
ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

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

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

.

6,505,582ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

5,248,276ב"ידידי בני ציון ארה

199,384קרן בנקר

85,770קרן פאול ומאי אריאלי

80,000בני ציון- ל .ע.י

76,700קרן דנפילד

59,450ל"רפא

50,000חלצ)קרן אפטוביצר למען חיפה 

49,000ולפמן תעשיות בעמ

40,000מ" בע1972טחנת קמח יפו 

40,000פרידנזון שרותים לוגיסטיים בעמ

40,000פלאריום גלובל בע מ

36,000ספנות בעמ. טי. אקס

JEWISH JEWLS26,423

26,400(ישראל)ארגו קורל מריטיים 

24,000מרק סרונו

18,613(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

18,000אלטשולר שחם בעמ

12,500אוונגרד רזידנס בעמ

12,320אל בעמ.סיטי טיים אי

11,000מדטכניקה בעמ

10,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

10,000בן יהודה שמעון

10,000ן בעמ"סאמיט אחזקות נדל

10,000אלוניאל בעמ

10,000וולגריו מיכאל

10,000יוניקו ספנות ולוגיסטיקה בעמ

10,000אמפי אתא בעמ

9,761.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

8,000(1992)כרמל שירותי ספנות בינלאומית 

7,000שבבי מטל תעשיות

6,500מ"שרביב בע

6,100ניהול בעמ. ז.ט

6,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,750אסף ליס ניהול ציי רכב ותחבורה בעמ

5,700בעמ (2007)חמלני טכנולוגיות . א

5,500בעמ (1951)אלקטרה מוצרי צריכה 

5,500בנק לאומי לישראל

5,000פארם-סופר

5,000קולנוע חדש בעמ

5,000אופרייט ליס בעמ

5,000בנק דיסקונט

5,000קימל בנייה ויזמות בעמ

5,000שיא מודלים כלכליים והשקעות בעמ- פינג

5,000אייסקיור מדיקל בעמ

5,000בעמ (2004)איילון פתרונות פיננסיים 

5,000ל שירותים.א.ר.ש

5,000מ ר מ סחר ויעוץ בעמ

                                                  נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ב ומפורט לפי דיווח מקבלי התרומות-ממוין לפי א, ח" בש2016ח תרומות לשנת "                                               דו
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

5,000שינדלר נחושתן מעליות

5,000מרפאות מומחים חיפה בעמ- ח .מ.מ

5,000מירית הנדסה בעמ

4,750מ"ניגא שף בע

4,500בעמ (י.א.ד.כ)אלמוג 

4,500ר עוגות ומוצרי מאפה בעמ.י.שני א

4,250רבקה כהן הנדסה אזרחית בעמ

4,000מ"מדיסון פארמה בע

4,000מימד דיאגנוסטיקס בעמ

4,000לכטמן רונית

4,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

4,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

4,000מ'עמוס גזית בע

4,000פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

3,835דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת

3,750פיונט טכנולוגיות בעמ

3,750בתי קולנוע תאיטראות

3,750בעמ' טופולסקי ושות

3,750שובל הנדסה ובנין בעמ

3,750תורג בעמ

3,500זיגי שאול אופטומטריסט בעמ

3,100פרי ירוחם חברה לרכב בעמ

3,000חברת נמל חיפה בעמ

3,000כרמל מגורים בעמ

3,000טלמור שרה

3,000זוהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת

3,000מקסים טקסטיל בעמ

3,000 בעמ1985וילאר נכסים 

3,000אחים סמאר שווק פרות וירקות תמרה בעמ

3,000באוך יעל

3,000דגון בתי ממגורות לישראל בעמ

3,000אלקליל בעמ

3,000כחול אירועים על הים בעמ

3,000תיאטרון הצפון מרכז אומנויות הבמה

2,750בנק מזרחי טפחות בעמ

2,500חברה לבנין ופתוח בעמ' שכטמן ושות

2,500אוסאמה הנדסה שירותים הנדסיים בעמ

2,500השחר העולה תעשיות ממתקים בעמ

2,500מ"הראל חברה לביטוח בע

2,500מ"אילקס מדיקל בע

2,500וענונו שמעון

2,500שיווק בעמ. ד. לי. נע

2,500ורדיה סנטר מרכזי מסחר בעמ

2,500פסגות ניירות ערך בעמ

2,500הרדגום בעמ

2,500פרוטרום

2,500מ"ן פארמה בע'יורוג

2,500יעד אורטופדיה מתקדמת

2,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,000נבו מדיקל בעמ

478,808ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

181,165מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

45,000מי סלים שלמה'עג

41,135קמר ופיתוח תשתית וולפסון

34,000קר'סי הלת-יי'ג

26,626יד הנדיב

20,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

20,000אילן אמיר לוי

20,000מנדלבאום מרב

18,000י יזמות והחזקות בעמ.מ.ע

16,000מ הרצליה"נכסי ארקין בע

15,000בנק לאומי לישראל

10,000בעמ. ל.מסנני א

10,000בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ

6,000עופר מוסרי
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

3,500ל שירותים.א.ר.ש

3,000ראובן דוברת

2,500יהודה ארליך

2,000ברוכשטיין מיכאל

1,800מ" בע1987סביון תעשיות 

1,200מ"רונימקס רונן אחזקות בע

1,000רזניק אלכסנדר

600סגל זוהר

252בלבן אילנה

30קויפמן תמר

2,059,570צפת" זיו"ח "אגודת שוחרי ביה

711,218מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

Edmond J. Safra Philanthropic Foundation370,500

233,000קרן פלינור

180,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

146,704י"הסוכנות היהודית א

50,850גלייכמן רפאל

50,000חשמל' ארגון עובדי חב

30,000מועצה אזורית גליל עליון

29,507המגבית המאוחדת לישראל

27,500חברה לביטוח בעמ. איי.די.איי

25,000שטראוס בן דרור רעיה תמר

20,220קיבוץ ברעם

20,000מ" בע1. משפחת ו

20,000מועצה אזורית מבואות חרמון

20,000בנק לאומי לישראל

20,000מ"סי חברה כללית למסחר בע.טי.י'ג

12,936קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

10,000מ"שרותי טכנולוגיה לתעשיה בע. אס.אי.טי.איי

10,000מ"רזגל אנרגיה בע

10,000ישראכרט

kkl charity accounts9,860

9,000אגודה שיתופית- מתיישבי מחניים 

B'NAI B'RITH LOGE HOLLANDIA8,088

5,000כתר פלסטיק בעמ

5,000מ"צעדי ענק פעילויות תוכן בע

4,000קיבוץ סאסא

PEF3,797

3,000עמית רות

3,000קיבוץ הגושרים

AMERICAN JEWISH COMITEE2,264

1,500(ויעקב)דורי קטרינה 

1,500מ"גו אינספייר בע

1,500קרן מגי

1,500מ"טללים כנסים אירועים ותיירות בע

1,000מ"מחקר ואסטרטגיה בע- דעה עצמאית 

870קרייסברג פאולינה רוזה

Lester Gellman600

360ארט ויסמן דבורה לאה

200גילינסקי יואל

96לינדה פוטרמן

1,919,932אוניברסיטת בן גוריון

1,324,632שרותי בריאות כללית

208,590קופת חולים מאוחדת

Cincinnati children hospital medical center198,460

84,500טבע

22,320אסותאמרכזים רפואיים בעמ

18,450מכבי שרותי בריאות

MSD14,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

9,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

9,500מ"דקסל בע

9,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,500מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

