
 מפורט לפי נתרם2015ח תרומות לשנת "דו

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהסתמך על הדיווח של התורמים ושל מקבלי התרומות ועל אחריותם'  א40המידע על התרומות מפורסם בהתאם לסעיף 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

  

6,662,599ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

2,730,233ב"ידידי בני ציון ארה

1,672,866(קיסריה)קרן אדמונד ונאדין דה רוטשילד ישראל 

SAFRA FOUNDATION609,180

DENFIELD CHARITY272,536

190,108קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

100,000(1992)כרמל שירותי ספנות בינלאומית 

80,000בני ציון- ל .ע.י

65,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

64,000ל"רפא

30,000יועצים בעמ, אהוד וייסברג מהנדסים

JEWISH JEWLS27,888

25,500שבבי מטל תעשיות

25,200עירית חיפה

25,000שינדלר נחושתן מעליות

25,000ח מרכז קניות חיפה בעמ.ק.מ

22,124סדגר החזקות בעמ

21,000נספרסו ישראל בעמ

20,000שטרן תכשיטים ואבני חן. ה

20,000קולנוע חדש בעמ

20,000נחמקין ולדימיר

20,000ולפמן תעשיות בעמ

18,000קבוצת אשטרום בעמ

18,000ח המרמן בעמ.מ.צ

18,000אלטשולר שחם בעמ

15,000שפע זכיונות בעמ

13,500בנק דיסקונט

12,500(פסגות)תעודות סל בעמ 

12,000בעמ (2004)מכשירי תנועה ומכוניות 

10,800קהלת ייבוא בעמ

10,000פאן בעמ 3

H&M 10,000ריטייל בעמ' מאצ

10,000קרן תרבות חיפה

10,000אלקליל בעמ

10,000גוטקס ריטייל ברנדס בעמ

10,000(ישראל)ארגו קורל מריטיים 

10,000אטליז אחים דגש בעמ

10,000ספאנטק תעשיות בעמ. ר.נ

10,000בנק מזרחי טפחות בעמ

10,000ש בעמ"טחנות קמח שטיבל ב

10,000שובל הנדסה ובנין בעמ

10,000אפריקה ישראל מגורים בע מ

10,000פוקס

10,000אל בעמ.סיטי טיים אי

10,000יצחק שטרן ושות בעמ

8,500מ"לייף ספורט בע

8,000בעמ (1995)התאמה השמה ומידע 

8,000מדטכניקה בעמ

                                                  נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ב ומפורט לפי נתרם-ממוין לפי א, ח" בש2015ח תרומות לשנת "                                                               דו
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

7,000פארם-סופר

6,000אופרייט ליס בעמ

BAHAI WORLD5,934

5,600בנק לאומי לישראל

5,000חשמל' ארגון עובדי חב

5,000רנואר אופנה בעמ

5,000ן בעמ"סאמיט אחזקות נדל

5,000טבע

5,000השקעות ואופנה בעמ. מ.ג

5,000אורפיאוס מדיקל בעמ

5,000יונידרס בעמ

5,000לביטוח בעמ' איילון חב

5,000קסטרו מודל בעמ

5,000בעמ (2006)דן מור סוכנות ביטוח 

5,000מ"אילקס מדיקל בע

5,000בעמ (97)טנקו אינטרנשיונל 

5,000רינאווי שירותי רכב בעמ

5,000י בעמ.מאי מרקט מ

5,000נימרוד בעמ

5,000מ"בסטק בע

5,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

5,000בעמ (ישראל)מיכל נגרין 

5,000פישר רווה מיכל

5,000אלוניאל בעמ

5,000שטרות בעמ.א

5,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

4,795אבטחה ושמירה בעמ- ש צפון ועמקים .א.ש

4,500השחר העולה תעשיות ממתקים בעמ

4,200פלסאון בעמ

4,000חברה לבנין ופתוח בעמ' שכטמן ושות

4,000מימד דיאגנוסטיקס בעמ

4,000קריון מרכז קניות בעמ

4,000עיריית נשר

4,000שיא מודלים כלכליים והשקעות בעמ- פינג

4,000מ"שרביב בע

3,780סימנס ישראל

3,600טל הנדסה ושרותים בעמ-מי

3,600יורוטקס טקסטיל עודפים בעמ

3,600ע בעמ.המרכז הבריאותי ד

3,500בעמ (חיפה)שוקחה ' ורג'בני ג

3,500תכשיטי כפריס בעמ

3,500מ'עמוס גזית בע

3,500שני בעמ. ר.א

3,500קימל בנייה ויזמות בעמ

3,500נבו מדיקל בעמ

3,500פרסום לם מרגלית שפי בעמ

3,000תיאטרון הצפון מרכז אומנויות הבמה

3,000יבוא שעונים בעמ (1972)ארו אסיה 

3,000אוסאמה הנדסה שירותים הנדסיים בעמ

3,000פי סי בי טכנולוגיות בעמ

3,000חברה לבנין בעמ' נאות גלבוע ושות

3,000טרקלין חשמל בעמ

3,000סי שיפינג בעמ.סי.אפ

3,000מ"הראל חברה לביטוח בע

3,000מ"צמל יעקובסון בע

MSC3,000- בעמ  (ישראל)אם אס סי 

3,000אטליז אבו שקארה בעמ

3,000מוקד איתוראן בעמ

3,000פלפלת קניונים בעמ

3,000 בעמ81צמיתות 

2,500רולטיים בעמ

2,500מגנוליה תכשיטי כסף

2,500(צ"חל)המרכז האקדמי כרמל בעמ 

MSD2,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,455(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

