
הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2009
מחירים שוטפים) 19.1.2010(מיליוני ש"ח,

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

בנותלהמרהאופציה
2,475.162154.10.0הנפקות

149.910.00.0בנקים מסחריים
20.08.2009149.9+אגוד (2)

325.820.00.0ביטוח
14.07.2009125.5+פניקס (2)

19.11.2009200.3+ישיר איי.די.איי (2)

115.440.00.0מסחר ושרותים
06.08.20091.5+גולדן אקויטי (פסגות מימון) (2)

06.09.2009102.8+סקיילקס

10.09.20097.0+נטקס

30.11.20094.1++סינמה יהש

644.3120.00.0נדל"ן
08.01.200917.6+אולימפיה (2)

12.02.200931.1+פאנגאיה נדל"ן (2)
03.05.20091.9+נדלנס' (2)

06.05.2009119.9+דלק נדל"ן (2)
02.06.20094.0+פוליגון (2)
13.10.20096.0+פוליגון (2)

22.06.200973.0+בריטיש ישראל
09.07.200989.8+נצבא (2)
15.09.200990.8+נצבא (2)

04.11.200978.1+סלע קפיטל נדל"ן

22.12.200984.5++ריט 1

24.12.200947.6+מישורים חברה פת

711.926154.10.0תעשייה
07.04.200922.1+אקסלנז ביוסיינס (2)

12.05.20091.8+די מדיקל

27.05.20093.1+די מדיקל

21.07.20093.9+די מדיקל

17.05.20097.4+ביו לייט

09.12.200911.6++ביו לייט
07.06.20098.0+רבינטקס (2)

10.06.200952.7+ביוליין אר אקס (2)

27.12.200947.1++ביוליין אר אקס 
17.06.200914.9++אינטרקוסמא (2)

06.07.20098.6++כן פייט ביופרמה

16.07.20097.1++כן פייט ביופרמה
11.08.200928.2++די פארם* (3)

06.08.20098.9++איי.טי.ג'י.איי (2)

07.09.20095.5++לייפוייב

16.09.20097.1++מדיגוס
16.09.20096.0+מדיגוס (2)

15.10.200995.6+קמהדע

15.10.200935.0++קמהדע
30.09.200927.3++הדסית ביו (2)

22.10.200947.9++מזור טכנולוגיות

29.10.20097.5++מדיקל קומפרישין
27.10.200978.9+דלתא (2)

07.12.20091.4+בריינסווי

08.12.200920.2++ביונדווקס
16.12.2009154.1154.1+איזיצ'יפ(4)

283.1100.00.0השקעה
08.02.20093.6+פרו-סיד (2)
30.08.20093.3++פרו-סיד (2)

ני"ע המונפקים



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2009
מחירים שוטפים) 19.1.2010(מיליוני ש"ח,

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

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

09.07.200922.7+אקויטל (2)

02.08.2009118.8+אלביט הדמיה

05.08.20090.0+דיסקונט השקעות
10.08.200971.1+יואל (2)

09.09.20090.0+דלק קבוצה

20.10.20093.6++טכנופלס ונצ'ר

27.10.200960.0+קמור
16.12.20090.0+טאו (2)

244.770.00.0נפט
08.01.200914.8+נפטא (2)
03.09.200930.0+נפטא (2)

27.05.200972.3+ישראמקו יהש (2)
04.11.200942.5+ישראמקו יהש (2)

18.06.200924.3++גבעות יהש (2)
27.10.200920.4++גבעות יהש (2)

30.11.200940.4++זרח יהש (2)

4,551.088875.40.0הקצאות פרטיות
164.940.00.0ביטוח

24.12.200827.0+הכשרה חב לביטוח

24.03.200945.0+הכשרה חב לביטוח

01.10.200939.7+כלל עסקי ביטוח

15.10.200953.2+כלל עסקי ביטוח

311.01316.80.0מסחר ושרותים

11.11.20088.0+כרמל אחזקות

19.03.20090.4+אפליקיור

14.05.20090.70.7+אפליקיור

22.04.20090.60.6+אפליקיור

25.08.20094.1+אפליקיור

02.03.20090.5+ארפל

22.01.20098.8+ספרינט

24.02.20090.1+סטארלימס

15.09.20099.6+בלופניקס

12.10.200915.515.5+בלופניקס

21.10.2009102.9+סקיילקס

19.11.2009124.8+ריטליקס

17.11.200935.0+וילי פוד

2,064.720631.10.0נדל"ן

01.06.2009108.1+גזית גלוב

15.10.2009242.9+גזית גלוב

15.10.200950.350.3+גזית גלוב

27.04.20096.6+בירי

25.12.2008206.8206.8+בריטיש ישראל

23.07.2009152.6+בריטיש ישראל

13.05.200915.2+רבד

09.08.200927.5+אאורה

22.07.20095.5+אאורה

23.08.20098.0+אאורה

01.09.20095.0+פאנגאיה ישראל

30.09.2009249.4+אמות

23.11.200957.6+אמות

17.09.2009194.4+אפריקה נכסים

12.08.2009574.6373.8+מנופים

17.09.200916.50.2+די.ג.סי גרופ (פי.אם.אס)



