
2020, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2020-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

: מזה

גיוס 

ל"בחו

15,988.11363,865.3הנפקות

980.990.0שירותים פיננסים

30.12.201935.4++1007יונט קרדיט

333+22.01.2020251.9פנינסולה

1287+24.03.202022.5אופל בלאנס

1692+07.07.2020100.5מור השקעות

*מימון ישיר קבוצה 
(6)

1675++23.08.2020141.2

מימון ישיר קבוצה
 (3) (7)

1675+29.11.2020153.0

599+22.10.202017.0(טי.אל.פי)וואליו קפיטל 

1,021.225605.9ביומד

1102+31.12.201926.4קנביט

(קנביט)תיקון עולם קנביט 
(2)

1102+12.10.202011.6

1344+02.01.20202.5(הרודיום)פנאקסיה ישראל 

29.01.20209.1++1606קדימהסטם

1411+30.01.2020138.8138.8איתמר מדיקל

462+04.02.202025.1טוגדר

462+18.05.202013.1טוגדר

1272+10.02.202017.117.1כן פייט ביופרמה

1691+27.02.202072.772.7(זרה)אורמד 

765+12.03.202010.510.5כיטוב פארמה

765+17.03.202023.223.2כיטוב פארמה

2188+11.03.2020295.2295.2ן'קומפיוג

1394+26.05.202033.033.0ביוליין אר אקס 

1394+01.06.202015.415.4ביוליין אר אקס 

2230+09.06.202013.7יוניבו

1562+24.06.20201.9מדיוי תראפיוטיק

1562+23.07.20202.1מדיוי תראפיוטיק

30.06.202013.7++111קנאשור

433+01.07.20208.2מיקרומדיק

1570+04.08.202020.7אייסקיור מדיקל

1606+31.08.202011.7קדימהסטם

 * (יהש)רס 'אלמדה ונצ
(12)

1814++30.09.202035.2

1817+28.10.202021.2 *(יהש)סמארט טאגרו 

 * (יהש)אם .איי.איי
(22)

1833+23.12.202040.4

7,036.1433,259.4טכנולוגיה

1581+13.01.2020240.1יקס'אנרג

1581+21.06.2020232.3יקס'אנרג

1581+03.09.2020500.0יקס'אנרג

751+04.02.202013.813.8ננו דיימנשן

751+09.02.202013.313.3ננו דיימנשן

751+22.04.202047.247.2ננו דיימנשן

1091+21.04.202029.729.7טי גרופ-סייפ

1091+20.07.202014.714.7טי גרופ-סייפ

1268+06.05.20207.47.4(זרה)מיי סייז 

1311+20.05.202017.517.5מדיגוס

1311+01.12.202042.442.4מדיגוס

* דוראל אנרגיה 
(3)

1801+04.06.2020126.1

דוראל אנרגיה 
(7)

1801+26.08.202043.9

דוראל אנרגיה 
(3)

1801+15.10.2020191.4

1800+03.06.202026.0*סייברוואן 

סייברוואן 
(3)

1800++16.11.202021.6

2134+02.06.2020314.6314.6אודיוקודס

אפולו פאוור
(2)

1074+18.05.20205.3

1370+18.06.20204.0מיקרונט

11.10.202012.3++1370מיקרונט

* משק אנרגיה 
(3)

1803+17.06.2020141.1

סולגרין 
(2)

1405+16.06.202036.2

1405+16.08.2020140.3סולגרין

1806+14.07.202021.0 *(יהש)טק -מילניום פוד

1806+06.12.202052.2 (יהש)טק -מילניום פוד

* טכנ גילוי אש גז 
(8)

1796++25.08.202026.7

720+30.08.2020291.7אנלייט אנרגיה



2020, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2020-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

: מזה

גיוס 

ל"בחו

 * (יהש)יוניקורן טכנולוגיות 
(9)

1813++09.09.202060.0

יוטרון 
(2)

1771+02.09.202027.6

2101+21.10.20200.0אלומיי קפיטל

1690+15.11.20202.5ברנמילר

* נסל 'ג
(3)

1820+10.11.2020205.4

2174+19.11.2020228.5228.5קמטק

+2174קמטק

* אקופיה 
(14)