7,980לאומית שרותי בריאות

2,500לפידות מדיקל
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

7,875,639אביב-אוניברסיטת תל

6,411,486ער)קרן קאהן 

1,014,403חברת פרטנר תקשורת בעמ

275,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

100,000מ"אורניה מקרקעין בע

44,000אלפא ביו טכנולוגיות

24,000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

3,750מ"ברית קופות הגמל לפיקוח אגודה שיתופית בע

3,000מ"אילון הנדסה מערכות שקילה תעשיתיות בע

494,258ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

248,136מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

61,737מ"צמל יעקובסון בע

58,515קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

18,124מ'עמוס גזית בע

15,806(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

14,500מ"אלי לילי ישראל בע

BRAINLAB14,490

12,600מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

9,000אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

8,850מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,500מ"דקסל בע

MSD8,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

8,000מ"פרמיה ספיין בע

162,608א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

22,680מ"מדיסון פארמה בע

19,159רוש פרמצבטיקה ישראל

13,203(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA11,605

11,258מ"גטר גרופ בע

7,537מ"נובו נורדיסק בע

6,618טי בעמ.טלדור איי

6,520תוכנה ישראל בעמ.סי.אמ.בי

5,704מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

5,647מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

vmware)5,441וי אם וור ישראל בעמ

5,000מ"דקסל בע

5,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

4,840קר'סי הלת-יי'ג

4,658מ"לביא מדטק בע

4,525נטאפ ישראל סיילס בעמ

4,026מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

MSD3,939מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,916מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

3,685טבע

2,490מ"נוברטיס ישראל בע

1,872מעבדות רפא

1,746מ"בפקס בע

1,539מ'עמוס גזית בע

70,835בי ח רמות רמז פלימן

43,875חשמל' ארגון עובדי חב

26,960ל יד לעזר לביח עש פלימן חיפה.ע.י

54,000ח איכילוב"בי

7,000באייר ישראל

7,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

7,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

7,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

7,000קר'סי הלת-יי'ג

7,000מ"נובו נורדיסק בע

5,000פאלאס אמריקה חברה לדיור

1,316,197ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

PPD GLOBAL LIMTED560,555

235,609מ"פרמה קלינקל בע

204,101מ"אבווי ביופארמה בע
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

64,809קר'סי הלת-יי'ג

41,839מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

32,763מ"קובידיאן ישראל מחקר כירורגי בע

30,116טבע

23,992סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

23,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

20,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

11,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,637מ'עמוס גזית בע

7,120מדיקל טכנולוגיקל

6,000מ"מדיסון פארמה בע

5,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

5,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,000מ"דקסל בע

3,924מ"נוברטיס ישראל בע

3,782מ"טריילס בע-קיו

3,450באייר ישראל

3,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

3,000מ"פרומדיקו בע

3,000מ"אסנט מדיקל ישראל בע

1,500מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

4,322ח הרצפלד"בי

4,322מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,744ח יוספטל"בי

2,744מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

584,285ח מאיר"בי

82,482מ"קובידיאן ישראל בע

70,156קר'סי הלת-יי'ג

46,319רוש פרמצבטיקה ישראל

33,827מ"מדיסון פארמה בע

27,528פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

26,957מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

21,459מרק סרונו

21,212פרינג פרמצויטיקלס

21,091סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

20,700מעבדות רפא

18,710מ"ן פארמה בע'יורוג

18,015מ"אבווי ביופארמה בע

16,121מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

15,224טבע

13,780מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

13,344מ"נוברטיס ישראל בע

10,149מ"מ בע.א.ר.י.ס

9,800באייר ישראל

MSD9,799מרק שארפ ודוהם ישראל 

9,513גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

9,338(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7,623אלרגן ישראל בעמ

7,489מ" בע1985תרופארם שיווק 

6,279אס מפיצים בעמ.אמ.איי

6,234טקדה ישראל בעמ

5,788מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,633פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

3,916מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,732טרדיס גת

A/S3,543קולופלסט 

3,300מ"צמל יעקובסון בע

2,960מ"מדוק בע

2,500מ"ברסלויער בע

2,361מ"סיסטמדיק בע

2,155מ"מגאפארם בע

2,048מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

1,900מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,300בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 
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157,181ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

50,852מ"כמיפל בע

18,944מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

16,594מ"בריסטול מאיירס בע

12,589מרק סרונו

11,982קר'סי הלת-יי'ג

11,000רוש פרמצבטיקה ישראל

10,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

6,431מ" בע1996ניאופרם ישראל 

MSD6,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,500לפידות מדיקל

3,210באייר ישראל

2,457מ"מדיסון פארמה בע

2,123מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

2,926בית חולים לוינשטיין

2,926מ"מדיסון פארמה בע

542,745האגודה לזכויות החולה בישראל

250,000(NCH)נוברטיס 

110,000רוש פרמצבטיקה ישראל

50,000מ"נובו נורדיסק בע

50,000מ"בריסטול מאיירס בע

27,282פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

25,000ער)ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופתוח - פארמה ישראל 

15,000באייר ישראל

10,463יפו-אביב-עירית תל

5,000מ"מדיסון פארמה בע

198,491האגודה למלחמה בסרטן

47,066(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

41,000רוש פרמצבטיקה ישראל

39,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

36,925.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,000קר'סי הלת-יי'ג

10,000באייר ישראל

5,000טבע

3,900בעמ (2005)טכנולוגיות מתקדמות .די.די.אל

3,600מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,000נאופארם ציוד רפואי

59,726בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

15,000מ"קמהדע בע

12,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

10,000מ"נובו נורדיסק בע

9,726מ"גפן מדיקל בע

9,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

181,100האוניברסיטה העברית בירושלים

105,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

30,000טבע

25,000פארם-סופר

5,250דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

4,000רוני צליק ייעוץ כלכלי שיווקי ומסחרי

4,000רוש פרמצבטיקה ישראל

4,000הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי מרקחת

3,850מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

2,689,310הדסה

720,000שירותי רפואה ומכונים- הכליה

346,027מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

232,183.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

173,257מ"קובידיאן ישראל בע

117,444רוש פרמצבטיקה ישראל

114,611קר'סי הלת-יי'ג

(BEPEX ) 78,625מ"בפקס הולדינגס בע

72,444מ"מדיסון פארמה בע

69,468מ"אבווי ביופארמה בע

64,602מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

41,656מ"בריסטול מאיירס בע
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ASAHI KASEI PHARMA AMERICA CORP34,788

34,279סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

32,433פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

31,449גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

30,109ביו בלסט פארמה בעמ

30,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

26,063מרק סרונו

25,880סמארט מערכות רפואיות בעמ

25,254מ"מ בע.א.ר.י.ס

25,195מ"מדאקויפ בע-גאמידה

23,450מעבדות רפא

23,131מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

21,439טבע

MSD19,480מרק שארפ ודוהם ישראל 

19,211באייר ישראל

17,366מדטכניקה בעמ

17,066מ"גטר גרופ בע

16,974מ"כאהר מדיקל בע

15,500מ"טי מדיקל בע.סי.אי

13,824פרינג פרמצויטיקלס

11,591מ"ניאופרם השקעות בע

9,470מ"לבנט טכנולוגיות בע

9,338מ"מדוק בע

8,961מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

8,306מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

8,214מ"בע(2005)ניאופרם קיור

NATIONAL MARROW8,194

8,016ויס ישראל בעמ'אינדוצ

7,323מ"מזור טכנולוגיות ניתוחיות בע

7,227מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

Commercial physical research6,911

6,810מ"מגאפארם בע

6,616שילה חדשנות רפואית

6,160מדיסון שרותים רפואיים בעמ

5,780סונובה ישראל בעמ

5,586(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,000מ"פרמה בע-צמל ביו

4,450קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

4,345מ"שני טל שווק בע

4,180מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

4,033טרדיס גת

3,856מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,800מדהוט בעמ

KARYOPHARM.T.INC3,706

BOEHRINGER INGELHEIM3,560

3,539מ"נובו נורדיסק בע

DR FALK PHARMA3,074

2,904מ"גיל מדיקל בע.י

2,631די לאפ בעמ'טיאצ

MD EVENTS LTD2,521

2,081,736הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

1,605,600והן מוריס'פינברג ג

191,250מ"דקסל בע

SCIENCE ET TECHNOLOGIE144,886

110,000(חלצ)קרן יוכבד ואברהם זוסמן כהן 

20,000מ"ביוסנס וובסטר ישראל בע

10,000בעמ (ישרל)אדוורדס לייפסיינסז 

15,097הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

10,960מ"סיסטמדיק בע

2,069סאנדיסק איי אל בעמ

2,068מ"נוברטיס ישראל בע

76,700חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

40,000מ"נוברטיס ישראל בע

30,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,000מ"טרייטק ביומד בע
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1,500מ"גפן מדיקל בע