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2009
מחירים שוטפים) 19.1.2010(מיליוני ש"ח,

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

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

11.11.200936.4+חבס

18.11.20091.5+מידאס

16.09.20095.0+רוטשטיין

28.10.2009100.8+מבני תעשיה

1,279.336219.10.0תעשייה

08.12.20081.0+לייפוייב

14.12.20081.2+לייפוייב

05.07.20090.8+לייפוייב

05.07.20090.3+לייפוייב

15.09.20090.9+לייפוייב

28.01.20092.2+סיאלו

31.12.20081.11.1+כן פייט ביופרמה

03.02.20090.9+טופספין מדיקאל

18.03.200939.039.0+קמהדע

28.05.200954.2+קמהדע

19.03.200918.4+הדסית ביו

22.06.20095.9+מיקרומדיק

03.08.20092.4+מיקרומדיק

02.07.200976.976.9+תאת טכנולוגיות

08.07.20091.4+נסווקס

11.06.200910.010.0+מדיקל קומפרישין

27.08.20094.24.2+טאואר

03.09.200960.0+טאואר

08.09.20094.74.7+טאואר

14.09.200920.0+טאואר

14.09.20093.2+טאואר

09.10.200911.211.2+טאואר

23.10.200914.714.7+טאואר

04.12.200914.514.5+טאואר

22.06.200910.0+תכוף

30.09.20090.1+ביוקנסל

15.09.200940.0+כלל ביוטכנולגיה
03.09.20095.0+אברות

08.11.200911.6+די מדיקל
11.11.20093.1+די מדיקל
01.12.20091.4+די מדיקל
01.11.20093.03.0+קומפיוגן
01.112.200939.839.8+קומפיוגן
29.11.20091.8+ווידמד

25.10.20093.0+אפליסוניקס
28.10.2009811.4+בתי זיקוק

356.9138.40.0השקעה

24.12.20083.83.8+מעין ונצ'ורס

04.01.20090.40.4+מעין ונצ'ורס

27.05.20094.24.2+מעין ונצ'ורס

22.01.20092.0+יאד

22.01.20094.0+יאד

22.01.20090.3+יאד

23.12.20081.3+פרו-סיד

21.05.200973.8+ג'ולקס

24.09.20081.2+ג'ונו קפיטל

07.10.20081.0+ג'ונו קפיטל

04.11.200963.1+אלקטרה

09.09.2009113.4+פלייט מדיקל (פרג)

19.11.200988.4+יולי הון



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2009
מחירים שוטפים) 19.1.2010(מיליוני ש"ח,

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

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

374.220.0נפט

24.05.200920.0+נפטא

08.11.2009354.2+דלק אנרגיה

827.4340.0הנפקות באמצעות מוצרי מדדים (1)
05.01.200916.2קסם סל ומוצרים (ת"א-75 - שורט)

07.05.200917.1קסם סל ומוצרים (נדל"ן-15 - שורט)
24.05.20092.4קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - דקס, נאסד"ק 100, ניקיי)

01.06.200915.8קסם סל ומוצרים (ת"א-75 - שורט)
03.09.200934.0קסם סל ומוצרים (שורט: הודו, סין)

15.01.200937.1הראל סל (ת"א-25 - מורכבות, שורט)
22.01.200917.1הראל סל (ת"א-100)

06.05.200916.4הראל סל (ת"א-25)
17.05.20091.0הראל סל (אופ' כיסוי רכש ומכר - דקס, נאסד"ק 100)

21.05.200938.7הראל סל (ת"א-75, ת"א-בנקים)
(BR20 נדל"ן-15, ברזיל) 03.12.200941.7הראל סל

03.12.200934.0הראל סל (הונג-קונג, הודו)
03.12.200963.3הראל סל (יתר-50, פיננסים 15, תל-דיב 20, יתר-120)

03.12.200931.3הראל סל (ספ 500, נאסד"ק 100)
21.01.200920.5תכלית גלובל (ת"א-25 - שורט)

18.05.200917.4תכלית גלובל (נדל"ן-15 - שורט)
21.01.200919.0תכלית גלובל (ת"א-75)

17.08.200916.7תכלית גלובל (ת"א בנקים - שורט)
21.09.200936.7תכלית גלובל (ברזיל)

03.12.200920.0תכלית גלובל (מורכבות: 25% מניות, 75% אג"ח)
21.01.200917.6פסגות מדדים (ת"א-75)

12.03.200951.0פסגות מדדים(שורט: ת"א-25, ת"א-100, ת"א-בנקים)
31.05.200915.9פסגות מדדים (יתר-120)
21.10.200916.8פסגות מדדים (נדל"ן-15)

(S&P 500) 10.11.200925.4פסגות מדדים

30.06.200934.3מבט מדדים (שורט: ת"א-100, נדל"ן-15)

