
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2006
31.12.2006(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה
12,428.8900.0הנפקות

578.0180.0מסחר ושרותים
26.12.200580.0++חלל תקשורת

26.01.200616.3++נקסטקום*

01.02.200652.9+בלופניקס

21.02.200627.0++תפוז*

27.02.200676.0++גולף*

27.02.200633.1+לידר שוקי הון*

09.04.20060.0+לודן

15.05.200628.0++דטא ג'יסיאי
07.05.20066.0+רמדור (1)

22.05.200626.3++קליר*
24.05.200616.6++נטקס*(5)

29.05.200628.0+++בי קונטקט*(5)

30.05.20060.0+דש איפקס
29.05.200616.0+פסגות מימון(1)

29.08.200640.6++פסגות מימון

09.11.200637.3++קמור מוטורס*
21.11.200634.5++מיקרונט*(5)

18.12.200659.4+טופ אימג'

2,415.0240.0נדל"ן
02.02.200661.1++איירפורט סיטי*

29.03.200667.1++דורסל*

23.04.20060.0+נאות מגור (ליפשיר)

01.05.20060.0+רוטשטיין

09.05.200638.1++דוראה

21.05.200615.6+ישראלום

21.05.200647.5++ב.יאיר*

23.05.2006318.8++אמות*

22.05.200674.7++רילון

29.05.2006175.2+++ביג*

30.05.200655.2+דיגל

22.06.2006260.0+אפריקה מגורים*
28.06.20066.1++נתנאל גרופ(1)

10.08.200628.3++ליברטי

16.08.2006310.0++רבוע כחול נדל"ן*

30.08.2006120.7+++גילץ*

29.08.20060.0+ארקו החזקות (לידר טק)

29.08.20060.0+דירקט קפיטל

13.09.2006174.2++ריט 1*
06.09.2006256.9+גזית גלוב(1)

26.11.200653.2+++חפציבה ג'רוזלם*

28.11.2006123.3++אלרן נדל"ן*

13.12.2006218.7++אלוני חץ
27.11.200610.3++פוליגון(1)

7,680.9260.0תעשיה
29.12.200570.2++תפרון

15.12.2005223.4+טאואר(1)

17.01.200627.7++סיליקום

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2006
31.12.2006(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

25.01.20066,450.1+טבע(3)

06.02.200681.6+++גניגר*
22.02.200624.1++ביו ויו* (5)

27.02.200616.0+פיברולן* (5)
27.02.200632.1++מדיגוס* (5)
27.02.200611.6+פלג ניא (1)

03.04.200646.6++טי.אר.די * (5)
04.05.200635.0++מדיקל קומפרישין*(5)

07.05.200630.1++כן פייט ביופרמה
09.05.200624.0++בי.אס.פי*(5)

23.05.20060.0+ליטו גרופ

29.05.20060.0+אקסטרא

21.06.2006139.2++טאואר
03.07.20069.0+ספנקריט (1)

03.08.200624.6++ביוקנסל*

16.08.20060.0+יוניטרוניקס

21.08.200642.8+הדסית ביו
26.11.200612.9+ווידמד*(5)

28.11.200678.0+++מוליכי תבל*(7)

29.11.200633.8+תכוף
29.11.20067.1+לייפוייב*(5)

29.11.20060.0+סטאר נייט
21.11.2006261.0+גילת(8)

1,712.4190.0השקעה
28.12.200532.0++הדסית ביו* (5)

16.02.20068.0++פרו-סיד*

27.02.20060.0+אאורה

27.02.20060.0+שרם פוד קל טכנ

11.04.20060.0+איי.אי.אס
05.05.2006469.6+קרדן אן.וי (3)

22.05.200630.6+ביו לייט

21.05.200640.7++קפיטל פוינט*

21.05.20060.0+פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכנולוגיות)
21.05.200615.0++פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכנולוגיות) (1)

23.05.20060.0+גילאון
30.05.200612.0++אסים השק (זיקה)(1)
29.05.2006142.1++פולאר תקשורת (1)(6)

13.06.20061.1+ישאל (1)
24.08.200610.1+מרתון (1)

05.10.20068.5+איזי אנרגיה(1)
07.11.200624.1+קסניה*(5)

21.11.200640.0+אאורה

27.11.2006878.6++פז נפט*

29.11.20060.0+אופק נדל"ן (אופק אתגרים)

42.530.0נפט
02.02.20060.0++שדות נפט(4)

21.11.200623.6++זרח יהש*
29.11.200618.9++לפידות חלץ יהש(1)



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2006
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מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

30,365.4980.0הקצאות פרטיות
11.810.0בנקים מסחריים

05.06.200611.8+ירושלים
488.730.0ביטוח

09.04.2006107.4+מנורה החזקות
10.12.2006374.1++פניקס
11.12.20067.2++סיני

819.3210.0מסחר ושרותים
01.12.2006253.8+דלק רכב
15.12.20054.7+אי.אל.די
05.03.20061.2+בלופניקס
22.03.200621.3+איסתא
13.03.200630.0+סקופ
19.03.200626.5+דיג

