
 מפורט לפי מקבלי התרומות2017תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

.

7,754,532ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

3,919,578ב"ידידי בני ציון ארה

Helmsley Charitable Trust1,750,500

898,049קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

380,144קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

150,000קרן פלינור

120,000בני ציון- ל .ע.י

51,330מימד דיאגנוסטיקס בעמ

50,000עמותה למען גימלאי חברת חשמל והשארים

49,000ולפמן תעשיות בעמ

38,400אקרמן בעמ. מ

35,000תפארת המכונית ליסיניג בעמ

29,323מ"בריסטול מאיירס בע

25,000קרן פאול ומאי אריאלי

20,000בירמן עצים ופרזול בעמ

18,000אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ

12,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

10,000רוזנבלט דנה בעמ

7,500מ'עמוס גזית בע

6,458פרינג פרמצויטיקלס

6,000ל שירותים.א.ר.ש

6,000מ"שרביב בע

6,000שינדלר נחושתן מעליות

6,000ן בעמ"סאמיט אחזקות נדל

6,000דבסנס בעמ

5,500מ"מדיסון פארמה בע

5,000מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

5,000מ"ביומטריקס בע

5,000טבע

5,000(1992)כרמל שירותי ספנות בינלאומית 

5,000טקדה ישראל בעמ

5,000נסי בעמ'ק אג.ס.ק

5,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

4,700לבניין בעמ' גבי בן גלים חב

4,500בעמ (י.א.ד.כ)אלמוג 

4,500זייד גאומפ בעמ

4,500חברת נמל חיפה בעמ

4,500בעמ (2007)חמלני טכנולוגיות . א

4,500מ"ניגא שף בע

4,000לכטמן רונית

4,000יצחק שטרן ושות בעמ

4,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

4,000שיא מודלים כלכליים והשקעות בעמ- פינג

3,750תיאטראות ישראל בעמ

3,750שובל הנדסה ובנין בעמ

3,750כרמית מיסטר פיקס בעמ

3,750אחים סמאר שווק פרות וירקות תמרה בעמ

3,750מ"מקס משאיות ואטובוסים בע

3,500תורג בעמ

3,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,300אי בי אי בית השקעות בעמ

3,000כרמל מגורים בעמ

                                                  נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ח מפורט לפי מקבלי התרומות" בש2017ח תרומות לשנת "                                                               דו

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

32 מתוך 1עמוד 
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3,000 בעמ1988ע תכנון תנאים סוציאליים .ש.י

3,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,000זוהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת

3,000פרסום לם מרגלית שפי בעמ

3,000שיווק זכוכית ומראות בעמ. י.ס.מ

3,000פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ

2,750השחר העולה תעשיות ממתקים בעמ

2,750בנק מזרחי טפחות בעמ

2,500כימוביל בעמ

2,500מדטכניקה בעמ

2,500ב מקור מסחר בעץ בעמ.מ.מ

2,500חברה לבנין ופתוח בעמ' שכטמן ושות

2,500היב קרמיקה בעמ

2,500מ"אילקס מדיקל בע

3,097,376אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת

563,250ער)הקרן לידידות

500,000למען הקהילה. בי. די.קרן אי

adelis357,298)הקדש אדליס 

290,832קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

200,000(צ"חל)קרן דליה ואלי הורוביץ בעמ 

BILD HILEFT E.V . HIN HERZFOR KINDER192,971

190,000קרן פלינור

140,360(צ"חל)קרן פרס בראשית בעמ 

110,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

100,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

70,000מ"טרימקו בע

PEF57,662

45,000מדינול קובי ריכטר

36,000(נורית)שטרנברג עקיבא 

30,000מועצה אזורית גליל עליון

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc27,292

24,000אגודה שיתופית- מתיישבי מחניים 

23,571קיבוץ ברעם

20,000מועצה אזורית מבואות חרמון

FRIENDS OF THE IDF NATIONAL-DISBURS14,116

10,000מטיילי קרית שמונה בעמ

10,000בעמ (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז 

10,000(עבדאללה)סלאמה שפיק 

MOSAIC LIBERAL SYNAGOGUE9,557

BRUCE KARPATI7,706

5,527מ"החוויה הישראלית שירותי תיירות חינוכית בע

5,232מ"צעדי ענק פעילויות תוכן בע

5,000מועצה מקומית קצרין

4,000קיבוץ סאסא

3,839מ"כנס תיירות גלובל סרוויס בע

3,811מ"מיוגה בע

3,625רוטס טרוול וטורס בעמ

3,300אביבי שושנה

2,985אי.י'ג. אינטרנשיונל גרופ טרוול טי

YOUNG ISRAEL -OF SCARSDALE2,498

1,950(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

1,827וייש קומיטי''דה אמריקן ג

1,817מ"שירותי תיירות בע- דעת 

IMAGINATION PRODUCTIONS INC1,808

1,755זיו כהן

1,500(קטרינה)דורי יעקב 

1,500א עמק חפר.מ

1,200(פאולינה)ר קרייסברג גררד יצחק "ד

1,053קיבוץ גדות

1,000עופר לאה

1,000(נועה)רפפורט שאול 

1,000יי'ניידל פיליפ ג

500(בלה)היימן עמנואל 

36ליבוביץ רקוב חנה

214,270ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

150,000הקדש- קרן חיים שיבא למחקר רפואי קידום הטיפול 

26,520יד הנדיב

20,000בנק לאומי לישראל

10,000מנדלבאום מרב

5,000מ"מוצרי איכות אמריקאיים בע
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1,000גאנח פורטונה

700מ"בע (יזום וניהול)מגדלי מרכז עזריאלי 

350דקל בעז

350גל אבנר

350יהושע רם

14,933ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

11,500רוש פרמצבטיקה ישראל

3,433פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

6,593,413אוניברסיטת בן גוריון

1,152,954מרכז רפואי סורוקה

Pulier Foundation The Benjamin and Seema1,026,760

Goldman Family Foundation Joyce and Irving875,160

Blum James266,709

243,691שרותי בריאות כללית

Adler Funds promised by Doron-MSIH182,450

Amster Sigmund179,900

172,585אגודה למלחמה בסרטן

Morrell Charitable Trust Flora F125,330

124,513קדימה- הטכנולוגית באר שבע  המכללה

Tramiel Charitable Trust - 102,249

98,184א"אוניברסיטת ת

97,361אוניברסיטה העברית

93,875מכבי שרותי בריאות

Granowitz Craig91,225

Dozor Richard 89,125

Borten Harold80,212

80,000המשרד הראשי-מ"משרד רוה

Simon Ernest72,980

Mae Elting Korn Scholarship Endowment Fund 72,360

Berkowitz Family Foundation The Louis71,920

Expenses May 201670,073

67,500טבע

66,894אוניברסיטת בר אילן

61,100הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

Berkman Dava56,205

 Clyatus Davis50,000

Borshch Oleg37,870

Moore Joanne36,992

Rothmann William36,490

Rubanenko Gabriel36,490

The Associated:  Jewish Community Federation of Baltimore 36,460

36,000בית חולים לוינשטיין

32,750ער)אחוה  האקדמית המכללה

the university of sydney32,042

31,825אוניברסיטת בן גוריון

Jewish Communal Fund 29,607

Sillins Family Foundation Robert25,543

Prystowsky Foundation Inc Eric and Bonnie25,522

25,000בית חולים שמואל הרופא

25,000קופת חולים מאוחדת

19,500פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

19,225י"קרן רש

19,000מ"מדיסון פארמה בע

Herman Irwin18,935

Blutinger Sara18,245

Stephen Schoenbaum 17,980

Kratka Isidore17,885

NIBN15,311המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בעמ

13,000תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב

Fisher David12,152

12,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

12,000בעמ (1991)ג לוגיסטיקה .י.ש

 Prof. Joel Bernstein10,968

Hertz Cynthia10,947

10,500מופ)פורום למנהלי מחקר ופיתוח 

10,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

9,500לפידות מדיקל

9,500בית חולים מאיר

9,500מעבדות רפא

9,500מ"דקסל בע
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9,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

Billig Foundation 9,123

Fraiman Mel9,115

Konar Foundation The7,300

Salkin Michal7,298

Rothman Carla  Multiple Sclerosis7,130

Fisher Lucy 7,130

 Ms. Polina Bosca7,054

Rothman Carla7,026

 London Sheldon &Margery-Sela project6,998

Bank of America Matching Gifts 6,968

Elissa Buchman Jewish Communal Fund6,323

5,688מ"קמהדע בע

 Mower Morton- Maamatz Program5,366

Reinstein-Joel Maamatz Program5,270

5,000סימביוניקס בעמ

5,000מ"מפעלי ים המלח בע

5,000מ"בפקס בע

Mr Eugene Sofer Judith Bartnoff and4,558

4,158(חלצ)מ "בע נאלא קרן

4,000הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי מרקחת

Philip and Ruth Leese Hoffman Nursing Award Endowment Fund 3,842

3,723בנגב בעמ דורות

3,723הקשיש דימונה למען האגודה

3,684ניו ביוטכנולוגיה בעמ. ט.ב.נ

Olson Olga Charnaya and David3,657

Ms Sandy Yampell Robert Schwartzberg and3,646

Keimowitz Hazel3,646

Horowitz Richard and Nancy3,646

Bloch Joan and Jay3,598

 Jay Leipzig -Living in the Community3,596

 Suib Linda -Living in the Community3,577

Scheller Jr. Ernest 3,513

3,000המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות- בטרם 

3,000רפואיים בעמ יישומים אמרלד

2,877ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

2,500ההסתדרות הרפואית בישראל

2,375ער)פוירשטיין  מכון

2,115קרן מחקרים רפואיים ברזילי

2,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

2,000המרכז לעזרה ראשונה בעמ- זאב 

Abrahams Danielle136

4,146,185אוניברסיטת בר אילן

1,800,000שטראוס בן דרור רעיה תמר

891,250ער)קרן קאהן 

539,335חברה למכוניות ומשאיות בעמ- מאיר 

360,000אלטשולר שחם בעמ

359,600מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

100,000בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ

45,000בנק לאומי לישראל

26,000מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

14,000בנק מזרחי טפחות בעמ

6,000ארומה אספרסו בר בעמ

5,000ישראכרט

18,000אביב-אוניברסיטת תל

18,000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

567,870ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

266,097מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

89,846קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

48,355מ"צמל יעקובסון בע

18,504(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

16,550מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

14,500מ"אלי לילי ישראל בע

13,227מ"בסטק בע

12,088מ'עמוס גזית בע

9,300א מסחר בינלאומי בעמ.דוידוף א

9,040מ"ר מדיקל בע'קיירווצ

9,010מדיקל טכנולוגיקל

8,520מ"תוואן סרוויטקס בע

8,520לפידות מדיקל
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8,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