1,200מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

1,000מ"מדוק בע

978,112חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

403,183מ"נוברטיס ישראל בע

130,000טבע

109,929סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

100,000מ"קור מדיקל בע- קיו 

85,000מ"בפקס בע

MSD36,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

35,000מ"קריובנק ישראל טכנולוגיות פריון מתקדמות בע

25,000מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

20,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,000מ"אבווי ביופארמה בע

9,000מ"אלסמד בע

5,000מדטכניקה בעמ

58,700ידידי בית חולים פוריה

11,700אלפא ביו טכנולוגיות

10,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

10,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

9,800מדטכניקה בעמ

5,000ספאנטק תעשיות בעמ. ר.נ

5,000ל שירותים.א.ר.ש

2,400טרדיס גת

2,000מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

1,000מ"בפקס בע

1,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

800מ"מדיסון פארמה בע

7,950ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

5,850מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,100מ"מדאקויפ בע-גאמידה

783,507ידידי מרכז רפואי רבין

140,000רוש פרמצבטיקה ישראל

BOEHRINGER INGELHEIM86,860

85,960מ"נוברטיס ישראל בע

85,400(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

75,320מדינול קובי ריכטר

50,323טבע

36,544קר'סי הלת-יי'ג

30,000מ"מדיסון פארמה בע

20,000מ"יקר בע'סרג

MSD19,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

15,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

15,000מעבדות רפא

13,000מ"דקסל בע

12,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

11,700מ"מדאקויפ בע-גאמידה

11,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

11,000אלרגן ישראל בעמ

10,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

10,000מ"אלסמור מערכות רפואיות בע

7,000מ"בפקס בע

6,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

6,000מ"נובו נורדיסק בע

6,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,000מ"אלי לילי ישראל בע

5,000נאופארם ציוד רפואי

4,400מ"דובר מיכשור רפואי בע

3,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

2,000מ"מדוק בע

104,855אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

50,000כלל ביטוח

19,255מ"אורמד בע

15,000מ"לביטוח בע' שומרה חב

10,000מ"שירות ניטור כירורגי בע
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5,000מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

5,000מ"אלי לילי ישראל בע

600דר וקספרס בעמ- דר וולף 

9,221מגן דוד אדום

Spectra2549,221

10,266,985מכבי שרותי בריאות

Helmsley Charitable Trust ( ח אסותא אשדוד"עבור בי )6,089,069

1,566,320אי בעמ. קיי.רס אמ'אורום וונצ

277,571פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

189,050טבע

167,386מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

164,400רוש פרמצבטיקה ישראל

121,075מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

113,700מ"נובו נורדיסק בע

MSD106,715מרק שארפ ודוהם ישראל 

105,810.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

99,636סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

94,900מ"אלי לילי ישראל בע

85,925(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

70,000מ"נוברטיס ישראל בע

68,890מ"אבווי ביופארמה בע

65,050מעבדות רפא

50,000מרפאות צבר שירותי בריאות

43,904(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

42,100באייר ישראל

40,000בית בלב בעמ

36,964מ"בע(2005)ניאופרם קיור

36,759מ"מדיסון פארמה בע

31,000מ"דקסל בע

30,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

29,480ער)עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

27,490תרו תעשיה רוקחית בעמ

27,000המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק

26,600קר'סי הלת-יי'ג

26,000אסם תעשיות מזון בעמ

25,400גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

25,050מ"לונדבק ישראל בע

25,000קרן מכבי

23,000מ"בע מזון ישראל יוניליוור

20,000אסותאמרכזים רפואיים בעמ

17,300מטרנה

A/S17,000קולופלסט 

15,000שווק כמיפל בעמ

13,100דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

13,000מ"גפן מדיקל בע

12,186אר קיור מדיקל

12,000מ"מגאפארם בע

11,906מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

11,500שטראוס בריאות בעמ

11,000ל מדיקל.מ.צ

10,000פלאפון תקשורת בעמ

10,000בעמ (1993)אלטמן רוקחות טבעית 

10,000טלדור תקשורת בעמ

10,000.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

9,784מ"בריסטול מאיירס בע

9,400בעמ (ישראל)תה ויסוצקי 

8,045איי. אבוט לבורטוריז אס

8,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

8,000מרק סרונו

8,000לפידות מדיקל

7,200איזי ליין בעמ

7,138מ"פילטל פרמצביטקל בע

7,000תבורי בעמ- יפאורה 

6,000פרינג פרמצויטיקלס

5,500מ"מד פארמה בע-ביו
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5,500מ"אוניפארם בע

CWT5,200)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

5,000מ"קלינטיקה בי

5,000מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

5,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

4,000פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

4,000אברמוב לריסה

4,000תנובה גליל בעמ

3,232בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

3,000מדיוי תראפיוטיק בעמ

3,000ארומה אספרסו בר בעמ

2,000אקוסאפ בריאות בעמ

2,000(אמבולנס סטאס)זלנסקי סטניסלב 

2,000בעמ. י.ש.מאפית מאמיס א

1,000נטיקס בעמ'ן ג'פיוג

1,000כמיטק בעמ

800ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

750טקדה ישראל בעמ

600מ"ינג בע'איזוטופיה מולקיולר אימג

600טבע הגליל בעמ- נביעות

296,045ע ר)מפרקים צעירים 

128,000מ"אבווי ביופארמה בע

121,800מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

37,745.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6,500רוש פרמצבטיקה ישראל

2,000יש ביטוח

6,088מרכז לבריאות הנפש גהה

6,088מ"מדיסון פארמה בע

367,093מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

367,093עמותת ידיד בלב ונפש

571,529מרכז רפואי סורוקה

68,027פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

63,837קר'סי הלת-יי'ג

32,502מ"מדיסון פארמה בע

31,275רוש פרמצבטיקה ישראל

29,133סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

27,856מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,683מ"אבווי ביופארמה בע

18,510מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

18,034.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

16,159מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

13,159מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

12,995מ"מדאקויפ בע-גאמידה

12,615מ"צמל יעקובסון בע

12,099מרק סרונו

11,609מ"גטר גרופ בע

11,164מ"קובידיאן ישראל בע

10,897טבע

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

9,792מ"ביומטריקס בע

9,720באייר ישראל

9,454מ"בפקס בע

A/S7,731קולופלסט 

7,453שילה חדשנות רפואית

7,382מ"ברסלויער בע

6,507לפידות מדיקל

6,479סונובה ישראל בעמ 

6,282מ"בריסטול מאיירס בע

6,123מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,823מ"דובר מיכשור רפואי בע

