
2021, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2021-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

28,997.73493,574.3הנפקות והקצאות של מניות
20,545.11842,307.9הנפקות

183.530.0ביטוח

* ווישור גלובלטק 
(5)

1865+24.02.202185.0

* ליברה 
(3)

1926+15.06.202125.0

ליברה 
(9)

1926+19.10.202173.5

998.7130.0שרותים פיננסיים

1853+03.02.202125.2*מיכמן 

448+16.03.20218.1גיבוי אחזקות

גיבוי אחזקות 
(2)

448+30.08.202120.5

גיבוי אחזקות 
(2)

448+06.12.20219.7

*גמלא הראל 
 (3)

1892+27.05.2021122.0

1925+09.06.202129.7*בול מסחר 

* גמא ניהול 
(8)

1510+16.06.2021203.2

*ברקת קפיטל 
 (3)

1940+07.07.202160.0

*מכלול מימון 
 (3)

1944+22.08.2021110.0

599+01.09.2021120.0וואליו קפיטל

*מגדלור 
 (3)

1999+09.12.202163.3

מימון ישיר 
(3)

1675+13.12.2021150.0

1775+15.12.202177.0אלטשולר שחם גמל

1,978.0261,084.1ביומד

* פלנטארק 
(4)

1819++03.01.202123.1

05.01.20219.9++111קנאשור

1394+21.01.2021113.5113.5ביוליין אר אקס

02.02.202117.1++462טוגדר

' נקסטייג
(2)

433+26.01.20210.0
איתמר מדיקל 

(5)
1411+05.02.2021260.0260.0

14.02.202113.4++1532קאנומד
1780+16.02.2021185.0185.0אנלייבקס

1554+16.02.2021131.7131.7(זרה)פרוטליקס 
1386+23.02.2021148.2148.2בריינסווי

749+20.04.2021111.6אלרון

* סופיווייב מדיקל 
(3) ,(4)

1886+12.05.2021160.0

* ן מדיקל 'אנויז
(5)

1863++26.05.202119.7

* פלסאנמור 
(3)(4)

1895+10.06.2021137.0

* מטריסלף 
(4)

1902++13.06.202124.1

תיקון עולם קנביט 
(2)

1102+27.05.20215.9

22.06.20217.5++462טוגדר

* קנבוטק 
(4)

911++14.06.202122.9

* אריקה כרמל 
(8)

920+26.07.2021108.0

ביומיקס 
(11)

1795+26.07.202148.848.8

23.08.202114.4++1817סמארט אגרו יהש

רס יהש 'אלמדה ונצ
(2)

1814++04.10.202127.1

1691+03.11.2021155.3155.3(זרה)אורמד פארמ 

* אפיטומי 
(3)(4)

1998+10.12.2021162.2

1570+08.12.202141.641.6אייסקיור מדיקל

*מדיפרס בריאות יהש 
 (6)

1983++22.12.202130.0

8,018.6781,223.8טכנולוגיה

1268+08.01.20219.59.5(זרה)מיי סייז 

1268+22.03.202112.412.4(זרה)מיי סייז 

1268+26.10.202110.810.8(זרה)מיי סייז 

1311+11.01.202130.630.6מדיגוס

* נקסטפרם 
(5,4)

1841++20.01.202130.5

2240+21.01.2021216.5216.5פריון נטוורק

2240+0812.2021558.2558.2פריון נטוורק

* ין 'אנרג
(4,3)

1839+26.01.202197.5

26.01.202180.5++1846*בלנדר טכנולוגיות 

1405+28.01.2021381.5סולגרין

* הום ביוגז 
(4,3)

1845+28.01.2021100.0

1776+28.01.202194.694.6(זרה)פוורפליט 

* סולאיר 
(8)

1848+02.02.2021132.0

 * (יהש) 50טק -ביג
( 6,3)

1832++03.02.202186.8

 (יהש) 50טק -ביג
(2)

1832++05.10.202129.7

* י 'פינרג
(3)

1843+04.02.2021200.0

* רייזור לאבס 
(3)

1849+08.02.2021116.2



2021, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2021-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

1690+08.02.20219.9ברנמילר

*קוויקליזארד 
 (5)

1860++17.02.202145.5

קסניה 
(2)

1364+27.01.202110.4

2101+21.02.202162.6אלומיי קפיטל

* מאסיבית 
(3)

1864+23.02.2021168.9

* קומפיולאב 
(9)

2312+22.02.202130.0

* קבסיר 
(5)

1857++25.02.202175.0

  * (יהש)פיט השקעות 
(6)