28 מתוך 2עמוד 
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

2,300פרי ירוחם חברה לרכב בעמ

2,000טרדיס גת

2,000מקסים טקסטיל בעמ

2,000שוקו ספורטוויר בעמ

2,000בעמ (2007)רב גיל שירותי סיעוד 

2,000וינטר הנדסה בעמ

2,000זיו נכסים וקבלנות בעמ. ב.י

2,000המרכז למצוינות אופטית- אופטיקה הזורע 

2,000סקיילקס קורפוריישן בעמ

2,000מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

2,000ד חיפה חברה למסחר בעמ.ס.מ

2,000ורדיה סנטר מרכזי מסחר בעמ

2,000מעון רמת טבריה בעמ

2,000דנטל דפו וול בעמ

2,000גליק שמחה

2,000קשר ספורט בעמ

2,000אקולאב זוהר דליה

2,000זיגי שאול אופטומטריסט בעמ

2,000שלמה חברה לביטוח בעמ. ש

800מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

242,181ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

66,000אילן אמיר לוי

41,191יד הנדיב

25,000בלום יעקב

20,020מנדלבאום מרב

15,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

11,500ער)תמורה 

10,000מ הרצליה"נכסי ארקין בע

10,000מ"החברה לישראל בע

8,900חקמון (ועמוס)אלקה 

7,500וראיטי ישראל

franz rosenzweig loge6,223

5,602עירית חולון

3,680הפניקס חברה לביטוח בעמ

augustin keller loge2,703

daniel gutenberg1,943

PEF1,919

waxman gary1,000

huebscher eric1,000

500מ"רונימקס רונן אחזקות בע

chazan lynette500

500שרון אביבה

dinkin anita500

nachmanoff arnold500

500ברוך אילן

3,401,628צפת" זיו"ח "אגודת שוחרי ביה

adelis1,736,990)הקדש אדליס 

1,126,805קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

135,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

120,000קרן פלינור

75,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

Prism the gift fund58,774

30,000מועצה אזורית גליל עליון

25,000מועצה אזורית מבואות חרמון

21,000אגודה שיתופית- מתיישבי מחניים 

10,000קיבוץ שמיר

10,000ישראכרט

B'NAI B'RITH LOGE HOLLANDIA8,519

6,000וארטיום (לידיה)קרלוב 

5,000קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

5,000כתר פלסטיק בעמ

5,000גליל קירור אגודה שיתופית חקלאית

5,000מועצה מקומית קצרין

ALLAN BLAU3,790

3,500בן אולון משה

28 מתוך 3עמוד 
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

1,941י"הסוכנות היהודית א

PEF1,891

1,400מ"עמיאל טורס בע

1,380קרייסברג פאולינה רוזה

1,200שורשים תוכניות מפגש

dr. konrad and mrs. buehler867

700קיבוץ גדות

644ער)חינוך לפסגות 

540ונורמן הרווי (איבון קטי)ליטוויק 

podolsky hudi387

300לוי זאב משה

376,811אוניברסיטת בן גוריון

142,795שרותי בריאות כללית

67,000מכבי שרותי בריאות

20,000ער) (2004)העמותה לאימונולוגיה 

MSD14,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

11,772קומפיוגן בעמ

9,725מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

9,500מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

9,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,500מ"מדיסון פארמה בע

9,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

9,500מ"דקסל בע

9,500מעבדות רפא

9,500טבע

7,766מ"דניאל ביוטק בע

7,700מ"בריסטול מאיירס בע

5,949אנקו שירותי מדע בעמ

Biolegend5,929

5,825אסיה-פפרוטק

5,000הסתדרות מדיצינית הדסה

3,850האוניברסיטה העברית- בית החולים הוטרינרי להוראה 

2,500מ"ש גל בע.ג

339,324אביב-אוניברסיטת תל

219,324.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

75,000מ"אורניה מקרקעין בע

45,000האיגוד הישראלי לקידום האדם

504,899ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

298,987מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

71,672מ"צמל יעקובסון בע

15,750מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

14,590קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

14,400מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

10,750קר'סי הלת-יי'ג

10,500מ'עמוס גזית בע

8,250מ"פרמיה ספיין בע

7,500מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

7,500פייזר

7,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

7,500מ"אלי לילי ישראל בע

7,500מ"שני טל שווק בע

7,500מ"בסטק בע

7,500מ"דקסל בע

MSD7,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

194,192א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

29,660מ"קובידיאן ישראל בע

29,243מ"מדיסון פארמה בע

28,226קר'סי הלת-יי'ג

15,407רוש פרמצבטיקה ישראל

10,447סימנס ישראל

10,064תרופארם

9,647מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,826טקדה ישראל בעמ

MSD7,488מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,140מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 
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6,546.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

6,039מ"נובו נורדיסק בע

5,145מרק סרונו

4,700מ"צמל יעקובסון בע

4,466מדטכניקה בעמ

4,000תוכנה ישראל בעמ.סי.אמ.בי

3,068מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,595מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

2,485מ" בע1996ניאופרם ישראל 

47,220בי ח רמות רמז פלימן

47,220ל יד לעזר לביח עש פלימן חיפה.ע.י

60,332ח איכילוב"בי

12,000מ"אבווי ביופארמה בע

8,000מ"מדיסון פארמה בע

7,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,000פייזר

5,000פאלאס אמריקה חברה לדיור

5,000מ"בריסטול מאיירס בע

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,500רוש פרמצבטיקה ישראל

MSD2,832מרק שארפ ודוהם ישראל 

745,644ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

PPD GLOBAL LIMTED98,901

89,539מ"קאטו ישראל בע

84,240מ"פרומדיקו בע

58,307מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

55,145טבע

49,981מ"קובידיאן ישראל מחקר כירורגי בע

40,162מ"מדיסון פארמה בע

36,706באייר ישראל

28,000מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

27,955מ"קוינטיילס ישראל בע

23,799מ"דין דיאגנוסטיקה בע

23,077סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

22,978מטרנה תעשיות שותפות

20,857בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

20,625המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות

14,121קר'סי הלת-יי'ג

14,000מ"אבווי ביופארמה בע

11,800מ"מדיקל מדיה בע. ש.י

8,000מ"פרמה קלינקל בע

5,675מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

3,912מ"נובו נורדיסק בע

3,000תפארת בית חם בעמ

2,864מ"אלסמד בע

2,000מ'עמוס גזית בע

2,031ח הרצפלד"בי

2,031מ"אבווי ביופארמה בע

652,315ח מאיר"בי

98,869קר'סי הלת-יי'ג

56,638מ"אבווי ביופארמה בע

48,713פייזר

43,300מ"קובידיאן ישראל בע

35,909רוש פרמצבטיקה ישראל

25,447מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

23,515.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

23,328באייר ישראל

23,065(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

20,502סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

20,144מעבדות רפא

18,953מ" בע1996ניאופרם ישראל 

17,005נקר אופטלמיק טכנולוגיס בעמ'ויז

16,101מ"מדיסון פארמה בע

13,778טבע
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13,624מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

A/S13,192קולופלסט 

11,056מ"סיסטמדיק בע

10,589מ"נוברטיס ישראל בע

10,079פרינג פרמצויטיקלס

8,668מ"מ בע.א.ר.י.ס

8,575מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

8,567מרק סרונו

7,834מדטכניקה בעמ

7,708מ"מדאקויפ בע-גאמידה

7,302מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,324אר קיור מדיקל

5,321מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,079מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

4,590מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,537מ"נובו נורדיסק בע

4,106זייסקו בעמ.י.ז

3,949מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,931מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,868דיסיאס מדיקל בעמ

3,300טקדה ישראל בעמ

3,205מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,000מ'עמוס גזית בע

2,896מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

2,283מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

1,977מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

1,898מ"צמל יעקובסון בע

590מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

113,930ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

19,000רוש פרמצבטיקה ישראל

16,435סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

11,748קר'סי הלת-יי'ג

MSD10,826מרק שארפ ודוהם ישראל 

10,074.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

8,497מ"קובידיאן ישראל בע

7,714באייר ישראל

6,500מ"ט בע.צ.כ

5,907מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,673מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

4,628מ"אבווי ביופארמה בע

2,789מ"מדיסון פארמה בע

2,730מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,410מ'עמוס גזית בע

60,000חיפה- בית חולים איטלקי 

58,000מ"חסך קופת חסכון לחינוך בע

2,000חברה לשירותי סיעוד בעמ- שי 

3,198בית חולים שלוותה

3,198רקיט בנקיזר

6,000ידידי המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה)בנפש חפצה 

2,500ורדי מרים

2,500סהר דניאל

1,000סעיד מלכה

137,500האגודה למלחמה בסרטן

99,200.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

17,100באייר ישראל

16,200(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,000מ"אלי לילי ישראל בע