8,000בנק מסד בעמ

8,000מ"פרמיה ספיין בע

8,000דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

6,690המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השדרה בעמ-אשכנזי אלי

5,103בריינלאב בעמ

520מ"שירות ניטור כירורגי בע

22,036מ''אסותא אשדוד בע

10,203קר'סי הלת-יי'ג

8,382מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

3,451פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

217,496א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

25,395מ"לביא מדטק בע

25,325מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

25,205רוש פרמצבטיקה ישראל

19,233מ" בע1996ניאופרם ישראל 

15,464מ"צמל יעקובסון בע

12,821סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,651מרק סרונו

12,377בעמ (ישראל)קובידיאן 

10,666מ"מדיסון פארמה בע

9,613טבע

8,703קר'סי הלת-יי'ג

8,144מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,051טקדה ישראל בעמ

6,912.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

MSD5,295מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,505מ"אבווי ביופארמה בע

4,132באייר ישראל

4,006תוכנה ישראל בעמ.סי.אמ.בי

1,216,000בי ח רמות רמז פלימן

1,200,000ל יד לעזר לביח עש פלימן חיפה.ע.י

15,000בצינסקי עובד רענן

1,000בר אלי זסלבסקי אפרת שרה

63,000ח איכילוב"בי

14,000קר'סי הלת-יי'ג

7,000מ"אבווי ביופארמה בע

7,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

7,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

7,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

7,000מ"נובו נורדיסק בע

7,000מ"נוברטיס ישראל בע

3,500מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,500מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1,224,830ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

PPD GLOBAL LIMTED543,600

321,321מ"פרמה קלינקל בע

113,802מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

53,174מ"נוברטיס ישראל בע

45,359טבע

32,544מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

31,140מ"שיווק כל מלניום בע.ש

18,755מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

14,278מ"מדיסון פארמה בע

8,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

8,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,773מ'עמוס גזית בע

7,347מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,000לפידות מדיקל

4,000מ"או ישראל בע.אר.סי.אי.אס.פי

3,791פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

3,608קר'סי הלת-יי'ג

3,338מ"קוינטיילס ישראל בע

3,907ח הרצפלד"בי

2,390מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,517מ"מדיסון פארמה בע

6,820ח יוספטל"בי

6,820מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

577,832ח מאיר"בי

73,052מ"ניאופרם סיינטיפיק בע
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52,726פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

51,338קר'סי הלת-יי'ג

49,509מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

41,633רוש פרמצבטיקה ישראל

28,573בעמ (ישראל)קובידיאן 

26,801סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

24,805מ"מדיסון פארמה בע

20,380גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

19,530טבע

17,866באייר ישראל

13,747מעבדות רפא

13,002זייסקו בעמ.י.ז

12,332מ"אבווי ביופארמה בע

MSD11,971מרק שארפ ודוהם ישראל 

11,699פרינג פרמצויטיקלס

10,000מ"כמיפל בע

9,267מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,800טקדה ישראל בעמ

8,726מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,965חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ-יגב

6,656מ'עמוס גזית בע

5,454(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,306מרק סרונו

4,977דיון מדיקל דיווייסס בעמ

4,053טרדיס גת

3,972מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,952מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

PCO3,655

3,500מ"נובו נורדיסק בע

2,998מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,808מ"נוברטיס ישראל בע

2,667מ"גטר גרופ בע

2,630מ"בפקס בע

2,600מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,346אונומד בעמ

2,150כמיטק בעמ

1,797מטרנה

1,695מ" בע1996ניאופרם ישראל 

894מ"צמל יעקובסון בע

176,845ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

48,598מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

20,871רוש פרמצבטיקה ישראל

19,769פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

14,451קר'סי הלת-יי'ג

13,806מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

13,105מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

9,198מרק סרונו

5,862מ"צמל יעקובסון בע

5,000זייסקו בעמ.י.ז

5,000מ"נוברטיס ישראל בע

5,000מעבדות רפא

5,000מ"מדיסון פארמה בע

4,206באייר ישראל

3,341מ"בריסטול מאיירס בע

2,264טקדה ישראל בעמ

1,375מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,181בית חולים לוינשטיין

CWT2,181)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

272,121האגודה לזכויות החולה בישראל

108,000פייסבוק ישראל בעמ

50,000מ"אלי לילי ישראל בע

50,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

33,200פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

10,921יפו-אביב-עירית תל

10,000בנק הפועלים

5,000רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

178,567האגודה למלחמה בסרטן

60,100רוש פרמצבטיקה ישראל

30,000מ"נוברטיס ישראל בע
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20,276מ"מדיסון פארמה בע

13,300(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

13,000טבע

11,891מ"אבווי ביופארמה בע

10,000מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

10,000קר'סי הלת-יי'ג

6,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,000מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

61,678בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

18,000מ"קמהדע בע

15,000מ"נובו נורדיסק בע

12,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

9,128מ"דין דיאגנוסטיקה בע

3,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,000מ"אלי לילי ישראל בע

1,050מ"גפן מדיקל בע

409,449האוניברסיטה העברית בירושלים

108,000טבע

101,029אס טכנולוגיות שתלים בעמ.איי.אמ

99,600מ"דקסל בע

63,220פארם-סופר

28,600דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

4,000רוש פרמצבטיקה ישראל

2,500מ"שסטוביץ בע. ש

2,500הסתדרות רופאי שיניים בישראל

1,748,065הדסה

282,109.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

167,621בעמ (ישראל)קובידיאן 

160,540קר'סי הלת-יי'ג

104,553רוש פרמצבטיקה ישראל

86,318מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

72,219מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

64,756מ"מדיסון פארמה בע

52,398מ"אבווי ביופארמה בע

50,080פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

50,000שרותי רפואה בעמ- הכליה 

44,467אנלייבקס תרפויטיקס בעמ

43,765סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

27,788מ"כאהר מדיקל בע

MSD27,778מרק שארפ ודוהם ישראל 

27,720באייר ישראל

26,199מרק סרונו

25,186מ"מ בע.א.ר.י.ס

24,169גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

23,344מ"לבנט טכנולוגיות בע

21,895טבע

18,933טרדיס גת

18,496טקדה ישראל בעמ

17,040פרינג פרמצויטיקלס

16,526מ"גטר גרופ בע

15,212מ"בפקס בע

15,016אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

13,712סל קיור נוירוסאיינסס בעמ

13,321מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

11,362קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

10,000מעבדות רפא

9,516מ"מדאקויפ בע-גאמידה

9,464מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

9,275(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

9,075מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

9,021אלפא נטו בעמ

8,811מ'עמוס גזית בע

7,867מדטכניקה בעמ

7,525פרוטליקס

7,346דפנימד סוכנויות בעמ

7,298מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

6,913מ"נמדיקס בע'ג

6,761מ"אילקס מדיקל בע

6,751מ"ניאופרם סיינטיפיק בע
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6,541זייסקו בעמ.י.ז

6,540מ"שני טל שווק בע

5,993מ"גיל מדיקל בע.י

5,707סונובה ישראל בעמ

5,151מ"נובו נורדיסק בע

5,000מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

E.F.P4,971

STICHTING E.A.E.S.4,951

4,852מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,525די טכניקה בעמ.די אנ

TRIUMPH ITALY SRL4,458

4,312מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

MONASTERIUM LABORATORY4,204

4,162מדטכניקה ארתופון

4,100מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

4,030מ"מגאפארם בע

3,800לפידות מדיקל

BAYER AG3,635

3,548מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,500מ"פרמה בע-צמל ביו

3,187מ"ניאופרם השקעות בע

3,186מ"סלע מדיקל בע

2,968מ"צמל יעקובסון בע

2,500מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

2,383 מ"בע די בי סיגמא

1,715מדיסון שרותים רפואיים בעמ

980,175הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

600,000והן מוריס'פינברג ג

162,500מ"דקסל בע

120,000(חלצ)קרן יוכבד ואברהם זוסמן כהן 

50,000מ"ביוסנס וובסטר ישראל בע

30,000טבע

17,675ר גפר עמית"ד

1,951,199ע ר)חברים לרפואה 

922,900מ"אבווי ביופארמה בע

444,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

260,215דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

100,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

100,000רוש פרמצבטיקה ישראל

MSD100,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

15,000באייר ישראל

9,084מ"בע (2004)מדיטרנד שיווק 

714,106חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

160,000מ"שרותי רפואה בע. ב.ה.י

134,832מ"אבווי ביופארמה בע

100,000מ"קור מדיקל בע- קיו 

72,225מ"נוברטיס ישראל בע

72,098סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

50,000מ"נובו נורדיסק בע

35,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

25,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

25,000אר קיור מדיקל

25,000אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

11,951מ"מדיסון פארמה בע

3,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

64,000ידידי בית חולים פוריה

33,000מ"אבווי ביופארמה בע

13,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

3,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

3,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

3,000מדטכניקה בעמ

2,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

27,900ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

19,900פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

8,000טקדה ישראל בעמ

1,347,682ידידי מרכז רפואי רבין

221,000מ"נוברטיס ישראל בע

197,414רוש פרמצבטיקה ישראל
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147,792טבע

