
ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

 

3,166,499ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

1,299,015ב"ידידי בני ציון ארה

353,886אבקסיס אברהם

280,000שים לב ללב מיסודה של רבקה דוידס

100,000בני ציון- ל .ע.י

78,565חשמל' ארגון עובדי חב

50,000ער)גדולים מהחיים 

50,000חלצ)קרן אפטוביצר למען חיפה 

40,000ולפמן תעשיות בעמ

40,000ל"רפא

35,930אזולאי משה

34,500י השקעות בעמ.ס.ד.ב

30,000מ"שרביב בע

30,000בן יוסף נחום

JEWISH JEWELS24,381

22,990(ר"ע)משקיעים בקהילה -מתן

20,000פרידנזון שרותים לוגיסטיים בעמ

20,000(ישראל)ארגו קורל מריטיים 

18,000שבבי מטל תעשיות

16,000שובל הנדסה ובנין בעמ

15,000קרן תרבות חיפה

15,000פוקס הירשיק

12,519.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,613ער)מועדון רוטרי דאלית אל כרמל 

10,000פרסום לם מרגלית שפי בעמ

10,000נתנזון זלמן

10,000גוטקס ריטייל ברנדס בעמ

10,000שילב שווק ישיר לבית היולדת בעמ

10,000הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

10,000בעמ (צפון)בריטיש ישראל הייטק 

10,000ורשבסקי טל

10,000מ ר מ סחר ויעוץ בעמ

H&M 10,000ריטייל בעמ' מאצ

10,000 בעמ2003מארתרון 

10,000עירית חיפה

10,000שבלול עיצוב תכשיטים בעמ

10,000אקווהשילד מדיקל בעמ

10,000גרג קפה מאוד בעמ

10,000קולנוע חדש בעמ

10,000דדון ויקטור

10,000בעמ (2009)טרופיקל דגיל אנרגיה 

10,000שטרן תכשיטים ואבני חן. ה

10,000מ"בסטק בע

10,000נחמקין ולדימיר

10,000נספרסו ישראל בעמ

                                המידע על התרומות מפורסם בהסתמך על הדיווח של התורמים ושל מקבלי התרומות  ועל אחריותם

                                                  נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "                                                               דו

