
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

14,532.21181,168.50.0הנפקות
174.810.0ביטוח

11.12.2007174.8+פניקס

1,529.225114.30.0מסחר ושרותים
06.02.200730.0++בבילון*(1)

25.02.20071.3++אייביטרנס

26.02.200726.4++פרידנזון*

25.02.2007306.8+כלל פיננסים*

07.03.20070.0+חלל תקשורת
22.02.20072.4+אדוונטק(3)

06.03.200718.2+בי.או.אס(3)
17.04.200711.5+אפליקיור*(1)

25.04.200761.2+אוריין*(7)

01.05.200745.0+ניסקו חשמל*

16.05.200736.0++ביכורי השדה*

21.05.200792.0++רמי לוי*

21.05.200730.0+אי אונליין

24.05.2007114.3114.3+סטארלימס (לימס)

28.05.200755.4++חממה סחר*

29.05.200779.9++משביר לצרכן*

30.05.200736.2+++ענני תקשורת*

30.05.2007200.0+נטו מלינדה*
30.05.200721.7+מובייל מקס*(1)

30.05.200724.3++תיגבור-מאגר כא*
22.07.200726.6+++צ'יפ.פי.סי*(1)

05.08.2007180.0++דלק ישראל*

24.10.200740.0++רפק

13.11.200746.8++אייס דיפו*

25.11.200743.2+אדלר חומסקי *

2,685.1360.00.0נדל"ן

15.01.200740.2+דירקט קפיטל
15.01.200712.0+דירקט קפיטל (3)

01.02.20070.0+טאגור קפיטל (די.סי.אל)

04.02.20070.0+ב.יאיר

13.02.20070.0+בסר פרוייקטים

14.02.2007101.7++נידר בנין*

20.02.200784.5++פרשקובסקי

22.02.200728.4+אסים השקעות
28.06.200712.4+אסים השקעות(3)

28.02.200730.0+חנן מור*
25.03.200745.5+פסיפיקה אחזקות(6)

22.04.200752.2++אורתם סהר*

03.05.20070.0+פאנגאיה נדל"ן

08.05.200731.5++מדיפאואר (חברה זרה)*

21.05.200725.9++תשואה 10 (איאסאי)

21.05.2007360.0++בריטיש ישראל*

16.05.200782.7++צמח המרמן*

21.05.200744.6++אמריקן קולוני*

21.05.200717.6+נאות מגור
21.05.20076.8+נאות מגור(3)

21.05.2007180.3++אשדר*

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

27.05.200767.7+++מגה אור*

29.05.200726.3+פי.אם.אס*

30.05.200732.5+מנופים
30.05.200762.6+מנופים (3)

30.05.200743.8+מישורים*

30.05.200725.0+אדרי-אל*
14.05.200739.0+ישראלום (3)

06.08.200745.0++מצלאוי*
30.07.2007141.5+ריט 1(3)

23.08.200745.0++לידמס פרופרטיס* (חברה זרה)

30.08.200756.6++בסר הנדסה*
21.10.2007844.1+נכסים ובנין(3)

15.11.200769.6+אמות
04.11.200730.1+אספן בניה(3)

20.11.20070.0+בסר אירופה
22.11.20070.0+גזית גלוב(3)

12.12.20070.0+אאורה

27.12.20070.0+רבד

9,156.2331,054.20.0תעשייה
24.12.200633.0++בריינסוויי*(1)

11.01.2007111.4++אבגול*
17.01.200733.0++אפליסוניקס*(1)

28.01.200716.1+די מדיקל
30.01.2007211.4++ביוליין אר אקס*(1)

30.01.200724.1++אלוטקס*(1)
13.02.20076,430.4+בתי זיקוק*(5)
05.02.200713.4+פלג ניא(3)(4)

26.02.200743.0++פרוקוגניה*(1)

27.02.200721.7++סופריור כבלים
27.02.200732.4+סופריור כבלים(3)

27.02.2007105.2+++איתמר מדיקל*(1)
19.02.200732.6+++סיאלו*(1)

26.04.200735.4++שנפ*
13.05.200731.4++לייזר דטקט*(1)

13.05.2007112.7++רבל*

16.05.200740.1++רוטקס*

21.05.200725.2++לנדמארק גרופ (א.ב. גליל)