83,500קר'סי הלת-יי'ג

75,000מ"אבווי ביופארמה בע

56,000מעבדות רפא

52,859מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

50,000מ"בריסטול מאיירס בע

44,090טקדה ישראל בעמ

MSD40,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

38,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

30,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

30,000מרק סרונו

26,933מ"מדיסון פארמה בע

25,000זייסקו בעמ.י.ז

25,000מ" בע1985תרופארם שיווק 

22,694פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

21,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

20,000מ"אלי לילי ישראל בע

18,000באייר ישראל

18,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

18,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

15,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

15,000מ"דקסל בע

11,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

10,800מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

10,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

6,600לפידות מדיקל

5,000צמל תעשיות לטקס בע מ

5,000מ"בפקס בע

3,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,000טרדיס גת

3,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

619,394ם"ידידי מרכז רפואי רמב

175,300אס טכנולוגיות שתלים בעמ.איי.אמ

100,727מ"בריסטול מאיירס בע

60,864רוש פרמצבטיקה ישראל

58,696טבע

52,800מ"תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע

20,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

15,417מ"מדיסון פארמה בע

13,594טקדה ישראל בעמ

12,000פרינג פרמצויטיקלס

10,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

MSD10,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

10,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

9,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,040קר בעמ'סימנס הלת

8,186סונובה ישראל בעמ

8,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

6,000מעבדות רפא

5,800מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,600מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,685נטיקס בעמ'פרוג

4,000סאיקי מדיקל בעמ

3,665קרבופיקס אורתופדיקס בעמ

3,500מ"אלסמור מערכות רפואיות בע

3,120יס בעמ'אלגטכנולוג

2,500מ"אבווי ביופארמה בע

2,500מ"גפן מדיקל בע

2,400אומגה ביומטריאלס בעמ

1,500מ"מגאפארם בע

158,917אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

50,000כלל ביטוח

35,090מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

25,000אמות השקעות בעמ

24,515מ"אורמד בע

15,000מ"לביטוח בע' שומרה חב

4,217מ"בע (ישראל)גאמידה פור לייף 

4,095מ"גאמאמד מוצרים רפואיים בע

500דר וקספרס בעמ- דר וולף 

500לשם ביוטכנולוגיות בעמ. ר
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29,492,789מכבי שרותי בריאות

Helmsley Charitable Trust12,175,445

9,642,968ער)עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

5,674,857אי בעמ. קיי.רס אמ'אורום וונצ

235,080רוש פרמצבטיקה ישראל

152,260סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

121,400מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

110,930מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

MSD110,200מרק שארפ ודוהם ישראל 

101,119מ"אבווי ביופארמה בע

99,350מ"נובו נורדיסק בע

83,395(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

79,469טבע

79,030מ"נוברטיס ישראל בע

76,753קר'סי הלת-יי'ג

71,415מ"בע(2005)ניאופרם קיור

69,770מ"מדיסון פארמה בע

58,100מ"אלי לילי ישראל בע

51,216מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

46,350טקדה ישראל בעמ

42,929.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

42,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

39,245מעבדות רפא

33,950פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

16,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

16,000מ"אוניפארם בע

15,450מ"לונדבק ישראל בע

15,250באייר ישראל

13,699תרו תעשיה רוקחית בעמ

12,700(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

12,500מ" בע1996ניאופרם ישראל 

11,500מ"גפן מדיקל בע

11,500דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

10,000קולופלסט ישראל בעמ

10,000טלדור תקשורת בעמ

10,000(החברה לשרותי רפואה דחופה בישראל)נטלי 

9,920איזי ליין בעמ

9,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

8,800מ"צמל יעקובסון בע

19988,000מוצרי מעברות אינטרנשיונל מסחר 

6,500מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

6,000מ"טרייטק ביומד בע

5,870מרק סרונו

5,358איי. אבוט לבורטוריז אס

5,276מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

5,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

5,000לפידות מדיקל

4,045מ"מגאפארם בע

4,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,000ט תעשיות כימיות בעמ.צ.כ

3,750אופטיקה כהן בעמ

3,750בעמ' אופטיקה אדלוביץ

3,750בעמ' אופטיקה פינקוביץ

3,750(גושן- כהן - אופטיקה )כהן יגאל 

CWT3,500)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,000יקום שיקום ורפואה בעמ

3,000מ"מד פארמה בע-ביו

3,000פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

3,000חגי מכשור רפואי וסעודי

2,500אר קיור מדיקל

2,500טיפול צוות שיווק בעמ

2,068מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

2,000מ"מדיליין בע

1,986עתיד עמותה ישראלית לחקר ומניעת מוות

1,750מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

1,586מ"פילטל פרמצביטקל בע

1,500מ" בע1987אגנטק 

1,500פאלאס אמריקה חברה לדיור

1,360שטראוס בריאות בעמ

1,040בעמ (1993)אלטמן רוקחות טבעית 
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1,000תנובה גליל בעמ

1,000מ"קמהדע בע

1,000(מכון אורטופדי ברזילי להב)להב שמואל 

600ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

300מ"אינדיביור ישראל בע

700,671ע ר)מפרקים צעירים 

230,861רוש פרמצבטיקה ישראל

121,520פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

100,000קר'סי הלת-יי'ג

75,225מ"אבווי ביופארמה בע

60,000מ"בריסטול מאיירס בע

50,000מ"נוברטיס ישראל בע

8,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,000מ"מ נ מערכות לתחבורה ולתעשיה בע

AGORA2,360

2,000מ"ר גולן השכרת רכב בע. ש. ג

2,000מנסור סעיד

2,000מ" בע2011ע טל מערכות .ד

2,000מ"אוטו טק ד שירותי רכב בע

2,000מ"נגררי אבו מוך שיווק בע

2,000מ"בע (98)גיל קאר מערכות 

2,000אופנועים וקטנועים-אביב סוכנויות 

2,000מ"ליסקאר רם בע

2,000מ"בע (1996)ארגזי צומת רעננה 

2,000מ"רם אור קוגוט בע

2,000מ"קאר סנטר קרית שמונה בע

2,000מ"המרכב מפעלי מתכת בע

2,000מ" יו בע4רסטה 

2,000מ"מרכבי נוע בע- המרכז 

2,000מ"המרכיב שמואל שלם בע

1,800מ"גתוס בע

1,000(דולב זמר)קירשנבאום עינב ו

1,000מ"יעלי תעשיות בע

1,000מ"נגררי השרון בע

1,000מ"א ל סופרב אביזרים בע

1,000מ"נגררי סולו בע

1,000מ"כ שי נגררים ומרכבים בע.ש

1,000נוה חיים

1,000מ"שלמה בן חמו בע

955.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

800(א נגררים. ס)אבו שלדם סלאח אלדין 

700מ"ג נגררים ווים בע.א

500ברק שמעון

500אליאס ריאד

500מ"ד נ עומרי בע

500מ"הניצוץ מערכות שמע לרכב בע

250לפיד אש

200מ"דופנית ישראל בע

3,500מרכז לבריאות הנפש גהה

3,500אלמינדה בעמ

39,379מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

39,379עמותת ידיד בלב ונפש

641,549מרכז רפואי סורוקה

79,091פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

40,943מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

37,124קר'סי הלת-יי'ג

36,451רוש פרמצבטיקה ישראל

35,160סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

32,756מ"אבווי ביופארמה בע

27,224מ"מדיסון פארמה בע

MSD27,002מרק שארפ ודוהם ישראל 

26,542מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

21,000מעבדות רפא

20,139מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

19,937טבע

15,156בעמ (ישראל)קובידיאן 

14,918טקדה ישראל בעמ

14,503באייר ישראל

13,553מ"ביומטריקס בע

32 מתוך 11עמוד 



 מפורט לפי מקבלי התרומות2017תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

12,633מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

11,784מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

10,695מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

10,178מ"בפקס בע

10,123מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

9,088.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

9,031גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

8,348לפידות מדיקל

6,821מרק סרונו

6,008זייסקו בעמ.י.ז

5,534מ"רניום בע

5,414מ"דין דיאגנוסטיקה בע

5,000מ"נוברטיס ישראל בע

4,750מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

4,250מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,009מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,813מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,787מ"בריסטול מאיירס בע