25 מתוך 1עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

10,000גליל כימיקלים בעמ

10,000מנו ספנות בעמ

10,000שינדלר נחושתן מעליות

10,000יצחק שטרן ושות בעמ

8,600אורפיאוס מדיקל בעמ

8,000אנגל מיכל

8,000אוסאמה הנדסה שירותים הנדסיים בעמ

7,500כלל ביטוח אשראי בעמ

7,000סטודיו מטטרון פיתוח בעמ

6,500מ"לייף ספורט בע

6,500לכטמן רונית

6,500מ א ר בעמ

5,000מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

5,000 בעמ81צמיתות 

5,000מלונות פתאל בעמ

5,000בעמ (1999)טרקלין חשמל מרכז 

5,000קסטרו מודל בעמ

5,000קייזרמן ניהול ופיקוח בעמ. י

5,000כפריס תכשיטים ויהלומים בעמ

5,000בעמ (1995)התאמה השמה ומידע 

5,000יונידרס בעמ

5,000סיאט ביודיאגנוסטיקה בעמ

5,000לביטוח בעמ' איילון חב

5,000הצורפים בעמ

5,000אלוניאל בעמ

5,000מדטכניקה ארתופון

5,000השקעות ואופנה בעמ. מ.ג

5,000אקרמן בעמ. מ

5,000ל שירותים.א.ר.ש

5,000פישר רווה מיכל

5,000נימרוד בעמ

5,000בעמ (פרויייקטים בנדלן )יובל אלון 

5,000אלקליל בעמ

5,000מ'עמוס גזית בע

5,000בר עם עמוס

5,000אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בעמ

5,000יריב פנינה

5,000פאן בעמ 3

4,000קריון מרכז קניות בעמ

4,000סי שיפינג בעמ.סי.אפ

4,000מצליח ישראל

4,000שיא מודלים כלכליים והשקעות בעמ- פינג

4,000פלסאון בעמ

3,600קל אוטו בעמ

3,600בנק דיסקונט

3,600תומדן בעמ

3,600קהלת ייבוא בעמ

3,500נבו מדיקל בעמ

3,500בתי קולנוע תיאטראות בעמ

3,500סייסמיקו טכנולוגיות בעמ

3,500פיונט טכנולוגיות בעמ

3,500מ"אלקטרה בע

3,500לפידות מדיקל

3,500 בעמ2004אל מתן 

3,500סדגר החזקות בעמ

3,100מ"מטי ציוד רפואי בע

3,000מעון רמת טבריה בעמ

3,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,000דין ציוד רפואי בעמ

3,000תורג בעמ

3,000בנק מזרחי טפחות בעמ

3,000מחול נביל

25 מתוך 2עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

3,000לביטוח בעמ' הכשרה חב

3,000הפניקס פנסיה וגמל בעמ

3,000תיאטרון הצפון מרכז אומנויות הבמה

3,000בנק לאומי לישראל

3,000דגון בתי ממגורות לישראל ניהול והשקעות

3,000לוי יוסף

2,500שמר

2,500שטרות בעמ.א

2,500היפרטרוניקס בעמ

2,500השחר העולה תעשיות ממתקים בעמ

2,500אמריקה פי סי בעמ

2,500מ"מדיסון פארמה בע

2,500בר סימה

2,500אחים סמאר שווק פרות וירקות תמרה בעמ

2,500מגנוליה תכשיטי כסף

2,500מ"נובו נורדיסק בע

2,500רנואר אופנה בעמ

2,500(1992)כרמל שירותי ספנות בינלאומית 

479,821ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

100,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

100,000יד הנדיב

69,574קר'סי הלת-יי'ג

ASSOCIATION ISRAELIT61,313

40,000מנדלבאום מרב

24,000ברוך יהודה

20,000רביב דב דניאל

20,000מ"החברה לישראל בע

10,000מ הרצליה"נכסי ארקין בע

8,849עירית ראשון לציון

8,000חקמון (ועמוס)אלקה 

4,630עירית חולון

4,000ד"איתן מהולל שדות עו

3,255הפניקס חברה לביטוח בעמ

3,200בינהס פירט אלגרה

3,000שבירו לילי

22,769ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

11,561(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

11,208מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

583,939אוניברסיטת בן גוריון

Cincinnati children hospital medical center350,182

100,992.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

63,585שרותי בריאות כללית

12,180לאומית שרותי בריאות

9,500טבע

MSD9,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

9,500מ"דקסל בע

9,500פייזר

9,500מעבדות רפא

9,500מ"מדיסון פארמה בע

219,126אביב-אוניברסיטת תל

71,876.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

54,000 בעמ1952דיזנגוף חברה לסחר 

45,000האיגוד הישראלי לקידום האדם

24,000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

15,000מ"בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע

5,000חברה רשומה בבלגיה)גי סי יורופ 

2,750מ"בע (2009)קרטיהיל 

1,500מ"אילון הנדסה מערכות שקילה תעשיתיות בע

501,137ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

202,288מדטרוניק

82,373מ"צמל יעקובסון בע

30,284קר'סי הלת-יי'ג

25 מתוך 3עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

28,700מ'עמוס גזית בע

23,962מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

14,790מ"גלובוס מדיקל ישראל בע

8,880קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

8,420מ"שני טל שווק בע

8,380מדיקל טכנולוגיקל

7,960מעבדות רפא

7,960מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

7,950מ"פרמיה ספיין בע

7,500מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

7,500מ"מדוק בע

7,500מ"דקסל בע

7,500פייזר

7,500מ"אלי לילי בע

7,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

7,500נבו מדיקל בעמ

MSD5,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,460לפידות מדיקל

3,000יצחקי שותפויות-מ"סירם בע

2,730מ"בסטק בע

6,900בי ח רמות רמז פלימן

(I.S.P Financial Management Ltd) 4,600פיננשל מנגמנט בעמ. פי.אס.איי

2,300ולאה)ספיר יצחק 

72,500ח איכילוב"בי

MSD12,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

7,000מ"אבווי ביופארמה בע

7,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

7,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,000רוש פרמצבטיקה ישראל

7,000קר'סי הלת-יי'ג

7,000מעבדות רפא

4,500פאלאס אמריקה חברה לדיור

889,729ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

PPD GLOBAL LIMTED452,154

178,651טבע

75,456מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

44,000מ"מדיסון פארמה בע

36,855מ"קובידיאן ישראל בע

30,825באייר ישראל

16,417סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,458מיגל מכון למחקר מדעי בגליל בעמ

10,500מ'עמוס גזית בע

8,800המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות

8,050מ"שיווק כל מלניום בע.ש

5,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

5,000מ"אבווי ביופארמה בע

2,782מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

2,781מ"טראקואט בע

16,531ח הרצפלד"בי

14,088טבע

2,443מ"מדיסון פארמה בע

4,500ח יוספטל"בי

4,500מ"מ בע.א.ר.י.ס

554,110ח מאיר"בי

108,955קר'סי הלת-יי'ג

50,023.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

48,859רוש פרמצבטיקה ישראל

48,336מ"אבווי ביופארמה בע

36,955מ"מדיסון פארמה בע

24,412באייר ישראל

25 מתוך 4עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

21,502מ"מ בע.א.ר.י.ס

19,832מעבדות רפא

19,647פייזר

18,005מ"קובידיאן ישראל בע

12,527סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

10,685מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,368מדטרוניק

10,331טבע

9,500סימנס ישראל

8,994(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,565מ"מד בע-גטר ביו

7,964מ"לבנט טכנולוגיות בע

MSD7,851מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,642מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

6,736מ"בריסטול מאיירס בע

6,262מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,500לפידות מדיקל

4,000מטרנה

4,000תרופארם

3,929מרק סרונו

3,627מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,614נקר אופטלמיק טכנולוגיס בעמ'ויז

A/S3,611קולופלסט 

3,541מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,500פרינג פרמצויטיקלס

3,500מ"דקסל בע

3,296מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

2,500מ"סיסטמדיק בע

2,437טרדיס גת

2,000מ"בפקס בע

660מ"פילטל פרמצביטקל בע

444מ"שני טל שווק בע

46,220ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

9,525מ"קובידיאן ישראל בע

9,500רוש פרמצבטיקה ישראל

9,490קר'סי הלת-יי'ג

4,150מטרנה

2,722מ"צמל יעקובסון בע

2,640פרינג פרמצויטיקלס

2,295.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

2,148סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

2,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,751איי. אבוט לבורטוריז אס

10,000חיפה- בית חולים איטלקי 

10,000בן טור ארנון

4,433בית חולים לוינשטיין

4,433מ"מדיסון פארמה בע

10,467בית חולים שלוותה

6,779רקיט בנקיזר

3,688מ"מדיסון פארמה בע

124,928בית רבקה

124,928מ"דובר מיכשור רפואי בע

35,000ידידי המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה)בנפש חפצה 

15,000נתנזון פרחה חיה

10,000לבנת רחלה

5,000שטמלר אלימלך

5,000ויס הלל

205,211האגודה למלחמה בסרטן

123,868.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

28,400מ"אלי לילי בע

16,200(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

15,500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

25 מתוך 5עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

12,495באייר ישראל

4,248מרק סרונו

4,000טבע

500רוש פרמצבטיקה ישראל

81,249האגודה לסוכרת נעורים בישראל

28,500מ"נובו נורדיסק בע

22,500מ" בע1987אגנטק 

15,000מ"אלי לילי בע

7,249מ"גפן מדיקל בע

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

176,625האוניברסיטה העברית בירושלים

72,525רוש פרמצבטיקה ישראל

25,000פארם-סופר

21,000מ"לקידום בע' סער פרומרקט סוכ

10,000מ"דנט בע-דיבי 

10,000מ"שסטוביץ בע. ש

8,000הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי מרקחת

7,500ההסתדרות הרפואית בישראל

6,000הכנסות- הדסית 

5,000מ"דקסל בע

4,400קר'סי הלת-יי'ג

3M4,200ישראל 

3,000מ"ר רוזנר דן בע"ד

4,766,573הדסה

2,237,729מטרנה

650,000שירותי רפואה ומכונים- הכליה

276,463קר'סי הלת-יי'ג

271,561.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

134,944רוש פרמצבטיקה ישראל

129,946(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

105,400מ"קובידיאן ישראל בע

100,937טבע

100,925מדטרוניק

100,000כימיקלים לישראל בעמ

50,819מ"בריסטול מאיירס בע

40,203מ"מדיסון פארמה בע

39,998מ"מ בע.א.ר.י.ס

34,218(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

33,210סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD32,502מרק שארפ ודוהם ישראל 