21.05.200758.2++אס.די.אס (מגם השקעות)

21.05.2007200.0++כלל תעשיות ביוטכנולוגיה*
28.05.200722.0++ברת'אידי*(1)

28.05.20070.0+אי.אם.אס

30.05.200712.2++ביונדווקס*
30.05.200724.7+אבוגן*(1)

30.05.200757.2+++סטרלינג*(1)
24.06.200724.8++איי.טי.ג'י.איי*(1)

17.07.200767.6+++אינטרקיור*(1)
22.08.200739.9++מזור טכנולוגיות*(1)
29.11.200712.2+מזור טכנולוגיות (9)

27.08.2007202.1+פקר(3)

18.09.2007735.8735.8+נייס

25.09.200728.6+טאואר



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

05.11.20070.0+גדות ביוכימיה

07.11.2007318.4318.4+סרגון

984.5210.00.0השקעה

30.01.20076.8+בנין

31.01.200724.8+ניו הוריזון (אונמי)

04.02.200710.0+טאו

21.02.20070.0+מידאס השקעות (ספנקריט)

27.02.200712.0++ענבר

27.02.200728.4++גילאון
22.02.200714.7+מולטימטריקס(3)

16.04.20070.0+בנין

09.05.20070.0+ורדינון

13.05.20070.0+קבוצת כרמל

21.05.200741.0++יולי הון (ליבר)

21.05.200735.0+סובריין נכסים (ארית מדיקל)
21.05.200730.1+סובריין נכסים (ארית מדיקל) (3)

24.05.200780.7++אורד*

27.05.200750.1++גאון*

29.05.20070.0+מטיס קפיטל

30.05.200760.0++מעין ונצ'ורס
22.08.200721.7+סהר אינווסטמנטס (3)

29.08.200738.3+גאון נדל"ן (מלל)(3)

27.10.2007500.0++דיסקונט השקעות

11.11.200718.0+פרו-סיד
15.11.200712.9+שלהבת(דפרון) (8)

2.420.00.0נפט
19.02.20071.4+מודיעין יהש(3)

05.12.20071.0+רציו יהש

7,815.51271,545.60.0הקצאות פרטיות
3,060.730389.10.0מסחר ושרותים

08.05.20061,595.0+הוט (מתב)

28.12.200619.7+פוינטר טלוקיישן

40.5(2 הקצאות)40.5אפריל-ספטמבר.2007+פוינטר טלוקיישן

(2 הקצאות)738.6ינואר-יוני.2007+נטוויז'ן

01.02.20072.2+אדוונטק

28.01.20073.2+איי.אף.אן

0.2(2 הקצאות)4.4פברואר-מרס.2007+אקספון (חברה זרה)

25.03.200719.1+גולף

107.5(2 הקצאות)136.7ינואר-יוני.2007+דש איפקס

(2 הקצאות)6.2יוני-יולי.2007+אי.אל.די

6.6(2 הקצאות)28.06.20076.6+בי.או.אס

14.06.20073.03.0+נטקס

29.07.200712.0+כרמל אחזקות

20.08.200712.5+ניסקו פרוייקטים

29.05.200775.5+מלם תים (תים)

01.11.200770.2+גרנית

11.8(2 הקצאות)23.1אוקטובר-נובמבר.2007+אקספון (חברה זרה)

11.11.20079.0+נטקס

25.10.20073.5+אייס דיפו

10.06.200779.879.8+סאפיינס



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

28.11.20073.93.9+תמארינד (פיטק)

19.11.2007135.8135.8+בלופניקס

04.12.200760.2+נטוויז'ן

1,417.4250.00.0נדל"ן

(2 הקצאות)58.1פברואר-מרס.2007++אלרוב נדל"ן

06.02.200739.3+אדגר השקעות

01.03.2007167.7+אוסיף

22.02.20075.0+אופק נדל"ן

06.03.200726.5+תשואה 10 (איאסאי)