1850+25.02.202142.6

720+02.03.2021589.9אנלייט אנרגיה

720+28.07.2021349.2אנלייט אנרגיה

* '  איירטאצ
(5)

1862+01.03.202161.0

* פוםוום 
(3)

1861++03.03.202138.0

 *(יהש)איי ארגנטו 
(6)

1842++01.03.202155.2

* פליינג ספארק  
(5)

1868++04.03.202124.0

* פוטומיין 
(3)

1873++07.03.202150.0

2103+04.03.2021198.3198.3ראדא

* תיגי  
(5)

1876++08.03.202133.9

 *(יהש)ביו מיט פודטק 
(6)

1855+08.03.202125.1

1010+14.03.202192.992.9מיטק

* טראקנט 
(3)(4)

1870++16.03.202120.2

* י 'פריים  אנרג
(3)

1871+21.03.202160.7

1841+10.08.202177.3י'פריים אנרג

* קראטק 'צ
(4)(5)

1866++18.03.202127.4

נסל 'ג
(3)

1820+11.04.202147.0

 * (ש"יה)טק -יוניק
(6)

1881++22.04.202126.5

 * (ש"יה)טק  -שור
(6)

1889++27.04.202126.2

* נאייקס 
(7)

1894+10.05.2021666.8

*ביונ תלת מימד 
 (4)(5)

1859++20.05.202140.8

* נור אינק 
(3)(4)

1893+25.05.202131.5

די .אל.אי
(8)

1094+02.06.2021163.6

* שמיים אימפרוב 
(3)

1922++03.06.202121.8

* אידומו 
(3)

1890++06.06.202175.0

* גלאסבוקס 
(7)

1918+04.06.2021312.4

גלאסבוקס 
(10)

1918+16.06.202122.0

* ורידיס 
(8)

1907+07.06.2021882.5

* ן 'נקסט ויז
(3)

1916+09.06.2021128.8

* אורה סמארט 
(3)

1899+09.06.202135.0

15.06.202126.9++1370מיקרונט

* איידנטי הלת 
(3) (4)

1921++17.06.202127.0

*  דיאם 3שלוש 
(3) (4)

1924+16.06.202132.0

1803+20.06.202193.8משק אנרגיה

 * (ש"יה)  2040הייב 
(6)

1885++22.06.202132.1

אברא 
(2)

1397+07.06.202145.5

* ספידווליו 
(3)

1878+07.07.202130.0

* י 'אקונרג
(3)

1891+09.07.2021148.5

1891+08.12.2021242.5י'אקונרג

*סקודיקס 
 (4)(5)

1887++13.07.202153.7

 *(ש"יה)רס 'מנרה ונצ
 (5)(6)

1914+13.07.202146.0

* נגו 'ג
(4)(5)

1929+26.07.202127.0

* באפ טכנולוגיות 
(4)(5)

1933++03.08.202130.6

* טופ גאם 
(3)

1943+08.08.2021100.0

 * 107גרופ 
(4)(5)

1960++31.08.202118.3

* אימפקס 
(4)(5)

1968+02.09.202120.5

* איירובוטיקס 
(4)

1941+09.09.202121.4

* טונדו סמארט 
(4)

1945+30.09.202117.5

* פיימנט 
(3)(4)

1977++10.10.202121.2

1581+11.11.202162.8יקס'אנרג

יוניקורן טכנולוגיות יהש 
(2)

1813+07.11.20210.0

* ן 'טורבוג
(4)

1936+11.11.202118.0

* ן 'סיפיה וויז
(4)(5)

1964++21.11.202168.1

* קונטיניואל 
(3)(4)

1991++02.12.202120.0

3,286.6150.0מסחר ושרותים



2021, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2021-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

*אייס קמעונאות  
 (3) (5)

1738++07.01.2021150.0

31.01.202120.4++770אקסל

* בכורי שדה 
(3)

1790+11.02.2021160.0
1152+16.02.2021250.0אל על

* דלתא מותגים 
(3)

1858+04.03.2021262.5

* דיפלומט אחזקות 
(3)

1867+04.03.2021300.0

777+07.03.2021702.0שופרסל

* קוויק סופר 
(3)

1847+04.03.202187.9

*פרימוטק 
 (3)

1872+12.05.202175.0

* ריטיילורס 
(7)

1908+13.05.2021572.2

*איי .י'ג.טי.אי
(3)

1912+02.06.2021130.0

יוחננוף 
(3)

1786+07.06.2021350.0

1006+22.06.202157.6סאטקום מערכות

25.10.202117.8++1403פרידנזון

* אייקון גרופ 
(8)