31,817מ"אבווי ביופארמה בע

24,739מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

24,414מרק סרונו

24,186מ"כאהר מדיקל בע

22,219פלוריסטם בעמ

20,946מ" בע1996ניאופרם ישראל 

19,915מ"סל קיור נוירוסאיינסס בע

17,666מ"אלי לילי ישראל בע

17,604פייזר

14,915מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

14,781סימנס ישראל

13,571מ"מד בע-גטר ביו

11,519לימיטד (.קיי.יו)ורטקס פרמאסוטיקלס 

11,416מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

11,098מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

11,054מ"י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

11,054מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

10,775מ"פרמה בע-צמל ביו

9,330מ" בע1987אגנטק 

8,508מ"צמל יעקובסון בע

7,936מדטכניקה בעמ

25 מתוך 6עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

7,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

6,898מדטכניקה ארתופון

6,850איי פארמה בעמ.בי.אמ

6,833לפידות מדיקל

5,949קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

5,700מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

ALLERGAN5,054

4,641מ"בפקס בע

4,445פרינג פרמצויטיקלס

4,335מ"סלע מדיקל בע

4,246מ"נובו נורדיסק בע

4,102טרדיס גת

3,950מ"ט בע.צ.כ

3,500תיקון עולם בעמ

3,466טקדה ישראל בעמ

3,170 מ"בע פרוטאב

2,979בריינסטורם תרפיה תאית בעמ

2,592מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

2,545ישראל בעמ' ריסרץ.סי.אן.איי

86,775ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

86,775מ"הראל חברה לביטוח בע

8,633הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

NAVITAR8,633

16,500המרכז הגריאטרי המשולב

13,500יהודה מנדלסון

3,000סטרשנוב יורם

4,000מזרע- ש פליגלמן "המרכז לבריאות הנפש ע

4,000מ"אלביליה חנן בע

1,667,300חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

1,600,000הקדש לטובת בית חולים אסף הרופא

MSD38,300מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,000מ"מדיסון פארמה בע

8,000פייזר

8,000קר'סי הלת-יי'ג

5,000טבע

314,768חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

164,057מ"מדיסון פארמה בע

43,357סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

38,063.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

25,000טבע

10,500מדטרוניק

8,341מ"לבנט טכנולוגיות בע

7,000מרק סרונו

6,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

4,950מ"לביא מדטק בע

4,000לפידות מדיקל

3,500מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

62,250ידידי בית חולים פוריה

33,000פייזר

10,000מ"זימר דנטל בע

9,000מ"דנט בע-דיבי 

5,000מדטרוניק

2,000מ"מדיסון פארמה בע

1,250(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

1,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

1,000מ"לבנט טכנולוגיות בע

60,356ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

28,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

20,000מ"צמל יעקובסון בע

4,656מ"קובידיאן ישראל בע

4,000מ"טוטנאור בע

2,500חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ-יגב

25 מתוך 7עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

600מ"מדאקויפ בע-גאמידה

600מ"מד פארמה בע-ביו

668,931ידידי מרכז רפואי רבין

188,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

64,396קר'סי הלת-יי'ג

50,000טבע

47,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

40,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

40,000מדינול קובי ריכטר

37,000מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

30,000פייזר

28,891סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

28,000מדטרוניק

24,664מרק סרונו

20,000רוש פרמצבטיקה ישראל

18,000מ"מדיסון פארמה בע

15,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

13,500באייר ישראל

6,830מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,650מ"מעבדות חי בע

5,000מ"בפקס בע

4,000מ"מזרע מדיקל בע

3,000מ"ביומטריקס בע

448,325אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

247,981כלל ביטוח

67,772מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

50,000טבע

23,947מ"אורמד בע

20,000מ"בע (טרמ)טיפול רפואי מידי 

18,115מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

10,800מ" בע1987אגנטק 

5,400מדטרוניק

3,810מ"אנדימד מדיקל בע

500דר וקספרס בעמ- דר וולף 

13,000וינר-וול- יונית 

13,000פייזר

562,405מכבי שרותי בריאות

162,280ער)עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

51,554.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

34,890סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

33,765מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

29,675פייזר

29,247קר'סי הלת-יי'ג

28,544מרק סרונו

MSD24,940מרק שארפ ודוהם ישראל 

24,233מ"נובו נורדיסק בע

16,080רוש פרמצבטיקה ישראל

13,766טבע

13,722דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

12,150מ"אלי לילי בע

9,142מ"מדיסון פארמה בע

8,674איי. אבוט לבורטוריז אס

A/S8,020קולופלסט 

6,925מ" בע1987אגנטק 

5,000מכבי קאר

3,750תרו תעשיה רוקחית בעמ

3,350מ"אוניפארם בע

CWT3,330)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,268מ"פילטל פרמצביטקל בע

3,200(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,905מעבדות רפא

2,900(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

25 מתוך 8עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

2,750פרינג פרמצויטיקלס

2,700מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,500מ"טרייטק ביומד בע

2,500טרדיס גת

2,500איזי ליין בעמ

2,365מ"מגאפארם בע

2,250מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,000מ"מד פארמה בע-ביו

1,800מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,500המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

1,330מרפאות צבר שירותי בריאות

1,300באייר ישראל

1,100מ"לונדבק ישראל בע

500מ"קמהדע בע

18,088מרכז לבריאות הנפש גהה

15,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,088קר'סי הלת-יי'ג

63,456מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

63,456"ידיד בלב ונפש" עמותת 

745,675מרכז רפואי סורוקה

143,318קר'סי הלת-יי'ג

54,217מ"קובידיאן ישראל בע

52,913.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

48,971טבע

40,326מ"מדיסון פארמה בע

40,034פייזר

38,856מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

24,383סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

23,730מדטרוניק

16,973מ"נובו נורדיסק בע

16,490מ" בע1996ניאופרם ישראל 

16,323מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

14,190מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

13,427(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

12,988מ"לבנט טכנולוגיות בע

11,897רוש פרמצבטיקה ישראל

11,600באייר ישראל

9,818מ"מדאקויפ בע-גאמידה

9,379מ"אבווי ביופארמה בע

9,090מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

8,231מדוגר מכשור רפואי

7,500פרינג פרמצויטיקלס

7,500מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

7,112מ"דין דיאגנוסטיקה בע

7,036מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

MSD6,223מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,195מ" בע1987אגנטק 

5,953מ"צמל יעקובסון בע

5,933 מ"בע די בי סיגמא

4,899מ"בפקס בע

4,568מרק סרונו

4,455מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,451מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,333מ"מד בע-גטר ביו

4,294בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

4,292מ"בריסטול מאיירס בע

4,228מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

4,000מ"טוטנאור בע

3,500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,328מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