30.06.200933.2מבט מדדים (שורט: ת"א-75, ת"א-בנקים)

09.07.200920.1תכלית מורכבות (פיננסים-15)

29.09.200927.1תכלית מורכבות (הודו)

(DAX) 29.09.200922.3תכלית מורכבות

(DAX) 12.08.200918.2אינדקס סל

12.08.200916.0אינדקס סל (מורכבות: 100% מניות)

07.12.200916.7אינדקס סל (פיננסים-15)

(FTSE 100) 07.12.200916.4אינדקס סל

12,323.34312,323.3הקצאות באמצעות מוצרי מדדים (1)

05.01.2009148.2148.2קסם סל ומוצרים (ת"א-75 - שורט)

18.03.2009106.4106.4קסם סל ומוצרים (יתר-120)
07.05.2009102.9102.9קסם סל ומוצרים (נדל"ן-15 - שורט)

24.05.200999.299.2קסם סל ומוצרים (אופ' כיסוי רכש ומכר - דקס, נאסד"ק 100, ניקיי)
01.06.200992.892.8קסם סל ומוצרים (ת"א-75 - שורט)
03.09.200988.388.3קסם סל ומוצרים (שורט: הודו, סין)

15.01.200955.855.8הראל סל (ת"א-25 - מורכבות, שורט)
25.01.200964.064.0הראל סל (ת"א-100)
11.02.2009685.3685.3הראל סל (ת"א-100)

06.05.2009523.0523.0הראל סל (ת"א-25)
17.05.20094.34.3הראל סל (אופ' כיסוי רכש ומכר - דקס, נאסד"ק 100)

21.05.2009780.3780.3הראל סל (ת"א-75, ת"א-בנקים)
(BR20 נדל"ן-15, ברזיל) 03.12.2009451.6451.6הראל סל

03.12.2009490.6490.6הראל סל (הונג-קונג, הודו)
03.12.2009959.9959.9הראל סל (יתר-50, פיננסים 15, תל-דיב 20, יתר-120)

03.12.2009446.1446.1הראל סל (ספ 500, נאסד"ק 100)



הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים לפי ענפים, 2009
מחירים שוטפים) 19.1.2010(מיליוני ש"ח,

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

בנותלהמרהאופציה

ני"ע המונפקים

21.01.2009215.6215.6תכלית גלובל (ת"א-25 - שורט)
21.01.2009200.3200.3תכלית גלובל (ת"א-75)

18.05.2009137.5137.5תכלית גלובל (נדל"ן-15 - שורט)
17.08.2009175.3175.3תכלית גלובל (ת"א בנקים - שורט)

21.09.2009335.6335.6תכלית גלובל (ברזיל)
03.12.2009200.0200.0תכלית גלובל (מורכבות: 25% מניות, 75% אג"ח)

21.01.2009199.7199.7פסגות מדדים (ת"א-75)
12.03.2009358.3358.3פסגות מדדים(שורט: ת"א-25, ת"א-100, ת"א-בנקים)

14.05.2009266.2266.2פסגות מדדים (ת"א-75)
31.05.2009330.1330.1פסגות מדדים (יתר-120)

13.07.2009745.1745.1פסגות מדדים (ת"א-בנקים)
21.10.2009185.6185.6פסגות מדדים (נדל"ן-15)

(S&P 500) 10.11.2009228.5228.5פסגות מדדים

16.02.2009103.7103.7אינדקס סל (ת"א-75)

12.08.2009338.6338.6אינדקס סל (ת"א-S&P 500 ,75, תל-דיב 20)

(DAX) 12.08.2009260.1260.1אינדקס סל

12.08.2009199.7199.7אינדקס סל (מורכבות: 100% מניות)

07.12.2009236.2236.2אינדקס סל (פיננסים-15)

(FTSE 100) 07.12.2009291.5291.5אינדקס סל

20.4.2009191.5191.5תכלית סל (ת"א-בנקים)

30.06.2009333.5333.5מבט מדדים (שורט: ת"א-100, נדל"ן-15)

30.06.2009324.5324.5מבט מדדים (שורט: ת"א-75, ת"א-בנקים)

09.07.2009200.7200.7תכלית מורכבות (פיננסים-15)

29.09.2009313.9313.9תכלית מורכבות (הודו)

(DAX) 29.09.2009205.9205.9תכלית מורכבות

20.12.2009200.9200.9תכלית מורכבות (פיננסים-15)

10.08.2009446.1446.1פסגות סל (ת"א-100)

2,475.162154.10.0 סה"כ הנפקות

28.210.00.0מזה : חברות חדשות

4,551.088875.40.0סה"כ הקצאות פרטיות
7,026.11501,029.50.0סה"כ הנפקות והקצאות פרטיות

13,150.7770.012,323.3סה"כ מוצרי מדדים

* חברה חדשה.
(1) הנפקות והקצאות באמצעות מוצרי מדדים אינן נכללות בגיוסי ההון.

(2) הנפקת זכויות.

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

(4) מתוכם, כ-125.7 מילון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.