109,550בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

81,000מ"נובו נורדיסק בע

20,000מ"קמהדע בע

3,450מ"גפן מדיקל בע

3,000מ" בע1987אגנטק 

2,100סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

384,400האוניברסיטה העברית בירושלים

251,400טבע
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60,000פייזר

43,000(ר"ע)חברים לרפואה 

25,000פארם-סופר

5,000מ"סיון טכנולוגיות מתקדמות בע

2,915,794הדסה

600,000שירותי רפואה ומכונים- הכליה

270,449מ"מדיסון פארמה בע

256,654.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

247,678מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

148,534טבע

147,912קר'סי הלת-יי'ג

123,926רוש פרמצבטיקה ישראל

120,321מ"קובידיאן ישראל בע

109,156(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

96,049פייזר

84,106מ"אבווי ביופארמה בע

49,207מ"ניאופרם השקעות בע

46,150באייר ישראל

45,314סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

44,162(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

41,735מ"בריסטול מאיירס בע

41,688מרק סרונו

36,500מעבדות רפא

31,054מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

MSD24,110מרק שארפ ודוהם ישראל 

ASAHI KASEI PHARMA AMERICA CORP22,572

21,772מ"גטר גרופ בע

19,820מ"לבנט טכנולוגיות בע

16,940מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

15,698מ"מ בע.א.ר.י.ס

14,986מ"כאהר מדיקל בע

14,877מדטכניקה בעמ

BOEHRINGER INGELHEIM13,971

13,740מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

13,420מ"סל קיור נוירוסאיינסס בע

13,320דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

13,200גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

12,265ביו בלסט פארמה בעמ

11,969קיורטק

10,997מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

10,835מ"אלי לילי ישראל בע

8,679מ"מגאפארם בע

8,289מ"נמדיקס בע'ג

7,152מ"נובו נורדיסק בע

6,938מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

6,579מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

6,203מ"בפקס בע

6,085מדטכניקה ארתופון

6,000פרינג פרמצויטיקלס

5,819מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,736לפידות מדיקל

5,371מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,000מ"דקסל בע

4,893אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

4,806מ"דובר מיכשור רפואי בע

4,680מדהוט בעמ

3,933טרדיס גת

3,246טקדה ישראל בעמ

3,107מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

3,000סי טי אס אוונטים ישראל בעמ

2,691תרופארם

2,500מעבדות זר בעמ

360,550הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

110,000(חלצ)קרן יוכבד ואברהם זוסמן כהן 

92,500מ"דקסל בע
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International Business Machines Corporation (IBM)77,840

60,000טבע

20,210מ"י פרמסיוטיקלס בע'טכנולוג. פי. טי

17,018חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

11,868 בעמ2001ביומטריקס ישראל 

5,000מ"בפקס בע

150סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

616,704חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

196,500מ"אבווי ביופארמה בע

98,624מ"מדיסון פארמה בע

87,740טבע

69,200מ"נוברטיס ישראל בע

66,644סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

45,622.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

42,374מרק סרונו

3,600ניאופרם בעמ

3,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

1,500מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

1,500מ"אוניפארם בע

400כמיטק

38,608ידידי בית חולים פוריה

15,608אלפא אומגא הנדסה בעמ

10,000מ"דנט בע-דיבי 

7,000מ"בוטיס ביומטריאלס ישראל בע

6,000אלפא ביו טכנולוגיות

98,300ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

88,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

4,000מ"טוטנאור בע

3,000מ"מקסימה מדיקל בע

1,800מ'עמוס גזית בע

900סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

600מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

917,085ידידי מרכז רפואי רבין

201,000טבע

131,960בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

116,910מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

73,915פייזר

52,500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

40,000קר'סי הלת-יי'ג

36,000מ"מדיסון פארמה בע

30,000מרק סרונו

30,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

25,000מעבדות רפא

25,000מ"אבווי ביופארמה בע

20,000רוש פרמצבטיקה ישראל

15,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

15,000דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

13,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

10,000זייסקו בעמ.י.ז

10,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

10,000מ"בריסטול מאיירס בע

8,800מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

8,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

7,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,000מ"פרמה בע-צמל ביו

5,000פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

4,000טרדיס גת

4,000נטיק אנליסיס בעמ'גליל ג- אי .י'ג.י'ג

3,000פרינג פרמצויטיקלס

3,000באייר ישראל

3,000מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

3,000מ"נמדיקס בע'ג

3,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,000מ"טק או פארם ליברה בע

1,000מ"בפקס בע

28 מתוך 8עמוד 



 מפורט לפי נתרם2015ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

594,489אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

357,903כלל ביטוח

123,000טבע

51,300מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

30,736מ"אורמד בע

15,000מ"לביטוח בע' שומרה חב

10,000מ"אלי לילי ישראל בע

3,000מ" בע1987אגנטק 

1,800מ"שירות ניטור כירורגי בע

1,000מ"שדמה סוכנות לביטוח בע

500דר וקספרס בעמ- דר וולף 

250מ"שווננפלד אורטופדיה בע

1,081,957מכבי שרותי בריאות

MSD119,200מרק שארפ ודוהם ישראל 

87,800סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

82,586.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

78,950מ"אלי לילי ישראל בע

62,490פייזר

55,500קר'סי הלת-יי'ג

50,450טבע

47,547טקדה ישראל בעמ

44,500מ"אבווי ביופארמה בע

43,619רוש פרמצבטיקה ישראל

31,330מ"נובו נורדיסק בע

27,140מעבדות רפא

23,600מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

22,607מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

19,850(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

19,750(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

15,000מנפאואר ישראל בעמ

15,000מ"לונדבק ישראל בע

14,500מ"אוניפארם בע

13,600מ"בריסטול מאיירס בע

12,000אסותאמרכזים רפואיים בעמ

11,497מ" בע1987אגנטק 

10,567מ"בע(2005)ניאופרם קיור

10,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

10,000מ"מדיאל מחקר בע

10,000כלל ביטוח

8,474קרן מכבי

8,000מ"מדיליין בע

7,708מרק סרונו

7,350מ"מגאפארם בע

7,080קרן שירות גריאטרי בעמ

7,057באייר ישראל

5,587איי. אבוט לבורטוריז אס

5,300מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

5,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

5,000שלו ובניו בעמ

5,000לייף בריאות בעמ- ניאו 

4,500חגי מכשור רפואי וסעודי

4,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

4,000בעמ (1993)אלטמן רוקחות טבעית 

3,500טטרהפארם

3,500מ"בן שמעון פלוריש בע

3,500דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

3,500לפידות מדיקל

3,500פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

CWT3,267)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,000הסכמה מד בעמ

3,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,000ער)קבוצת שכולו טוב 

3,000אר קיור מדיקל
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3,000דקסון בעמ

2,500טיפול צוות שיווק בעמ

1,500מ"מדיקוויפ בע. י.ע

1,500מ"טרייטק ביומד בע

1,500מ"קלינטיקה בי

A/S1,067קולופלסט 

967מ"מד פארמה בע-ביו

650מ"דרורת י מצקל בית מסחר לרפואות בע

600מ"י את א ברמן בע

600טבעונית מזור בעמ

600מטרנה

567כמיטק

500מ"פילטל פרמצביטקל בע

8,949מרכז לבריאות הנפש גהה

8,949מ"לונדבק ישראל בע

108,941מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

108,941עמותת ידיד בלב ונפש

730,510מרכז רפואי סורוקה

82,766קר'סי הלת-יי'ג

61,852מ"קובידיאן ישראל בע

55,447מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

48,183.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

39,999פייזר

38,747סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

36,201רוש פרמצבטיקה ישראל

31,649מ"נובו נורדיסק בע

22,634מ"לבנט טכנולוגיות בע

20,591מ"אבווי ביופארמה בע

19,670מ" בע1996ניאופרם ישראל 

17,063מ"מדיסון פארמה בע

15,165מ"בריסטול מאיירס בע

14,759מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

14,228מעבדות רפא

13,353מ" בע1987אגנטק 

12,368באייר ישראל

11,248לפידות מדיקל

11,170מ"בפקס בע

10,605טרדיס גת

9,451אופטימטה בעמ

8,700מ"סיסטמדיק בע

8,533מ"דין דיאגנוסטיקה בע

8,430מרק סרונו

8,376מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,813מ"ביומטריקס בע

7,717מ"ט בע.צ.כ

MSD7,456מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,573(ישראל)ראד לבורטוריס -ביו