3,606מדטכניקה בעמ

3,600מדוגר מכשור רפואי

3,405מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,000מ"ט בע.צ.כ

3,000מ"ברסלויער בע

3,000מקסילנט בעמ

2,984פרינג פרמצויטיקלס

2,979טרדיס גת

2,894מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,768סונובה ישראל בעמ

2,692מדהוט בעמ

2,688מ"גטר גרופ בע

2,682מ"צמל יעקובסון בע

2,402מ"לבנט טכנולוגיות בע

2,313מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

1,972מ"נובו נורדיסק בע

1,777מ"בע(2005)ניאופרם קיור

1,022מ"מדאקויפ בע-גאמידה

450,842מרכז רפואי קפלן

82,939רוש פרמצבטיקה ישראל

39,422קר'סי הלת-יי'ג

22,833מ"מדאקויפ בע-גאמידה

21,204בעמ (ישראל)קובידיאן 

17,655טבע

17,374פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

15,512מ"מדיסון פארמה בע

14,350מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

13,286מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

13,284מ"קמהדע בע

13,040גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

12,149סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,088מ"אבווי ביופארמה בע

11,443מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

11,223מ"מ בע.א.ר.י.ס

10,258מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

9,259מ'עמוס גזית בע

7,956.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

7,600(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,117מדטכניקה ארתופון

6,438מ"בע(2005)ניאופרם קיור

6,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

5,619מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,157מרק סרונו

5,143מ"מדוק בע

5,000מדטכניקה בעמ

4,895מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

4,610מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,452באייר ישראל

3,951 מ"בע די בי סיגמא

3,908מ"פרמה קלינקל בע

3,815טקדה ישראל בעמ

3,611מ"נובו נורדיסק בע
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3,406מ"בפקס בע

3,109סונובה ישראל בעמ

2,786מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,696מ" בע1985תרופארם שיווק 

2,139אר קיור מדיקל

2,089כמיטק בעמ

2,000מ"צמל יעקובסון בע

1,992מ"לבנט טכנולוגיות בע

1,980מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1,947אירוויז מדיקל בעמ

1,590זייסקו בעמ.י.ז

1,517בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,000טרדיס גת

1,784,972מרכז רפואי רבין

222,870רוש פרמצבטיקה ישראל

120,737קר'סי הלת-יי'ג

104,822מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

67,586פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

65,457מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

62,896מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

61,972מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

53,422סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

51,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

50,069מ"אבווי ביופארמה בע

48,982מ"בריסטול מאיירס בע

44,546מעבדות רפא

43,520באייר ישראל

39,804מ"מדיסון פארמה בע

37,372מ"מדאקויפ בע-גאמידה

35,589מרק סרונו

35,494מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

NOVOCURE33,626

31,968מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

31,532גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

31,184בעמ (ישראל)קובידיאן 

30,049מ"דובר מיכשור רפואי בע

30,000סטבה תרופות בעמ

29,705טקדה ישראל בעמ

28,692פרינג פרמצויטיקלס

MSD25,154מרק שארפ ודוהם ישראל 

19,951פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

19,333.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

19,157טבע

17,187זייסקו בעמ.י.ז

17,178מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

16,346מ"בפקס בע

15,263מדטכניקה בעמ

14,094מ"לבנט טכנולוגיות בע

13,624מ"נובו נורדיסק בע

13,175מ"קמהדע בע

12,918(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

12,761מ'עמוס גזית בע

12,677מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

11,699קור סיינטיפיק קריאיישנס בעמ

11,230מ"מגאפארם בע

10,417מ"צמל יעקובסון בע

9,215שילה חדשנות רפואית

8,082מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

7,939מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

6,997לפידות מדיקל

6,537מ"סלע מדיקל בע

6,446מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,293דפנימד סוכנויות בעמ

5,824מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,115מ"פרמה בע-צמל ביו

5,104מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,585מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

4,463מ"ברסלויער בע

4,000מ"ט בע.צ.כ

3,880מ"גטר גרופ בע
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3,875מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

3,675מ"שני טל שווק בע

3,342טרדיס גת

3,227סונובה ישראל בעמ

3,020כמיטק בעמ

2,864מטרנה

SMITH ANE NEPHEW OPTHOPE2,719

2,604לייפבונד בעמ

CWT2,592)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,500מ"מ בע.א.ר.י.ס

2,400אס מפיצים בעמ.אמ.איי

2,394מ"גיל מדיקל בע.י

A/S2,378קולופלסט 

2,266תרו תעשיה רוקחית בעמ

2,259אר קיור מדיקל

2,000ביו טים טכנולוגיות בעמ

STICHTING REGISTRATIEGEL1,319

3,109,067מרכז רפואי שערי צדק

2,183,509פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

109,232רוש פרמצבטיקה ישראל

85,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

65,029בעמ (ישראל)קובידיאן 

63,091קר'סי הלת-יי'ג

55,568מ"אבווי ביופארמה בע

51,444מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

45,734מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

45,488מ"מדיסון פארמה בע

25,780מ"צמל יעקובסון בע

24,448מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

23,496פרינג פרמצויטיקלס

21,895באייר ישראל

21,790מרק סרונו

20,700לפידות מדיקל

20,212גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

18,004מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

15,231טבע

15,000סימנס ישראל

15,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

14,751מ"נוברטיס ישראל בע

12,940טקדה ישראל בעמ

12,062מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

11,468טרדיס גת

10,000מ"סלע מדיקל בע

8,823מ"בריסטול מאיירס בע

8,487פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

8,040קר בעמ'סימנס הלת

7,362מ"מגאפארם בע

7,200מ"מדאקויפ בע-גאמידה

7,080מ"גטר גרופ בע

6,544מ'עמוס גזית בע

6,371מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

6,371מ"לבנט טכנולוגיות בע

5,736מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

5,321מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000מדטכניקה בעמ

5,000דפנימד סוכנויות בעמ

4,461מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,200מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

3,837זייסקו בעמ.י.ז

3,600ויטמד תעשיות

3,508מ"נובו נורדיסק בע

3,500מטרנה תעשיות שותפות

3,318מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

3,053סונובה ישראל בעמ

2,883מ"בפקס בע

2,500תרומד בעמ

448,674מרכז שניידר לרפואת ילדים

70,399מ"נובו נורדיסק בע

46,191מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

30,941פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ
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26,400פרינג פרמצויטיקלס

24,478מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

22,154.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

21,560מ"מדיסון פארמה בע

21,154קר'סי הלת-יי'ג

17,464סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

17,000טבע

12,202מטרנה

10,965טייטו קר בעמ

8,912מ"אבווי ביופארמה בע

8,885מרק סרונו

8,480מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

8,440מ"מגאפארם בע

7,760בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

6,948מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

6,818מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

6,660מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

6,195מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,469מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,000מ"פרמה בע-צמל ביו

4,500מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,192מ"מדאקויפ בע-גאמידה

4,000פארם-סופר

4,000לייף בריאות בעמ- ניאו 

3,995מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

3,865נוטריניה בעמ

3,762מ"ביומטריקס בע

3,082מ"בפקס בע

3,050סונובה ישראל בעמ

3,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,979טרדיס גת

2,906 מ"בע די בי סיגמא

2,868בעמ (ישראל)קובידיאן 

2,000מ"גטר גרופ בע

118,500לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

80,000רקיט בנקיזר

30,000אייץ בעמ.אס.אן

8,500יר'יואב טנג

915,179נאמן נפגעי אירוע מוחי

280,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

171,406מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

115,372מרקמן את טומשין חברת עורכי דין

100,000טבע

97,275אלרגן ישראל בעמ

45,000(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

41,676ער)ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופתוח - פארמה ישראל 

30,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

20,000בנק הפועלים

5,000קרן אהרון גוטוירט

5,000מ"מפעלי ים המלח בע

4,450ורשבסקי טל

3,702,785ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

800,600פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

443,400מ"נוברטיס ישראל בע

376,950באייר ישראל

284,052י"הסוכנות היהודית א

280,950מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

215,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

169,414מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

160,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

155,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

BCM Bancorp Inc.144,880

130,000מ"מדיסון פארמה בע

90,000מ"אלי לילי ישראל בע

80,000מ"איתמר מדיקל בע

80,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

80,000קר'סי הלת-יי'ג

78,000בעמ (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

40,000מ"נובו נורדיסק בע

37,460מ"אורבוטק בע
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31,079מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

26,000מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

572,460ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

191,400פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

150,000רוש פרמצבטיקה ישראל

75,060איי. אבוט לבורטוריז אס

60,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

50,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

30,000מ"נובו נורדיסק בע

12,000מ"נוברטיס ישראל בע

4,000מ"אפא טכנולוגיות מתקדמות בע

462,221עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

239,380מרק סרונו

200,000מ"ב מדיקל אפליקיישנס בע.מ.נ

4,841מ"אבווי ביופארמה בע

4,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,000מ"נובו נורדיסק בע

4,000פרינג פרמצויטיקלס

4,000מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,000מ"גפן מדיקל בע

8,189,384עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

PLFA The Patrick and Lina Drahi Foundation5,728,000

1,717,060פייר פרלמוטר

261,420רוברט כהן סקאלי

111,638אסרף יוסף

110,640מריה גבריאל

Khikhinashvilli Teymuraz Yurevich49,059

40,000ידע נכסים בעמ. ג.א

25,000חברה לבניי וקבלנות בעמ' צרפתי צבי ושות

25,000ל"לובל ז (בנו)קרן ע ש המנוח בנימין 

18,280ק'כהן גילה וג

15,000(יהודה)אסרף דורית 

15,000בנק לאומי לישראל

15,000בנק מסד בעמ

7,768מוניקה אסרף גורדי

5,000אלמלה יהודה

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc3,659

3,000קסבי מרסל מנטס

2,500ש יהודה ליאון רקנאטי"ע- קרן יהל 

2,000(עמליה)לבנוני שלמה 

2,000באלייש הרווה יוסף

2,000אימר אורי

1,800כהן אליהו

1,800גנדיר השקעות בעמ

1,500(רלס'צ)בוהבוט רנה 

1,500אבידן אורית

1,000דליפרוסט בעמ

1,000אבודרהם אהוד

1,000(הנרי )כהן הלן 

1,000ילברט'שיטרית ג

1,000(ק'יעקב ז)אימר נינט 

1,000אסולין יהודה

800אסרף פאני

700בן זכרי צרלס

700אסרף מרים

600בן חיים אלברט

600אוחנה ארמנד

600בן ישי מיכאל אלן

500(יהודית)רביד חיים ויקטור 

500(יורם  )קציר רוחמה 

500(מרי)דואן אלי 

500בנייש רנה

500אזוגי דוד

500לרנר מויסי

500ישעיה רפאל

500אגוזי אטי

500שחר אליהו

500טובול יחיאל

500קרן חנה

500(ליזה )סבג חיים אמיל 
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500(אריאלה)לאור גיורא יוסף 