1823++23.11.2020281.7

2250+16.11.20201,030.81,030.8(זרה)אורמת טכנולוגיות 

2250+23.11.20201,161.61,161.6(זרה)אורמת טכנולוגיות 

* סבוריט 
(3)

1821+25.11.202042.6

* אקוואריוס 
(16)

1824+26.11.2020223.1

* הייקון מערכות
(3)

1826+25.11.2020151.0

* סונוביה 
(17)

2304+06.12.202035.0

* ר 'בלייד ריינג
(18)

1827+07.12.202022.6

* י 'נופר אנרג
(3) ,(19)

1831+13.12.2020613.0

1146+15.12.2020337.9337.9(זרה)סאפיינס 
2,016.7130.0מסחר ושירותים

2095+06.01.2020275.9פרטנר

ברן 
(2)

286+29.12.201931.0

286+01.11.202052.0ברן

2066+11.05.20200.0סלקום

פתאל החזקות 
(2)

1621+30.06.202098.8

1621+12.11.2020315.6פתאל החזקות

איסתא 
(2)

1036+30.06.202019.2

* מקס סטוק 
(11)

1815+14.09.2020540.0

1152+15.09.2020505.5אל על

צירון בתי זיקוק 
(2)

456++04.11.20208.7

08.12.202036.4++1706הולמס פלייס

2,185.7170.0ן ובנייה"נדל

מידאס השקעות 
(2)

544+12.12.20195.6

1588+09.01.202065.0רני צים

1467+29.01.202050.0מישורים

* אזורים ליווינג ריט 
(3)

1794+03.02.2020400.0

* אלמוגים החזקות 
(4)

1553+09.02.202037.3

להב 
(2)

136+15.01.2020173.5

539+08.07.202049.0רוטשטיין

200+26.07.20205.0לוינסקי עופר

200+27.07.202024.0לוינסקי עופר

שיכון ובינוי
 (2)

1068+09.12.2020297.2

356.920.0תעשייה

1240+28.10.202010.9פלסטופיל

* פולירם 
(7) (15)

1822++26.11.2020346.0

492.270.0השקעה ואחזקות

14.01.20203.9++770דולומיט אחזקות

642+16.01.2020115.0לפידות קפיטל

1532+21.01.202027.3קאנומד

1532+15.10.20200.4קאנומד

278+20.05.20202.1פנטזי נטוורק

* מספנות ישראל 
(3)

1810+07.09.2020337.5

אפיו אפריקה 
(2)

383++28.10.20206.0

1,898.4200.0אנרגיה וחיפושי נפט

31.12.20197.6++1693רותם אנרגיה-ראמ

1688+13.01.2020287.3נאוויטס פטרוליום יהש

05.05.20203.8++345מודיעין יהש

מודיעין יהש 
(2)

345+07.05.20200.0

345+02.12.20206.8מודיעין יהש

ארקו החזקות 
(2)

310+07.04.202040.0

26.05.20202.2++1548גלוב אקספ יהש

1682+12.10.2020736.7סי אנרגיה.פי.או



2020, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2020-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

: מזה

גיוס 

ל"בחו

הזדמנות ישראלית יהש 
(2)