6,449פרינג פרמצויטיקלס

6,202מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

5,448מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

5,284מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

4,277מ"צמל יעקובסון בע

4,229מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

3,964טבע

3,931מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,869מ"יק בע'פארמלוג

3,560מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3,383רפיד מדיקל בעמ

3,244(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,236מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,122מ'עמוס גזית בע

3,080מ"מ בע.א.ר.י.ס

2,840מ"ברסלויער בע

2,417מדטכניקה בעמ

2,200מ"מגאפארם בע
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2,011מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

1,969מ"מדיליין בע

1,851מ"לונדבק ישראל בע

1,803זייסקו בעמ.י.ז

1,394מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

749,788מרכז רפואי קפלן

93,735קר'סי הלת-יי'ג

81,080מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

43,584מ"קובידיאן ישראל בע

37,865מ"אבווי ביופארמה בע

37,601רוש פרמצבטיקה ישראל

37,341.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

34,200מ" בע1996ניאופרם ישראל 

30,331(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

28,452מ"מדיסון פארמה בע

26,040מ"לבנט טכנולוגיות בע

19,830מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

19,750מ"מדאקויפ בע-גאמידה

17,626מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

15,396פייזר

15,091מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

14,567מדטכניקה בעמ

MSD12,850מרק שארפ ודוהם ישראל 

11,414מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

10,774טבע

10,746מ"מ בע.א.ר.י.ס

10,532סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

10,270באייר ישראל

10,126מ"בריסטול מאיירס בע

8,362מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

8,000מ"מגאפארם בע

6,630מ"נובו נורדיסק בע

6,058 מ"בע מדיקל אוריאל

6,000מ"לונדבק ישראל בע

5,736מרק סרונו

5,583מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

5,190מדטכניקה ארתופון

4,833מ"גטר גרופ בע

4,180מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

4,000מ"פרמה בע-צמל ביו

3,927מ"ביובו טכנולוגיות בע

3,571מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,518לפידות מדיקל

3,300תרופארם

3,300מ"בפקס בע

3,250טקדה ישראל בעמ

3,000ארדון ציוד רפואי בעמ

3,000מעבדות רפא

3,000מ"טק או פארם ליברה בע

2,918אר קיור מדיקל

2,762מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,689בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,547 מ"בע די בי סיגמא

2,512מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,000דיאסורין בעמ

1,992מטרנה

1,908מ"קמהדע בע

1,873מ'עמוס גזית בע

1,650מ" בע1987אגנטק 

1,650מ"אלי לילי ישראל בע

1,100מ"ש גל בע.ג

548פרינג פרמצויטיקלס

1,949,577מרכז רפואי רבין

254,500קר'סי הלת-יי'ג

194,245.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי
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110,651רוש פרמצבטיקה ישראל

82,762מ"אבווי ביופארמה בע

81,518מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

68,855פייזר

64,290(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

58,231טבע

54,766מ"מדיסון פארמה בע

53,833באייר ישראל

41,661מ"מדאקויפ בע-גאמידה

37,783מ"קובידיאן ישראל בע

37,542מ"נובו נורדיסק בע

36,712מ"בריסטול מאיירס בע

35,501מ" בע1996ניאופרם ישראל 

35,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

33,783מעבדות רפא

32,194מרק סרונו

31,555מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

26,618סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD26,557מרק שארפ ודוהם ישראל 

26,183מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

25,308מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

24,511מ"בפקס בע

24,436פרינג פרמצויטיקלס

22,956מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

21,781מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

20,698מ"אלסמד בע

20,644לפידות מדיקל

19,714מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

18,504מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

18,434מ'עמוס גזית בע

18,180מדיוי תראפיוטיק בעמ

16,398מ"דובר מיכשור רפואי בע

16,263מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

15,698מיקרומדיק טכנולוגיות בעמ

14,724מ"לבנט טכנולוגיות בע

13,341מ"גטר גרופ בע

12,971מ"ביומטריקס בע

12,791זייסקו בעמ.י.ז

12,625מדטכניקה בעמ

12,282מ"סלע מדיקל בע

11,800או בי כלים בעמ

11,583תרופארם

10,757מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

10,323טקדה ישראל בעמ

10,005מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

8,992מ"גיל מדיקל בע.י

8,969מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

8,227מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

7,239מ"צמל יעקובסון בע

7,095טרדיס גת

6,872מ"מגאפארם בע

6,476מ"פרמה בע-צמל ביו

5,300מ"בע (1976 )זר הייטק

5,000מ"מ בע.א.ר.י.ס

A/S4,667קולופלסט 

4,641מ"שני טל שווק בע

4,013מ"מטי ציוד רפואי בע

3,900מדהוט בעמ

3,705מ"מדוק בע

3,210מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

3,130פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

2,852מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

3M2,648ישראל 

2,510מ"גפן מדיקל בע

2,056אלפא אומגא הנדסה בעמ
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2,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

1,582קומטק נהול קונגרסים בעמ

1,526רוסטה גינומיקס בעמ

1,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

971,804מרכז רפואי שערי צדק

141,193מ"קובידיאן ישראל בע

112,329קר'סי הלת-יי'ג

94,600(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

70,401מ"אבווי ביופארמה בע

49,425מ"מדיסון פארמה בע

36,603לפידות מדיקל

36,300רוש פרמצבטיקה ישראל

33,760מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

33,631טבע

33,293מ"נוברטיס ישראל בע

26,532מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

26,000אגודת תסמונת פראדר ווילי בישראל

20,276.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

15,570מדטכניקה בעמ

13,669מרק סרונו

12,862מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

12,672פייזר

12,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

11,600פרינג פרמצויטיקלס

10,500מ"בפקס בע

10,344מ" בע1996ניאופרם ישראל 

10,141מ"לבנט טכנולוגיות בע

10,000סימנס ישראל

10,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

9,375מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,707מ"גטר גרופ בע

8,207מ"מגאפארם בע

8,000מ"בסטק בע

MSD7,082מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,990 מ"בע די בי סיגמא

5,792מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

5,320באייר ישראל

5,000רקיט בנקיזר

5,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

5,000פלוריסטם בעמ

5,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

4,249טרדיס גת

4,013טקדה ישראל בעמ

4,000מ" בע1987אגנטק 

4,000ט תעשיות כימיות בעמ.צ.כ

4,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,400מעבדות רפא

3,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

3,000נוירוטק בעמ

3,000מ"טרייטק ביומד בע

2,500מ"גפן מדיקל בע

2,500המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

2,391מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,000ל תעשיות רפואיות.מ.צ

2,000אסיא טכנולוגיות בעמ

2,000דיאגנוסטיקה בעמ- טאיקו 

1,577מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,000מדיקיור טכנולוגיות בעמ

383,921מרכז שניידר לרפואת ילדים

94,104מ"נובו נורדיסק בע

32,303מ"מדיסון פארמה בע

23,171.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

22,937מ"מדאקויפ בע-גאמידה

18,840מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

18,443מ"בע(2005)ניאופרם קיור
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17,312פייזר

15,404מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

13,308מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

13,240סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,800מ"אבווי ביופארמה בע