1993+07.12.2021151.2

3,062.3240.0ן ובנייה"נדל

* רותם שני 
(5)

1797++04.01.202146.0

823+28.01.2021166.7ן"נדל' ג'חג

* דניה סיבוס 
(8)

1096+25.02.2021360.4

מידאס השקעות 
(2)

544++22.02.20216.7

544+06.04.202147.0מידאס השקעות

397+21.03.20218.1ניו הוריזון

1349+24.03.20210.0ן"רבוע כחול נדל

1884+10.05.2021216.0 *(זרה)ארגו פרופרטיס 

* גד -אב
(5)

1829++10.05.202131.2

473+07.06.20214.8לוזון קבוצה

 (זרה)מדיפאואר 
(2)

1433+31.05.202136.4

 (זרה)סים קומרשייל 
(2)

1701+10.06.2021257.0

1553+14.07.20210.0אלמוגים החזקות

* רימון ייעוץ 
(3)

1928+22.07.2021250.5

200+22.07.202121.0לוינסקי עופר

* טרמינל איקס 
(7)

1948+27.07.2021281.0

* אירופה ' ג'חג
(5)

1722+19.08.202186.0

19.09.2021717.6++1328אמות

* בוליגו 
(5)

1980+22.09.202164.6

* סופרין 
(3)

1974+08.11.202142.0

1484+10.11.202151.9מצלאוי

1331+17.11.2021110.0חנן מור

366+26.12.2021135.7ארנה גרופ

11357+28.12.2021121.7ריט 

648.140.0תעשייה

ברנד 
(2)

536+16.02.202115.1

* תורפז 
(3)

1901+23.05.2021208.0

* אקרשטיין קבוצה 
(8)

1896+03.06.2021300.0

* רב בריח 
(3)

1949+25.08.2021125.0

1,021.450.0השקעה ואחזקות

להב
 (2)

136+15.12.202071.4

*קיסטון ריט 
 (5)

1904+30.05.2021120.0

קיסטון ריט 
(3)

1904++11.11.2021350.0

* איי ספאק 
(3)

1952++16.08.2021400.0

* אלומה 
(3)

1978+10.11.202180.0

1,347.9160.0אנרגיה וחיפושי נפט

345+18.01.202156.7מודיעין יהש

26.01.20216.9++345מודיעין יהש

גלוב אקספ יהש
 (2)

1548++14.01.20213.2

01.09.20212.2++1548גלוב אקספ יהש

גלוב אקספ יהש
 (2)

1548++26.10.20214.4

גבעות יהש 
(2)

506+08.02.20210.0

גבעות יהש 
(2)

506++17.08.20218.3

גבעות יהש 
(2)

506++13.10.202112.0

1095+07.04.202110.0דלק קבוצה

05.08.202135.4++1095דלק קבוצה

13.10.202176.3++1095דלק קבוצה

1769+12.07.2021163.1נריישן קפיטל'ג

1688+05.08.2021450.0נאוויטס פטרוליום יהש

1688+08.08.202138.1נאוויטס פטרוליום יהש



2021, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2021-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

1688+09.11.2021152.8נאוויטס פטרוליום יהש

סי אנרגיה .פי.או
(2)