5,724מדהוט בעמ

5,653מ"דין דיאגנוסטיקה בע

5,611מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

5,534מ"רניום בע

5,200מעבדות רפא
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4,816מ"יק בע'פארמלוג

3,657מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,638פרינג פרמצויטיקלס

3,000מ"זימר דנטל בע

3,000בעמ (2002)שיטות יבוא דנטלי . א. ה

3,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,000מ"דנט בע-דיבי 

2,516מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,401מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,199טרדיס גת

2,100מ"נובו נורדיסק בע

1,991מ"לבנט טכנולוגיות בע

1,887(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

MSD1,694מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,608מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

497,205מרכז רפואי קפלן

63,774קר'סי הלת-יי'ג

35,546מ"אבווי ביופארמה בע

34,330רוש פרמצבטיקה ישראל

29,262מ"קובידיאן ישראל בע

28,884פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

27,659מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

25,556טבע

22,615מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

19,600מ"מדאקויפ בע-גאמידה

16,035סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

15,761גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

14,359באייר ישראל

13,453מ"בריסטול מאיירס בע

11,635מ"נוברטיס ישראל בע

11,524מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

10,216מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

9,453מדטכניקה ארתופון

9,159מ"מדיסון פארמה בע

8,307מרק סרונו

MSD8,182מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,586מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

6,756מ"מגאפארם בע

6,465לפידות מדיקל

5,975מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,500מ"שני טל שווק בע

5,500מדטכניקה בעמ

5,500בריינלאב בעמ

5,275מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,000דיון מדיקל דיווייסס בעמ

3,977.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3,590מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

3,300מ"בפקס בע

3,300מ"ביומטריקס בע

2,470טרדיס גת

2,200מ"מדוק בע

2,113מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,000 מ"בע די בי סיגמא

1,890טקדה ישראל בעמ

1,667מיקרומדיק טכנולוגיות בעמ

1,446מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

1,050מ"צמל יעקובסון בע

335דולפין מדיקל בעמ

2,025,842מרכז רפואי רבין

189,413רוש פרמצבטיקה ישראל

156,112קר'סי הלת-יי'ג

112,815.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

107,074מ"מדיסון פארמה בע

90,251סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

87,340טבע
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76,100פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

75,946מ"בריסטול מאיירס בע

72,293מ"קובידיאן ישראל בע

70,988מרק סרונו

68,674מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

65,774מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

61,167מ"מדאקויפ בע-גאמידה

55,888באייר ישראל

45,651מ"דובר מיכשור רפואי בע

43,800מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

43,453מ"אבווי ביופארמה בע

41,644גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

37,767מ'עמוס גזית בע

31,145מ"לבנט טכנולוגיות בע

25,848מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

25,794מ" בע1996ניאופרם ישראל 

23,515מ"נובו נורדיסק בע

23,006טקדה ישראל בעמ

22,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

20,835מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

20,458פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

20,198מעבדות רפא

20,099מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

17,584פרינג פרמצויטיקלס

MSD17,155מרק שארפ ודוהם ישראל 

16,781מ" בע1985תרופארם שיווק 

15,755זייסקו בעמ.י.ז

A/S15,196קולופלסט 

13,914מ"גטר גרופ בע

12,137מ"נוברטיס ישראל בע

12,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

11,568מ"בפקס בע

11,464מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

8,345מ"פרמה בע-צמל ביו

8,000מ"טוטנאור בע

7,571איי פארמה בעמ.בי.אמ

7,475מ"זוטל בע

7,427מדטכניקה בעמ

6,247(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,870מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,689מ"צמל יעקובסון בע

5,481מ"מדוק בע

5,000מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,877לפידות מדיקל

4,873מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,638מ"ט בע.צ.כ

4,444מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

4,199מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,080מ"סלע מדיקל בע

3,888מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

3,871מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,850מדוגר מכשור רפואי

3,785מ"שני טל שווק בע

3,758פארמה אחזקות בעמ (ג.ע)לפידות 

3,423מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

3,295מ"גיל מדיקל בע.י

3,182אר קיור מדיקל

2,932מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,894דפנימד סוכנויות בעמ

2,671מ"מדיליין בע

2,333מ"לבפארם בע

2,214שילה חדשנות רפואית

2,110מ"מגאפארם בע

2,097קומטק נהול קונגרסים בעמ

1,994לייפבונד בעמ
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1,227מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

1,000מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

1,000מ"תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע

1,000מ"מעבדות חי בע

1,058,722מרכז רפואי שערי צדק

103,716מ"קובידיאן ישראל בע

102,693מ"נוברטיס ישראל בע

98,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

80,741קר'סי הלת-יי'ג

80,033מ"מדיסון פארמה בע

70,941מ"אבווי ביופארמה בע

57,568מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

46,909רוש פרמצבטיקה ישראל

42,117סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

41,341פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

37,753מ"צמל יעקובסון בע

26,167מרק סרונו

19,377לפידות מדיקל

19,101מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

16,519טבע

14,559קר בעמ'סימנס הלת

13,790מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

13,395טרדיס גת

13,300טקדה ישראל בעמ

11,854מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

9,294פרינג פרמצויטיקלס

9,000ליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישראל

8,228מ"ביומטריקס בע

8,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,690ר"ע)מכון חרוב 

7,623מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

7,536אלרגן ישראל בעמ

7,300מדיקיור טכנולוגיות בעמ

6,824זייסקו בעמ.י.ז

6,385מ"מגאפארם בע

6,000מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

5,813מ"בריסטול מאיירס בע

5,706מ"בפקס בע

5,342מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,207באייר ישראל

5,000סימנס ישראל

5,000מ"דקסל בע

4,800גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

4,500מעבדות רפא

4,266מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,966(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,304מ"מדיקוויפ בע. י.ע

2,610מ"לבנט טכנולוגיות בע

2,520מ"שני טל שווק בע

2,000בעמ. טי.די.דנאל אמ

2,000מ"סלע מדיקל בע

1,934מ'עמוס גזית בע

1,000שרותי אופטיקה בעמ. י.ט.ד

272,897מרכז שניידר לרפואת ילדים

38,532מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

26,480פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

18,502בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

18,054סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

17,256מ"מדיסון פארמה בע

15,922.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

12,146מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,790מ"נובו נורדיסק בע

10,660סונובה ישראל בעמ

10,547טקדה ישראל בעמ

10,000פרינג פרמצויטיקלס
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8,867מרק סרונו

7,903מ'עמוס גזית בע

7,714מטרנה

7,331מ"מגאפארם בע

6,934מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,836מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,652לפידות מדיקל

5,160מ"סי טכנוקר מוצרי בריאות בע.טי

4,605אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי. א.י

4,207מ"אבווי ביופארמה בע

3,768מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,466טרדיס גת

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,220 מ"בע די בי סיגמא

2,153סונובה ישראל בעמ 

2,135מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

1,806מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

1,251מ"קובידיאן ישראל בע

130,000לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

80,000רקיט בנקיזר

30,000אייץ בעמ.אס.אן

20,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

112,844נאמני מרכז שניידר

14,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

13,600טבע

12,000מ"מגאפארם בע

11,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,000מ"אנזימוטק בע

10,000מ"אבווי ביופארמה בע

8,600מטרנה

8,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,644מרק סרונו

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

5,000מ"מדיסון פארמה בע

4,000פרינג פרמצויטיקלס

4,000הדסה ביימלרוקחות וטבע

2,385,954ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

359,000מ"אלי לילי ישראל בע

336,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

240,000מ"נוברטיס ישראל בע

188,180מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

172,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

167,800מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

165,000באייר ישראל

120,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

100,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

91,619מ"מדיסון פארמה בע

MSD85,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

80,000קר'סי הלת-יי'ג

80,000מ"איתמר מדיקל בע

80,000מ"לבנט טכנולוגיות בע

65,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

31,355מדטכניקה בעמ

25,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

205,152ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

100,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

60,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

22,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,000מ"אפא טכנולוגיות מתקדמות בע

