
31.12.2001

סוף דצמברחברותחברותסוףהענף
2001שנמחקו(2)חדשות (1)2000 (4)

1313בנקים מסחריים

8127בנקים למשכנתאות 

99ביטוח

16358160מסחר ושרותים

1368128נדל"ן, בינוי וחקלאות

204911202תעשיה

12013118השקעה ואחזקות

1212נפט

6651632649סה"כ חברות מניות
119(3)4(5)16סה"כ חברות אג"ח בלבד
6812033668סה"כ חברות בורסאיות

(1) כולל חברות שנרשמו למסחר ללא גיוס הון:
            סאיטקס קורפוריישן בע"מ- רישום כפול  7.1.2001

            טאואר סמיקונדקטור בע"מ- רישום כפול  10.1.2001
            קריסטל פתרונות מערכתיים בע"מ -  רישום כפול  21.1.2001 

            פוליקום אינק - רישום כפול  13.2.2001
            פאראדיים ג'אופיסיקל בע"מ - רישום כפול  19.2.2001
            רפק טכנולוגיות (2000) בע"מ - פיצול מרפק 5.6.2001

            ג'קדה בע"מ - רישום כפול 18.6.2001
            קבוצת כרמל השקעות בע"מ -ארגון מחדש 29.6.2001

            מגל מערכות בטחון בע"מ - רישום כפול 1.7.2001
            חברת פרטנר תקשורת בע"מ - רישום כפול 3.7.2001

            טיוגה טכנולוגיות בע"מ - רישום כפול 19.7.2001
            בריזקום בע"מ (אלווריון) - רישום כפול 26.7.2001

            אודיוקודס בע"מ - רישום כפול 21.10.2001
            וויריאנט בע"מ - רישום כפול 29.10.2001

            קמטק בע"מ - רישום כפול 2.12.2001
(2) חברות מניות שנמחקו: 

טמבור בע"מ 12.8.2001            י. זהבי חרושת מרצפות בע"מ  9.1.2001
שקם בע"מ 14.8.2001            יהודה רשתות פלדה בע"מ  28.1.2001

מגדלי שקל בע"מ 27.8.2001            קבוצת גלרן השקעות (1973) בע"מ  11.2.2001
נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) בע"מ 30.9.2001            אי.בי.אי סל ת"א 25 - הפכה לקרן נאמנות פתוחה  15.2.2001

דרלון בע"מ 3.10.2001            אוניקו חברה להשקעות בע"מ  26.2.2001
יפ-אורה בע"מ 7.10.2001            פלדטראק סוכנויות בע"מ  21.3.2001

דור אנרגיה (1988) בע"מ 24.10.2001            נתיבים אי.אס.פי. השקעות בע"מ 4.4.2001
דרעד בע"מ 1.11.2001            דלק-בלרון בינלאומי בע"מ 18.4.2001

מגבות ערד בע"מ 5.11.2001            אלה ר. הנדסת בנין והשקעות בע"מ 25.4.2001
מפעלי בילו (ה.ס.) בע"מ 11.11.2001            עופר פיתוח והשקעות בע"מ 13.5.2001

פ.ד.א.ן השקעות בע"מ 18.11.2001            חברה לבניין מלון הנביאים בע"מ 4.6.2001
מירג' פיתוח ישראל בע"מ 21.12.2001            עמיגר מערכות מידע (1993) בע"מ 14.6.2001

ח. אלקטרוניקה (1998) בע"מ 23.12.2001            י.ת. אמריקה ישראל אינווסטמנט בע"מ 25.6.2001
יוניבאר בע"מ 23.12.2001            בנק כרמל למשכנתאות בע"מ 29.6.2001

משכן-בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ 12.2001            כלל תעשיות אלקטרוניקה בע"מ 18.7.2001
פוליקום אינק 23.1.2002            תדיראן מוצרי צריכה בע"מ 24.7.2001

(3) חברות האג"ח שנמחקו:
          מפעלי ים המלח בע"מ  31.1.2001

(4) כולל שינויים בסיווג הענפי שבוצעו בשנת 2001.
(5) כולל את "דלק-בינלאומי", "בנק כרמל", "נ.י.פ" ו"משכן" שהפכו לחברות אג"ח בלבד עם מחיקת מניותיהן מהרישום בבורסה.

התפתחות מספר החברות הבורסאיות , 2001


