286+27.02.201711.1ברן

286+30.05.201711.9ברן

389+13.06.20175.0קופיקס גרופ

1310+14.06.201739.2גולף



2017, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2017-נכון ל
(1)

מספר הענף והחברה

מנפיק

ע "ני

המונפקים 

מניות

ע "ני

המונפקים 

כתבי 

אופציה

ע "ני

המונפקים 

ח "אג

להמרה

תאריך 

הצעת /תשקיף

הודעה /מדף

משלימה

כ "סהסכום הגיוס

מספר 

ההנפקות

גיוס : מזה

ל"בחו

2095+18.06.20179.4פרטנר

777+25.06.2017140.0שופרסל

3651459+19.06.20170.3המשביר 

1585+15.06.2017182.4קרסו מוטורס

381.4150.0ן ובינוי"נדל

486+09.01.201712.0בוקס-וויי

473+22.01.20173.2(דורי קבוצה)לוזון קבוצה 

473+27.09.20170.8לוזון קבוצה

24.12.201786.0++473לוזן קבוצה

473+24.12.20170.9לוזון קבוצה

1484+11.02.201613.6מצלאוי

11357+02.03.20170.4ריט 

11357+22.05.20170.4ריט 

11357+31.07.20170.4ריט 

109.11.20170.4ריט 

365+28.05.20172.0אי אס אר אר

1327+28.05.20172.0ביג

373+27.09.2017103.0אאורה

1536+27.09.201756.3לוינשטיין נכסים

12.11.2017100.0ישראל קנדה

396.781.0תעשייה

1274+10.01.20174.1ברם תעשיות

60+31.01.20171.01.0משאבי טבע

60+16.02.20170.4משאבי טבע

746+04.04.2017144.5שטראוס גרופ

746+22.06.2017180.0שטראוס גרופ

281+02.07.201732.7כיל

76+27.09.201711.8רימוני

07.11.201722.2++1185תדיר גן

736.6110.0השקעות

1635+25.02.20161.0(זרה)קנון הולדינגס 

1635+23.02.20173.7(זרה)קנון הולדינגס 

341+11.05.20170.5שפע ימים

341+12.09.20172.6שפע ימים

589+07.04.2017693.3אמיליה פיתוח

455+19.09.20170.7נץ קבוצה

1451+24.10.201728.8אורד

1304+17.07.20171.6יוזר טרנד

60+31.10.20171.4משאבי טבע

1485+24.02.20171.4קמן קפיטל

1007+14.12.20171.6מודולס' ספיץ

128.920.0אנרגיה וחיפושי נפט

18.01.201756.6++1672רציו פטרול

18.09.201772.3++1688נאוויטס פטרו יהש 

9,152.0106747.0כ הנפקות" סה

2,831.8170.0חברות חדשות: מזה 

4,156.91371,433.6כ הקצאות פרטיות"סה

13,308.92432,180.6כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

:הערות לטבלה

.חברה חדשה* 
(1)

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

.הנפקת זכויות 
(3)

.הצעת מכר 
(4)

. מיליון שקל גויסו בהצעת מכר82.5-כ 
(5)

. מיליון שקל גויסו בהצעת מכר34.0-כ 
(6)

".כנפיים"י חברת האם " מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע31.0-כ 
(7)

.ל"הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו 
(8)

.אותו העבירה למסחר הרגיל, ח הנסחר ברצף מוסדיים"לחברה אג 
(9)

.מניות בכורה 
(10)

. מיליון שקל גויסו בהצעת מכר33.9-כ
(11)

.פ"חברת מו 


