
 לפי דיווחי תורמים2018סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם התורם

10,261,256פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ 

8,047,679מ "בריסטול מאיירס בע

6,304,004טבע 

4,951,792מ "אבווי ביופארמה בע

4,575,143מ "מדטרוניק טריידינג בע

4,086,075מ "אי השקעות בע.אס.בי.די

3,674,374קר 'סי הלת-יי'ג

3,370,699מ "מדיסון פארמה בע

2,358,071רוש פרמצבטיקה ישראל 

2,219,674מרק סרונו 

2,217,630מ "נוברטיס ישראל בע

2,160,279סאנופי אוונטיס ישראל בעמ 

2,054,115דותן בועז 

1,778,520גיליאד סיאנסז ישראל בעמ 

1,577,656מ "נובו נורדיסק בע

1,526,841מ "בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,514,935באייר ישראל 

1,450,970 (ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

909,241מ "ניאופרם סיינטיפיק בע

826,293 (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

766,587טקדה ישראל בעמ 

MSD 758,088מרק שארפ ודוהם ישראל 

627,670מ "אבוט מעבדות רפואיות בע

517,018מעבדות רפא 

510,113בני ציון - ל .ע.י

464,531מ "אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

451,316פרינג פרמצויטיקלס 

451,251בעמ  (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

376,662ר "ע)די קיור ריפוי סוכרת בישראל 

360,216מ "דקסל בע

339,678מ " בע1996ניאופרם ישראל 

331,118מ "פיליפס אלקטרוניקס בע

320,709מ "שייר פרמצבטיות ישראל בע

320,501מ "י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

304,042מ "צמל יעקובסון בע

253,351מ "קמהדע בע

231,200רקיט בנקיזר 

214,960עמותת ידיד בלב ונפש 

212,943מ "לבנט טכנולוגיות בע

211,852מ "פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

198,621מ "בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

174,174קר בעמ 'סימנס הלת

150,029ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בעמ 

139,602מ "דובר מיכשור רפואי בע

124,819מ "אלדן ציוד אלקטרוני בע

123,021מ "שיווק כל מלניום בע.ש

122,455לפידות מדיקל 

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" בש2018סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



 לפי דיווחי תורמים2018סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם התורם

119,378מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ 

114,404מ "בע(2005)ניאופרם קיור

109,175מ "אוניפארם בע

103,191מ "בפקס בע

101,940ציון -יוסלזון בן

91,415מ 'עמוס גזית בע

87,572מ "פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

87,247 בעמ 1987אורידיון מדיקל 

86,706מ " בע1985תרופארם שיווק 

84,400מ "מדי פישר הנדסה ומדע בע

77,383וי .אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

61,325תרומד בעמ 

60,170נמדיקס 'ג

57,989מ "אילקס מדיקל בע

52,822מ "פרמה בע-צמל ביו

51,927מ " בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

47,894מ "לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

44,711מ "י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

43,400מ "חטיבה כירורגית בע- טרימקו

42,000מ "תעשיות מוצרים חד פעמיים בע.אל.פי.די

40,690מ "ברסלויער בע

40,231מדטכניקה אורתופון בעמ 

39,169מ "שני טל שווק בע

36,330דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ 

35,000מ "בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

30,000אייץ בעמ .אס.אן

ער )ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופתוח - פארמה ישראל  30,000

28,600מ "גפן מדיקל בע

28,263בע מ  (2003)פרמהבסט יבוא 

23,000מדטכניקה בעמ 

19,700כמיטק בעמ 

19,336מ "גיל מדיקל בע.י

17,145מ "גאמידור דיאגנוסטיקה בע

16,776מ "אינדיביור ישראל בע

16,000לייף בריאות בעמ - ניאו 

14,000מ "תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

12,000ר עור בעמ "ד

12,000בעמ  (1991)ג לוגיסטיקה .י.ש

10,000אילקס ביוטק בעמ 

8,730מיכשור רפואי בעמ -גד מדיקל

8,365טרדיס גת 

7,300נבו מדיקל בעמ 

6,799מ "כמיטק שיקום בע

5,000מ "יק בע'פארמלוג

4,136מ "אלי לילי ישראל בע

2,674מ "פילטל פרמצביטקל בע

1,629מ "מערכות רפואיות בע' אלטק אנג

1,000אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי . א.י

76,960,696כ "סה

2 מתוך 2עמוד 