A/S3,224קולופלסט 

2,910מ"דובר מיכשור רפואי בע

25 מתוך 9עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

2,500מעבדות רפא

2,500חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ-יגב

2,417מ"אלי לילי בע

2,080מ"מגאפארם בע

3M2,078ישראל 

1,927טרדיס גת

1,896מ"טרייטק ביומד בע

1,782לפידות מדיקל

1,714מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,593נ גלמד בעמ.א

1,500אר קיור מדיקל

600מ"מד פארמה בע-ביו

485,211מרכז רפואי קפלן

73,459קר'סי הלת-יי'ג

41,617רוש פרמצבטיקה ישראל

37,340.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

35,939מ"קובידיאן ישראל בע

33,326מדטרוניק

29,569מ"מדיסון פארמה בע

27,385טבע

MSD25,848מרק שארפ ודוהם ישראל 

20,612מ"אבווי ביופארמה בע

17,862מ"בריסטול מאיירס בע

17,707באייר ישראל

12,408(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

11,353מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,254מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

9,849מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,365סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

7,684טרדיס גת

6,480מ"לבנט טכנולוגיות בע

4,446מרק סרונו

4,305מטרנה

4,300פייזר

4,198מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

4,032מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,247מ"ביובו טכנולוגיות בע

A/S3,214קולופלסט 

3,188קימא טכנולוגיות רפואיות בעמ

CWT3,058)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,822מדטכניקה ארתופון

2,730מ"מגאפארם בע

2,666מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,476מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

2,396פרינג פרמצויטיקלס

2,000נטיק אנליסיס בעמ'גליל ג- אי .י'ג.י'ג

1,815מ"מדוק בע

1,650מ"דין דיאגנוסטיקה בע

1,611מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

1,000פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

2,685,337מרכז רפואי רבין

446,724.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

408,620קר'סי הלת-יי'ג

198,335טבע

176,190מ"מדיסון פארמה בע

140,156רוש פרמצבטיקה ישראל

110,277סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

98,192באייר ישראל

80,179מדטרוניק

77,521מרק סרונו

70,800מעבדות רפא

25 מתוך 10עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

66,954מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

52,955מ"דובר מיכשור רפואי בע

48,610מ"נובו נורדיסק בע

46,306מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

40,000מדינול קובי ריכטר

39,190פייזר

39,014(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

36,617מ"אבווי ביופארמה בע

36,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

34,050מ"מדאקויפ בע-גאמידה

28,976מ" בע1996ניאופרם ישראל 

28,447מ"בריסטול מאיירס בע

27,802מ"לבנט טכנולוגיות בע

24,744מ"קובידיאן ישראל בע

20,296מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

19,424מ'עמוס גזית בע

19,043מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

18,236מדטכניקה בעמ

16,788מ"בפקס בע

16,280טרדיס גת

15,351מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

15,155מ"שני טל שווק בע

14,783פרינג פרמצויטיקלס

14,068מ"סלע מדיקל בע

12,192מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

10,250מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

9,550מ"מגאפארם בע

9,100מ"פרמה בע-צמל ביו

7,961מ"צמל יעקובסון בע

7,955מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

7,682לפידות מדיקל

7,065מ"גיל מדיקל בע.י

6,830טקדה ישראל בעמ

6,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

6,000מ"דקסל בע

5,648מ"מעבדות חי בע

5,500פארם דראגסטורס בעמ-ניו

5,500מ"בע (1976 )זר הייטק

MSD5,023מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,000יניב בעמ-מעונות

4,500מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,185מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,080מ"מדיליין בע

4,000מ"מזרע מדיקל בע

3,433מדהוט בעמ

3,000מ"ביומטריקס בע

EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY2,879

2,816שילה חדשנות רפואית

2,691מ"לביא מדטק בע

2,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

1,912מ"בע(2005)ניאופרם קיור

1,500מ"רניום בע

1,252מ"מדוק בע

1,150אנקו שירותי מדע בעמ

1,000פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

1,000אמפרוקו לימיטד

600מ"פילטל פרמצביטקל בע

414,348מרכז רפואי שערי צדק

156,533.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

46,100רוש פרמצבטיקה ישראל

41,262קר'סי הלת-יי'ג

25,000פייזר

25 מתוך 11עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

18,457מ"קובידיאן ישראל בע

12,236מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

11,474טבע

10,000ארניל בעמ. נ.א

8,102מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,620מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

6,918מ"אבווי ביופארמה בע

6,600פרינג פרמצויטיקלס

MSD6,418מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,822מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,000מ"אלי לילי בע

5,000דקסון

4,558סימנס ישראל

4,500מ"בריסטול מאיירס בע

4,187מדטכניקה בעמ

4,102טרדיס גת

4,100מ" בע1996ניאופרם ישראל 

4,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,461מ"בפקס בע

2,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,069(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,000באייר ישראל

1,597לפידות מדיקל

1,500מ"ט בע.צ.כ

1,396בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,027מדטרוניק

809אספקט הדמיה בעמ

554,313מרכז שניידר לרפואת ילדים

95,964מ"נובו נורדיסק בע

58,241.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

54,493מ"מדיסון פארמה בע

29,884מטרנה

29,063קר'סי הלת-יי'ג

27,397מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

25,800טבע

22,702סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

21,775מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

19,295מ"מגאפארם בע

18,910פייזר

16,805מדטרוניק

15,607מ"אבווי ביופארמה בע

14,566 מ"בע די בי סיגמא

13,084מ"בע(2005)ניאופרם קיור

11,229מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,624מ"בפקס בע

9,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

8,979מ"צמל יעקובסון בע

6,900מ"סי טכנוקר מוצרי בריאות בע.טי

5,000נט בעמ'אינטרליג

5,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,000מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

5,000מ"ט בע.צ.כ

5,000מדיסים

4,646מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,568טרדיס גת

2,782(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,112מ"קובידיאן ישראל בע

2,000מעבדות רפא

A/S1,887קולופלסט 

1,500מ"לבנט טכנולוגיות בע

500מרגו פארמה בעמ

25 מתוך 12עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

139,146לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

130,000רקיט בנקיזר

MSD6,146מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,000דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