05.04.2006157.0+סקופ
23.05.20061.0+בי.או.אס

22.05.200650.5+חלל תקשורת
31.05.20063.0+מילומור סחר

27.03.20064.0+פסיפיקה אחזקות(3)
08.03.20066.0+פילת מדיה (זרה)(3)

04.06.200624.4+פילת מדיה (זרה)
10.07.20069.4+קלרום

17.08.200613.1+סאפיינס
19.10.20065.3+יאד

11.12.200696.7+דש איפקס
07.12.200638.1++גולף

18.12.20060.5+טופ אימג'
28.12.200619.7+פוינטר טלוקיישן
27.12.200653.1+פועלים אי.בי.אי

802.7200.0נדל"ן
(2 הקצאות)478.4ינואר-דצמבר.2006+דלק נדל"ן

30.11.200510.0+גולן
30.01.20064.7+לוי

08.02.200610.5+דורי הנדסה
08.03.20068.5+אדגר השקעות

29.03.200617.0+דיגל
29.05.20060.9+ביג

28.06.200610.0+אדגר השקעות
07.06.20060.6+כהן ממ

(2 הקצאות)125.7אוגוסט-ספטמבר.2006+איירפורט סיטי
04.09.20060.5+גילץ

15.11.200677.9+אלקטרה נדל"ן
02.07.200616.1+אלוני מיתר

(2 הקצאות)19.7אוקטובר-דצמבר.2006+אמות
05.11.20064.1+אייקון טי.וי(3)

23.08.200610.7+ארקו החזקות (לידר טק)
21.11.20067.4+אוריאלי
26,725.7270.0תעשיה
20.12.200523,956.7+טבע(3)
11.01.20069.6+נייס

(4 הקצאות)26.9אפריל-ספטמבר.2006+טאואר (3)
20.03.2006124.9++אקס טי אל (3)

28.04.200666.4+קמטק



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2006
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מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

04.06.20065.3+פוקס
04.04.200667.0+סופריור כבלים (3)

21.06.20060.5++טאואר
(2 הקצאות)23.11.200696.2+טאואר

01.07.200693.5+מאגמה(3)
09.08.200614.5+נובה(3)

(2 הקצאות)9.4יולי-נובמבר.2006+ביומדיקס
11.12.200625.0+ביומדיקס
01.09.20062.2+אן.אם.סי

22.08.200610.0++גמאטרוניק
04.10.200692.2+מרחב
10.08.20061,720.9+וריפון
28.09.20060.1+גמא
26.11.200643.6+פיטק

29.09.2006304.8+גילת(3)
28.11.20061.8+סטאר נייט

14.12.200654.2++בגיר

1,439.8250.0השקעה
19.01.200612.0+אירו סאט

07.03.200614.3+אלרן השקעות
23.03.200613.9+תעוזה (3)
26.04.2006387.0+אפריקה
04.05.2006112.7+אלקטרה
10.04.20069.7++ספרינט

30.04.20069.2+מעין ונצ'ורס(3)
29.05.200615.8+מעין ונצ'ורס

31.05.200610.6+צור
25.07.20068.0+עדירון (3)

01.08.200621.8+שחר המילניום
22.08.20060.8+פניאל
12.07.20065.8+ענבר

(2 הקצאות)67.5אוגוסט-דצמבר.2006+אס.די.אס (מגם השקעות)
08.10.200667.0+גמול

23.08.200620.2+אופק נדל"ן (אופק אתגרים)(3)
(2 הקצאות)11.10.2006375.9+אמפל

13.11.200655.8+קמן אחזקות
25.10.2006104.5+טאו

04.12.200618.2+אונמי
11.12.200630.0+קרדן ישראל
06.09.20066.0+ארית מדיקל

26.11.0673.1+טכנופלס ונצ'רס

77.410.0נפט
20.11.200677.4+נפטא

1,278.2190.0הנפקות באמצעות מוצרי מדדים (2)
11.01.2006118.2קסם סל (קוריאה, רוסיה, טיוואן)

19.01.200660.2תכלית אינדקס (ת"א בנקים, נאסד"ק, ניקיי)
19.01.200656.6תכלית אינדקס (s&p500, אירו 50 ,נאסד"ק ביוטכנולוגיה)

06.03.200688.5מבט גידורים (ת"א בנקים, ת"א-75, ת"א נדל"ן-15, תל-טק 15, ת"א בנקים - חסר)
23.06.200699.4תאלי 25 (ת"א-100, אסיה טיגר, גלובל, אנרגיה, דיבדנד ארה"ב)

(EAFE, ECO ,ניקיי ,HANG SENG) 21.05.200673.3מבט מדדים
29.05.200651.1קסם סחורות (מים, ביוטכנולוגיה, אקולוגיה)
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מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותמספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

29.05.200664.1קסם סחורות (בנקים, פיננסים, תשתיות, אנרגיה)
29.05.200649.9קסם סחורות (כימיה, בריאות, סמיקו')