1551+09.11.20200.0

7,788.51573,572.7הקצאות פרטיות

131.560.0שירותים פיננסים

422+07.01.202067.2אר אקורד.אס

422+08.07.202025.0אר אקורד.אס

448+02.01.20206.7גיבוי אחזקות

1064+03.06.20202.1מיטב דש השקעות

1064+28.06.20200.5מיטב דש השקעות

1692+14.12.202030.0מור השקעות

1,612.8561,047.0ביומד

1102+24.12.201922.7קנביט

1102+11.12.20196.26.2קנביט

1102+12.01.202015.1קנביט

1102+31.05.202011.5(קנביט)תיקון עולם קנביט 

1102+23.11.202013.7(קנביט)תיקון עולם קנביט 

765+08.01.202030.5כיטוב פארמה

765+25.05.20200.30.3כיטוב פארמה

765+23.06.2020119.9119.9כיטוב פארמה

1394+17.05.20185.25.2ביוליין אר אקס 

1394+27.05.202031.131.1ביוליין אר אקס 

1394+02.10.20201.21.2ביוליין אר אקס 

1394+29.09.202016.116.1ביוליין אר אקס 

1272+09.01.20208.38.3כן פייט ביופרמה

1272+10.06.202027.627.6כן פייט ביופרמה

1272+06.07.202011.711.7כן פייט ביופרמה

1272+02.11.20200.3כן פייט ביופרמה

2188+26.05.2018108.7108.7ן'קומפיוג

1267+20.01.202085.6קמהדע

1691+16.02.202012.912.9(זרה)אורמד 

1691+13.02.20200.1(זרה)אורמד 

1691+01.12.202035.335.3(זרה)אורמד 

485+13.02.202056.856.8בונוס ביוגרופ

485+13.02.20205.6בונוס ביוגרופ

485+12.10.208.5בונוס ביוגרופ

1780+24.02.202027.527.5אנלייבקס

1780+02.03.202058.858.8אנלייבקס

1795+30.01.202026.226.2(זרה)ביומיקס 

1569+07.02.201935.635.6(זרה)פלוריסטם 

1569+05.05.2020208.0208.0(זרה)פלוריסטם 

1344+01.03.202017.0פנאקסיה ישראל

1344+21.04.20202.8פנאקסיה ישראל

1344+10.06.20208.9פנאקסיה ישראל

1344+08.12.202017.0פנאקסיה ישראל

1610+24.10.201922.122.1(זרה)אופקו 

1554+18.03.2020156.6156.6(זרה)פרוטליקס 

765+06.05.202035.235.2כיטוב פארמה

1606+11.05.20201.9קדימהסטם

249+04.06.202018.6(ביונד טיים)שיח מדיקל 

673+27.01.20201.0אינטליקנה

673+09.07.20201.71.7אינטליקנה

673+23.11.20206.0אינטליקנה

1435+14.05.20200.1איי ביומד.אן.די

1480+30.07.202038.2אינטרקיור

1480+24.08.20207.8אינטרקיור

629+05.08.202050.0טבע

433+26.03.2020101.9(מיקרומדיק)' נקסטייג

257+10.09.20204.0מרחביה אחזקות

  (יהש)רס 'אלמדה ונצ
(10)

1814++30.09.202034.0

1461+01.09.202034.034.0ן'אבוג

1461+30.10.202040.9ן'אבוג

  (יהש)סמארט אגרו 
(10)

1817+28.10.20205.0

1320+03.11.20201.0בי.סי.איי

2230+01.11.20206.7יוניבו

2230+30.11.20202.3יוניבו



2020, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2020-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

: מזה

גיוס 

ל"בחו

3,410.5412,525.7טכנולוגיה

751+08.09.201917.717.7ננו דיימנשן

199+19.01.20200.1פורסייט

199+19.05.202017.517.5פורסייט

199+09.06.202022.122.1פורסייט

199+24.08.20200.30.3פורסייט

199+30.04.20209.39.3פורסייט

199+06.05.20201.2פורסייט

199+02.10.202021.721.7פורסייט

199+28.12.202083.583.5פורסייט

1010+01.12.201960.7(ן"אופקטרא נדל)טק -מיט

1010+17.05.20208.4טק -מיט

1010+17.05.20203.5טק -מיט

1010+26.07.202015.9טק-מיט

1010+15.11.202023.8טק-מיט

1268+15.01.20206.96.9(זרה)מיי סייז 

363+11.02.20200.1אפליי

2101+30.01.202050.1אלומיי קפיטל

2101+09.07.202031.7אלומיי קפיטל

1074+18.02.20202.5אפולו פאוור

1094+27.02.20201.6די.אל.אי

1091+02.04.20202.62.6טי גרופ-סייפ

1473+21.07.2020165.0אוגווינד

720+05.05.202075.0אנלייט אנרגיה

1690+07.06.20205.0ברנמילר

1690+11.06.202018.0ברנמילר

368+25.06.2020123.6אלקטריאון

368+28.06.202048.7אלקטריאון

368+21.07.202010.0אלקטריאון

 (יהש)טק -מילניום פוד
(10)

1806+14.07.20205.0

266+27.07.202031.5.רובוגרופ

1776+17.05.202013.013.0(זרה)פוורפליט 

1776+15.11.20206.0(זרה)פוורפליט 

363+03.09.20208.6אירודרום קבוצה

  (יהש)יוניקורן טכנולוגיות 
(10)

1813+09.09.202010.0

1806+16.08.202016.0 (יהש)טק -מילניום פוד

נובה 
(13)