358,500ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

240,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

35,000מ"מדיסון פארמה בע

24,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

15,000מרק סרונו

15,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

15,000ניקס מדיקל ישראל ב'מדג

9,500.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

4,000מ"אפא טכנולוגיות מתקדמות בע

1,000פאלם וואן מכשור רפואי מתקדם בע מ

921,616עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

AFMDS898,476

10,000מ"בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע

MSD6,600מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,540מ"אלי לילי בע

68,280עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

The Daniel Howard Foundation Switzerland68,280

292,345עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

76,500מדטרוניק

MSD40,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

25,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

24,400מ"מדיסון פארמה בע

20,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

18,000מ"אלי לילי בע

15,930(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

15,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

10,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,000פייזר

7,500קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

7,015מ"צמל יעקובסון בע

5,000ביוטרוניק ישראל בעמ

4,000מ"גיל מדיקל בע.י

3,000אינפראמד ציוד רפואי

2,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

1,000הקסקט יש בעמ

8,450ע ר)פאה לכל אשה-א .ל.פ

5,000פרימיום בעמ (2008)הולילנד קוסמטיקס 

3,450מרק סרונו

1,729,355קופת חולים לאומית

260,570מ"נובו נורדיסק בע

143,610נוברטיס

136,000רוש פרמצבטיקה ישראל

114,850סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD90,725מרק שארפ ודוהם ישראל 

62,195מ"אלי לילי בע

60,670מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

59,680(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

59,000פייזר

56,800(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

54,865מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

50,760טבע

43,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

34,250מ"דקסל בע

32,500קר'סי הלת-יי'ג

28,400מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

27,900מ"דין דיאגנוסטיקה בע

25,500רקיט בנקיזר

25 מתוך 13עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

25,000(כולל הדס)פלוריש 

24,000מ"בריסטול מאיירס בע

23,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

22,550סופהרב

21,880טעם טבע אלטמן שותפות כללית

20,000מ"מדיסון פארמה בע

20,000רקח תעשיה פרמצבטית בעמ

20,000מעבדות רפא

19,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

16,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

13,000מ"לונדבק ישראל בע

13,000מרק סרונו

13,000(NCH)נוברטיס 

10,500באייר ישראל

10,500אפוס טכנולוגיות רפואה וספורט בעמ

10,300טטרהפארם

10,000מ"יק בע'פארמלוג

9,000(חברה למסחר)תרימה 

CWT8,550)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

19977,400נאופרם ציוד רפואי 

6,500אלול שירותי עזר רפואיים בעמ

6,400שחל ראשלצ רחובות שרותי רפואה בעמ

6,000מרפאות צבר בעמ

6,000דיטקס

5,000בעמ' פיינגרש ושות.מ

5,000מ"מדיליין בע

5,000אסותאמרכזים רפואיים בעמ

5,000פרינג פרמצויטיקלס

4,000מורז

3,500(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

3,000כמיטק

3,000מ"גפן מדיקל בע

2,500מ"אוניפארם בע

2,500יוסי אמבולנס שירותים רפואיים בעמ

2,000סקיימד בעמ. ר.י.צ

2,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,800אר קיור מדיקל

A/S1,200קולופלסט 

1,000מ"מד פארמה בע-ביו

376,891קמר המרכז הרפואי בני ציון

69,853קר'סי הלת-יי'ג

60,456מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

42,826.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

32,448טרדיס גת

24,601מ"מדיסון פארמה בע

18,138(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

15,965מ" בע1996ניאופרם ישראל 

13,515מ"קובידיאן ישראל בע

10,645מ"אבווי ביופארמה בע

10,330מדטכניקה בעמ

9,456סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD7,435מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,988פייזר

6,840מ'עמוס גזית בע

6,409מ"נובו נורדיסק בע

6,215מרק סרונו

6,000תרופארם

5,000מ"דקסל בע

4,895מדטרוניק

3,582רוש פרמצבטיקה ישראל

3,108טבע

3,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

25 מתוך 14עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

2,606מ"צמל יעקובסון בע

2,371באייר ישראל

2,287מ"פילטל פרמצביטקל בע

1,922מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

559,536קרן מחקרים וולפסון

86,158קר'סי הלת-יי'ג

61,893מ"קובידיאן ישראל בע

37,960מ"אבווי ביופארמה בע

35,256מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

34,372מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

31,689מ" בע1996ניאופרם ישראל 

30,150.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

26,417(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

24,136רוש פרמצבטיקה ישראל

17,498באייר ישראל

14,073תרופארם

13,107מרק סרונו

10,797מ"מדיסון פארמה בע

10,310מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

10,009מ"נובו נורדיסק בע

9,883מ"מ בע.א.ר.י.ס

9,662סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

9,160מ"פרמה קלינקל בע

8,030פייזר

7,763מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

7,500מעבדות רפא

6,910מדטכניקה בעמ

MSD6,824מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,724קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

5,000פרינג פרמצויטיקלס

5,000מ"דקסל בע

4,680מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

4,398מ"בפקס בע

3,940סימנס ישראל

3,492מ"בריסטול מאיירס בע

3,480מ"מגאפארם בע

2,421ל תעשיות רפואיות.מ.צ

2,167טבע

2,167לפידות מדיקל

2,030מ"גיל מדיקל בע.י

2,030מ"לבנט טכנולוגיות בע

1,405טרדיס גת

1,045מ"בע (1983)פרמהבסט 

2,691,793קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

785,485ל"קרן כץ אווה ויוסף ז

347,100קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

200,000מ"בר יהודה בע' אינג

200,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

s. cohen174,450

100,000הנרי קונקייר

100,000בעמ (2000)מבני גזית 

70,000חשמל' ארגון עובדי חב

60,000קרן מגי

57,339.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

50,000קרן אהרון גוטוירט

50,000בעמ (1982)פוליצר חדרה 

50,000מ"גן שמואל מזון בע

50,000טבע

50,000חברה לניהול ואחזקה בעמ-י יחזקאל ובניו'נאג

34,626המגבית המאוחדת לישראל). יוניטד ישראל אפיל אנק

20,007קר'סי הלת-יי'ג

20,000דניאל ויפעת חצב

25 מתוך 15עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

20,000וילאר נכסים

20,000שרעבי גיורא

20,000קרן יוסף שידלובסקי

20,000מועצה אזורית מנשה

19,248רוני צליק ייעוץ כלכלי שיווקי ומסחרי

15,000סימקו אחזקות בעמ

13,334מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

13,333מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

13,333לפידות מדיקל

10,000זברקו חברה לבנין והשקעות בעמ

10,000(אלי)אוחנה דורית 

10,000בעמ (אותגל)גליל און 

10,000שירותי רכב בעמ. אס.או.אס

9,000רוש פרמצבטיקה ישראל

8,900מ"אבווי ביופארמה בע

5,250שגב. ר ב"ד

5,000מ"דקסל בע

5,000נדה בר קפה בעמ'אג

5,000תקשורת מקומית בעמ. ל.עומר ש

4,961מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,500מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,479מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

4,400סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,235מ" בע1996ניאופרם ישראל 