500סבח יוסף

500סיסו אנטה

500אבידן דורית מרים

500(סימה )לוי נינו 

500גרבי רחל

500(אסתר)דואן יעקב 

400אסרף מרדכי

400קנדיוטי אדריאנה

400דהן פליקס

400אשרף ענת

400(מוניק )ואחנון משה 

360(רון )מונסונגו בתיה 

300סבה יהודה סימו

300אלגרבלי משה מוריס

300צרפתי יוסף

300אסרף טלי חפצי

200שרביט שמחה סימי

200קלין'פרץ ז

150קסוס מרי

150סבח דוד

1,529,743עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

PEF412,122

140,000צרפתי שמעון בעמ

130,000טבע

123,600קומסקו בעמ

100,000מ"ארקין אחזקות בע

100,000קרן אהרון גוטוירט

60,000חינוך וקידום בריאות-משרד הבריאות 

50,000מ"נוברטיס ישראל בע

45,000בנק לאומי לישראל

24,746עיריית רחובות

20,000בנק הפועלים

18,375גרופ מדנס קפיטל פתרונות כלכליים בעמ

18,000אלטשולר שחם בעמ

18,000מ"בין הגפנים בע

18,000(יוכבד)רוזנבלום צבי 

16,000קרן מיכאל

10,080קסיופאה

10,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

10,000דלק מוטורס בעמ

10,000מ"ריט בילו סנטר בע-אזו

10,000מדנס סוכנות לביטוח

10,000ל מדיקל.מ.צ

10,000מ"דנקס בע- דנור 

10,000אלייד החזקות בעמ

10,000פרוייקטים בעמ' מורדכוביץ

10,000מ"מקס משאיות ואטובוסים בע

6,243מ"בפקס בע

6,200הכט בעמ. י.ר

6,187כהן אסנת

5,000קיסקאי השקעות בעמ

5,000מ"פיטנגו השקעות בע

5,000טרדיס גת

5,000נוטמן רענן

5,000מ"מנגו השקעות בע

5,000הכט בתיה

5,000מ"בע (1993)אלומה ים 

5,000שושן אדיר

5,000מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

5,000מ"לוגיסטיפת בע

3,500מ"אופטומטריה בע. י.ל

3,000סמי ביטון ובניו קבלני בנין בעמ

3,000קרן אביאל

3,000קפלנסקי מאיה

3,000שוורצמן ישי

3,000מ"סיטאדל קונסולטינג בע

2,500עיריית נס ציונה

2,100מרק סרונו

2,000מהרשק עופר
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2,000מ"ן מחשבים בע.מ.א

2,000מ"נומיקס בע'חביב ג

2,000כהן רכב הרצל עסקי רכב בעמ

2,000(כהן יוסף)ולנטינו איילון יצור ושיווק רהיטים 

2,000מ"ירון גדסי יזמות ובנייה בע

2,000מועצה אזורית גזר

2,000מ"לבידי לביא מסחר ושווק בע

2,000טו בי סקיור בעמ

2,000א באר טוביה.מ

2,000אורה לוסטרניק

1,500יד לראשונים ולבנים- אילן ונופו 

1,200(קובי)ליבני יעקב 

1,200רז יעקב

1,200צרי דוד

1,000גילרמן גלובל בעמ

1,000מ"אסקו יבוא ושיווק בע.ר.א

1,000סוסנה שמואל

1,000בעמ (1997)וואן שירותי תוכנה 

1,000קפלן שרה

1,000סנו מפעלי ברונוס בעמ

1,000אלביט מערכות יבשה ותקשוב בעמ

1,000מוסך יש סגנון בעמ

1,000לוריא עמוס

1,000בן נתן אבי

700גולדשטיין אנה

600גרוזמן קרלוס

540ער)עמותה ישראלית למחלת לוקמיה לימפתית כרונית 

500מ"הסרן בע. ט.מ

500חריק שמעון

500אלדר מאיה מרסל

500מ"בע (2004)שירותי יעוץ והשקעות . נ.ס.נ

500עמית בראשי אחזקות בעמ

500גלובמן חנניה

500סגל ראובן

300ביבי עירית

300מ"צבי החזקות בע-הר. י

250מ"אלמדיה בע

150אהרון תמר

150זאבי שרית

150בן שמעון ברוריה

150ארטל דלוגין אורית

150רוזמן שקד דבורה

50תן בעמ. א.א

1,102,007ר"ע)עמותת כוכב הצפון 

PEF445,413

228,750המגבית המאוחדת לישראל

228,750קרן ווינברג

80,496קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

70,513קרן צימר

16,492בעמ.מ.מ.הדסטארט ג

10,000קיבוץ שמיר

5,000ער)גלילה לקידום ופיתוח הגליל 

5,000קיבוץ ברעם

BNI4,056

3,000קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

2,500מוצרי פיברגלס עצמון בעמ

2,037קיבוץ סאסא

81,887ע ר)פאה לכל אשה-א .ל.פ

81,887עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

1,601,507קופת חולים לאומית

182,450סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

161,500רוש פרמצבטיקה ישראל

144,925פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

117,927מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

104,800קר'סי הלת-יי'ג

MSD83,510מרק שארפ ודוהם ישראל 

75,500מ"לונדבק ישראל בע

65,910טבע

62,840מ"אלי לילי ישראל בע

57,750מ"נוברטיס ישראל בע
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56,260מ"אבווי ביופארמה בע

47,670מ"מדיסון פארמה בע

43,750מעבדות רפא

35,220(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

35,000מרק סרונו

31,500באייר ישראל

27,400מ"בריסטול מאיירס בע

27,250(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

24,100מ"בן שמעון פלוריש בע

19,000רקיט בנקיזר

18,500מ"דקסל בע

17,800מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

16,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

13,760סולגאר

13,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

12,500מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

10,000רקח תעשיה פרמצבטית בעמ

9,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

7,000לוריאל ישראל קוסמטיקס

7,000אר קיור מדיקל

6,500מ"יק בע'פארמלוג

6,500מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

6,500(חברה למסחר)תרימה 

5,000טטרהפארם

5,000פרינג פרמצויטיקלס

5,000(סנסי טבע)ברטה סיאנוב 

5,000בעמ' פיינגרש ושות.מ

5,000מ"נווה פארמה בע

5,000אלול שירותי עזר רפואיים בעמ

4,500מ"גפן מדיקל בע

3,825מ"נובו נורדיסק בע

3,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

2,100לפידות מדיקל

1,800בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

1,500מ"טרייטק ביומד בע

1,400איזי ליין בעמ

1,310טעם טבע אלטמן שותפות כללית

1,000יקום שיקום ורפואה בעמ

CWT750)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

500מרפאת צבר אשפוז בית בעמ

500גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

512,822קמר המרכז הרפואי בני ציון

112,185סונובה ישראל בעמ

48,858טרדיס גת

47,240רוש פרמצבטיקה ישראל

34,232פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

33,893(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

24,234מ"נוברטיס ישראל בע

22,768מ"אבווי ביופארמה בע

17,074מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

15,236בעמ (ישראל)קובידיאן 

13,915סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

13,005מ"מדיסון פארמה בע

12,955שילה חדשנות רפואית

12,706מ" בע1996ניאופרם ישראל 

9,500מ"בריסטול מאיירס בע

8,779מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

MSD8,510מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,000מטרנה

6,610טקדה ישראל בעמ

5,970מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,847באייר ישראל

4,780נבו מדיקל בעמ

4,750מ"גטר גרופ בע

4,642מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,572גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

4,292טבע

3,500מ"נובו נורדיסק בע

3,294מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,182מדטכניקה בעמ
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3,047(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,047מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2,711זייסקו בעמ.י.ז

2,437מ" בע1985תרופארם שיווק 

2,397מרק סרונו

2,000מ"דקסל בע

2,000פרו דומו השקעות בעמ

1,654מ"דובר מיכשור רפואי בע

574,000קרן מחקרים וולפסון

64,414מ"אבווי ביופארמה בע

55,119קר'סי הלת-יי'ג

52,706מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

45,451פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

39,729סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

32,224מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

30,600רוש פרמצבטיקה ישראל

21,432בעמ (ישראל)קובידיאן 

20,094מ"מדיסון פארמה בע

18,287מ"בריסטול מאיירס בע

14,000מעבדות רפא

13,748מ"סלע מדיקל בע

13,500פרינג פרמצויטיקלס

12,716מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

10,213מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

10,180מ"נובו נורדיסק בע

8,999אלרגן ישראל בעמ

8,333מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,219טקדה ישראל בעמ

7,341באייר ישראל

7,200מ"מדאקויפ בע-גאמידה

6,537מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

6,389מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6,289גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

