
ח" בש2016סיכום דיווח תרומות לשנת 

לפי דיווח תורמים

ח"כ  תרומות בש"סהשם התורם

12,193,072מ "בריסטול מאיירס בע

6,723,209טבע 

4,651,758מ "אבווי ביופארמה בע

4,149,368מ "נוברטיס ישראל בע

3,849,892קר 'סי הלת-יי'ג

3,685,528פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ 

3,189,896מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן 

2,637,379רוש פרמצבטיקה ישראל 

2,250,343מ "מדיסון פארמה בע

1,881,975מ "קובידיאן ישראל בע

1,707,369סאנופי אוונטיס ישראל בעמ 

MSD 1,329,965מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,239,007מ "נובו נורדיסק בע

1,221,245 (ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

1,186,320גיליאד סיאנסז ישראל בעמ 

1,102,809מרק סרונו 

1,087,446טקדה ישראל בעמ 

1,050,593מ "בורינגר אינגלהיים ישראל בע

892,911 (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

890,609באייר ישראל 

687,076מעבדות רפא 

621,561מ "בפקס בע

617,459מ " בע1996ניאופרם ישראל 

566,557מ "אלי לילי ישראל בע

464,053מ "אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

376,835מ "לבנט טכנולוגיות בע

367,093עמותת ידיד בלב ונפש 

325,134מ "פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

319,416בני ציון - ל .ע.י

312,906מ "ניאופרם סיינטיפיק בע

307,608מ "אבוט מעבדות רפואיות בע

302,538מ "צמל יעקובסון בע

276,321רקיט בנקיזר 

211,927מ "קמהדע בע

210,276מ "דקסל בע

169,135שירותי רפואה ומכונים - הכליה

159,471מ "דובר מיכשור רפואי בע

147,614מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ 

145,089מ " בע1985תרופארם שיווק 

125,935מ "בע(2005)ניאופרם קיור

123,300מ "אוניפארם בע

116,500פרינג פרמצויטיקלס 

100,777מ "פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

98,470מ "שיווק כל מלניום בע.ש

96,930מ "חטיבה כירורגית בע- טרימקו

87,647מ "מדי פישר הנדסה ומדע בע

83,148דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ 

82,235מ "אלדן ציוד אלקטרוני בע

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

נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ח לפי דיווחי תורמים" בש2016סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



ח" בש2016סיכום דיווח תרומות לשנת 

לפי דיווח תורמים

ח"כ  תרומות בש"סהשם התורם

74,835מדטכניקה בעמ 

74,021מ "בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

65,496מ "בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

54,000סטרייד אורטופדיה 

50,258ביו בלסט פארמה בעמ 

46,076מ "ט בע.צ.כ

44,253נמדיקס 'ג

43,702מ "פרמה בע-צמל ביו

41,769מ "שני טל שווק בע

41,766בע מ  (2003)פרמהבסט יבוא 

39,463מדטכניקה ארתופון 

30,000אייץ בעמ .אס.אן

25,180ביו טים טכנולוגיות בעמ 

23,819מ "קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

23,600סונובה ישראל בעמ 

23,400מ "י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

19,900כמיטק בעמ 

18,770מ "פילטל פרמצביטקל בע

17,676מ " בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

14,780מ 'עמוס גזית בע

13,500סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ 

12,906מ "גפן מדיקל בע

10,250מ "כמיטק שיקום בע

8,816מ "יק בע'פארמלוג

8,500לייף בריאות בעמ - ניאו 

8,240מ "גיל מדיקל בע.י

7,951מ "לבפארם בע

7,900בעמ  (2005)טכנולוגיות מתקדמות .די.די.אל

7,364טרדיס גת 

6,310מ "לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

4,500ל תעשיות רפואיות .מ.צ

3,000ר עור בעמ "ד

2,145מ "לונדבק ישראל בע

65,297,849כ"סה

2 מתוך 2עמוד 