12,419מ"בפקס בע

11,352מ"קובידיאן ישראל בע

11,119אדוונסמד בעמ

10,589מטרנה

7,993טבע

6,898טקדה ישראל בעמ

5,886בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

5,785לפידות מדיקל

5,522מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,000פרינג פרמצויטיקלס

4,490מ" בע1987אגנטק 

4,278מ"מגאפארם בע

3,400מעבדות רפא

2,438טרדיס גת

2,149אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי. א.י

1,741מ"פרמה בע-צמל ביו

1,000מ"ט בע.צ.כ

65,900לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

50,000רקיט בנקיזר

MSD15,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

500א"אוניברסיטת ת

400עוזר גרינשפן

156,153נאמני מרכז שניידר

23,000מ"מדיסון פארמה בע

22,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

19,000מ"נובו נורדיסק בע

12,000מ"אלי לילי ישראל בע

11,392סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

11,000קר'סי הלת-יי'ג

10,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

10,000מ"גפן מדיקל בע

9,600טבע

8,600מ"לבנט טכנולוגיות בע

5,761ארדון ציוד רפואי בעמ

5,000מ"ט בע.צ.כ

4,000מ"מגאפארם בע

2,400מטרנה

2,400מ"אבווי ביופארמה בע

484,483ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

200,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

198,200.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

45,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

26,500רוש פרמצבטיקה ישראל

14,783קר'סי הלת-יי'ג

39,250עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

11,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

5,000פרינג פרמצויטיקלס

4,000מרק סרונו

3,500מ"אלי לילי ישראל בע

3,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

3,000מדטכניקה בעמ

2,750מ" בע1987אגנטק 

2,500מ"ט בע.צ.כ

2,000מ"נובו נורדיסק בע

2,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

24,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

24,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

592,039עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

140,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

50,000מ"מדיסון פארמה בע
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Reuben Brothers Foundation40,180

30,000מ"אפק נפט וגז בע

14,259טבע

12,600בעמ (1994)מדטכניקה החזקות 

11,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

10,500הפניקס השקעות ופיננסים בעמ

10,000דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

10,000מלונות פתאל בעמ

10,000בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

10,000פוקס

10,000לפידות ניהול תיקי השקעות בעמ- ילין 

9,000אליקים בן ארי בעמ

9,000לפידות מדיקל

9,000מ"אבווי ביופארמה בע

9,000בנק לאומי לישראל

7,200שפונדר יהושע בניה והשקעות בעמ

7,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

6,000'הורורביץ ושות

6,000לאומי קארד בעמ

6,000ן בעמ"ן נכסים יועצי נדל.א.מ

6,000בית בלב בעמ

6,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

5,600עורכי דין' , תדמור ושות

5,000פולסי בעמ

5,000(ורד )דרנגר אברהם 

5,000מימונית בעמ. ש.א

5,000דניה סיבוס בעמ

MSD5,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,000יהושע טי בי דבליו איי פרסום ושיווק

4,000מ"לונדבק ישראל בע

4,000פי אחזקות בעמ.אם.סי.יי'ג

3,600ל שירותים.א.ר.ש

3,600מ"אוניפארם בע

3,600(רואי חשבון)ברייטמן אלמגור זוהר 

3,600היל לב חזה וכלי דם בעמ- קרדיו 

3,600מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,600חברה למכוניות ומשאיות בעמ- מאיר 

3,600מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,600כתר פלסטיק בעמ

3,600כרטיסי אשראי לישראל בעמ

3,000פלג ניל בעמ

3,000בעמ (1999)כנען סופר סוכנויות לביטוח 

3,000מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

3,000סומך חייקין

2,500ש יהודה ליאון רקנאטי"ע- קרן יהל 

2,000אגודת ביקור חולים- רפואה וישועה 

2,000פלאפון תקשורת בעמ

2,000רשת מועדוני כושר, אקטיב פרו הדר יוסף-גו

2,000אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני בעמ

2,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,000הינומה

2,000מ'עמוס גזית בע

2,000כהן מיתר רוית

2,000דיאסורין בעמ

2,000ניר עבודות הנדסה ובנין בעמ-ברוש

2,000וואן שילוב מערכות בעמ

2,000באר טוביה בעמ. אמ.פי.אי

2,000מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2,000קוטסיל בעמ

2,000עורכי דין' , זמיר ושות, שפיגלמן

2,000יעוץ ובטחון בעמ- וולקן עוצמה 

2,000יובלים השקעות ונכסים בעמ. ב.א

2,000שרון רינה

2,000סופטוב מערכות רפואיות בעמ

2,000תרו תעשיה רוקחית בעמ
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2,000מ"בפקס בע

2,000סלוצקי אפיקי תקשורת בעמ

1,800בעמ (2007)הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות 

1,800בעמ (צפון)בריטיש ישראל הייטק 

1,800המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השדרה בעמ-אשכנזי אלי

1,800דניאלי בסביבה בעמ

1,800מ"מכבידנט בע

1,800לאווי קטי

1,500רוח משה

1,500סביון דיאגנוסטיקה בעמ

1,000כנפי לילי

1,000(קלייר)' בס טיירי סרג'ג

1,000אסרף יוסף

1,000יעוץ והשקעות בעמ - 17סער 

1,000(דבורה )מלניק אריה 

1,000פרסיס טכנולוגיה בעמ

430,552עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

85,000קרן מגי

69,750מ"אבווי ביופארמה בע

56,000ניאופארם ציוד רפואי בעמ

52,725טבע

37,167קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

25,786(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

21,800מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,000בנק הפועלים

18,000בנק דיסקונט

10,275פלאפון תקשורת בעמ

10,000בנק לאומי לישראל

9,000סי פי אם

6,499פייזר

5,000דיון מדיקל דיווייסס בעמ

2,000בנק אגוד לישראל

1,000מ"דקסל בע

550סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

1,792,236קופת חולים לאומית

253,866מ"נובו נורדיסק בע

144,500רוש פרמצבטיקה ישראל

132,780בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

86,720סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD86,450מרק שארפ ודוהם ישראל 

73,000מ"אבווי ביופארמה בע

71,500מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

68,336טבע

61,250פייזר

60,000קר'סי הלת-יי'ג

54,100מ"אלי לילי ישראל בע

50,770(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

44,574מ"מדיסון פארמה בע

41,500מרק סרונו

41,000מ"בריסטול מאיירס בע

40,000מעבדות רפא

34,600באייר ישראל

33,000מ"לונדבק ישראל בע

31,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

30,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

28,880מ"בן שמעון פלוריש בע

27,200רקיט בנקיזר

24,700(NCH)נוברטיס 

24,500(חברה למסחר)תרימה 

23,700מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

23,000סופהרב

21,900טעם טבע אלטמן שותפות כללית

21,500טקדה ישראל בעמ

19,000מ"דקסל בע

13,000מ"יק בע'פארמלוג
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12,500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

12,200טטרהפארם

10,000רקח תעשיה פרמצבטית בעמ

9,500שיקום ורפואה בעמ- נגיש 

8,040מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,500מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

6,500מ"גפן מדיקל בע

6,500(סנסי טבע)ברטה סיאנוב 

6,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

6,000דיטקס

5,500אלול שירותי עזר רפואיים בעמ

5,000פרינג פרמצויטיקלס

A/S4,200קולופלסט 

4,000בעמ' פיינגרש ושות.מ

4,000מורז

3,500סטארקיסט פודור בעמ

3,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,640אר קיור מדיקל

2,000מ"מד פארמה בע-ביו

19972,000נאופרם ציוד רפואי 

1,500מ" בע1987אגנטק 

1,380מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

1,050מ"פילטל פרמצביטקל בע

1,000מ"מגאפארם בע

900ר פישר בעמ"חברת ד

577,713קמר המרכז הרפואי בני ציון

242,924מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

34,408מ"אבווי ביופארמה בע

31,457קר'סי הלת-יי'ג

30,088מ"נוברטיס ישראל בע

30,061מ"קובידיאן ישראל בע

27,551.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

22,568רוש פרמצבטיקה ישראל

17,995סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

17,880מ"אורודיון מדיקל בע

15,727טרדיס גת

12,387מרק סרונו

12,190מ"מדיסון פארמה בע

11,790(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,000מ" בע1972טחנת קמח יפו 