6,100מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,770.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

4,614מ'עמוס גזית בע

4,477מ"יק בע'פארמלוג

4,455מ"מגאפארם בע

4,012מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,000מינוביה תרפיה בעמ

3,510פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

3,500מ"שני טל שווק בע

MSD3,060מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,984מרק סרונו

2,927סונובה ישראל בעמ

2,922מ"בפקס בע

2,241מ" בע1985תרופארם שיווק 

1,892 מ"בע די בי סיגמא

1,464טרדיס גת

946מטרנה תעשיות שותפות

790מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

616מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,206,683קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

406,760קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

379,261המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

250,000פייגלין זהר

236,365ל"קרן כץ אווה ויוסף ז

162,216קרן קיימת לישראל

100,000קרן אהרון גוטוירט

PEF90,355

75,000מ"ארקין אחזקות בע

60,000קרן פלינור

60,000מ"בר יהודה בע' אינג

56,000למלשטריך לטר נועם

54,000נייר חדרה בעמ

50,000מירלנד

50,000מ"קונדור תעשיות תעופה בע

50,000גת גבעת חיים אגודה שיתופית לשימור

40,000חוות שביט בעמ

38,000מ"נתא כרמל בע
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36,000(ריק)

30,000רס בעמ'ספרינג וונצ

27,802בעמ (ישראל)קובידיאן 

26,000מ"עמל סיעודית בע

25,000בנק דיסקונט

25,000קרן יוסף שידלובסקי

25,000מ"גן שמואל מזון בע

24,000מ"אמירי זכרון יעקב בע

22,093קר'סי הלת-יי'ג

20,150רוש פרמצבטיקה ישראל

20,000בטון מואסי בעמ.א

20,000אלאנואר מקאלדה בעמ

18,517פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

18,000חברה לניהול ואחזקה בעמ-י יחזקאל ובניו'נאג

17,880אליאנס חברה לצמיגים בעמ

16,000שירותי רכב בעמ. אס.או.אס

14,003מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

12,000פייגלין טל

10,000מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

10,000אורטנר שלמה

10,000מ"נפקו יצוא בע

10,000ורנר שמחה בונים

10,000אקהויז רונן

10,000ע השקעות בעמ.ע.ס

10,000מ"אלקטרה בע

10,000בן שמשון אורן

10,000אספן גרופ בעמ

10,000(שירותי הנדסה ומדידות)מאל אלדין 'כתאנה ג

10,000מ"איזנברג מלך ובניו בע

10,000עסלי רפקי ובניו בעמ

10,000מואסי דנט בעמ

10,000 בעמ2010נענע ביט סוכנות לביטוח 

10,000ן בעמ"קרסו נדל

10,000מ"דקסל בע

10,000קרסו מוטורס בעמ

10,000בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ

10,000ר חומרי בנין בעמ.מ.ר.מ

10,000מורג שגיא ערן

10,000אדלה תעשיות מתכת בעמ'מג

9,800נדה בר קפה בעמ'אג

9,361טקדה ישראל בעמ

8,802מ"אבווי ביופארמה בע

8,725מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

8,560סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

8,000בנק לאומי לישראל

7,822מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

7,200פרי אור בעמ

7,166מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

7,164מ"שני טל שווק בע

7,000ולי תל אביב בעמ'קפה ז

7,000מ בעמ.מוסכי רכב נתניה א

6,996מ"אילקס מדיקל בע

6,000מונקי ביזנס דיזיין ישראל בעמ

6,000קעדאן מחמוד

6,000מ"בר תחזוקה בע.מ

6,000(ורד )דרנגר אברהם 

6,000מ"שרון שוופי בע

5,600מ"ן בע"רוטשטיין נדל

5,511באייר ישראל

5,000מואסי סמיח

5,000הקדש- קרן דרוטר יחזקאל ותמר 

5,000שמורי המרכז בעמ

5,000בעמ (1999)טיולי עתיד הסעות וטיולים 

5,000(הובלות)אבו מוך מחמוד 

5,000מ"אחים עתאמנה מוזהר בע

5,000גולגול עבדאל בעמ

5,000די'באדוסה מג

5,000מ"רוזנגרטן ניהול בע

5,000(רפיק)נה מוחמד 'מחאג

5,000מ"סלע מדיקל בע
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5,000חומרי בנין אבו טארק בעמ

5,000אבן דרך הנדסה ופיתוח בעמ

4,800אליאב אבנר

4,400פועלים שוקי הון בעמ

4,400ל מדיקל.מ.צ

4,000מעבדות רפא

4,000קונדיטוריה ומאפה אבו סולטאן בעמ

4,000מואסי אחמד

4,000מ"אלקטרוניקס בע. י'ג.אר. סי

3,800ליין יבוא ושיווק רהיטים בעמ- טופ 

3,700קרסני גדעון מרדכי

3,650בעמ (אותגל)גליל און 

3,600בעמ (1995)ב השקעות .ענבר ח

3,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,500פרינג פרמצויטיקלס

3,100מ"נובו נורדיסק בע

3,000י מדיקל בעמ'מדיצ

3,000רשת תחנות קרן אנרגיות בעמ

3,000בעמ (2012)עתאמנה עומר סחר רכב 

2,911מרק סרונו

2,600אנגליסטר יוסף

2,500סלע כרמל

2,500עפיף ביאדסה ובניוחברה לבנין פתוח

2,500מסארוה סהאם

2,500מסארווה עבד אלרחים בעמ

2,500 בעמ2004מ .המרכז קרמיקה מואסי נ

2,500מאל גאזי בעמ'הנדסת חשמל ג

2,400מ"סייפרטק בע

2,400מ"ובינשין אינטגרטיב סנטר בע'קרסו רג

2,400יקב מרגלית בעמ

2,400גלידן החזקות בעמ

2,200ברזילי את יצחקי)יצחקי נחום 

2,159גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

2,000(אחסן)ענאבסה פוואז 

2,000רבקה קוטיק

2,000און גז בעמ

2,000דו איט קידום מכירות ומדיה בעמ

2,000סבוראי דן

2,000(יוסף)אבו פול סעיד 

2,000מדי פישר בעמ

2,000מ פטרול בעמ.ע

1,932מ'עמוס גזית בע

1,800תמרי אידה

1,800הולמרק פרופרטיז בעמ

1,800(ברייק קפה)עתמאן אשרף 

MSD1,744מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,700זאבי יצחק

1,600אימפורט פור יו בעמ

1,547אר קיור מדיקל

1,471לונדון בלה

1,200שטרן בעמ. ש.צ

1,200(גרובייס ייעוץ בכימיה.ע)גרוביס עמירם 

1,200מינסקי יעקב

1,200לנצמן שלי

1,200פרבר שמיר יפית

1,200מיכאל זיוה

1,200שט מרים"בן בע

1,200בעמ (1988)סי .וי.יוניפלקס מוצרי פי

1,200(רות)קורץ רביב 

1,200אורי רודד

1,200אלקיים אבנר חיים

1,200אטיאס יעל

1,200החברה המרכזית ליצור משקאות קלים בעמ

1,200מ"ג השקעות בע.לירון ל

1,200גבעון יהושוע

1,200ויניצקי בן שלום נירית

1,200ארצי לנדה יעל

1,200מיכאלי ירון

1,200עתאמנה שאדי

1,200ביקלס יעקב
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1,200רביב יזום ופיתוח עסקי בעמ

1,200מילר אריאל

1,200מ"ת ניהול בע.סביון א

1,200הוכמן ושכטר הפקות בעמ

1,200ירדני הדסה

1,200בן ישראל אנרגיה בעמ

1,200בר ישראלה

1,200בנבנישטי אברהם

1,200מסארווה מוחמד

1,200מ" בע2002ג קימחי ניהול .ש.מ

1,200שהם גדעון

1,200בס רפאל

1,200(ורדה)שלו ונדה דורוטה 

1,200י חומרי גלם בעמ.ל

1,200טרומפ אשד ענת

1,200פלדר אלה

1,200טננבאום איתי

1,200דודקביץ משה מיקי

1,200רענן יוסף

1,200פור גליק שרונה

1,200מ"ן שפירא בע.א.י.ש

1,200מורג משה

1,200שכנאי אברהם

1,200בינשטוק גאי יעקב

1,200שלמה אגוזי

1,200דותן אברהם

1,200אלישיב נאוה

1,200(חגי)פיק יהודית 

1,200עופרה מדינה

1,000מ"נקודת זוהר מערכות לתעשית פלסטיקה בע

1,000(מנסור)עתאמנה שריף 

1,000(אחמד)לחאם וסאם 

1,000אבו ואסל משאבות בטון בעמ

1,000גיפמן השקעות בעמ

1,000גולדשטיין שמואל

1,000גילבר יעוץ בעמ

1,000שחר כוכבי השקעות בעמ

1,000דנינו פרלה

1,000(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

600הוכמן אוהד יחזקאל

600שרים אלון יצחק

600זינגר קרלוס גוסטבו

600לוקר יונה

600יפה ענת

600(שיפור הנדסה ולוגיסטיקה)לוקר ירון 

600שוטן אברהם צבי

600אלון מידן מיכאלה

600שמיר עודד

600קופלמן יעל

600רוז מילניום השקעות בעמ

600סלע עוזי

600גבאי בן זיו רינת

600קליין קרמר עדי

600ירחובסקי יעקב

600(שירותים רפואיים)אשקר גלאל 

600גולן שחם עדה

600מימון שמעון

600אביאור גלית

600קפלן ציפורה

600פרפנס טיאוסנו ביאטריס

600בן דוד משה

600רגינה גרשקוביץ

600עבו בנימין

600פולמן יורם

600לייבל מירה

600רון נמרוד

600בן משה אמנון

600רותי מנוחין

600(מ"י ברוורמן בע.מ' פרופ)ברורמן יצחק 

600אבו ראס חכים
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600חלק מרדכי