1682+01.09.2021328.5

8,452.61651,266.4הקצאות פרטיות
0.410.0ביטוח

1865+30.06.20210.4ווישור גלובלטק 

159.170.0שרותים פיננסיים

1828+30.11.20202.1פיננסים-מניף

1007+23.12.202050.0יונט קרדיט

1064+02.02.20213.2מיטב דש

424+19.05.202130.1ענבר גרופ

448+29.06.20218.3גיבוי אחזקות

1064+18.08.202118.5מיטב דש

1787+24.08.202146.9מלרן פרוייקטים

1,564.9411,169.6ביומד

1780+22.10.20205.55.5אנלייבקס

1394+31.12.202049.849.8ביוליין אר אקס

1394+03.09.20212.12.1ביוליין אר אקס

1532+17.01.20210.6קאנומד

1691+08.12.2020149.2149.2(זרה)אורמד פארמ 

1691+16.06.202139.539.5(זרה)אורמד פארמ 

1691+01.09.2021146.5146.5(זרה)אורמד פארמ 

1102+28.01.202112.0תיקון עולם קנביט

1102+30.06.20216.0תיקון עולם קנביט

1102+16.08.202111.8תיקון עולם קנביט

1554+07.12.202072.072.0(זרה)פרוטליקס 

462+10.01.20210.1טוגדר

462+18.10.20215.2טוגדר

1569+02.02.202197.697.6(זרה)פלוריסטם 

1435+25.01.202117.0איי ביומד.אן.די

1435+13.04.202111.2איי ביומד.אן.די

1461+19.02.202161.261.2ן'אבוג

1570+31.01.202148.9אייסקיור מדיקל

485+08.03.202145.9בונוס ביוגרופ

485+29.06.202138.0בונוס ביוגרופ

673+17.02.202110.7אינטליקנה

673+28.02.20212.3אינטליקנה

673+01.06.20218.3אינטליקנה

1272+03.03.20210.2כן פייט ביופרמה

1272+11.08.202112.212.2כן פייט ביופרמה

1480+11.04.2021509.4509.4אינטרקיור

1606+05.05.202110.7קדימהסטם

1606+09.05.20216.66.6קדימהסטם

1606+02.11.20216.6קדימהסטם

1606+29.12.202110.0קדימהסטם

1318+13.05.20212.9פארמוקן

1325+04.07.20216.3קפיטל פוינט

433+11.07.20210.2'נקסטייג

433+19.09.20210.2'נקסטייג

1562+21.07.2021122.5מדיוי תראפיוטיק

2188+05.08.20210.8ן'קומפיוג

2230+28.07.20216.9יוניבו

249+02.08.20212.0שיח מדיקל
1795+05.12.202016.416.4ביומיקס

765+09.06.20211.61.6פרפל ביוטק
1344+25.07.20218.0פנאקסיה

1,581.73946.3טכנולוגיה

383+04.01.202160.9(אפיו אפריקה)אקסיליון  

363+17.01.202135.5אירודרום קבוצה

363+11.02.20215.0אירודרום קבוצה

363+04.04.20213.8אירודרום קבוצה

363+11.07.20217.9אירודרום קבוצה

216+14.01.202111.9וויטסמוק

216+24.02.202134.7וויטסמוק

1010+11.02.202116.2טק-מיט

1091+16.02.202130.130.1טי גרופ-סייפ

1091+01.07.202118.3טי גרופ-סייפ

1690+15.02.202118.1ברנמילר

216+09.02.202116.8וויטסמוק

1803+03.01.202122.5משק אנרגיה

456+14.02.202110.3אפסלון ברנדס

1074+25.03.202175.0אפולו פאוור



2021, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2021-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

744+30.03.20214.7(אלגומייזר)גיקס 

744+23.05.20212.6גיקס

397+20.04.20219.5ניו הוריזון

278+04.04.20217.0ביומילק

278+28.11.20213.3(ביומילק)וילק 

1268+26.05.202110.0(זרה)מיי סייז 

1268+26.10.202116.216.2(זרה)מיי סייז 

199+23.05.20210.3פורסייט

1776+03.06.20210.7(זרה)פוורפליט 

1776+06.06.20219.2(זרה)פוורפליט 

424+26.05.202113.4(ענבר גרופ)בליץ 

424+16.12.202119.5בליץ

1607+13.06.2021119.8(זרה)סומוטו 

1848+23.06.202160.2סולאיר

1094+21.06.2021244.8די.אל.אי

1796+07.06.202120.0טכנ גילוי אש גז

1870+02.08.20216.5טראקנט

1878+07.07.20213.1ספידווליו

1889+20.06.20211.4טק יהש-שור

1806+09.09.202124.1טק יהש-מילניום פוד

1831+19.10.2021555.0י'נופר אנרג

1094+14.10.202130.0האב אבטחת מידע

1607+30.11.202128.4(זרה)נוסטרומו אנרגיה 

1841+25.11.202125.0נקסטפרם

366.3120.0מסחר ושרותים

770+23.11.202010.9אקסל

1677+30.12.2020120.0נובולוג

1032+31.12.202097.0ישרוטל

288+13.01.202145.0סקופ

456+01.08.202013.0צירון בתי זיקוק

770+27.01.20214.8אקסל

770+16.02.20213.1אקסל

1664+17.02.202130.0שגריר

2280+12.05.20215.1(מטומי)אוטומקס מוטורס 

770+19.07.20211.1אקסל

1725+28.07.202135.9עדיקה סטייל

1786+26.08.20210.4יוחננוף

3,448.73410.4ן ובנייה"נדל

531+31.12.20202.7בוני תיכון

313+23.12.202036.9אספן גרופ

11357+17.01.20210.7ריט 

11357+07.04.20210.7ריט 

11357+05.08.20210.7ריט 

11357+21.10.20210.9ריט 

1331+17.01.202140.0חנן מור

ביג 
(8)