14.02.20076.7+פאנגאיה נדל"ן

21.03.20073.6+אלוני חץ

25.03.200711.5+אמות

25.03.20074.0+דיגל

03.05.200747.0+ביג

(3 הקצאות)100.0מאי-אוקטובר.2007+מנופים

27.06.200730.0+אספן בניה

03.07.20072.0+סאמיט

07.06.20078.2+די רום

08.07.2007345.7+ארזים

25.07.2007307.4+נצבא

17.07.20074.5+פסיפיקה אחזקות

22.07.20078.7+קבלנים

30.07.20076.7+כהן ממ

31.10.200747.6+איירפורט סיטי

(2 הקצאות)187.2נובמבר-דצמבר.2007+דלק נדל"ן

1,881.946860.70.0תעשייה

25.04.200692.0+גן שמואל

14.11.20062.2+אס.די.אס (מגם השקעות)

16.01.200717.0+ביומדיקס

14.11.200610.5+אברות

13.03.200740.3++כן פייט ביופרמה

01.03.200721.0+נובה

3.9(3 הקצאות)29.2מרס-מאי.2007+ביו לייט

(2 הקצאות)120.5מרס-יוני.2007+סולבר

143.3(3 הקצאות)143.3מרס-יולי.2007+טאואר

26.7.0785.7+טאואר

27.12.200647.5+טופספין מדיקאל (חברה זרה)

04.06.200719.3+טופספין מדיקאל (חברה זרה)

26.03.200780.9+לנדמארק גרופ (א.ב. גליל ישראל)

29.11.20061.81.8+ויטה-פרי הגליל

05.06.200735.4+פטרוכימיים

25.02.20078.9+פיברולן

03.06.20078.48.4+הדסית ביו

04.07.200720.8+דפוס המקור

05.07.20072.3+פלסטופיל

22.01.2007207.0207.0+פולאר השקעות

24.05.200745.5+שמן

09.07.200710.5+די מדיקל

02.07.20072.5+ארית תעשיות

22.07.20079.4+מיקרומדיק

(3 הקצאות)13.4יולי-דצמבר.2007+מדיקל קומפרישין



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

14.08.200796.996.9+מטאלינק

28.06.20076.26.2+בי.ג'י.איי (בגיר)

12.09.2007215.9215.9+נייס

177.3(2 הקצאות)177.3אוגוסט-ספטמבר.2007+לנאופטיקס

20.07.20079.7+שמיר מזון

05.11.200722.7++נסווקס

16.10.2007213.3+נייר חדרה

22.11.200718.0+אבגול

10.12.200710.2+חד-אסף (חד תעשיות)

03.12.200716.8+אקסלנז ביוסיינס (ברת'אידי)

20.12.20073.9++אקסטרא

(2 הקצאות)6.2דצמבר 2007+ספן

23.12.20079.5+אורלייט

1,455.526295.80.0השקעה

8.0(3 הקצאות)18.4ינואר-מאי.2007+יולי הון (ליבר)

27.11.200610.8+פז נפט

20.12.200630.0+טאו

08.01.20078.9+בנין

30.01.20079.0+מידאס השקעות (ספנקריט)

07.02.200729.4+אלרן השקעות

08.02.200736.4+אאורה

(3 הקצאות)8.3פברואר-מאי.2007+פניאל

20.02.20073.4+טכנופלס ונצ'רס

01.01.20078.6+מעין ונצ'ורס

167.2(3 הקצאות)411.0ינואר-ספטמבר.2007+אמפל (חברה זרה)

14.05.200733.5+קרדן ישראל

20.06.2007223.4+גמול

08.05.2007310.3+טיב טעם (וורלד הולדינגס)

01.07.200730.0+אנטר הולדינגס

07.08.2007101.3+עילדב השקעות (איי.אף.אן)

08.08.200727.5+קידרון

20.07.2007120.6120.6+קידרון

16.08.20079.8+גולקס

12.08.200724.9+שלהבת (דפרון)

1,643.6320.0הנפקות באמצעות מוצרי מדדים (2)

04.01.20078.6קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר ורכש נאסד"ק 100)

25.02.20070.0קסם סל ומוצרים (נדל"ן-15 - חסר)

14.03.200718.8קסם סל ומוצרים (שטוקהולם 30)
28.03.200722.5קסם סל ומוצרים (יתר-120)

קסם סל ומוצרים (ת"א-25 - חסר, הודו -
05.04.200716.0 חסר)

קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר ורכש 
12.04.200715.0נאסד"ק 100, ניקיי)

04.06.200718.7קסם סל ומוצרים (אירו 200)