4,166מדטרוניק

3,885מ"בריסטול מאיירס בע

3,607מ"מדיסון פארמה בע

3,460מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,695מ'עמוס גזית בע

21,853,990קרן מחקרים רפואיים ברזילי

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust14,052,000

1,393,200קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

crown family philantropies993,388

871,500מ"הרמטיק נאמנות בע

the press foundation of america765,030

UJA FEDERATION OF NEW YORK689,564

jaglom family395,320

renato picciotto391,575

SASA SETTON FOUNDATION388,964

THE JEWISH FEDERATION OF GREATER HOUSTON364,793

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc253,078

JEWISH FEDERATION OF NORTH AMERICA172,391

AMERICAN JEWISH COMITEE170,250

124,992המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב

92,528קר'סי הלת-יי'ג

92,500משהד איר (אנוסי)הועד המרכזי לעולי 

son broadcasting network76,553

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY63,180

50,000רחל מילר

47,350מ"קובידיאן ישראל בע

44,880.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

34,762סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

Enfants malades en israel24,717

23,706(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

19,113פייזר

18,845רשת המרחבים הקהילתיים לעולים מארצות דוברי צרפתית

18,075מ"מדיסון פארמה בע

17,191מ"בפקס בע

DORSERO INTERNATIONAL INC17,095

15,883טבע

12,870מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

11,873מ" בע1996ניאופרם ישראל 

25 מתוך 16עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו
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11,000רוש פרמצבטיקה ישראל

10,407חיים רוזאליס

10,000ראובן רונן

10,000מעבדות רפא

MSD10,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,114באייר ישראל

7,855מרק סרונו

6,369מ"אבווי ביופארמה בע

6,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

1001 diamond jewlery inc5,913

lamroth hakolfund5,782

5,105מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,658מדטרוניק

4,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,000מ"ברסלויער בע

3,970טרדיס גת

3,564מטרנה

3,500אזריד מישל מיכאל

3,500נמר ויקי

3,500(ר"ע) 3081בני ברית ישראל לשכת יוסף נייגו 

3,500נמר איזל

3,500ורו קארן'מצ

3,426אוחיון מוטי

MALCA CASIRO3,300

3,000גולרשן רודיטי אובי

2,860(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

55,050קרן מחקרים רפואיים הדסה

55,050מ"אימיונובייטיב טרפיס בע

240,617קרן מחקרים רפואיים פוריה

63,407מדטרוניק

56,025קר'סי הלת-יי'ג

27,007מרק סרונו

19,306.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,000מ"דקסל בע

6,866מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

6,614מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6,525מ"אבווי ביופארמה בע

5,750סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

5,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

4,568מ"צמל יעקובסון בע

4,024מ"מדיליין בע

3,176באייר ישראל

3,074מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,058מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,000מ"רד מדיקל בע-אל

2,666תרופארם

2,665מ'עמוס גזית בע

2,165רוש פרמצבטיקה ישראל

2,000אלכם מדיקלאגודה שיתופית חקלאית בע מ

1,874לפידות מדיקל

1,847פרינג פרמצויטיקלס

759,609קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

Fondation Anber225,276

jewish coalition for disaster105,210

89,161יד הנדיב

69,101קר'סי הלת-יי'ג

50,000קרן אהרון גוטוירט

dr' erwin engeler35,490

20,909.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

19,305מ"קובידיאן ישראל בע

Fondation de Lillle14,453

13,639סאנופי אוונטיס ישראל בעמ
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11,683טבע

10,472מדטרוניק

10,000רוש פרמצבטיקה ישראל

9,568מ"צמל יעקובסון בע

8,511מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,000מ"דקסל בע

7,272מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,407מרק סרונו

5,232מ"בריסטול מאיירס בע

4,740מ"גטר גרופ בע

4,523מ"מדיסון פארמה בע

4,000פרינג פרמצויטיקלס

3,580מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

Alex weiss3,549

3,520מ סיפן"בע. ק.י ש'ניו טכנולוג

Central Chirstian Assembly3,487

3,305מ"מ בע.א.ר.י.ס

MSD3,177מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,357וייש קומיטי''דה אמריקן ג

2,351אדלר פיטר ווילים

2,332באייר ישראל

8,157,893קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

1,891,000קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

Helmsley Charitable Trust1,094,847

THE RUSSELL BERRIE FOUNDATION1,019,888

FD-DYSAUTONOMIA FOUNDATION INC760,900

383,821קר'סי הלת-יי'ג

288,714.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

165,512(אף.סי)איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

156,365טבע

123,414מ"אבווי ביופארמה בע

122,859רוש פרמצבטיקה ישראל

100,734מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

94,570מרק סרונו

SAMUEL SEBBA90,000-קרן סמואל לונדון

89,967מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

85,651מ"מדאקויפ בע-גאמידה

83,177מדטרוניק

MSD79,236מרק שארפ ודוהם ישראל 

RICH FOUNDATION69,220

68,770באייר ישראל

67,637חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל

66,696ער)קרן קאהן 

65,393ער)טי -העמותה למאבק במחלת האיי

63,873מ"בריסטול מאיירס בע

MAXIMICE LLC56,742

55,929פייזר

49,510מ"נובו נורדיסק בע

45,520אגודה למלחמה בסרטן

45,000הרשות למלחמה בסמים

44,324מ"מ בע.א.ר.י.ס

42,506מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

ECNP RESEARCH41,902

37,500קרן מגי

37,251מ"סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

34,394מ"מדיסון פארמה בע

26,973(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

26,603מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

HERTFORDSHIRE PARTNERSHIP NHS24,093

22,559מ"אלי לילי בע

22,000מ"מיקרומרקט בע

21,635מ"פרמה בע-צמל ביו
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20,600וולפסון נאוה