1327++14.12.20201,669.3

1327+12.02.202096.3ביג

1327+07.07.2021299.7ביג

473+21.01.202145.1לוזון קבוצה

1514+01.02.202180.3ן"סלע קפיטל נדל

1514+22.03.20210.5ן"סלע קפיטל נדל

1514+31.05.20210.5ן"סלע קפיטל נדל

473+28.02.20217.0לוזון קבוצה

397+24.03.202128.9ניו הוריזון

1096+11.04.20216.6דניה סיבוס

226+30.12.202079.4מבנה

699+19.04.2021352.8נכסים ובנין

1668+19.04.202126.5מגוריט

1668+05.05.202116.7מגוריט

1668+20.07.202115.4מגוריט

1442+05.05.202150.0צמח המרמן

1701+12.05.202110.410.4(זרה)סים קומרשייל 

2093+25.05.202137.9וואיטסטון

434+30.05.2021100.1ישראל קנדה

434+31.10.2021144.9ישראל קנדה

1680+27.06.202137.9לסיכו

544+29.06.20213.0מידאס השקעות

373+19.09.202147.3אאורה

1331+25.10.202130.2חנן מור

612+26.10.2021100.6הכשרת הישוב

1561+04.11.202129.0הכשרה התחדשות



2021, הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים : 4לוח 
(ח"מיליוני ש)

31.12.2021-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

366+06.12.202149.8ארנה גרופ

519.1830.2תעשייה

1028+17.01.202115.0אינטר תעשיות

1025+11.02.20218.9שניב

536+30.11.202089.7ברנד

384+05.04.202118.9חמת

1616+12.05.2021266.7אינרום בנייה

1901+06.10.202130.230.2תורפז

1704+19.10.202116.9אלמור חשמל

297+25.11.202172.8אברות

399.2180.0השקעה ואחזקות

1070+02.12.20201.0גלילאו טק

1070+02.02.20215.9גלילאו טק

1070+10.06.20213.5גלילאו טק

1092+17.12.20204.5ן'נקסט ג

1093+19.10.20202.0ן'נקסט ג

1092+06.12.20204.1ן'נקסט ג

136+12.01.202125.0להב

1635+26.01.20210.8קנון הולדינגס

2156+27.01.20216.1אינטרנט זהב

2156+11.05.202114.7אינטרנט זהב

1070+13.01.202120.7גלילאו טק

פנטזי נטוורק
 (3)

278+17.02.2021188.5

2280+23.02.202196.9מטומי

341+10.05.20216.0נלה דיגיטל

341+17.06.202113.3נלה דיגיטל

341+08.11.20210.7נלה דיגיטל

1663+05.08.20210.5וונטייז

1465+14.11.20215.0מובייל מקס

413.259.9אנרגיה וחיפושי נפט

1693+15.12.20206.1רותם אנרגיה יהש

1834+03.02.20219.99.9(זרה)ארקו קורפ 

1682+27.01.2021350.2סי אנרגיה.פי.או

1095+05.08.202115.0דלק קבוצה

1704+30.09.202132.0אלמור חשמל

581.230.0סחיר - TASE UPמניות 
25.710.0ביומד

1935+02.08.202125.7 *(לא בורסאית)קאן - סי .אס.פי

555.520.0טכנולוגיה
1837+08.03.2021330.3 *(לא בורסאית, זרה)גרופ  (VEEV)וויו 

1992+01.11.2021225.2 *(לא בורסאית, זרה) 11 גרופ 

20,545.11842,307.9כ הנפקות" סה

10,490.1940.0חברות חדשות: מזה 

8,452.61651,266.4כ הקצאות פרטיות"סה

28,997.73493,574.3כ הנפקות והקצאות פרטיות"סה

TASE UP581.230.0מניות למוסדיים 

29,578.93523,574.3כ גיוס במניות"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 בארץ 
(4)

.פ"י כללי הרישום לחברות מו"החברה הנפיקה עפ 
(5)

.הנפקה בהצעה אחידה לציבור ובהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים 
(6)

.כולל גיוס מהשותף הכללי ואחר 
(7)

.חלק מהגיוס בוצע בהצעת מכר, ל"הצעה לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו 
(8)

.חלק מהגיוס בוצע בהצעת מכר. הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ 
(9)

.כל הגיוס בוצע בהצעת מכר. הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ 
(10)

.כל הגיוס בוצע בהצעת מכר, ל"הצעה לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו 
(11)

.ל"הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בחו 