8,000מ"דקסל בע

7,882מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

5,488מ'עמוס גזית בע

5,261באייר ישראל

4,982מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,718.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

4,284מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,234טקדה ישראל בעמ

3,000מדטכניקה ארתופון

2,756מ"בפקס בע

2,732מ" בע1987אגנטק 

2,500מ"מגאפארם בע

2,500מ"מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע-מהלב

2,350מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1,300ש.י"קרן ילדים שלנו 

1,300טבע

663,025קרן מחקרים וולפסון

85,755מ"קובידיאן ישראל בע

60,383קר'סי הלת-יי'ג

48,260מ"אבווי ביופארמה בע

nestle37,366

34,460באייר ישראל

31,952.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

29,000רוש פרמצבטיקה ישראל

28,696מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן
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25,094סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

24,404מרק סרונו

24,276מ"מדיסון פארמה בע

18,704מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

17,000בנק יהב

15,421פייזר

12,988מ"אורתו ספייס בע

12,147מ" בע1996ניאופרם ישראל 

11,063(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,552מ"בריסטול מאיירס בע

9,406מ"בפקס בע

9,000פרינג פרמצויטיקלס

8,230מ"פרמה קלינקל בע

7,278מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,723זייסקו בעמ.י.ז

MSD6,415מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,350תרופארם

6,290טרדיס גת

6,062מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

6,000מ"ט בע.צ.כ

5,516מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,200מ"מגאפארם בע

5,088מ"נובו נורדיסק בע

5,000מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ

5,000מעבדות רפא

4,557טקדה ישראל בעמ

3,900דיקסילנג בעמ

3,870מ"שני טל שווק בע

3,835מ" בע1987אגנטק 

3,591מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,401מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,150 מ"בע די בי סיגמא

3,084מ"אינווסט אימפקס בע

2,975מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

2,887מ"גיל מדיקל בע.י

2,696מ"מדיליין בע

4,261,917קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,501,900ער)הקרן לידידות

1,168,500מ"אי השקעות בע.אס.בי.די

390,120קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

250,000קאהן הנס גוהוד

200,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

154,320סוסן עידו

100,000מ"י השקעות בע.נ.ש.ד

100,000קרן פלינור

100,000הנרי קונקייר

50,000קרן אהרון גוטוירט

40,000מ"חברת דואר ישראל בע

20,060י"הסוכנות היהודית א

20,000מועצה מקומית זכרון יעקב

18,891קר'סי הלת-יי'ג

15,000קראוס יורם

12,500רוש פרמצבטיקה ישראל

12,021.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,000ער)קרן אברהם בצלאל 

10,000אפריקה ישראל מגורים בע מ

10,000מ"בר תחזוקה בע.מ

9,575מ"מדיסון פארמה בע

8,697מ"אבווי ביופארמה בע

7,752מ"פרמה קלינקל בע

6,753מרק סרונו

6,696טקדה ישראל בעמ

6,204מדטכניקה בעמ

5,200מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,000מ"דקסל בע
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3,672מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,500לפידות מדיקל

3,167מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

2,500טרדיס גת

2,210באייר ישראל

2,179מ"בפקס בע

CWT2,000)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,000מ"סינוגה מדיקל בע

1,500מ"ט בע.צ.כ

9,295,997קרן מחקרים רפואיים ברזילי

3,533,895קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust1,961,500

United israel appeal948,793

FUNDACION ADAR770,000

Lily Safra Hope Foundation671,800

Jewish United Fund of Metropolitan Chicago596,761

200,000עיזבון המנוח סטינובר מטי גרונט

58,411קר'סי הלת-יי'ג

40,000רי'דר חסן פח

THE ROYAL THAI EMBASSY38,680

36,100קרן אשקלון

27,042מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

26,650מ"בפקס בע

26,522סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

25,383מ"קובידיאן ישראל בע

23,797.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

23,427פייזר

22,890פייז חננאל

22,640טבע

21,621מ"אבווי ביופארמה בע

MSD17,222מרק שארפ ודוהם ישראל 

16,500מ"בריסטול מאיירס בע

14,989מ"מדיסון פארמה בע

14,500רוש פרמצבטיקה ישראל

13,532טרדיס גת

12,338באייר ישראל

12,000בנק לאומי לישראל

11,505אוניברסיטת בן גוריון

celyad10,804

10,249(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,093מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

10,000ריאלטי פאנד השקעות שותפות מוגבלת

9,668תרופארם

8,827מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

Stichting Verpleegkundigen6,678

6,317מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,614מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,174מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

5,000ער)קרית גת - תקוות שמיים 

4,551מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

4,376מרק סרונו

3,783מ"צמל יעקובסון בע

3,525מ"לבנט טכנולוגיות בע

2,840מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

178,951קרן מחקרים רפואיים פוריה

58,696מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

17,939.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

13,658באייר ישראל

12,750קר'סי הלת-יי'ג

10,704מ"שיווק כל מלניום בע.ש

10,560טבע

6,910מ"אבווי ביופארמה בע

5,798מ"סיסטמדיק בע

5,756מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,227מ"אינווסט אימפקס בע
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5,000מ"דקסל בע

4,000מ"זוטל בע

3,715מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,697מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,000מעבדות רפא

2,348בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,139מ"מגאפארם בע

1,800מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

1,682מ"קובידיאן ישראל בע

1,506רוש פרמצבטיקה ישראל

1,066תרופארם

1,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

1,220,599קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

505,235המגבית המאוחדת לישראל). יוניטד ישראל אפיל אנק

Fondation Anber169,246

Friends of Ziv Medical Center88,689

pfarrei ebikon79,688

60,000כרמלה אורן

50,000קרן אהרון גוטוירט

45,161קר'סי הלת-יי'ג

THE ROYAL THAI EMBASSY39,250

30,839יד הנדיב

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc18,315

14,754מ"מדיסון פארמה בע

11,974שרותי ניהול)אדלר פיטר ווילים 

10,000מ"ריס בע'ם ג'ניג

9,077.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

8,957מ"אבווי ביופארמה בע

7,979מרק סרונו

7,180מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

IRENE KURER6,005

5,790טבע

5,765באייר ישראל

5,347מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

5,000מ"דקסל בע

Middle East PEACE Forum4,825

4,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

Alex weiss3,925

3,537פייזר

3,442מ"בריסטול מאיירס בע

3,102פרינג פרמצויטיקלס

2,760סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

2,500מ'עמוס גזית בע

2,114טרדיס גת

maasay yahdav1,913

titus alpiger1,197

American Jewish Committee1,132

1,000עמאר סוהאד

900מ סיפן"בע. ק.י ש'ניו טכנולוג

3,878,992קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

512,574.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

452,463פייזר

423,321קר'סי הלת-יי'ג

262,818מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

191,409מרק סרונו

167,887מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

152,666מ"אבווי ביופארמה בע

MSD128,806מרק שארפ ודוהם ישראל 

117,834רוש פרמצבטיקה ישראל

98,489מ"מדיסון פארמה בע

75,704מ"קובידיאן ישראל בע

59,961(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

57,776מ"בריסטול מאיירס בע

55,647טבע

52,876מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע
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44,733מ"מדאקויפ בע-גאמידה