03.06.20070.2קסם סל ומוצרים (יתר-120)
קסם סל ומוצרים(דיבידנד עולמי, 

18.06.200755.4מורכבות ת"א-25, מורכבות ת"א-100)
(אופ' כיסוי מכר ורכש  קסם סל ומוצרים

24.06.20071.9דקס)
קסם סל ומוצרים(דיבידנד ארה"ב, 

27.06.200759.3דיבידנד אירופה, מורכבות ת"א-75)



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

קסם סל ומוצרים(מורכבות: ת"א-בנקים, 
27.06.200747.9נדל"ן-15, יתר-30)

(דיבידנד יפן, קנדה) 11.07.200753.2קסם סל ומוצרים

13.08.20070.001קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש דקס)
קסם סל ומוצרים 

1.11.2007147.3(סינגפור,ברזיל,צרפת,אוסטרליה,ביטוח)
קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר: 

02.12.20073.3דקס, נסדק 100 וניקיי)

18.01.200720.2תאלי סל (ת"א-25 - חסר)

12.02.20071.9תאלי סל (דיבידנד אירופה)

17.06.200734.1תאלי סל (דיבידנד אירופה, דיבידנד יפן)

מבט מדדים (נדל"ן-15 - חסר, אירו 50, 
25.01.2007122.1ניקיי, דקס, נדל"ן ארה"ב, פוטסי )

(ת"א-25 - חסר) 17.05.200719.4מבט מדדים
(ת"א-25, מס' מדדים -  מבט מדדים

16.05.2007193.2מורכבות)
(נדל"ן-15 - חסר, ת"א-75  מבט מדדים

08.11.200753.3- חסר, ת"א-100 - חסר)
 ,CAC 40 ,120-יתר) מבט מדדים

29.11.200760.0מורכבות - מדדים מתחלפים)
(נדל"ן-15, ת"א-25-חסר  אינדקס

ומורכבות, ת"א-100 - חסר, אירו 50, 
11.02.2007174.3הודו)

(ת"א-75, תל-דיב 20) 28.08.200735.9אינדקס
30.10.2000749.9אינדקס (s&p 500, יתר-50, יתר-120)

פריזמה סל (אירופה, מז' אירופה, 
21.05.2007147.6ברזיל, הודו, אפריקה, טורקיה)

29.05.200737.2תכלית גלובל (ת"א-75, דקס-בריק)
תכלית גלובל (יתר-120, מורכבות 

17.12.200735.1נוסחה)
תאלי מדדים*(דיבדנד אסיה, דיבידנד 

21.05.200764.5סקנדינביה, ת"א-בנקים)
(דיבידנד גרמניה, דיבידנד  תאלי מדדים

אוסטרליה, דיבידנד עולמי, דיבידנד 
08.11.2007109.0קנדה, ברזיל)

08.07.200717.8תכלית מורכבות* (מורכבות ת"א-25)

56,249.73956,249.7הקצאות באמצעות מוצרי מדדים (2)

04.01.200718.418.4קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי מכר ורכש נאסד"ק 100)

25.02.2007204.3204.3קסם סל ומוצרים (נדל"ן-15 - חסר)

14.03.2007418.9418.9קסם סל ומוצרים (שטוקהולם 30)
(יתר-120) 28.03.2007338.1338.1קסם סל ומוצרים

(ת"א-25 - חסר, הודו - קסם סל ומוצרים
05.04.2007512.4512.4 חסר)

(אופ' כיסוי מכר ורכש:  קסם סל ומוצרים
12.04.2007118.8118.8נאסד"ק 100, ניקיי)

(אירו 200) 04.06.2007482.9482.9קסם סל ומוצרים
(יתר-120) 03.06.2007245.1245.1קסם סל ומוצרים

קסם סל ומוצרים(דיבידנד עולמי, 
18.06.20078,338.88,338.8מורכבות ת"א-25, מורכבות ת"א-100)
(אופ' כיסוי מכר ורכש  קסם סל ומוצרים

24.06.200716.216.2דקס)
קסם סל ומוצרים(דיבידנד ארה"ב, 

27.06.20071,101.21,101.2דיבידנד אירופה, מורכבות ת"א-75)
קסם סל ומוצרים(מורכבות: ת"א-בנקים, 

