
2019, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2019-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

9,002.768688.5הנפקות

650.010.0ביטוח

224+15.12.2019650.0כלל עסקי ביטוח

2,433.650.0שירותים פיננסים

* ישראכרט 
(3)

1773+04.04.20191,760.4

* שירותי בנק אוטו 
(3)

1774+03.06.2019129.1

10.06.201930.6++333פנינסולה

* אלטשולר שחם גמל 
(3)

1775+16.07.2019288.3

* הבורסה לניע בתא 
(4)

1778+29.07.2019225.2

752.816610.5ביומד

21.01.20193.4++433מיקרומדיק

433+03.11.20191.7מיקרומדיק

(דירקט קפיטל)קנאשור 
(2)

111+14.01.20190.0

קנאשור 
(2)

111+02.12.20196.9

1394+05.02.201955.955.9ביוליין אר אקס

1600+14.02.2019110.9110.9(ביוקנסל)אנקיאנו 

1570+20.02.20193.5אייסקיור מדיקל

1570+08.09.20198.5אייסקיור מדיקל

1569+04.04.201971.671.6(זרה)פלוריסטם 

1386+17.04.2019110.0110.0בריינסווי

1102+18.04.201931.4(הון אחזקות)קנביט 

749+06.06.201976.6אלרון

13.06.20194.7++462טוגדר

15.09.20192.0++257מרחביה אחזקות

1610+24.10.2019262.1262.1(זרה)אופקו 

11.12.20193.6++1435איי ביומד.אן.די

884.81478.0טכנולוגיה

751+31.01.201943.543.5ננו דיימנשן

278+11.02.20191.4פנטזי נטוורק

278+21.02.20190.9פנטזי נטוורק

12.02.201911.3++1082רס'טכנופלס ונצ

21.02.20195.0++1370מיקרונט

1370+05.09.20191.2מיקרונט

1690+04.03.20198.0ברנמילר

199+15.03.201922.222.2פורסייט

720+21.04.2019223.1אנלייט אנרגיה

720+19.12.2019358.7אנלייט אנרגיה

1771+20.06.201934.4יוטרון

09.07.2019139.0++1581יקס'אנרג

סולגרין 
(5)

1405++12.09.201923.8

1091+31.10.201912.312.3טי גרופ-סייפ

1,062.550.0מסחר ושירותים

*פרשמרקט 
(5)

1752+07.05.2019250.1

1132+20.06.20190.0חלל תקשורת

*יוחננוף 
(6)

1786+20.11.2019500.0

1583+01.12.20190.0ויקטורי 

05.12.2019312.4++2066סלקום

2,238.680.0ן ובינוי"נדל

05.06.2019250.0++1327ביג

1668+11.07.2019139.5מגוריט

400+02.10.201960.5דוניץ

 (גבאי)דקמא קפיטל 
(2)

1529++24.09.201919.7

מגוריט 
(5)

1668+18.11.2019413.9

אדגר השקעות
(7)

182+27.11.2019159.3

1172+05.12.2019639.5(אפריקה נכסים)אפי נכסים 

323+26.12.2019556.2מליסרון

202.530.0תעשייה



2019, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2019-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

אפקון החזקות 
(2)

578+29.01.201971.6

578+28.02.2019121.2אפקון החזקות

פלסטו קרגל 
(2)

727+11.04.20199.7

724.0110.0השקעות

1769+20.02.201952.6*נריישן קפיטל 'ג

01.05.201917.9++1769נריישן קפיטל'ג

נריישן קפיטל 'ג
(5)

1769+15.09.2019525.0

יוזר טרנד 
(2)

1304+20.05.20190.0

1304+27.05.201925.4יוזר טרנד

אורד 
(2)

1451+23.07.201910.1

ביונד טיים 
(2)

249++30.07.201927.4

1344+16.09.201911.5הרודיום השקעות

1344+23.09.20193.5הרודיום השקעות

לפידות קפיטל 
(2)