20,303טרדיס גת

19,500מעבדות רפא

18,842מ"קובידיאן ישראל בע

18,427מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

17,500מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

15,444ב"שחל-עמותת שיקום חולי לב

14,082מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

A/S13,020קולופלסט 

12,239מ"לבנט טכנולוגיות בע

12,000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

12,000מטרנה

11,900סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

11,894טקדה ישראל בעמ

11,626דיאסורין בעמ

11,357מ"בפקס בע

11,104כנס אינטרנשיונל אירגון קונגרסים בעמ

10,000מ"לקידום בע' סער פרומרקט סוכ

KLINIKUM MANNHEIM GMBH9,357

9,347מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

THE INTERNATIONAL COLLEGE9,300

8,900פרינג פרמצויטיקלס

8,820צעד קדימה עמותה לחינוך ושיקום

Jeffrey Modell Foundation8,681

8,585בעמ (ישרל)אדוורדס לייפסיינסז 

7,376אוניברסיטת בן גוריון

7,076מ"מדיליין בע

6,964מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

6,714מ"פילטל פרמצביטקל בע

6,352מ"מגאפארם בע

6,000הרשמן אריה

6,000מ"ט בע.צ.כ

6,000פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

5,421מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,082מ" בע1987אגנטק 

5,059מ"מד בע-גטר ביו

5,000ל"חברת שח

5,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

STICHTING DERDENGELDEN4,916

4,620אפוס מדיקל ישראל בעמ

4,616מ"אינווסט אימפקס בע

4,382העמותה לתסמונת רט

4,150בעמ (1977)פישר הנדסה -מדי

4,150מ"דין דיאגנוסטיקה בע

4,150פרוטליקס

4,150לפידות מדיקל

4,000במבלרייד בעמ

4,000שילב שווק ישיר לבית היולדת בעמ

4,000מ"מאמי קר בע

4,000ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

3,948מ"דקסל בע

ASSOCIATION ISRAELIT3,817

3,588י עמותת אחים ואחיות נפרולוגים.נ.א.ע

3,568רקיט בנקיזר

3,532ברא צמחים בעמ

3,500מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

3,326מ"ביונס נוירומודוליישן בע

3,208שילה חדשנות רפואית

3,000עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בעמ

CWT2,915)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,800סטייל איוונטס בעמ-אינ
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355,473קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

67,057קר'סי הלת-יי'ג

34,011רוש פרמצבטיקה ישראל

33,433מ"מדיסון פארמה בע

31,156.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

21,608פייזר

20,209(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

13,694מ"מד בע-גטר ביו

12,842מדטרוניק

12,531מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,509טבע

9,249מ"צמל יעקובסון בע

9,000לפידות מדיקל

7,682רקיט בנקיזר

6,799מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

6,544מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,997מ"בריסטול מאיירס בע

5,909באייר ישראל

5,734מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,067מ"אבווי ביופארמה בע

4,086קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

4,048מ"קובידיאן ישראל בע

4,000מ"ט בע.צ.כ

4,000מעבדות רפא

3,841מ"פרמה בע-צמל ביו

3,598מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,245מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,206מדוגר מכשור רפואי

2,356טרדיס גת

1,830מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,625נאופארם ציוד רפואי

MSD607מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,459,508א"קרן מחקרים ת

169,822(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

111,248.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

103,302מ"מדיסון פארמה בע

93,643מ"קובידיאן ישראל בע

86,215קר'סי הלת-יי'ג

67,635רוש פרמצבטיקה ישראל

65,596מדטרוניק

64,846מ" בע1996ניאופרם ישראל 

60,219באייר ישראל

57,665מרק סרונו

55,800מדינול קובי ריכטר

50,381סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

41,100מ"אבווי ביופארמה בע

40,308פייזר

39,015טבע

26,534מ"צמל יעקובסון בע

25,618מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

24,339(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

20,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

19,952מ"דובר מיכשור רפואי בע

16,146מ'עמוס גזית בע

15,986טרדיס גת

MSD15,489מרק שארפ ודוהם ישראל 

14,350מ"אורתו ספייס בע

13,478מ"מ בע.א.ר.י.ס

12,650פרינג פרמצויטיקלס

KITE PHARMA11,964

11,909מ"בריסטול מאיירס בע

9,869זייסקו בעמ.י.ז
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9,857בריינסוויי בעמ

8,071מ"י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

8,010כמיטק

8,000מטרנה תעשיות שותפות

7,000מ"ט בע.צ.כ

6,405מ"בע(2005)ניאופרם קיור

6,054מ"נובו נורדיסק בע

5,970מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,697טקדה ישראל בעמ

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

4,856מ"מגאפארם בע

4,854מ"ברסלויער בע

4,475מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

4,155מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

4,028מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

4,000מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

3,526מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

3,422מעבדות רפא

VER.PARKINSONISM AND RELATED DISORDERS2,570

2,510מ" בע1987אגנטק 

MERZ2,358

2,047מ"טק או פארם ליברה בע

1,564מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

4,200,085שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

1,054,000מארק אייבלס

1,000,000 בעמ1997ר מינוע והשקעות .ח.ש

403,000חברת קו צינור אילת אשקלון בעמ

349,000מ הרצליה"נכסי ארקין בע

301,777קרן ווהאל

290,000קרן מגי

150,000אביב בע מ-הבורסה לניירות ערך בתל

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc125,582

90,000לביא אילן

89,680יצחק אטיאס השקעות בע מ

60,000עירית אשקלון

50,000טלקאר חברה בעמ

35,000אלדן תחבורה בעמ

CONVEY OF HOPE34,830

20,000בנק הפועלים

20,000מילניום שרותים ולוגיסטיקה בעמ

19,000פלאריום גלובל בע מ

18,000דוידי השקעות בנדלן בעמ. י.ד

18,000רדקו אינבסטמנטס לימיטד

18,000בעמ (1994)אור-נדיבי עדן

17,000קרן אהרון גוטוירט

MICHAEL HAZAN7,216

6,000כרמית מיסטר פיקס בעמ

19935,000השקעות ושרותי רכב -גל-אס

20025,000סוכנות לביטוח -יורם בנישתי

5,000חזוט ניהול בעמ

5,000מתכת אשקלון יצור מערכות שינוע מתקדמות

4,000ג עיצובי אלומיניום בעמ.נ.ב

622,342שירותי בריאות כללית

136,498.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

58,405פייזר

MSD46,750מרק שארפ ודוהם ישראל 

38,388טבע

34,724סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

32,801מ"נובו נורדיסק בע

28,701(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

23,528קר'סי הלת-יי'ג

23,431מ"אבוט מעבדות רפואיות בע
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23,318רוש פרמצבטיקה ישראל

18,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

A/S16,128קולופלסט 

16,000מ"אלי לילי בע

15,000מ"דקסל בע

13,889מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

9,200מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

8,476מ"מדיסון פארמה בע

8,358מ" בע1987אגנטק 

8,047מ"אבווי ביופארמה בע

8,000ליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישראל

7,000מעבדות רפא

5,698טרדיס גת

5,000קמדיס בעמ

5,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,000מ"לונדבק ישראל בע

4,950מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,500אפוס מדיקל ישראל בעמ