27.06.2007598.3598.3נדל"ן-15, יתר-30)
(דיבידנד יפן, קנדה) 11.07.2007632.9632.9קסם סל ומוצרים

13.08.20075.75.7קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש דקס)

28.08.20070.70.7קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ניקיי)
קסם סל ומוצרים 

1.11.20072,560.72,560.7(סנגפור,ברזיל,צרפת,אוסטרליה,ביטוח)
קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר: 

02.12.200743.843.8דקס, נסדק 100 וניקיי)



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2007
31.12.2007(מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

מזה:מזה:סה"כגודלתאריך התשקיףהענף והחברה
לחברותגיוס בחו"למספר ההנפקותההנפקהאג"חכתבימניות

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

קסם סל ומוצרים (יתר-120, אופק כיסוי 
05.12.2007250.0250.0מכר: דקס, ניקיי)

18.01.2007128.6128.6תאלי סל (ת"א-25 - חסר)

12.02.2007210.3210.3תאלי סל (דיבידנד אירופה)

17.06.2007473.7473.7תאלי סל (דיבידנד אירופה, דיבידנד יפן)

מבט מדדים (נדל"ן-15 - חסר, אירו 50, 
25.01.20072,723.42,723.4ניקיי, דקס, נדל"ן ארה"ב, פוטסי )

(ת"א-25 - חסר) 17.05.2007731.4731.4מבט מדדים
(ת"א-25, מס' מדדים -  מבט מדדים

16.05.20077,749.37,749.3מורכבות)
(נדל"ן-15 - חסר, ת"א-75  מבט מדדים

08.11.2007948.1948.1- חסר, ת"א-100 - חסר)
 ,CAC 40 ,120-יתר) מבט מדדים

29.11.20071,726.01,726.0מורכבות - מדדים מתחלפים)
(נדל"ן-15, ת"א-25-חסר  אינדקס

ומורכבות, ת"א-100 - חסר, אירו 50, 
11.02.20071,471.71,471.7הודו)

(מורכבות 75/25) 24.07.2007368.2368.2אינדקס
(ת"א-75, תל-דיב 20) 28.08.2007248.3248.3אינדקס

30.10.20007271.7271.7אינדקס (s&p 500, יתר-50, יתר-120)
11.12.2007423.2423.2אינדקס (יתר-120)

03.05.20076,420.06,420.0קסם מוצרים (ת"א-75)
(אירופה, מז' אירופה,  פריזמה סל

2,493.3(2 הקצאות)2,493.3מאי-אוגוסט.2007ברזיל, הודו, אפריקה, טורקיה)

29.05.20071,271.91,271.9תכלית גלובל (ת"א-75, דקס-בריק)
תכלית גלובל (יתר-120, מורכבות 

17.12.20071,459.41,459.4נוסחה)
תאלי מדדים(דיבדנד אסיה, דיבידנד 

21.05.20071,215.81,215.8סקנדינביה, ת"א-בנקים)
(דיבידנד גרמניה, דיבידנד  תאלי מדדים

אוסטרליה, דיבידנד עולמי, דיבידנד 
08.11.20071,667.11,667.1קנדה, ברזיל)

08.07.2007504.5504.5תכלית מורכבות* (מורכבות ת"א-25)
(ת"א-100) 08.11.20077,856.67,856.6קסם מכשירים

14,532.21181,168.50.0סה"כ הנפקות(2) 

10,338.3560.00.0מזה : חברות חדשות
7,815.51271,545.60.0סה"כ הקצאות פרטיות(2)

22,347.72452,714.10.0סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

57,893.3710.056,249.7סה"כ מוצרי מדדים

 * חברה חדשה.
(1) החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.

(2) הנפקות והקצאות באמצעות מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.

(3) הנפקת זכויות.

(4) כתבי האופציה הונפקו לציבור, ללא תמורה.

(5) הצעת מכר ע"י מדינת ישראל. כ-46% מהמניות נרכשו ע"י בעלי שליטה.

(6) כ-20.2 מיליון שקל מתוכם גויסו באמצעות זכויות.

(7) כ-30.6 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י קרן פימי.

(8) הצעת מכר ע"י מר אסף טוכמאיר ומר ברק רוזן, בעלי השליטה בחברה.

(9) הצעה לא אחידה, למוסדיים.