642+11.11.201948.4

ביומדיקו 
(2)

1473++25.10.20192.2

53.950.0אנרגיה וחיפושי נפט

08.01.201929.6++1688נאוויטס פטרו

הזדמנות ישראלית 
(2)

1551++24.03.20194.8

1548+23.05.20192.5גלוב אקספ יהש

גלוב אקספ יהש 
(2)

1548+28.05.20190.0

1731+08.09.201917.0פי גלובל.י'ג

6,289.61192,093.3הקצאות פרטיות

41.730.0שירותים פיננסים

08.04.20197.6++1071שוהם ביזנס

1287+02.04.201927.1אופל בלאנס

1064+04.06.20167.0מיטב דש

1,559.139823.1ביומד

1606+26.11.20180.6קדימהסטם

1606+26.06.20195.0קדימהסטם

765+16.01.201922.122.1כיטוב פארמה

2230+09.01.20191.0(די פארם)יוניבו 

2230+05.02.20195.5יוניבו

2230+12.05.20193.0יוניבו

2230+24.07.20195.4יוניבו

2230+30.10.20196.0יוניבו

1272+18.01.201910.710.7כן פייט ביופרמה

1272+02.04.201911.611.6כן פייט ביופרמה

1272+20.05.201921.721.7כן פייט ביופרמה

1272+10.09.20197.0כן פייט ביופרמה

1394+17.05.201821.121.1ביוליין אר אקס 

1411+27.01.201914.7איתמר מדיקל

1411+10.03.201940.440.4איתמר מדיקל

1480+25.12.201811.4אינטרקיור

180+03.02.201962.3אינטרקיור

1435+21.02.20190.3איי ביומד.אן.די

1569+10.04.20195.35.3(זרה)פלוריסטם 

1569+27.02.201944.244.2(זרה)פלוריסטם 

1569+08.09.2019(זרה)פלוריסטם 

1691+30.04.20190.3(זרה)אורמד 

673+13.05.20191.5(תפן)אינטליקנה 

1102+15.04.201931.9קנביט

1102+16.04.20190.1קנביט

485+31.03.201917.6בונוס ביוגרופ

462+10.06.201910.0טוגדר

462+09.07.20193.0טוגדר

462+04.09.20194.2טוגדר

462+27.11.20198.0טוגדר



2019, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2019-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

