
 לפי דיווח תורמים2017סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם התורם

11,368,821פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ 

9,913,646מ "בריסטול מאיירס בע

5,378,970טבע 

4,917,282מ "אבווי ביופארמה בע

3,346,366קר 'סי הלת-יי'ג

3,102,211מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן 

2,933,918רוש פרמצבטיקה ישראל 

2,865,011מ "מדיסון פארמה בע

2,417,569מ "נוברטיס ישראל בע

2,044,083סאנופי אוונטיס ישראל בעמ 

1,808,228 (ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

1,775,284מ "נובו נורדיסק בע

1,757,693מרק סרונו 

1,637,638גיליאד סיאנסז ישראל בעמ 

MSD 1,527,336מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,447,210מ "בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,169,786בעמ  (ישראל)קובידיאן 

1,111,841באייר ישראל 

1,089,557 (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

811,858מ "ניאופרם סיינטיפיק בע

668,481טקדה ישראל בעמ 

559,657מעבדות רפא 

458,742מ "אבוט מעבדות רפואיות בע

438,676בני ציון - ל .ע.י

400,358מ "דקסל בע

389,466מ "לבנט טכנולוגיות בע

346,502מ "אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

317,725מ "אוניפארם בע

316,344פרינג פרמצויטיקלס 

307,667רקיט בנקיזר 

300,356מ "פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

256,865מ "צמל יעקובסון בע

242,225מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ 

235,353מ "דובר מיכשור רפואי בע

210,404מ "שיווק כל מלניום בע.ש

209,561מ " בע1996ניאופרם ישראל 

200,508מ "קמהדע בע

180,905מ "בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

175,600בעמ  (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

145,293מ "פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

144,632סונובה ישראל בעמ 

123,000מ "ט בע.צ.כ

117,892מ " בע1985תרופארם שיווק 

105,729מ "חטיבה כירורגית בע- טרימקו

103,677מ "בע(2005)ניאופרם קיור

102,296מ "אילקס מדיקל בע

91,910מ "בפקס בע

84,872מ "מדי פישר הנדסה ומדע בע

81,798מ " בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

74,341מ "אלדן ציוד אלקטרוני בע

71,670דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ 

ער )ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופתוח - פארמה ישראל  69,300

66,432מ 'עמוס גזית בע

58,285מ "אינדיביור ישראל 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" בש2017סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



 לפי דיווח תורמים2017סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם התורם

54,500תרומד בעמ 

53,556לייף בריאות בעמ - ניאו 

51,517מדטכניקה ארתופון 

47,187נמדיקס 'ג

46,500מדטכניקה בעמ 

43,473קר בעמ 'סימנס הלת

42,000אייץ בעמ .אס.אן

41,406מ "ברסלויער בע

40,000מ "תעשיות מוצרים חד פעמיים בע.אל.פי.די

39,379עמותת ידיד בלב ונפש 

33,003מ "שני טל שווק בע

32,600מ "י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

28,742בע מ  (2003)פרמהבסט יבוא 

28,662מ "פרמה בע-צמל ביו

24,215מיכשור רפואי בעמ -גד מדיקל

23,062מ "קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

19,470כמיטק בעמ 

18,319טרדיס גת 

16,699קור סיינטיפיק קריאיישנס בעמ 

13,070מ "אלי לילי ישראל בע

12,000ר עור בעמ "ד

11,011מ "פילטל פרמצביטקל בע

10,501מ "בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

10,461אר קיור מדיקל 

10,000בעמ  (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז 

9,800מ "לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

9,310מ "גיל מדיקל בע.י

9,000מ "גפן מדיקל בע

6,082אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי . א.י

6,000מ "תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

4,477מ "יק בע'פארמלוג

4,314ביו טים טכנולוגיות בעמ 

4,100נבו מדיקל בעמ 

2,700מ "לבפארם בע

2,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ 

525נפרומור בעמ 

200מ "כמיטק שיקום בע

70,890,671כ"סה

2 מתוך 2עמוד 


