
ח"כ תרומות בש"סהשם התורם

9,776,467מ "בריסטול מאיירס בע

7,735,579פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ 

5,099,651מ "אבווי ביופארמה בע

4,717,316טבע 

4,108,329מ "מדטרוניק טריידינג בע

3,089,979רוש פרמצבטיקה ישראל 

3,080,524קר 'סי הלת-יי'ג

3,038,967מ "מדיסון פארמה בע

2,307,850דותן בועז 

2,274,679סאנופי אוונטיס ישראל בעמ 

2,203,675מ "אי השקעות בע.אס.בי.די

2,069,951מרק סרונו 

2,067,291 (ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

1,985,841מ "נובו נורדיסק בע

1,815,276מ "נוברטיס ישראל בע

1,515,778גיליאד סיאנסז ישראל בעמ 

1,261,456מ "בורינגר אינגלהיים ישראל בע

MSD 1,206,339מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,171,100באייר ישראל 

951,144 (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

887,137טקדה ישראל בעמ 

706,889מ " בע1996ניאופרם ישראל 

696,231מ "ניאופרם סיינטיפיק בע

501,832מ "צמל יעקובסון בע

485,287בני ציון - ל .ע.י

478,233מ "טכנולוגיות מצרי יהלום בע.- טי.די.אמ

476,123מ "אבוט מעבדות רפואיות בע

428,533מעבדות רפא 

412,036מ "דקסל בע

369,062בעמ  (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

324,618פרינג פרמצויטיקלס 

269,214וי .אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

243,806לפידות מדיקל 

226,773מ "אלדן ציוד אלקטרוני בע

225,788קולופלסט ישראל בעמ 

224,568מ "י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

222,426מ "בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

213,900או .אר.ק גרופ אס'אולימפוס צ

195,545מ "מדי פישר הנדסה ומדע בע

195,393מ "פיליפס אלקטרוניקס בע

193,535מ "שיווק כל מלניום בע.ש

183,712מ 'עמוס גזית בע

175,100ער )ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופתוח - פארמה ישראל 

155,138מ " בע1985תרופארם שיווק 

154,850קר בעמ 'סימנס הלת

140,130מ "בע (ישראל)נובוקיור 

140,056מ "בע(2005)ניאופרם קיור

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" בש2019סיכום דיווח תרומות לשנת 



132,366מ "אוניפארם בע

131,756נמדיקס 'ג

128,354מ "אילקס מדיקל בע

126,101תרומד בעמ 

115,551מ "שייר פרמצבטיות ישראל בע

109,647דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ 

101,956מ "בפקס בע

97,408עמותת ידיד בלב ונפש 

92,897טרדיס גת 

89,460מ "לבנט טכנולוגיות בע

86,960מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ 

85,722מ "פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

79,500מ "ט בע.צ.כ

78,981מ "פרמה בע-צמל ביו

72,200קר ישראל בעמ 'קיי קונסיומר הלת.אס.י'ג

70,022מ "שני טל שווק בע

69,900מדטכניקה בעמ 

58,000מ "חטיבה כירורגית בע- טרימקו

53,376ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בעמ 

46,200מ "ברסלויער בע

43,362מ "פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

34,691מ "רניום מדיקל בע

29,008. מ"בקטון דיקינסון ישראל בע

28,500מ "י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

27,957רניום ציוד למעבדות מחקר בעמ 

27,750ל תעשיות רפואיות .מ.צ

23,950מ " בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

23,789מ "אינדיביור ישראל בע

23,525מ "גפן מדיקל בע

21,539מ "גיל מדיקל בע.י

16,800לייף בריאות בעמ - ניאו 

16,500תעשיות מוצרים חד פעמיים בעמ .אל.פי.די

16,480מ "תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

16,300מ "גאמידור דיאגנוסטיקה בע

12,000ר עור בעמ "ד

12,000בעמ  (1991)ג לוגיסטיקה .י.ש

11,853בע מ  (2003)פרמהבסט יבוא 

10,000מ "כמיטק שיקום בע

8,000מיכשור רפואי בעמ -גד מדיקל

7,045אילקס ביוטק בעמ 

6,240מ "אלי לילי ישראל בע

5,266אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי . א.י

5,100מ "לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

3,600מ " בע1987אגנטק 

1,810מ "יק בע'פארמלוג

1,237מ "לבפארם בע

1,055כמיטק בעמ 

72,664,821כ"סה