5,952רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000מ"נובוגולד בע

4,200.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

60,900עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

38,016קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

12,500מ"נובו נורדיסק בע
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5,016מ"אבווי ביופארמה בע

2,200קר'סי הלת-יי'ג

2,168מ" בע1985תרופארם שיווק 

1,000לפידות מדיקל

77,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

30,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,000מ"בפקס בע

15,000מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

10,000טבע

2,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

2,345,260עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

PLFA The Patrick and Lina Drahi Foundation2,304,600

15,000מדטכניקה בעמ

13,160טבע

5,000כלל ביטוח

4,500מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

3,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

70,197עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

25,476קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

15,000מ"מדיסון פארמה בע

7,500מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,000טבע

4,021(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

2,600ל תעשיות רפואיות.מ.צ

2,400סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD1,700מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,500ניאופארם ציוד רפואי בעמ

1,874,574קופת חולים לאומית

255,320מ"נובו נורדיסק בע

137,144סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

125,215(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

106,500רוש פרמצבטיקה ישראל

105,600פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

84,540מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

75,900קר'סי הלת-יי'ג

74,800מ"לונדבק ישראל בע

MSD68,095מרק שארפ ודוהם ישראל 

68,000מ"אבווי ביופארמה בע

67,250טבע

66,500מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

60,000מעבדות רפא

54,173מ"מדיסון פארמה בע

50,000מ"אלי לילי ישראל בע

41,300(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

36,547מ"בריסטול מאיירס בע

32,205מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

29,000מ"בן שמעון פלוריש בע

25,500רקיט בנקיזר

23,000(NCH)נוברטיס 

20,000רקח תעשיה פרמצבטית בעמ

19,200סופהרב

18,500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

18,000מ"דקסל בע

16,500טקדה ישראל בעמ

13,000(חברה למסחר)תרימה 

13,000מרק סרונו

13,000מ"יק בע'פארמלוג

13,000מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

13,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

13,000(סנסי טבע)ברטה סיאנוב 

13,000לוריאל ישראל קוסמטיקס

12,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

10,655מ"גפן מדיקל בע

10,000בעמ' פיינגרש ושות.מ
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

10,000פרינג פרמצויטיקלס

10,000טטרהפארם

6,900מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,500אלול שירותי עזר רפואיים בעמ

6,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

5,500מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,000באייר ישראל

4,150הרצליה מדיקל סנטר בעמ

4,000מורז

3,000סטארקיסט פודור בעמ

2,500מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

CWT1,900)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

1,500מ"מד פארמה בע-ביו

1,400תרו תעשיה רוקחית בעמ

1,000אר קיור מדיקל

900מ"ט בע.צ.כ

880לפידות מדיקל

1997500נאופרם ציוד רפואי 

500החיוניות שבטבע בעמ- ויטליטי 

709,377קמר המרכז הרפואי בני ציון

263,318סונובה ישראל בעמ 

70,462מ"אבווי ביופארמה בע

45,387קר'סי הלת-יי'ג

41,039מ"נוברטיס ישראל בע

30,812מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

28,627טרדיס גת

26,153סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

25,147מ"מדיסון פארמה בע

24,410מ"קובידיאן ישראל בע

18,294פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

16,852מימד דיאגנוסטיקס בעמ

14,733רוש פרמצבטיקה ישראל

10,645מ"נובו נורדיסק בע

10,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

9,385מ"פילטל פרמצביטקל בע

7,934מ"מעבדות חי בע

7,420באייר ישראל

6,657טקדה ישראל בעמ

PPD GLOBAL LIMTED6,222

5,495מ"שיווק כל מלניום בע.ש

MSD5,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,705מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

3,470מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,350מ"לונדבק ישראל בע

3,122מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,115מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

3,065מרק סרונו

2,593מ"בריסטול מאיירס בע

2,500בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,408מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,393מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,070.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

1,886מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,708מדטכניקה בעמ

772,510קרן מחקרים וולפסון

82,352סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

68,112קר'סי הלת-יי'ג

51,059מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

44,600רוש פרמצבטיקה ישראל

40,146מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

38,706מ"קובידיאן ישראל בע

28,502מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

25,004מ"מדיסון פארמה בע

24,442מ" בע1996ניאופרם ישראל 

20,576.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

19,598מ"נובו נורדיסק בע

15,329באייר ישראל

15,271מ"אבווי ביופארמה בע

14,779מ"סלע מדיקל בע

MSD14,532מרק שארפ ודוהם ישראל 

14,153פרינג פרמצויטיקלס

13,800מ"שני טל שווק בע

13,335מ"מ בע.א.ר.י.ס

12,551מ"ן פארמה בע'יורוג

12,280פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

10,144מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

10,000מ"דקסל בע

9,963מעבדות רפא

9,504סימנס ישראל

9,233מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

8,733ל תעשיות רפואיות.מ.צ

8,000ביואבניר בעמ

7,864מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,613מ"פרמה קלינקל בע

7,406גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

7,303(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

6,980מ"מגאפארם בע

6,880מ" בע1985תרופארם שיווק 

6,583מ'עמוס גזית בע

6,366אגודה למלחמה בסרטן

CWT6,244)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

5,862מ"בריסטול מאיירס בע

5,647קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

5,564טרדיס גת

5,450(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,104מדטכניקה בעמ

5,000מ"אלי לילי ישראל בע

5,000מ"ט בע.צ.כ

4,882זייסקו בעמ.י.ז

4,559מ"לבנט טכנולוגיות בע

4,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,906מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,414מ"בפקס בע

3,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

3,000 מ"בע די בי סיגמא

2,730מ"גטר גרופ בע

2,000מ"גפן מדיקל בע

2,000בעמ (1993)אלטמן רוקחות טבעית 

1,449טבע

1,210מרק סרונו

790מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

1,775,570קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

432,940קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

163,000קרן פלינור

133,483בעמ (2000)מבני גזית 

100,000הנרי קונקייר

72,000מ"בר יהודה בע' אינג

50,000קרן אהרון גוטוירט

50,000חשמל' ארגון עובדי חב

50,000מ"קונדור תעשיות תעופה בע

41,783קר'סי הלת-יי'ג

38,300מ"אירוטל בע

38,220סוסן עידו

38,000מ"נתא כרמל בע

37,000רוש פרמצבטיקה ישראל

36,000מ"אמירי זכרון יעקב בע

30,000מ"גן שמואל מזון בע

25,000מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

20,000חוות שביט בעמ

19,280אליאנס חברה לצמיגים בעמ
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