600כהן ורדה

600אייזנברג מרים אלה

600שורקי פייר

600הירש שלומית

600פסציאנסקי פבל

600הלנה בנמל בעמ

600שלום פז עינת

600ברוכים אילן

600ר'סבי רוג

600אלפיסי ריקרדו דוד

600שנהר רחל

600גרסטל הילה

600נה מוחמד'מחאג

600הסל רמי

600חברון דן

600ברבלק אייל

600נבט אלון רמי

500מ"פרידמן שיווק בננות בע

500קעדאן מרוות

500מ"יק בע'בילוג

500מקוב אילנה

360מ"מבני תעשיה כפירי בע

300קסל בוריס

300לפידור דן

300בן מיכאל וינקר דרורה

300בקרמן מרינלה

300קורן רפאל הרנן

200ויינשטוק אפרים

34,502,636קרן מחקרים רפואיים ברזילי

20,000,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

11,838,491קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc1,143,300

crown family philantropies352,107

UJA FEDERATION OF NEW YORK342,501

Amrican Physicians Fellowship243,518

Colo First Trust137,066

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY73,080

48,000רוש פרמצבטיקה ישראל

40,000יוניקו ספנות ולוגיסטיקה בעמ

34,885מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

26,347סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

24,808קר'סי הלת-יי'ג

24,298טבע

20,942פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

20,000וקרוליין)סימון ארנולד סימור 

19,000מ"תאיא שירותים דנטליים בע

13,647מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

11,262מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

10,461מ"צמל יעקובסון בע

9,412(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,720טרדיס גת

6,680בעמ (ישראל)קובידיאן 

6,600מ"אבווי ביופארמה בע

5,791מרק סרונו

BIOGEN SWISS5,694

5,000אבט יצחק

4,746מ"מדיסון פארמה בע

4,000מ"מרכז שירות שטרית אהרון בע

3,870מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

3,863מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,606באייר ישראל

3,525מ"ברסלויער בע

MSD2,547מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,000(ובני)הנר תמר 

2,000בבאי יצחק

AMERICAN JEWISH COMITEE1,869

115,017קרן מחקרים רפואיים הדסה

53,677פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

35,000מ"לבנט טכנולוגיות בע
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8,448סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

5,571מ"אבווי ביופארמה בע

5,000נמדיקס'ג

3,230מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,400מ"שני טל שווק בע

1,691קר'סי הלת-יי'ג

354,752קרן מחקרים רפואיים פוריה

87,750מ"נוברטיס ישראל בע

57,989מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

42,009מ"שיווק כל מלניום בע.ש

21,740מ'עמוס גזית בע

19,106מרק סרונו

15,839קר'סי הלת-יי'ג

14,890רוש פרמצבטיקה ישראל

13,498טבע

11,159פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

9,250אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

9,000מ"ביומאקס בע

7,046מ"דובר מיכשור רפואי בע

5,148מ"צמל יעקובסון בע

4,000מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

3,510זייסקו בעמ.י.ז

3,403חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ-יגב

3,000מ"ברסלויער בע

2,678בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,668מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,642באייר ישראל

2,244מ"מדיסון פארמה בע

2,200בעמ (ישראל)קובידיאן 

2,136מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,057מ"מדאקויפ בע-גאמידה

1,970מ"מגאפארם בע

1,908מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,614טקדה ישראל בעמ

IAOO 2017 TEAM1,577

1,403ביו טים טכנולוגיות בעמ

1,319מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

4,469,481קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

leona m and harry b helmsly2,765,014

Friends of Ziv Medical Center488,440

american healthcare257,931

AMERICAN JEWISH COMITEE240,964

107,206י"הסוכנות היהודית א

100,000עיריית צפת

100,000קרן אהרון גוטוירט

50,000מ"אסמית שווק תערובת בע

project rozana45,760

33,388רוש פרמצבטיקה ישראל

ameinu24,780

18,325המרכז העולמי של בני ברית בירושלים

17,980מ"צמל יעקובסון בע

17,901מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

14,610מ"שיווק כל מלניום בע.ש

14,536מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

13,302מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

11,785סונובה ישראל בעמ

10,099פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

10,000וסוהילה)שבאט אדוארד 

9,999ויסברג ניצן

9,526מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

8,010.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc7,060

MSD6,358מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,166מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,869(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,708מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

4,996אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

4,969איי בי איי ישראל ביומדיקל

4,889מ"מדיסון פארמה בע

4,576סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

32 מתוך 25עמוד 



 מפורט לפי מקבלי התרומות2017תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

4,000עסיס משה

3,990מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,831בעמ (ישראל)קובידיאן 

3,693קר'סי הלת-יי'ג

3,520מדטכניקה בעמ

3,284מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,213שרותי ניהול)אדלר פיטר ווילים 

3,173מ"רניום בע

2,893טבע

2,848מ"אבווי ביופארמה בע

2,640(ועד פעילים עמך)שקד חוה 

2,297מרק סרונו

mepv1,855

sarsn bernana1,772

david selikowitz1,765

1,760מ"אילקס מדיקל בע

1,000הלוי שרה

1,000כהן יעל

800מן אליעזר אלעזר

2,978,243קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

325,541רוש פרמצבטיקה ישראל

262,465מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

251,454קר'סי הלת-יי'ג

241,743פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

131,417.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

128,013מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

104,743טבע

89,630באייר ישראל

89,059מ"מדיסון פארמה בע

MSD78,477מרק שארפ ודוהם ישראל 

78,124מ"אבווי ביופארמה בע

75,935מ"מדאקויפ בע-גאמידה

66,375מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

52,911מ"בריסטול מאיירס בע

45,270רזניק פז נבו נאמנויות בעמ

43,552מ"צמל יעקובסון בע

37,944מ"נובו נורדיסק בע

37,425מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

34,824מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

34,433מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

33,857מרק סרונו

31,449גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

30,974(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

29,728מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

26,525בעמ (ישראל)קובידיאן 

25,500מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

24,342מ"אלסמד בע

22,000במבלרייד בעמ

21,741מ"פרמה בע-צמל ביו

21,521מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

20,847מ"מדוק בע

19,384מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

18,245מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

17,206מ"מ בע.א.ר.י.ס

14,468מ'עמוס גזית בע

13,983תרו תעשיה רוקחית בעמ

13,197טרדיס גת

12,000מ"כמיפל בע

12,000מ"מיקרומרקט בע

12,000לייף בריאות בעמ- ניאו 

11,825אלרגן ישראל בעמ

A/S11,820קולופלסט 

11,500דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

11,000מ"אלי לילי ישראל בע

10,639מ"לבנט טכנולוגיות בע

10,498מדטכניקה בעמ

10,000מ"מדיקוויפ בע. י.ע

10,000פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

10,000ארטרא בעמ

9,030מ"מגאפארם בע
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9,013איי פארמה בעמ.בי.אמ

9,000מ"ט בע.צ.כ

8,915נמדיקס'ג

8,813 מ"בע די בי סיגמא

8,466מ"סיגמה אולדריץ ישראל בע

8,200מעבדות רפא

8,154מ"קמהדע בע

7,209מדוגר מכשור רפואי

7,207בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

7,000ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

6,624מ"אילקס מדיקל בע

6,600מ"מעבדות חי בע

6,501מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

6,271דפנימד סוכנויות בעמ

5,985אוגמדיקס בעמ

5,974מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,925פרינג פרמצויטיקלס

5,866מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,844מ"בפקס בע

5,834מ"ברסלויער בע

5,129טקדה ישראל בעמ

5,017מ"גטר גרופ בע

5,000מ"לונדבק ישראל בע

5,000אלקוברה בעמ

5,000תרומד בעמ

5,000מ"בע' מדיטצ

5,000מ"אורבימד ישראל שותפים בע

5,000לפידות מדיקל

4,680ל"חברת שח

4,418מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

4,277מ"סלע מדיקל בע

4,114טרגט כנסים בעמ

4,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,945מ"דאיו טכנולוגיות רפואיות בע

3,900מ" בע1987אגנטק 

3,613מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

3,500דין ציוד רפואי בעמ

3,500מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

3,304שילה חדשנות רפואית

3,095בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

3,000מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,000מדנס סוכנות לביטוח

3,000מ"אוניפארם בע

2,736מטרנה

426,564קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

65,012קר'סי הלת-יי'ג

31,431מ"אבווי ביופארמה בע

24,518סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

24,471מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

21,292פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

21,147בעמ (ישראל)קובידיאן 

20,947מ"מדאקויפ בע-גאמידה

15,463סמארט מערכות רפואיות בעמ

13,757מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

12,465מ"בריסטול מאיירס בע

12,021מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

11,831מ"בפקס בע

11,171פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

10,583.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,334מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

10,263אגודה למלחמה בסרטן

9,881באייר ישראל

8,994טקדה ישראל בעמ

MSD8,712מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,505מרק סרונו

8,480מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

8,399רוש פרמצבטיקה ישראל

7,704מ"דובר מיכשור רפואי בע

7,181מ"אינדיביור ישראל בע

5,727מ"מדיסון פארמה בע
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5,081פרינג פרמצויטיקלס