2177+16.10.2020676.6676.6

161+18.11.2020125.1וואן טכנולוגיות

1579+04.12.20201,654.51,654.5(זרה)לייבפרסון 

264.2110.0מסחר ושירותים

2095+06.01.202010.3פרטנר

456+07.11.20197.2צירון בתי זיקוק

770+04.05.20208.0(דולומיט אחזקות)אקסל 

770+23.07.20201.6אקסל

770+01.09.202013.0אקסל

1585+07.06.20205.4קרסו מוטורס

1741+18.06.202017.7גלוברנדס

2123+01.09.202044.0ויליפוד אינטרנשיונל

1006+05.10.20207.0סאטקום מערכות

1,077.5230.0ן ובנייה"נדל

612+05.01.202090.0הכשרת הישוב

11357+26.04.20200.6ריט 

11357+13.07.20200.7ריט 

11357+07.10.20200.6ריט 

2093+26.02.20204.3וואיטסטון

1514+03.03.20201.3ן"סלע נדל

1514+30.11.20200.9ן"סלע נדל

1679+12.04.202060.0מניבים ריט

1668+22.06.202040.7מגוריט

1668+30.11.202013.5מגוריט

1668+21.12.202020.0מגוריט

1330+20.08.202067.1פרשקובסקי

1588+09.08.202030.1רני צים

486+07.09.20209.1ווי בוקס

226+02.12.202062.6(מבני תעשיה)מבנה 



2020, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2020-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

: מזה

גיוס 

ל"בחו

182+20.12.202089.6אדגר השקעות

9.620.0תעשייה

1028+16.06.20208.0אינטר תעשיות

932.4170.0השקעה ואחזקות

770+27.09.201926.6דולומיט אחזקות

1532+22.01.20203.9קאנומד

1532+24.02.202046.1קאנומד

1070+07.01.20200.1גלילאו טק

1070+05.07.20202.1גלילאו טק

1070+03.09.20200.6גלילאו טק

1635+10.06.20190.9(זרה)קנון הולדינגס 

739+11.02.2020123.1אלקטרה

739+12.02.202059.8אלקטרה

341+08.07.20202.3שפע ימים

341+14.09.20203.6שפע ימים

1550+21.07.20204.8ערך פיננסים

1397+30.07.202027.7בבילון

1092+18.10.20202.5ן'נקסט ג

383+19.08.2020598.2אפיו אפריקה

136+19.11.202030.0להב

2280+22.12.20200.1מטומי

350.010.0אנרגיה וחיפושי נפט

1682+11.10.2020350.0סי אנרגיה.פי.או

15,988.11363,865.3כ הנפקות" סה

4,561.7270.0חברות חדשות: מזה 

7,788.51573,572.7כ הקצאות פרטיות"סה

23,776.62937,438.0כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

:הערות לטבלה

.חברה חדשה* 
(1)

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

.הנפקת זכויות 
(3)

.הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים 
(4)

".חברת מניות"ל" ח"חברת אג"בעקבות ההנפקה שונה סיווג החברה מ. ח סחיר"לחברה אג 
(5)

.(חברה בורסאית- )" אילקס מדיקל- "הצעת רכש חליפין מלאה לבעלת השליטה  
(6)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים139.3-כ 
(7)

.הצעת מכר 
(8)

.פ"י כללי הרישום לחברות מו"החברה הנפיקה עפ 
(9)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים56.5-כ 
(10)

(IPO)הקצאה לשותף הכללי ולמשקיעים במסגרת ההנפקה הראשונית 
(11)

.הצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים 
(12)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים28.4-כ 
(13)

.ל"גיוס ממוסדיים בחו, ח להמרה לא סחיר"אג 
(14)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים275.3-כ 
(15)

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים340-כ 
(16)

. מיליון שקל גויסו בהצעת מכר31-כ.   מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים218.1-כ 
(17) 

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים34-כ
(18) 

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים20.6-כ
(19)

. מיליון שקל גויסו בהצעת מכר35- מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא  אחידה כ608-כ 
(20) 

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים195-כ
(21) 

. מיליון שקל מהסכום גויסו בהצעת מכר21.9-כ
(22) 

. מיליון שקל מהסכום גויסו מהשותף הכללי8-כ