18,966מ"אבווי ביופארמה בע

17,915מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

12,000מורג שגיא ערן

10,000מ"נפקו יצוא בע

10,000חצב דניאל החזקות בעמ

10,000שבי מיכאל

10,000מ"קומפיוטר סי דאטה בע

10,000מ"בר תחזוקה בע.מ

10,000מ בעמ.מוסכי רכב נתניה א

10,000שירותי רכב בעמ. אס.או.אס

10,000רוזנקרנץ זאב

10,000ולי תל אביב בעמ'קפה ז

10,000ער)קרן אברהם בצלאל 

10,000מ"יוניון מוטורס בע

9,590סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

9,058טבע

8,077מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

7,821מ"נוברטיס ישראל בע

7,800מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

6,910באייר ישראל

6,566ער)הקרן לידידות

6,000קרן מגי

5,965פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

5,832טקדה ישראל בעמ

5,000מעבדות רפא

5,000מ"זיעור לשכת שירות למיקרופילם בע

5,000הסעות אבי ברדה הסעות בעמ

5,000קרסני גדעון מרדכי

5,000אודר הנדסה ובנין בעמ

5,000בן גיגי דינה

5,000(מרים)גלעד רות 

5,000אגבאריה אחלאם

5,000(גיורא)ירון צילה 

4,364טרדיס גת

4,000לינוי משאל

4,000מ"לוין עמירם השקעות בע

4,000אזולאי יובל

3,600פיו ניסיפינו

3,500כמיטק בעמ

3,461המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

3,150גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

3,000קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

3,000מ"ג השקעות בע.לירון ל

2,822מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

2,791מ"קובידיאן ישראל בע

2,540מ"מדוק בע

2,500סלע כרמל

2,500שי חדשנות בעמ

2,500גלידן החזקות בעמ

2,500(גרובייס ייעוץ בכימיה.ע)גרוביס עמירם 

2,500למלשטריך לטר נועם

2,110מ"רד מדיקל בע-אל

2,000מ"דקסל בע

2,000מאל'שמייה ג

2,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,000(NCH)נוברטיס 

1,800קפלן ציפורה

1,680מ" בע1985תרופארם שיווק 

1,565שטוי הלין

1,500הוכמן ושכטר הפקות בעמ

CWT1,500)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

1,500אלמן דן

1,500שרגא ברוש

1,369מ"אילקס מדיקל בע

1,212מ"מדיסון פארמה בע
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

1,050מ"זוטל בע

1,000קרן עמית

1,000י חומרי גלם בעמ.ל

1,000סבוראי דן

1,000מ" בע2002ג קימחי ניהול .ש.מ

1,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

1,000 בעמ2000עידנים ניהול ואחזקות 

1,000(ורד )דרנגר אברהם 

1,000גלים גבריאל-בן 

1,000הלנה בנמל בעמ

1,000שט מרים"בן בע

1,000אלון מידן מיכאלה

1,000מ"פרידמן שיווק בננות בע

1,000בס רפאל

1,000שטרן בעמ. ש.צ

1,000ארנס ארד אהובה

1,000צליק רוני

1,000רבקה קוטיק

1,000מיכאלי ירון

1,000הירש שלומית

1,000ארנס ליאורה

1,000עמית הראל בעמ

1,000יולי (יחיאל צבי)ירדני 

1,000אירית שנקר

1,000מ"אלומ כאן מוצרי אלומיניום בע

1,000מ"ת ניהול בע.סביון א

1,000גורדון אראלה

1,000ניתאי ולנשטיין

800לברן מרים

720שיינר סטיבן פול

720סטלה (אסתר)טרומר 

600אירווינג מרים

500זאבי יצחק

500(ורדה)שלו ונדה דורוטה 

500זיידמן עדנה

500אבני יוסף

500לוקר אריה

500חלמיש עופר

500הסל נוגה

500המונד ארנולד דוד

500אור רום סחר קרמיקה וכלים סניטריים בעמ

500בוטקובסקי צבי

500גל שולמית

500(אבידע)סימה -לנדאו סיון

500ענת (גיל)יפה 

500לויתן טובה

500גרינבאום ברקן בעמ

400שגיא ויסף

360אוליברו דליה רחל

350לב יוסף

300שגיא (יפעת)בורקין 

300ציון-גבע רות בת 

300קידס תעשיות בעמ

300אריה חדד

250אשכלות ירון

250גרובר חנה

200טרר שושנה

200בן ישראל חנה

200שחף איטה צירל

200(אסתר)נוה אברהם 

200סדן חנה

200(דיתה)גרה יהודית 

200שוורץ ניהול בעמ- שחם 

18,360,856קרן מחקרים רפואיים ברזילי

11,530,530י"הסוכנות היהודית א

28 מתוך 19עמוד 



ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust1,991,000

1,707,814ער)הקרן לידידות

FUNDACION ADAR893,550

526,638קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

crown family philantropies479,854

240,000אוניברסיטת בן גוריון

UJA FEDERATION OF NEW YORK190,506

MENNONITEN-BRUEDERGEM.ESPELKAMP172,065

96,900ההסתדרות הרפואית בישראל

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY76,040

44,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

40,000ער)קרית גת - תקוות שמיים 

35,500רוש פרמצבטיקה ישראל

21,485סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

21,132קר'סי הלת-יי'ג

16,957(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

16,594מ"בפקס בע

14,868מרק סרונו

14,513מ"קובידיאן ישראל בע

14,403מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

13,611מ"צמל יעקובסון בע

13,098פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

12,653מ"אבווי ביופארמה בע

12,157טבע

11,520מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

11,398אלרגן ישראל בעמ

10,862מ"מדיסון פארמה בע

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,487באייר ישראל

8,122מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

Farrokh and Shahla Ebrani7,576

7,048מ"לבנט טכנולוגיות בע

American Jewish Committee6,536

6,198מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

MSD6,185מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,772מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

5,684מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,665מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,555.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5,487אפוס מדיקל ישראל בעמ

5,000מירוז ישראלה

4,647ער)מרכז קהילתי מזרח נתניה 

4,600מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

4,140מ" בע1985תרופארם שיווק 

Mashadi Jewish Community Of New York4,052

Amirican Christian Reserve3,983

Nassereh Youssefnia3,906

3,671מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,000מילניום שרותים ולוגיסטיקה בעמ

3,000(ובני)הנר תמר 

2,893מטרנה

145,830קרן מחקרים רפואיים הדסה

80,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

50,000מ"לבנט טכנולוגיות בע

12,146סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,684פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

362,422קרן מחקרים רפואיים פוריה

56,021מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

Boston scientific heallas46,365- בוסטון סיינטיפיק 

39,064קר'סי הלת-יי'ג

29,686מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

25,424מרק סרונו

22,114מ" בע1985תרופארם שיווק 

20,600מ'עמוס גזית בע

15,450רוש פרמצבטיקה ישראל
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10,957מ"יקל בע'גורדיאן סרג

10,284טבע

Kci uk holdings ltd9,332

8,157מ"צמל יעקובסון בע

6,646מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

5,926מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

5,458מ"קובידיאן ישראל בע

4,320מ"מדיסון פארמה בע

4,006מ"בריסטול מאיירס בע

4,000מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

3,674מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

3,510זייסקו בעמ.י.ז

3,230מ"שיווק כל מלניום בע.ש

3,226מ"נוברטיס ישראל בע

2,976בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,932טקדה ישראל בעמ

2,761מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

2,500מעבדות רפא

2,138מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

MSD1,869מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,553טרדיס גת

1,546מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

1,196מ"ברסלויער בע

3,180,498קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

Helmsley Charitable Trust ( ח אסותא אשדוד"עבור בי )2,666,732

Friends of Ziv Medical Center122,693

53,410קר'סי הלת-יי'ג

50,000קרן אהרון גוטוירט

38,726הצלב האדום הבינלאומי

The 1000 club38,190

31,036מ"קובידיאן ישראל בע

20,283מרק סרונו

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc19,375

15,116.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

14,632המגבית המאוחדת לישראל

CONGREGATION KEHILATH JESHURUN11,625

10,444באייר ישראל

9,538שרותי ניהול)אדלר פיטר ווילים 

8,039מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

7,736מ"מדיסון פארמה בע

6,414מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

5,200מ"אורתו ספייס בע

5,000מ'עמוס גזית בע

AMERICAN JEWISH COMITEE4,116

4,000רוש פרמצבטיקה ישראל

4,000ויס משה

3,700מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,688מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,461המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