22.06.200618.4מבט מדדים (תל-דיב 20)
19.06.2006118.2אינדקס* (ת"א-25, ת"א-100, ניקיי)

11.07.200619.7קסם סחורות (תל-דיב 20)
07.08.200633.9קסם סחורות (יתר-30 -חסר, בנקים -חסר)

30.08.20068.0קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש ניקיי 225)
18.09.200689.1פריזמה סל* (מורגן סטנלי-עולמי, מדינות מתפתחות, מז' רחוק, יפן)

12.10.200616.8קסם סחורות (נדל"ן 15- חסר)
28.09.200663.9תכלית גלובל (נדל"ן-15, תל-דיב 20, ת"א-25 - חסר)

17.10.200695.4אינדקס (ת"א-בנקים, ניקיי 225, נאסד"ק 100, סין)
(2 הנפקות)54.5אוקטובר-נובמבר.2006קסם סחורות (ניקיי 225, יורו 50, ת"א נדל"ן-15 -חסר, ת"א-25 - חסר)

02.11.200699.0תאלי סל (דיבדנד אירופה, דיבידנד יפן, סטאר, נדל"ן אירופה, תל-דיב 20)

32,908.82332,908.8הקצאות באמצעות מוצרי מדדים (2)
11.01.20061,171.31,171.3קסם סל (קוריאה, רוסיה, טיוואן)

19.01.20061,445.71,445.7תכלית אינדקס (ת"א בנקים, נאסד"ק, ניקיי)
19.01.20061,467.11,467.1תכלית אינדקס (s&p500, אירו 50 ,נאסד"ק ביוטכנולוגיה)

(s&p 500, Nikkei 225 ,ת"א בנקים) 05.02.20061,276.31,276.3קסם מכשירים
(FTSE 100, Nasdaq 100, DAX, FTSE China 25) 26.02.20062,373.32,373.3קסם מדדים

06.03.20063,794.13,794.1מבט גידורים (ת"א בנקים, ת"א-75, ת"א נדל"ן-15, תל-טק 15, ת"א בנקים - חסר)
23.03.20062,050.02,050.0תאלי 25 (ת"א-100, אסיה טיגר, גלובל, אנרגיה, דיבדנד ארה"ב)

(EAFE, ECO ,ניקיי ,HANG SENG) 21.05.20061,199.71,199.7מבט מדדים
29.05.20062,010.72,010.7קסם סחורות (מים, ביוטכנולוגיה, אקולוגיה)

29.05.20062,233.92,233.9קסם סחורות (בנקים, פיננסים, תשתיות, אנרגיה)
29.05.20061,708.31,708.3קסם סחורות (כימיה, בריאות, סמיקו')

22.06.2006399.1399.1מבט מדדים (תל-דיב 20)
19.06.20061,075.91,075.9אינדקס (ת"א-25, ת"א-100, ניקיי)

11.07.2006247.8247.8קסם סחורות (תל-דיב 20)
23.07.2006704.0704.0קסם סל (שורט ת"א-25, ראסל)

07.08.2006314.6314.6קסם סחורות (יתר-30 -חסר, בנקים -חסר)
30.08.200621.921.9קסם סחורות (אופ' כיסוי מכר ורכש ניקיי 225)

18.09.20063,136.53,136.5פריזמה סל (מורגן סטנלי-עולמי, מדינות מתפתחות, מז' רחוק, יפן)
05.10.20061,737.21,737.2מבט (ת"א-100)

12.10.200667.067.0קסם סחורות (נדל"ן 15- חסר)
28.09.20061,740.61,740.6תכלית גלובל (נדל"ן-15, תל-דיב 20, ת"א-25 - חסר)

17.10.20061,296.01,296.0אינדקס (ת"א-25, ת"א-בנקים, ניקיי 225, נאסד"ק 100, סין)
771.5(2 הקצאות)29.10.2006771.5קסם סחורות (ניקיי 225, יורו 50, ת"א נדל"ן-15 -חסר, ת"א-25 - חסר)

02.11.2006666.3666.3תאלי סל (דיבדנד אירופה, דיבידנד יפן, סטאר, נדל"ן אירופה, תל-דיב 20)

12,428.8900.0סה"כ הנפקות(2) 
3,395.2370.0מזה : חברות חדשות

30,365.4980.0סה"כ הקצאות פרטיות(2)
42,794.21880.0סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

34,187.04232,908.8סה"כ מוצרי מדדים

 * חברה חדשה.
(1) הנפקת זכויות.

(2) הנפקות והקצאות באמצעות תעודות סל אינן נכללות בגיוסי ההון.

(3) ההנפקה/ההקצאה בוצעה בחו"ל.

(4) ההנפקה כללה זכויות.

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

(6) הצעת מכר ע"י "פולאר תקשורת" - בעלת השליטה בחברה.

(7) אופציות הרכישה הונפקו בהצעת מכר ע"י בעלי השליטה בחברה.

(8) כ-83 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה.