01.07.20192.5++111קנאשור

2188+26.05.201824.824.8ן'קומפיוג

249+30.07.2019228.2(ביונד טיים)שיח מדיקל 

1344+26.09.2019297.6(הרודיום השקעות)פנאקסיה ישראל 

1344+17.05.20191.4פנאקסיה ישראל

1573+22.10.2019152.1152.1רדהיל ביופארמה

1610+21.11.2019319.6319.6(זרה)אופקו 

1610+26.11.2019149.5149.5(זרה)אופקו 

 1311+03.09.20197.1מדיגוס

08.11.20190.4++433מיקרומדיק

491.023104.1טכנולוגיה

1581+13.01.2019103.4יקס'אנרג

216+10.01.20193.7וויטסמוק

216+13.02.20195.4וויטסמוק

256+01.01.20191.4פורמולה מערכות

199+30.01.20193.6פורסייט

199+21.07.20190.2פורסייט

2026+06.07.2018126.6יק'מג

1663+07.01.20190.80.8(זרה)וונטייז 

169+17.03.20194.8ן'פורמולה ויז

1074+24.02.20192.5אפולו פאוור

1074+14.07.20194.0אפולו פאוור

1012+16.04.20191.9אינפימר

1579+07.05.201927.827.8(זרה)לייבפרסון 

1091+10.06.201911.9טי גרופ-סייפ

1091+23.12.201910.410.4טי גרופ-סייפ

1405+05.02.201928.1סולגרין

2174+18.06.201958.358.3קמטק

2101+02.07.201931.4אלומיי קפיטל

1660+10.07.20192.8(זרה)אבילטי 

744+02.07.20199.0אלגומייזר

744+03.12.20190.5אלגומייזר

751+08.09.20196.86.8ננו דיימנשן

1473+11.12.201945.7ביומדיקו

819.210222.0מסחר ושירותים

383+27.12.20180.1אפיו אפריקה

1422+20.01.2019118.2בי קומיוניקיישנס 

1422+03.10.2019330.0217.8בי קומיוניקיישנס 

673+17.12.2018179.9תפן

673+17.03.201915.0תפן

1660+28.11.20184.24.2(זרה)אבילטי 

1660+30.12.20185.4(זרה)אבילטי 

1304+19.06.20190.7(יוזר טרנד)קנזון 

1677+15.07.201944.9נובולוג

1677+03.09.2019120.8נובולוג

1,875.3290.0ן ובינוי"נדל

11357+13.01.20190.5ריט 

11357+22.05.201920.0ריט 

11357+18.04.20190.6ריט 

11357+09.07.20170.6ריט 

1679+31.01.201920.1מניבים ריט

1679+31.03.20197.0מניבים ריט

1679+30.04.201985.0מניבים ריט

1679+21.11.201990.0מניבים ריט

235+21.02.201910.5בית הזהב

1668+12.03.201922.5מגוריט

1668+13.05.201910.0מגוריט

1668+26.08.201915.0מגוריט

1668+19.11.201923.3מגוריט



2019, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2019-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

1010+05.03.20194.3ן"אופקטרא נדל

1328+31.03.2019150.4אמות

1588+10.04.20198.4רני צים

373+07.05.201920.7אאורה

1514+28.05.20190.6ן"סלע קפיטל נדל

126+28.04.20190.1גזית גלוב

1450+26.06.2019201.3מגה אור

1450+02.10.201940.0מגה אור

1614+06.06.201940.0מגדלי ים תיכון

1331+04.08.201915.0חנן מור

400+12.09.201931.7דוניץ

182+15.10.201950.2אדגר השקעות

226+07.07.2019721.2מבני תעשיה

823+10.10.201917.3ן"נדל' ג'חג

1330+01.12.2019107.0פרשקובסקי

612+12.12.2019162.0הכשרת הישוב

83.330.0תעשייה

1633+16.01.201835.0שפיר הנדסה

1436+14.02.201940.0רבל

536+16.12.20198.3ברנד

200.990.0השקעות

448+21.11.201813.2אולטרה אקוויטי

1635+26.02.20181.4קנון הולדינגס

1070+27.01.20192.0גלילאו טק

1485+30.04.20190.1קמן קפיטל

1318+17.06.2019160.3מדיקל קומפרישין

730+13.06.20192.4צור

1485+18.04.20191.5קמן קפיטל

249+30.06.201917.5ביונד טיים

278+02.06.20192.0פנטזי נטוורק

278+12.12.20190.5פנטזי נטוורק

1,219.13944.1אנרגיה וחיפושי נפט

1682+03.06.2019120.0סי אנרגיה.פי.או

1682+25.08.2019155.0סי אנרגיה.פי.או

1762+04.07.2019944.1944.1(זרה)יאן 'אנרג

9,002.768688.5כ הנפקות" סה

3,205.770.0חברות חדשות: מזה 

6,289.61192,093.3כ הקצאות פרטיות"סה

15,292.31872,781.8כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

:הערות לטבלה

.חברה חדשה* 
(1)

.לא כולל הנפקות והקצאות של קרנות סל על מדדי מניות 
(2)

.הנפקת זכויות 
(3)

.הצעת מכר 
(4)

.ל" מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו202.7-כ, הצעת מכר 
(5)

.הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים 
(6)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים462.5-כ 
(7)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעת מכר53.1-כ 