3,000סופר עזריהו

2,908מ"לבפארם בע

2,615מ"אינווסט אימפקס בע

2,500מ"דקסל בע

2,261סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

2,155מ"מגאפארם בע

International political1,720

1,500מ"צמל יעקובסון בע

1,000בוסקילא דוד

1,000גבעתי לאה

maasay yahdav959

Jewish Federation of Mwtropolitan768

500(ועירית)רוטנברג אברהם 

DR BRUCE SHUCKETT458

2,907,415קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר
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327,282קר'סי הלת-יי'ג

241,033רוש פרמצבטיקה ישראל

182,267פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

166,502מ"נוברטיס ישראל בע

151,211מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

139,166מ"מדיסון פארמה בע

101,000מור ישום מחקרים בעמ

100,337מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

98,872מ"בריסטול מאיירס בע

81,610מ"אבווי ביופארמה בע

MSD76,560מרק שארפ ודוהם ישראל 

75,692מ"צמל יעקובסון בע

73,691באייר ישראל

70,168טבע

59,704מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

56,670מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

55,363מרק סרונו

52,240מ"מדאקויפ בע-גאמידה

49,729גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

36,254נמדיקס'ג

36,239מ"נובו נורדיסק בע

29,361טקדה ישראל בעמ

27,508מ"מדוק בע

25,000טבע הגליל בעמ- נביעות

23,990מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

23,703מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

23,385(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

22,400מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

21,811מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

21,587מ"לבנט טכנולוגיות בע

21,455מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

17,499מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

17,197(FOAMIX)פואמיקס פרמצבטיקה בעמ 

16,048מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

15,843מ"מגאפארם בע

15,608מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

15,599סונובה ישראל בעמ 

14,801מ"בפקס בע

14,000לפידות מדיקל

13,340מעבדות רפא

12,672אלרגן ישראל בעמ

12,272סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,062מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

12,016מ'עמוס גזית בע

11,594מדטכניקה בעמ

11,145מ"גיל מדיקל בע.י

11,058מ"מ בע.א.ר.י.ס

9,623מ"דיאמד ישראל בע

9,243טרדיס גת

8,986בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

8,309מ"קמהדע בע

8,279מ"לונדבק ישראל בע

A/S8,265קולופלסט 

8,000מכון אודיולוגי אריה בעמ

8,000גל מכשירי שמיעה בעמ

7,667מיקרומדיק טכנולוגיות בעמ

7,412איי פארמה בעמ.בי.אמ

6,920מ"קובידיאן ישראל בע

6,787מ"מעבדות חי בע

6,000אלקוברה בעמ

6,000ספרמה בעמ

5,426פרינג פרמצויטיקלס

5,200מ"אלי לילי ישראל בע

5,106שילה חדשנות רפואית

5,000מדטון בעמ
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5,000טטרהפארם

5,000סטרייד אורטופדיה

4,600מ"ויינמן ישראל בע

4,497פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

4,072מ"פרמה בע-צמל ביו

3,950מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

3,949 מ"בע די בי סיגמא

3,700מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

3,000תות תקשורת ותוצאות בעמ

3,000מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

3,000מ"אחים איזנברג בע

3,000ל"חברת שח

2,800כנס ישראל אירועים כנסים ונופש בעמ

2,736מ"גטר גרופ בע

2,687מ"לביא מדטק בע

2,673מדהוט בעמ

2,500מ"זוטל בע

2,500הדרמד שירותים רפואיים בעמ

2,500פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

2,500תרומד בעמ

2,300מ"דקסל בע

2,300תרו תעשיה רוקחית בעמ

2,234פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

2,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

1,600מ"אוניפארם בע

1,550מ"מדיקוויפ בע. י.ע

1,500ת פעלטון בעמ.ש

1,500ניו ביוטכנולוגיה בעמ. ט.ב.נ

533,445קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

134,270קר'סי הלת-יי'ג

51,550פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

33,271מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

23,631מרק סרונו

23,437סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

21,065.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

A/S19,882קולופלסט 

18,813רוש פרמצבטיקה ישראל

18,716מ"בריסטול מאיירס בע

17,355מ"מדיסון פארמה בע

15,393מ"אבווי ביופארמה בע

15,020באייר ישראל

13,735מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,029מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

8,750מ"מד בע-גטר ביו

8,508מ'עמוס גזית בע

8,293קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

7,692מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

7,585מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

6,778מ"צמל יעקובסון בע

6,000פרינג פרמצויטיקלס

5,956(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,750מ"סלע מדיקל בע

5,026מ"קובידיאן ישראל בע

4,921טקדה ישראל בעמ

4,495טבע

4,151 מ"בע די בי סיגמא

3,857מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,450מ"בע (ישראל)אקטיב אימפלנטס 

3,434טרדיס גת

3,000שילה חדשנות רפואית

2,733רקיט בנקיזר

2,699מ"אינדיביור ישראל בע

2,418מ"דובר מיכשור רפואי בע

2,347מ"לונדבק ישראל בע

2,060מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע
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1,985מ"דיאמד ישראל בע

1,930מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,875מ" בע1985תרופארם שיווק 

1,586מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

1,444,788וי.די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

Friends of DVI Jerusalem652,788

PEF276,292

Canadian Friends of Dental Volunteers for Israel139,550

Myisrael95,695

75,000יד הנדיב

62,963י"הסוכנות היהודית א

58,500קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

30,000טבע

20,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

20,000המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב

12,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

2,000אשרי אברהם משה

1,080,055שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

378,600מ הרצליה"נכסי ארקין בע

270,000הכשרה חברה לביטוח בעמ

192,000בעמ (צ.ר)אלבר ציי רכב 

90,000קרן פלינור

UJA FEDERATION OF NEW YORK74,455

50,000קרן אהרון גוטוירט

20,000קרן מגי

5,000בן דוד שמעון

566,816שירותי בריאות כללית

82,849רוש פרמצבטיקה ישראל

75,528.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

59,079פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

43,277מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

41,371סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

39,790מ"מדיסון פארמה בע

MSD34,318מרק שארפ ודוהם ישראל 

26,468מ"אלי לילי ישראל בע

26,342מ"אבווי ביופארמה בע

22,025טבע

18,673קר'סי הלת-יי'ג

17,982טקדה ישראל בעמ

13,914מ"נובו נורדיסק בע

13,552מעבדות רפא

12,100מ"נוברטיס ישראל בע

11,883(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

A/S9,678קולופלסט 

5,000באייר ישראל

3,771תרו תעשיה רוקחית בעמ

3,000מרק סרונו

2,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

1,716מ"זוטל בע

500מ"מדאקויפ בע-גאמידה

605,970העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

106,295מ"קובידיאן ישראל בע

45,904קר'סי הלת-יי'ג

39,348רוש פרמצבטיקה ישראל

31,110מ"נוברטיס ישראל בע

29,756מ"אבווי ביופארמה בע

28,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

25,818מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

25,635מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

24,483מ"מדיסון פארמה בע

23,282מ"סלע מדיקל בע

23,094טבע

18,650פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

15,172מ'עמוס גזית בע
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13,354טרדיס גת

12,000פרינג פרמצויטיקלס

11,577סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

11,500מ"צמל יעקובסון בע

11,352מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

11,118באייר ישראל

8,184מ" בע1996ניאופרם ישראל 

7,800מ"שני טל שווק בע

7,440גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

7,231מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,984מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,954מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