43,541באייר ישראל

38,492מ"מדוק בע

36,191מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

34,711מ"נובו נורדיסק בע

33,461מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

32,161מעבדות רפא

SHIRE GLOBAL FINANCE30,864

29,632מ"לבנט טכנולוגיות בע

MAXIMICE29,070

26,314מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

25,888מ"בפקס בע

25,262מ"מגאפארם בע

23,441פיליפס מדיקל סיסטמס בעמ

23,073מ"צמל יעקובסון בע

22,980מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

18,793טקדה ישראל בעמ

18,136מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

18,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

ECNP RESEARCH17,535

15,714ישראל בעמ' ריסרץ.סי.אן.איי

15,316מ"אילקס מדיקל בע

Pharming Technologies B.V14,717

14,041מ"סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

14,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

14,000מ"דקסל בע

13,976מטרנה

13,339טרדיס גת

13,261מדהוט בעמ

12,818מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

12,000מ"לקידום בע' סער פרומרקט סוכ

12,000פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

12,000מ"כמיפל בע

12,000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

11,214סימנס ישראל

11,131מ"אלסמד בע

11,000מ"מאמי קר בע

10,100תרופארם

10,000(דיזנהאוז)סי מרכז נסיעות עסקי בעמ .טי.בי

9,483מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,193כמיטק

8,950מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

8,291נמדיקס'ג

8,000במבלרייד בעמ

8,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

7,911מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

7,907מ"דובר מיכשור רפואי בע

7,541פרינג פרמצויטיקלס

7,511מ"מעבדות חי בע

7,152מ"מ בע.א.ר.י.ס

7,000ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

6,305בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

CWT6,213)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

6,151מ"אלי לילי ישראל בע

6,000אלקוברה

6,000אופז דנה

6,000אייץ בעמ.אס.אן

6,000מ"מיקרומרקט בע

5,597מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

5,594רקיט בנקיזר

5,500פרוטליקס

5,464לפידות מדיקל

5,445איי פארמה בעמ.בי.אמ

A/S5,005קולופלסט 

5,000מ"טרימקו בע
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5,000סטרייד אורטופדיה

5,000מ"טאיגון מדיקל בע

5,000יעד אורטופדיה מתקדמת

5,000מ"דניאל ביוטק בע

5,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

4,803מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

BRAINLAB4,770

4,099מ"ברסלויער בע

4,000מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

3,990מ" בע1987אגנטק 

3,873מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

3,693מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

3,500מ"פרמה בע-צמל ביו

3,450מ"בע' מדיטצ

EUSA PHARMA3,406

3,355מ"גטר גרופ בע

3,204מ"גיל מדיקל בע.י

3,000היי ביז בעמ

( FIT STEP PRO SPORT LTD) 2,500דניאל עוז עזרא

505,442קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

85,368קר'סי הלת-יי'ג

34,848מ"מדיסון פארמה בע

25,998סימנס ישראל

24,422מ"מדאקויפ בע-גאמידה

23,693מרק סרונו

23,400מ"אקסלנז ביוסיינס בע

21,787.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

19,852מ"אבווי ביופארמה בע

19,489מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

19,095מ"מד בע-גטר ביו

19,069סי פי אם

17,165טבע

14,841מ" בע1996ניאופרם ישראל 

14,378מ"בריסטול מאיירס בע

12,575רוש פרמצבטיקה ישראל

12,431פייזר

11,703מ"קובידיאן ישראל בע

9,450סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD8,709מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,833מ"טראקואט בע

6,218באייר ישראל

5,558מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,000ההסתדרות הרפואית בישראל

5,000מעבדות רפא

4,899מ"צמל יעקובסון בע

4,809מ'עמוס גזית בע

4,594טרדיס גת

4,459תרופארם

4,200מ"נובו נורדיסק בע

4,052מ"בפקס בע

3,929מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,363מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,300מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

CWT2,435)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,313מ"לונדבק ישראל בע

2,305מ" בע1987אגנטק 

2,294מ"גיל מדיקל בע.י

2,139מ"מגאפארם בע

1,945מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,930מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,731בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,564טקדה ישראל בעמ

1,299ל"חברת שח

1,184,221וי.די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

Friends of DVI Jerusalem573,646
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Canadian Friends of Dental Volunteers for Israel182,361

75,000יד הנדיב

73,215קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc65,671

Myisrael62,376

50,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

40,000טבע

17,391י"הסוכנות היהודית א

Alpha Omega London15,512

12,350.אינק, אופריישן בלסינג ישראל

10,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

American Support for Israel3,826

2,000אשרי אברהם משה

873מ"טוטנאור בע

966,688שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

360,000קרן מגי

186,000עירית אשקלון

UJA FEDERATION OF NEW YORK100,789

100,000אור ברזילי חברה לביצוע עבודות. מ.ג

50,000(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

50,000קרן אהרון גוטוירט

43,251נאומן

PEF31,005

18,800נינה ויינר

12,000בנק לאומי לישראל

4,000ר חברה לבניין ולהשקעות בעמ.ו.ס.ד

3,000מארק אייבלס

2,500מילניום שרותים ולוגיסטיקה בעמ

2,343אלברט בזל

1,000אביבה יצחקי

1,000לוי יחזקאל

1,000לימור שיימן

751,045שירותי בריאות כללית

117,551.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

81,606פייזר

70,335סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

52,724מ"נובו נורדיסק בע

MSD40,542מרק שארפ ודוהם ישראל 

40,000בעמ (טי .סי.אנ)נטליין טכנולוגיות תקשורת 

31,370מ"אלי לילי ישראל בע

30,837ויו בעמ-ביו

29,400רוש פרמצבטיקה ישראל

28,300מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

27,515מ"אבווי ביופארמה בע

23,500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

22,827טבע

21,780מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

13,500מעבדות רפא

12,757מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

12,603באייר ישראל

12,565(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

12,500אגודה למלחמה בסרטן

10,000אבת בעמ'ת.א

10,000ליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישראל

9,006קר'סי הלת-יי'ג

6,215טקדה ישראל בעמ

5,000רקיט בנקיזר

5,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

4,800מרק סרונו

2,785מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,500(NCH)נוברטיס 

2,200מ"יק בע'פארמלוג

2,178פרינג פרמצויטיקלס

2,149מ"מדיסון פארמה בע

2,000ויטמד תעשיות
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2,000מ"פרמה בע-צמל ביו

1,000מ"טרייטק ביומד בע

1,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

1,000מ" בע1987אגנטק 

586,905העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

104,628קר'סי הלת-יי'ג

41,664.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

28,985מ"מדיסון פארמה בע

28,460מ"קובידיאן ישראל בע

26,525מ"אבווי ביופארמה בע

24,961פייזר

24,853מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

21,240מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

21,009סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

20,877מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,310תרופארם

16,894פרינג פרמצויטיקלס

14,205מ"צמל יעקובסון בע

13,607(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

11,863מ"נוברטיס ישראל בע

10,158מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

9,842מדוגר מכשור רפואי

9,785מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

9,033מ"לבנט טכנולוגיות בע

9,000רוש פרמצבטיקה ישראל

8,568מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,391מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,841איי טכנולוגיות רפואיות בעמ.י'מוטוס ג

6,760מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

6,604מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

6,089מ"בריסטול מאיירס בע

5,411מ'עמוס גזית בע

5,339מ"סלע מדיקל בע

5,148טקדה ישראל בעמ

5,080באייר ישראל

4,846מ"בפקס בע

4,623מדטכניקה בעמ

4,220קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

4,079מ"מדיליין בע

3,980לפידות מדיקל

3,059מרק סרונו

2,945מ"מדוק בע

2,760מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

MSD2,681מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,587מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,436מדיספק