3,022אנטאקי שפרונק יאנסן בעמ

2,500אורגניקס בעמ

2,500טטרהפארם

2,350מ"מגאפארם בע

2,310לפידות מדיקל

2,300מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

2,000מ"מאמי קר בע

1,570מ"דין דיאגנוסטיקה בע

561,491העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

104,293קר'סי הלת-יי'ג

38,400מ"מדיסון פארמה בע

32,268בעמ (1985)ארנון פז 

32,002מ"קובידיאן ישראל בע

28,534רוש פרמצבטיקה ישראל

25,275.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

20,600פייזר

18,470(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

17,715טבע

17,407סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

17,000מעבדות רפא

16,901מ"נובו נורדיסק בע

15,923מ" בע1996ניאופרם ישראל 

13,784מרק סרונו

13,398תרופארם

13,230מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

12,629מ"אבווי ביופארמה בע

10,126מדטרוניק

8,688מ"מעבדות חי בע

8,540מ"אילקס מדיקל בע

7,263מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

7,067מדוגר מכשור רפואי

6,968באייר ישראל

6,880מ"בפקס בע

6,764מ"לבנט טכנולוגיות בע

5,914מ"מדיליין בע

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,500מ"בריסטול מאיירס בע

4,484מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

4,000פרינג פרמצויטיקלס

3,971מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,670מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,508מ"צמל יעקובסון בע

2,983טרדיס גת
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ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

2,961מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,500מ"סלע מדיקל בע

2,475מ'עמוס גזית בע

2,384מ" בע1987אגנטק 

2,161מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,000כמיטק

2,000מ"ט בע.צ.כ

1,855לפידות מדיקל

544,165כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

203,377קר'סי הלת-יי'ג

59,062באייר ישראל

43,167מ"קובידיאן ישראל בע

38,500מעבדות רפא

30,350.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

25,648מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

20,227מ"מדיסון פארמה בע

19,380מ" בע1996ניאופרם ישראל 

12,000מ'עמוס גזית בע

11,765מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

11,317סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

10,702רוש פרמצבטיקה ישראל

9,123(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7,663טקדה ישראל בעמ

6,603טבע

4,980מרק סרונו

4,120מ"אבווי ביופארמה בע

4,020מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,810מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,754מדטרוניק

MSD3,622מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,737פייזר

2,398פרינג פרמצויטיקלס

2,340טרדיס גת

2,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

A/S1,500קולופלסט 

551,207ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

97,761מ"קובידיאן ישראל בע

87,191קר'סי הלת-יי'ג

56,287מ"צמל יעקובסון בע

35,794מ"שיווק כל מלניום בע.ש

27,489מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

22,385רוש פרמצבטיקה ישראל

18,412סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

18,100דקסון

17,983מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

16,142מ"מדיסון פארמה בע

15,458מ"אבווי ביופארמה בע

11,541מדטכניקה בעמ

9,201מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

8,815מרק סרונו

8,750י"קרן רש

8,485מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

8,240מ"סלע מדיקל בע

8,065טבע

7,917.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

7,113מ"נובו נורדיסק בע

6,338מ"בריסטול מאיירס בע

6,050מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

6,040אוניברסיטת בן גוריון

5,816פייזר

MSD5,525מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,000נפרומור בעמ

25 מתוך 23עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

4,746באייר ישראל

4,261לפידות מדיקל

3,000מ"אלי לילי בע

3,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,000אממס נצרת

2,500מ" בע1987אגנטק 

1,702מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,600מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1,500מ"גפן מדיקל בע

1,923,039תאגיד הבריאות רמב ם

266,783קר'סי הלת-יי'ג

122,453רוש פרמצבטיקה ישראל

100,749מ"מדיסון פארמה בע

92,201.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

MSD79,259מרק שארפ ודוהם ישראל 

78,788פייזר

78,179מ"אבווי ביופארמה בע

77,780מ"קובידיאן ישראל בע

74,046סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

70,937מעבדות רפא

54,404מדטרוניק

51,918מ" בע1996ניאופרם ישראל 

45,120באייר ישראל

43,530(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

40,483מרק סרונו

39,277טבע

33,804מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

30,707מ"בפקס בע

30,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

26,399תרופארם

22,032מ"לבנט טכנולוגיות בע

22,000.נרל אלקטריק אינטרנשיונל אינק'ג

21,368מ"אינווסט אימפקס בע

20,867טרדיס גת

18,500דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

17,683מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

17,425מ"בריסטול מאיירס בע

16,449מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

15,579מ"נובו נורדיסק בע

15,300מ"אלי לילי בע

14,655אודיוקליניקה נטלי מדטכניקה בעמ

14,258מ"שני טל שווק בע

12,004מ"דובר מיכשור רפואי בע

11,273מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

10,214סימנס ישראל

8,528מ'עמוס גזית בע

8,494מ"בע(2005)ניאופרם קיור

8,389שילה חדשנות רפואית

8,305טקדה ישראל בעמ

8,000הוספיטק הנשמה בעמ

7,898לפידות מדיקל

7,347מ"מדאקויפ בע-גאמידה

6,513מ"סיסטמדיק בע

6,487בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

6,000פורום מדיה

5,716מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,646אונקומד שירותים אונקולוגים מתקדמים בעמ

5,579קרדיוגארד

5,500ג שרותי רפואה בעמ.א.ש

5,343מ"דיאמד ישראל בע

5,133נטיקס בעמ'ן ג'פיוג

5,103מטרנה

25 מתוך 24עמוד 



ח מפורט לפי נתרם" בש2014ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

5,000חברת הנסיעות והתיירות נצרת בעמ

5,000 מ"בע מדיקל אוריאל

5,000מתודיקה יעוץ ויזמות עסקים בעמ

5,000מדוגר מכשור רפואי

5,000מ"מד פארמה בע-ביו

5,000מ"ביומטריקס בע

5,000מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

4,802מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

4,660מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,500מ"א רופא מומחה בע"א

4,496מ"מגאפארם בע

4,061מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

4,000הולנדיה המרכז להנדסת השינה בעמ

4,000פארמוקן בעמ

3,809מ"אילקס מדיקל בע

3,500אלפא אומגא הנדסה בעמ

3,496נבו מדיקל בעמ

3,479זייסקו בעמ.י.ז

3,450מ" בע1987אגנטק 

3,411מ"צמל יעקובסון בע

3,238כמיטק

3,169מ"מד בע-גטר ביו

3,155פרינג פרמצויטיקלס

3,000מ"ט בנייה בע.ס.ב

3,000בנק יהב

CWT2,721)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,500מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

2,500נובה פלסמה בעמ

2,445מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,404איי פארמה בעמ.בי.אמ

2,172ביולין

2,127 מ"בע די בי סיגמא

1,821מ"מדיליין בע

1,718מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

69,288,318סכום כולל

25 מתוך 25עמוד 


