
2018, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2018-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

4,214.273551.4הנפקות
203.120.0ביטוח

767+10.01.2018104.2הפניקס

209+02.04.201898.9איילון

762.221455.7ביומד

אייסקיור מדיקל 
(2)

1570+17.01.201818.0

1570+13.05.20189.3אייסקיור מדיקל

474+19.09.2018210.3אלביט מדיקל טכנ

ביומדיקס 
(2)

368+13.02.20180.0

07.03.20184.3++1562מדיוי תראפ

12.04.20184.9++1562מדיוי תראפ

1272+09.03.201817.217.2כן פייט ביופרמה

1530+11.04.2018131.6131.6אינטק פארמה

ביולייט 
(2)

1293+15.04.201811.4

13.05.20182.8++1606קדימהסטם

28.50.20182.8++433מיקרומדיק

1311+19.07.201836.236.2מדיגוס

אנדימד 
(2)

1391+16.07.201811.6

1573+09.08.201892.792.7רדהיל ביופארמה

1573+10.12.201875.075.0רדהיל ביופארמה

462+15.08.20180.9טוגדר

462+19.11.20183.5טוגדר

1455+04.09.201815.6אקסלנז ביוסיינס

1651+13.10.2017103.0103.0(זרה)ביוטיים 

12.11.20188.2++1393אליום מדיקל

28.11.20182.9++257מרחביה אחזקות

690.71795.7טכנולוגיה

2280+01.02.2018103.0מטומי

1268+02.02.201820.620.6(זרה)מיי סייז 

751+16.02.201848.348.3ננו דיימנשן

רס 'טכנופלס ונצ
(2)

1082++29.01.20182.0

26.02.201820.4++1690ברנמילר

ברנמילר 
(2)

1690+03.10.20187.1

26.04.20184.2++266רובוגרופ

1012+07.05.201815.1אינפימר

17.05.20181.7++1663(זרה)וונטייז 

720+04.06.20180.0אנלייט אנרגיה

* איביאי טכנ עילית 
(5)

1715+22.01.2018403.1

1712+05.08.201820.3*מכון לחקר האינטרנט 

13.08.20184.6++1364קסניה

 (אור סיטי)אפולו פאוור 
(2)

1074++26.07.20186.3

1091+19.08.201826.826.8טי גרופ-סייפ

363+17.10.20185.1אפליי

די .אל.אי
(2)

1094+15.11.20182.1

1,289.490.0מסחר ושירותים

1006+31.01.20180.0סאטקום מערכות

1621+16.02.2018507.4*פתאל החזקות 

796+08.03.201861.9תיא השקעות

* עדיקה סטייל 
(3)

1725+14.03.201848.1

חלל תקשורת 
(2)

1132+12.04.20180.0

30.04.20181.7++456צירון בתי זיקוק

* גלוברנדס 
(4)

1741+29.05.2018239.8

26.06.2018280.0++2066סלקום

* י וואן 'ג
(4)

1765+23.12.2018150.5

512.560.0ן ובינוי"נדל

1450+11.03.201883.2מגה אור

13.03.201860.1++1588*רני צים 

19.06.2018332.0++1328אמות

מניבים ריט 
(2)

1679+23.07.20180.0

1484+14.08.20188.8מצלאוי

בוקס-ווי
(2)

486++17.10.201828.4

463.750.0תעשייה

בית שמש 
(2)

1054+24.01.2018136.8

384+24.06.201841.8חמת

1748+14.06.2018230.7*כלל משקאות 

1028+17.07.201826.3אינטר תעשיות

1436+01.11.201828.1רבל

0.010.0השקעות



2018, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2018-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

הון אחזקות 
(2)

1102+20.09.20180.0

292.6120.0אנרגיה וחיפושי נפט

מודיעין יהש 
(2)

345+22.01.201814.8

מודיעין יהש 
(2)

345+25.11.201822.2

1369+21.03.201832.2(זרח יהש)פטרוטקס יהש 

פטרוטקס יהש 
(2)

1369+15.04.20180.0

פטרוטקס יהש 
(2)

1369+25.10.201813.0

אדן אנרגיה 
(2)