2,241מ"אורתו ספייס בע

2,139מ"מגאפארם בע

2,000מ"שני טל שווק בע

1,950תרו תעשיה רוקחית בעמ

1,886מ"מ בע.א.ר.י.ס

1,871טבע

1,546מ"נובו נורדיסק בע

1,376בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

550מ"טק או פארם ליברה בע

433,783כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

161,592קר'סי הלת-יי'ג

32,374מ"קובידיאן ישראל בע

30,000מעבדות רפא

28,574מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

24,741רוש פרמצבטיקה ישראל

18,339מ"אבווי ביופארמה בע

17,367מרק סרונו

15,678מ"בריסטול מאיירס בע

15,645.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

28 מתוך 24עמוד 



 מפורט לפי נתרם2015ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

11,882לפידות מדיקל

11,176פייזר

10,240מ"לבנט טכנולוגיות בע

9,330(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,360מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,194באייר ישראל

6,459תרופארם

5,090מ"מדיסון פארמה בע

5,000מ"סלע מדיקל בע

3,943מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

2,800פרינג פרמצויטיקלס

2,215מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

2,034סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

750מ"שני טל שווק בע

633,567ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

131,380מ"קובידיאן ישראל בע

39,051י"הסוכנות היהודית א

38,739קר'סי הלת-יי'ג

35,493מ"שיווק כל מלניום בע.ש

31,413רוש פרמצבטיקה ישראל

30,000לפידות מדיקל

27,636ההסתדרות הרפואית בישראל

23,297פייזר

20,810מ"צמל יעקובסון בע

19,522מ"מדיסון פארמה בע

16,810סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

14,773מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

13,900לשכת בריאות מחוז צפון

12,853מ"אילקס מדיקל בע

12,642מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

10,500העמותה לקידום סיעוד קרדאלי וטיפול נ בישראל

10,220עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

10,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

9,895י"קרן רש

9,480מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

9,400.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

MSD8,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,750מדטכניקה בעמ

7,013באייר ישראל

6,000פרו דומו השקעות בעמ

5,856מ"מגאפארם בע

5,000מ"דקסל בע

5,000מ"סנו פרופשיונל בע

4,989מ"גטר גרופ בע

4,218מ"אבווי ביופארמה בע

jewish federation of lehigh valley(Allentown)4,062

4,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

3,886סטרייד אורטופדיה

3,825מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,750מ"טאיגון מדיקל בע

3,600מ"שני טל שווק בע

3,500מ"סלע מדיקל בע

3,000מעבדות רפא

2,954מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,850מ"בפקס בע

2,500האגודה לתכנון ולפתוח שרותים,אשל

2,500מ"אלי לילי ישראל בע

2,500בעמ (1987)קצב מוצרי גומי טכניים 

2,500כמיטק

2,500מ'עמוס גזית בע

1,640,873ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

171,875רוש פרמצבטיקה ישראל

131,538מ"קובידיאן ישראל בע
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115,189(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

112,392.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

92,349מ"אבווי ביופארמה בע

82,920קר'סי הלת-יי'ג

78,568מ"מדיסון פארמה בע

68,940מדינול קובי ריכטר

60,921פייזר

MSD59,854מרק שארפ ודוהם ישראל 

55,589מ" בע1996ניאופרם ישראל 

52,938מרק סרונו

42,959(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

40,962טבע

40,459באייר ישראל

40,127סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

31,666מ'עמוס גזית בע

30,468מ"בריסטול מאיירס בע

22,179מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,993מ"מ בע.א.ר.י.ס

17,582טרדיס גת

17,331מ"נובו נורדיסק בע

17,142ספקטרוסנס בעמ

14,004מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

13,891מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

13,599מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

13,200מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

12,401מעבדות רפא

10,375מ"לבנט טכנולוגיות בע

8,857פרינג פרמצויטיקלס

8,445מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ

8,342מדטכניקה בעמ

7,412תרופארם

7,352מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,010מ"מדוק בע

6,879אמורפיקל בעמ

6,290מ"גטר גרופ בע

6,209.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

6,064מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

6,050מ"מדאקויפ בע-גאמידה

5,996מ"דובר מיכשור רפואי בע

5,850איי פארמה בעמ.בי.אמ

5,438בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

5,132מ"מטי ציוד רפואי בע

5,022מ"אורתו ספייס בע

4,659דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

4,304מדוגר מכשור רפואי

4,082מ" בע1987אגנטק 

4,008מ"פרמה בע-צמל ביו

3,883וויו בעמ. איי . י 'ג

3,869קרבופיקס אורתופדיקס בעמ

3,800מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

3,505מ"בפקס בע

3,056בעמ (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

Medical College of Wisconsin3,010

2,757מ"מדיליין בע

2,174מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,139מ"מגאפארם בע

2,022מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

1,850ביו טים טכנולוגיות בעמ

1,500טעם טבע אלטמן שותפות כללית

1,496ביוטרוניק ישראל בעמ

1,830,841ם"תאגיד הבריאות רמב

243,817קר'סי הלת-יי'ג

180,753מ"קובידיאן ישראל בע

122,858רוש פרמצבטיקה ישראל

79,407מ"מדיסון פארמה בע

28 מתוך 26עמוד 
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75,781מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

64,864מרק סרונו

62,246מ"אבווי ביופארמה בע

58,899טבע

57,965מעבדות רפא

56,750מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

51,482סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

42,703מ" בע1996ניאופרם ישראל 

MSD38,262מרק שארפ ודוהם ישראל 

38,057באייר ישראל

37,743מ"נוברטיס ישראל בע

34,352תרופארם

33,634מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

31,129מ"בפקס בע

29,487פייזר

26,629(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

24,202מ"בריסטול מאיירס בע

24,038.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

21,324טרגט כנסים בעמ

18,342מ'עמוס גזית בע

18,051מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

17,862מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

14,808מ"מגאפארם בע

14,613מ"מד בע-גטר ביו

14,417מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

14,366קרדיוגארד

14,310דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

12,843מ"דובר מיכשור רפואי בע

11,850טרדיס גת

10,640מ"לבנט טכנולוגיות בע

10,000השאם בניה גבוהה בעמ

10,000צרפתי שמעון בעמ

10,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,782טקדה ישראל בעמ

9,705מ"נובו נורדיסק בע

9,631בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

9,501אדוונסמד בעמ

8,055מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

7,903אינסייטק בעמ

7,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

7,439אודיוקליניקה נטלי מדטכניקה בעמ

6,971פרוטליקס

6,452מטרנה

A/S5,900קולופלסט 

5,890מ"מדיוונד בע

5,850איי פארמה בעמ.בי.אמ

5,750הוספיטק הנשמה בעמ

5,247מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,216יעוץ ולוגיסטיקה בעמ (ישראל)מיטרלי גרופ 

5,194מ"סלע מדיקל בע

5,000זייסקו בעמ.י.ז

5,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

5,000רקיט בנקיזר

5,000בעמ (1974) (1975)דוכי יבוא ושיווק . מ

5,000בנק יהב

4,088מ"ש עמית מדיקל בע.א

4,000דאיו טכנולוגיות בעמ

4,000חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ-יגב

4,000 מ"בע די בי סיגמא

4,000סאיקי מדיקל בעמ

3,870מ"שני טל שווק בע

3,644מ" בע1987אגנטק 

CWT3,436)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,406אלכם מדיקל אגודה שיתופית חקלאית בעמ

3,331ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

28 מתוך 27עמוד 
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3,189מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

3,157מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

3,152מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,812אר קיור מדיקל

2,286גילי מדיקל בעמ

57,784,221סכום כולל

28 מתוך 28עמוד 