5,747מ"מ בע.א.ר.י.ס

5,662מדוגר מכשור רפואי

5,346מדטכניקה בעמ

4,400מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,265מ"מגאפארם בע

3,805מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,790סימנס ישראל

3,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,476מ"אלסמור מערכות רפואיות בע

2,388מרק סרונו

2,368מ"בריסטול מאיירס בע

2,326מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,255בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,052מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

1,976תרו תעשיה רוקחית בעמ

3M1,956ישראל 

1,606טקדה ישראל בעמ

511מ"בפקס בע

528,548כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

98,323קר'סי הלת-יי'ג

74,784מ"קובידיאן ישראל בע

49,855רוש פרמצבטיקה ישראל

40,764טבע

33,796מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

32,042מ"מדיסון פארמה בע

23,748מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

15,098מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

15,037סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

14,379מ"אבווי ביופארמה בע

13,145פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

12,500מעבדות רפא

9,273מ"לבנט טכנולוגיות בע

7,750מרק סרונו

7,580מ"צמל יעקובסון בע

7,500פרו דומו השקעות בעמ

6,719מ"נוברטיס ישראל בע

6,284שילה חדשנות רפואית

5,962מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

5,682מ'עמוס גזית בע

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

4,600מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

3,945מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,892ארינטה בעמ

3,864מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,300מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

3,300מ"סלע מדיקל בע

3,000מ"ויינמן ישראל בע

3,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

3,000פרינג פרמצויטיקלס

3,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,447מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,139מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,090מ"בריסטול מאיירס בע
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

1,750דולפין מדיקל בעמ

621,836ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

102,436מ"קובידיאן ישראל בע

101,805קר'סי הלת-יי'ג

58,666מ"שיווק כל מלניום בע.ש

53,802מ" בע1985תרופארם שיווק 

27,008רוש פרמצבטיקה ישראל

20,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

18,663מ'עמוס גזית בע

18,136סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

13,981מ"מדיסון פארמה בע

13,868מ"אבווי ביופארמה בע

13,750לשכת בריאות מחוז צפון

13,017מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

12,865מ"צמל יעקובסון בע

11,658ניאופארם ציוד רפואי בעמ

11,098באייר ישראל

10,816מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,303מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

8,021מ"מגאפארם בע

7,300ההסתדרות הרפואית בישראל

7,020מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

6,424מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,943מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

5,411.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5,356לפידות מדיקל

5,000האגודה הנוצרית הבינלאומית לישראל

4,000מ"ט בע.צ.כ

MSD4,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,000יצחקי שותפויות-מ"סירם בע

3,840סטרייד אורטופדיה

3,840מדיקל טכנולוגיקל

3,775גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

3,010בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

3,000קור סיינטיפיק קריאיישנס בעמ

3,000מ"אלי לילי ישראל בע

NATO Centre of excellence for military medicine2,864

2,850מ"טאיגון מדיקל בע

2,000אברהם צוקר ובנו בעמ

2,000נטיקס בעמ'ן ג'פיוג

2,000בעמ (1987)קצב מוצרי גומי טכניים 

2,000אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי. א.י

1,986מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

1,824פרינג פרמצויטיקלס

1,500מ"תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע

1,506,860ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

137,707מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

121,690רוש פרמצבטיקה ישראל

89,721(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

77,138מ"מדיסון פארמה בע

75,910מ"קובידיאן ישראל בע

75,136.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

69,249טבע

51,995מ" בע1996ניאופרם ישראל 

48,307סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

47,858מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

MSD47,384מרק שארפ ודוהם ישראל 

44,498מ"אבווי ביופארמה בע

44,076מ"בריסטול מאיירס בע

40,441מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

38,723קר'סי הלת-יי'ג

32,647באייר ישראל

25,159גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

24,145מרק סרונו
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ח " בש2016תרומות שנת 

ב ומפורט-ממוין א

לפי דיווח נתרמים

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

22,970מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

19,706מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

18,985אלרגן ישראל בעמ

18,325מ"נובו נורדיסק בע

17,488פרינג פרמצויטיקלס

17,292מ"מ בע.א.ר.י.ס

16,649מ"צמל יעקובסון בע

15,898טקדה ישראל בעמ

15,748מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

14,632(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

14,080איי פארמה בעמ.בי.אמ

13,846מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

12,000לפידות מדיקל

11,751מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

11,234מעבדות רפא

10,859מ"מגאפארם בע

10,729מ'עמוס גזית בע

10,725מ"סיגמה אולדריץ ישראל בע

10,646פיליפס מדיקל סיסטמס בעמ

10,038מ"לבנט טכנולוגיות בע

9,820מ"דובר מיכשור רפואי בע

9,008בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

8,730מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

8,528מדיקל דירקטור

8,527מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,967מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

7,528מ"גטר גרופ בע

7,350מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ

7,114.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

5,790מדוגר מכשור רפואי

5,316שירותי רפואה בעמ. ה.ל.ש

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

4,482מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,390מ"מדוק בע

3,857מטרנה

3,600(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,881מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

3M2,605ישראל 

A/S2,534קולופלסט 

2,330אס קלאב בעמ.אמ.איי

2,188ביוטרוניק ישראל בעמ

1,930מ"שני טל שווק בע

1,930,594ם"תאגיד הבריאות רמב

236,743קר'סי הלת-יי'ג

MSD171,288מרק שארפ ודוהם ישראל 

138,229מ"קובידיאן ישראל בע

129,681רוש פרמצבטיקה ישראל

128,503פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

91,387סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

81,305מ"בריסטול מאיירס בע

60,500מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

59,691מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

49,798מ"נוברטיס ישראל בע

47,886מ"אבווי ביופארמה בע

43,463גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

41,708מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

37,142מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

35,832מעבדות רפא

32,104מ" בע1996ניאופרם ישראל 

31,659מ"מדיסון פארמה בע

26,426מ"נובו נורדיסק בע

23,600(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

22,723מ"בפקס בע

20,099(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

20,000 בעמ2001טרימקו 
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

20,000דנטל דיוייסס בעמ.בי.איי

19,720בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

19,211טבע

16,011מ"מדאקויפ בע-גאמידה

15,236טקדה ישראל בעמ

15,208מ"מגאפארם בע

14,635מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

14,199מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

14,092טרדיס גת

13,480תרו תעשיה רוקחית בעמ

13,128פרינג פרמצויטיקלס

12,466מרק סרונו

11,918מ"לבנט טכנולוגיות בע

10,890מ"שני טל שווק בע

10,139מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

10,016מ"סלע מדיקל בע

9,207מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

9,106שילה חדשנות רפואית

8,942מ'עמוס גזית בע

8,000בנק יהב

8,000מ"אלי לילי ישראל בע

7,783קרדיוגארד

7,622לפידות מדיקל

7,301באייר ישראל

7,275זייסקו בעמ.י.ז

7,235מ" בע1985תרופארם שיווק 

7,180ביו טים טכנולוגיות בעמ

7,035מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

5,768סאיקי מדיקל בעמ

5,727מ"ביומטריקס בע

5,697מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

4,987מ"דובר מיכשור רפואי בע

4,876מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

4,665סימנס ישראל

4,265אר קיור מדיקל

4,142אלרגן ישראל בעמ

3,905אינסייטק בעמ

3,857מטרנה

3,424וסקולר גרפט סולושנז בעמ

3,031מ"מדוק בע

2,778מ"מד בע-גטר ביו

A/S2,632קולופלסט 

2,509מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

2,500מטרנה תעשיות שותפות

2,125מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,107מ"רד מדיקל בע-אל

1,797מ"אילקס מדיקל בע

89,133,812סכום כולל
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