4,516טבע

3,933טרדיס גת

3,350(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

A/S3,293קולופלסט 

3,258מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,992.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

2,500מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

2,098אלרגן ישראל בעמ

1,251מטרנה תעשיות שותפות

1,230מ"מד בע-גטר ביו

1,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

1,000מ"צמל יעקובסון בע

773המשרד הראשי-מ"משרד רוה

5,000ר"ע)קרן צליאק 

5,000מ"אבווי ביופארמה בע

1,260,921וי.די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

Friends of DVI Jerusalem612,599

PEF251,093

Myisrael108,896

Canadian Friends of Dental Volunteers for Israel105,900

60,000טבע

51,294י"הסוכנות היהודית א

43,920קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

Alpha Omega London13,419

10,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

3,800אשרי אברהם משה

54,000שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

54,000אל מור תעשיות ולוחות חשמל בעמ

550,018שירותי בריאות כללית

60,910מ"נובו נורדיסק בע

58,081מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

56,459פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

38,825רוש פרמצבטיקה ישראל

28,769גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

27,650סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

27,555מ"אבווי ביופארמה בע

27,510מ"מדיסון פארמה בע

24,250טבע

23,220טקדה ישראל בעמ

20,266תרו תעשיה רוקחית בעמ

20,000מ"בפקס בע

15,488מ"אלי לילי ישראל בע

14,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

13,894מ"בע(2005)ניאופרם קיור

10,631(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

MSD10,573מרק שארפ ודוהם ישראל 

9,941מ"לונדבק ישראל בע

9,659פרינג פרמצויטיקלס

8,514טרדיס גת

7,757באייר ישראל

5,650מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

A/S5,346קולופלסט 

5,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,000מעבדות רפא

3,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,000גרמזה פרמהצבטיקה בעמ

2,360מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

2,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,000הדסה ביימלרוקחות וטבע

1,868.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

1,842מ"אינדיביור ישראל בע

1,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

513,856העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

82,755קר'סי הלת-יי'ג

49,167מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

34,952בעמ (ישראל)קובידיאן 

27,031מ"אבווי ביופארמה בע

23,240פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

20,899מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן
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20,400מעבדות רפא

17,080מ"מדיסון פארמה בע

15,340מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

14,801טבע

13,951מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

13,276מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

12,798מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

MSD12,171מרק שארפ ודוהם ישראל 

11,500פרינג פרמצויטיקלס

11,300מ"צמל יעקובסון בע

10,173סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

9,550מרק סרונו

9,354מ'עמוס גזית בע

8,403מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

7,530רוש פרמצבטיקה ישראל

7,330מ"בריסטול מאיירס בע

7,097מ"בפקס בע

6,614טקדה ישראל בעמ

6,094מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

6,011זייסקו בעמ.י.ז

5,900מ"מ בע.א.ר.י.ס

5,669וויו בעמ. איי . י 'ג

5,381מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,365מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,969גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

4,069מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,570טרדיס גת

3,568מ"ברסלויער בע

3,325באייר ישראל

3,300מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,732מ"נוברטיס ישראל בע

2,000מ"מגאפארם בע

1,596בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,303לפידות מדיקל

1,177 מ"בע די בי סיגמא

1,115תרו תעשיה רוקחית בעמ

539,966כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

88,057קר'סי הלת-יי'ג

58,187מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

40,054מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

38,640מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

35,500מעבדות רפא

23,420בעמ (ישראל)קובידיאן 

23,128רוש פרמצבטיקה ישראל

21,187מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

17,775מ"מדאקויפ בע-גאמידה

15,940מ"אבווי ביופארמה בע

15,050מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

14,095מ"סלע מדיקל בע

10,101פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

10,074מ"לבנט טכנולוגיות בע

9,461סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

9,092מ"נוברטיס ישראל בע

8,723מ"גטר גרופ בע

MSD8,303מרק שארפ ודוהם ישראל 

6,915מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

6,615באייר ישראל

6,600טקדה ישראל בעמ

6,455גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

6,000טבע

5,120מ"מגאפארם בע

4,908מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

4,550מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

4,238מ"גיל מדיקל בע.י

3,956מ"בפקס בע

3,211מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

3,000פרינג פרמצויטיקלס

3,000מטרנה

3,000מ"צמל יעקובסון בע

3,000מ"איתמר מדיקל בע
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3,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,561מרק סרונו

2,442מ" בע1985תרופארם שיווק 

2,336שילה חדשנות רפואית

2,263מור ישום מחקרים בעמ

2,074מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,022פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

2,000מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

1,682מ"מדיסון פארמה בע

1,331מ"בריסטול מאיירס בע

900דולפין מדיקל בעמ

674,996ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

150,153בעמ (ישראל)קובידיאן 

142,498מ"שיווק כל מלניום בע.ש

49,016קר'סי הלת-יי'ג

32,001מ"צמל יעקובסון בע

27,965מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

20,000ההסתדרות הרפואית בישראל

18,235מ"מדיסון פארמה בע

16,691מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

16,569רוש פרמצבטיקה ישראל

15,425טבע

13,522פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

12,671מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

12,350אוניברסיטת בר אילן

11,841מ" בע1985תרופארם שיווק 

jewish federation of greater toledo11,487

10,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

9,906מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

9,625לשכת בריאות מחוז צפון

7,197.וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

6,066ניאופארם ציוד רפואי בעמ

5,957מ"אבווי ביופארמה בע

4,845מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,760מ"מגאפארם בע

4,707סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,000שרותי ארגל שיווק לבתי מלון ומסעדות

4,000בעמ (1987)קצב מוצרי גומי טכניים 

4,000מדיגל

3,501גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

3,451מ"נובו נורדיסק בע

3,228מ"ביומטריקס בע

3,000בנק יהב

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,994מ"דובר מיכשור רפואי בע

2,789לפידות מדיקל

2,500האגודה לתכנון ולפתוח שרותים,אשל

2,359מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,244מדטכניקה בעמ

2,146מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,005מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,800סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

1,650מ'עמוס גזית בע

NATO Centre of excellence for military medicine1,534

1,078י"הסוכנות היהודית א

MSD230מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,280,003ם"תאגיד הבריאות רמב

542,378רוש פרמצבטיקה ישראל

217,873בעמ (ישראל)קובידיאן 

160,353פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

148,909קר'סי הלת-יי'ג

MSD80,923מרק שארפ ודוהם ישראל 

78,634סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

63,312מ"אבווי ביופארמה בע

60,619מ"בריסטול מאיירס בע

56,707באייר ישראל

46,115מ"נובו נורדיסק בע

41,766מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

39,957מ"לבנט טכנולוגיות בע
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38,911מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

37,428מ"מדיסון פארמה בע

32,641טבע

27,611מ"נוברטיס ישראל בע

27,504פרינג פרמצויטיקלס

25,427מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

25,330מעבדות רפא

24,152מ" בע1985תרופארם שיווק 

23,389טקדה ישראל בעמ

22,013מ"מדאקויפ בע-גאמידה

21,723מ"דובר מיכשור רפואי בע

20,623גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

20,200פורום מדיה

20,115מרק סרונו

19,835מ" בע1996ניאופרם ישראל 

16,134מ"בפקס בע

16,013מ'עמוס גזית בע

15,063מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

14,658קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

14,588מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

14,256מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

14,159(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

13,430מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

12,919קולופלסט ישראל בעמ

11,988מ"שני טל שווק בע

11,970מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

10,965סמית אנד נפיו

10,000מ"אלי לילי ישראל בע

9,061מ"מגאפארם בע

8,592כמיטק בעמ

7,115סימנס ישראל

7,011עמלני פיתוח טכנולוגי בעמ- עיט 

6,992מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

6,592מ"מד בע-גטר ביו

6,373זייסקו בעמ.י.ז

6,174בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

6,000מ"מדיקל מדיה בע. ש.י

5,901נמדיקס'ג

5,666נובוגייט מדיקל בעמ

5,500מ"דקסל בע

5,132מ"ביומטריקס בע

5,000סטרייד אורטופדיה

4,645 מ"בע די בי סיגמא

4,253מ"מ בע.צמיגי דניאל א

4,105(2007)יקל קורפוריישן 'מדיקל טכנולוג

4,087מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,796מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

3,714מ"ש עמית מדיקל בע.א

3,624מטרנה

3,561קר בעמ-יו סי

3,500וויסמד בעמ

CWT3,300)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,000פארמוקן בעמ

3,000מ"פרמה בע-צמל ביו

3,000מ"דנט בע-דיבי 

3,000(ציוד ומוצרים לרפואה משלימה' טאצ)' ירמיאס אורי ושות

3,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

3,000טיטלבוים מרכז לאורטופדיה מודרנית.י

3,000מדטכניקה בעמ

2,918מ"ברסלויער בע

2,693מדיגל

2,659מ"סלע מדיקל בע

2,651דפנימד סוכנויות בעמ

2,601פארמידאס בעמ

2,576לפידות מדיקל

2,500פייפר קאפס אינטרנשיונל בעמ

2,360תרו תעשיה רוקחית בעמ

2,313מ"מדוק בע

2,200מ"צמל יעקובסון בע

2,179מ"פרמה קלינקל בע
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1,068מ"גיל מדיקל בע.י

128,918ער)תקוה לפרקינסון 

106,500'קרן אור לנוער ב

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc19,418

3,000מ"אבווי ביופארמה בע

142,545,770סכום כולל
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