556+28.02.20180.7

1731+28.03.201831.0*גלובל . פי.י'ג

489+01.05.20180.1גוליבר

1609+31.05.2018130.6*דלק תמלוגים

09.07.201821.6++1688נאוויטס פטרוליום יהש

10.10.20183.9++1548גלוב אקספ יהש

13.11.201822.5++1693 *(מ"רא)רותם אנרגיה מחצבים 

3,745.8971,654.2הקצאות פרטיות
35.210.0שירותים פיננסים

1279+30.11.201735.2הלמן אלדובי השק

646.930274.1ביומד

496+18.01.20182.2קולפלנט אחזקות

496+27.07.20184.6קולפלנט אחזקות

1393+03.01.20181.0אליום מדיקל

1394+02.11.20175.25.2ביוליין אר אקס

1394+17.05.20188.68.6ביוליין אר אקס

1394+09.10.201818.3ביוליין אר אקס

1320+11.12.201710.410.4פי.אס.בי

1320+26.08.20182.62.6(פי.אס.בי)בי .סי.איי

1569+30.07.20174.54.5(זרה)פלוריסטם 

1569+19.07.201816.416.4(זרה)פלוריסטם 

1550+01.04.201840.5אינסוליין

474+08.03.20181.9אלביט מדיקל טכנ

462+15.03.2018135.6טוגדר

1411+25.03.201820.8איתמר מדיקל

765+01.06.201829.129.1כיטוב פארמה

765+18.06.20181.2כיטוב פארמה

765+18.03.20185.8כיטוב פארמה

2188+15.06.201876.476.4קומפיוגן

2188+11.10.201843.543.5קומפיוגן

1480+22.02.20181.3אינטרקיור

1600+01.07.201880.5ביוקנסל

1691+22.02.201815.215.2(זרה)אורמד פארמ 

1691+08.07.201862.162.1(זרה)אורמד פארמ 

2230+26.06.201832.8(די פארם)יו ניבו 

2230+30.07.20185.7יו ניבו

2230+15.11.20181.0יו ניבו

1606+10.10.201814.0קדימהסטם

1606+26.11.20184.2קדימהסטם

1487+22.03.20181.4מזור רובטיקה

1272+13.12.20180.10.1כן פייט ביופרמה

848.923484.0טכנולוגיה

216+16.01.20181.9וויטסמוק

199+09.11.20170.1פורסייט

199+21.06.201820.0פורסייט

199+25.06.201825.0פורסייט

1268+17.09.20171.11.1(זרה)מיי סייז 

1268+25.02.20180.80.8(זרה)מיי סייז 

1268+24.04.20180.60.6(זרה)מיי סייז 

1268+26.04.20180.40.4(זרה)מיי סייז 

368+29.01.201887.5(ביומדיקס)אלקטריאון וילס 

1663+27.03.20183.9(זרה)וונטייז 

60+14.01.2018464.3464.3(משאבי טבע)יין כריה 'בלוקצ

720+06.05.201860.0אנלייט אנרגיה

1221+10.04.2018124.2פיסיבי טכנ

1221+29.11.201820.0פיסיבי טכנ

1091+03.06.20189.9טי גרופ-סייפ

1091+17.09.20181.7טי גרופ-סייפ

1070+13.05.20180.6פי.טי.וו

1660+16.08.201812.412.4(זרה)אבילטי 

1660+22.11.20184.44.4(זרה)אבילטי 

278+15.07.20180.4פנטזי נטוורק

278+29.08.20182.3פנטזי נטוורק



2018, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2018-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

363+08.10.20181.9אפליי

744+29.10.20185.5אלגומייזר

362.6110.0מסחר ושירותים

1036+14.01.2018100.0איסתא

1036+14.02.201810.0איסתא

1445+21.03.201826.1רמי לוי

1445+30.08.201832.8רמי לוי

389+21.03.201821.4קופיקס גרופ

389+06.09.201865.2קופיקס גרופ

456+17.05.20180.2צירון בתי זיקוק

2156+11.06.201899.0אינטרנט זהב

3651459+13.06.20182.3המשביר 

3651459+05.12.20184.9המשביר 

314+02.12.20180.7דנאל כא

292.913128.5ן ובינוי"נדל

11357+06.02.20180.4ריט 

11357+26.04.20180.5ריט 

11357+17.07.20180.5ריט 

11357+13.09.201850.1ריט 

11357+10.10.20180.5ריט 

136+05.02.20184.0להב

1529+08.03.20187.3(תמיר פישמן)עיר .גבאי התחדש

365+07.05.201891.791.7(אר.אר.אס.אי)ספיר קורפ 

365+15.11.201836.836.8ספיר קורפ

31.05.20184.0++1010ן"אופקטרא נדל

1010+19.08.20181.6ן"אופקטרא נדל

1668+26.06.201870.0מגוריט

29.10.201825.5++1679מניבים ריט

483.080.0תעשייה

1025+26.12.201775.4שניב

1054+24.12.201718.6בית שמש

727+28.12.201718.5פלסטו קרגל

281+15.04.20181.6כיל

281+23.05.20182.0כיל

281+25.12.20182.1כיל

632+10.07.20180.2נייר חדרה

280+26.07.2018364.6קסטרו

308.7100.0השקעות

60+31.10.20172.1(משאבי טבע)יין כריה 'בלוקצ

1635+23.02.20171.4(זרה)קנון הולדינגס 

448+31.12.20171.2אולטרה אקויטי

341+29.04.20180.1שפע ימים

341+13.08.20180.1שפע ימים

1102+15.07.201870.1הון אחזקות

730+29.11.201811.5צור

111+15.11.201867.5דירקט קפיטל

1089+11.12.2018144.0ביטוח ישיר

1532+14.11.201810.7יקס'פרוטאולוג

767.61767.6אנרגיה וחיפושי נפט

1689+30.01.2018767.6767.6תמר פטרוליום

4,214.273551.4כ הנפקות" סה

1,844.1110.0חברות חדשות: מזה 

3,745.8971,654.2כ הקצאות פרטיות"סה

7,960.01702,205.6כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

:הערות לטבלה

.חברה חדשה* 
(1)

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

.הנפקת זכויות 
(3)

. מיליון שקל גויסו בהצעת מכר22.6-כ 
(4)

.הצעת מכר 
(5)

.קרן נאמנות סגורה 


