
 מפורט פר תורם לפי דיווח נתרמים2018תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

 .

519,089אגודה ישראלית לסוכרת

385,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

25,799מורז

22,000קרן אברהם חיים ידגרוף

E-MED) 20,000אי מד שיווק רפואי בעמ

11,732עיריית אשדוד

10,232ער) 2011עמותת הפועל אום אל פחם 

6,822עירית חיפה

5,432עיריית חדרה

5,232עיריית פתח תקוה

5,232עירית ראשון לציון

5,232עירית חולון

4,500מ"מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע

4,000בית החולים וולפסון

3,336עיריית מודיעין מכבים רעות

3,000מכון ויצמן למדע

1,540עיריית נתניה

5,133אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות הנפש

5,133מדוגר מכשור רפואי

7,303,279ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

Helmsley Charitable Trust3,127,969

2,726,307ב"ידידי בני ציון ארה

250,000(עודד)פלד יוכבד 

150,000בני ציון- ל .ע.י

70,000ל מערכות לחימה מתקדמות בעמ"רפא

69,345קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

61,917ולפמן תעשיות בעמ

60,000(1992)כרמל שירותי ספנות בינלאומית 

50,000(ד"עו)בלוק דוד 

50,000עמותה למען גימלאי חברת חשמל והשארים

40,000קרן פאול ומאי אריאלי

28,878פרידנזון שרותים לוגיסטיים בעמ

27,833ולס'ואיש ג'ג

20,000מ"מליסרון בע

20,000מ"סק מעבדות בע-היי

18,000אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ

15,000שפע זכיונות בעמ

15,000 בעמ2003מארתרון 

12,500שבבי מטל תעשיות

10,000שינדלר נחושתן מעליות

10,000בירמן עצים ופרזול בעמ

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

                                                  נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ח מפורט לפי מקבלי התרומות" בש2018ח תרומות לשנת "                                                               דו

40 מתוך 1עמוד 
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10,000(מ"אקרמן בע. מ)אקרמן מאיר 

10,000גרג קפה מאוד בעמ

10,000מ"שטראוס גרופ בע

10,000הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

10,000בתי קולנוע תאיטראות

10,000מ"אטראו שוקי הון בע

10,000(ישראל)ארגו קורל מריטיים 

10,000טרופיקל דגיל תעשיות קוסמטיקה בעמ

10,000גליל כימיקלים בעמ

10,000אבקסיס דורית רחל

10,000מ"י בע. איריס שיווק ופרוייקטים מ

10,000מלונות פתאל בעמ

10,000בנק דיסקונט

9,500מ"רשת רהיטי אלקטרה בע

8,000מדטכניקה בעמ

8,000מ"צמל יעקובסון בע

8,000 בעמ1988ע תכנון תנאים סוציאליים .ש.י

7,500ן בעמ"סאמיט אחזקות נדל

7,500כימוביל בעמ

7,500הנדסת מערכות בעמ' אהוד וייסברג ושות

7,500נדיב ציפוי וטיפול במתכת בעמ

7,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

7,000עירית חיפה

6,000מוסך שיא פוינט בעמ

6,000פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ

6,000מ"שרביב בע

6,000אי בי אי בית השקעות בעמ

5,555מ"שתית בע

5,000רוט סמיון

5,000ארכיב חברה לניהול ארכיונים בעמ

5,000סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון

5,000(ל החקלאים.י)עבדי קגן אבירם 

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

5,000יונירנט בעמ

5,000מ"אילקס מדיקל בע

5,000יצחק שטרן ושות בעמ

5,000קולנוע חדש בעמ

5,000אופרייט ליס בעמ

5,000 בעמ1994קרן כרפיס דוד שרותי תברואה 

5,000אלוניאל בעמ

5,000(בעילום שם) בעמ 1985וילאר נכסים 

5,000יוניקו ספנות ולוגיסטיקה בעמ

5,000רינאווי שירותי רכב בעמ

5,000שובל הנדסה ובנין בעמ

5,000בעמ (1991)כפיר אחזקות ובניין . א

5,000פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

5,000קהלת ייבוא בעמ

5,000(עוז בת גלים)דוידוביץ שמואל 

5,000ח המרמן בעמ.מ.צ

5,000מ"אקס טי השקעות בע

5,000מנורה מבטחים החזקות בעמ

5,000מ"מקס משאיות ואטובוסים בע

4,500מ"ניגא שף בע

4,000מימד דיאגנוסטיקס בעמ

4,000שיא מודלים כלכליים והשקעות בעמ- פינג

4,000מ"אשר בע. א.נ

4,000לכטמן רונית

3,750בעמ' טופולסקי ושות

40 מתוך 2עמוד 
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3,750אחים סמאר שווק פרות וירקות תמרה בעמ

3,750פרסום גולן בעמ

3,725מ"זיכיון אופנת רנואר בע

3,600דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת

3,600לוקסמבורג דוד

3,600ניהול בעמ. ז.ט

3,600(טרקלין חשמל)זילברשטיין שאול 

3,500נבו מדיקל בעמ

3,500אר קיור מדיקל

3,100פרי ירוחם חברה לרכב בעמ

3,000ב מקור מסחר בעץ בעמ.מ.מ

3,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3,000קופה לעזרה הדדית לעובדי מנהלת נמל חיפה

3,000מ"בע (2004)דלקל אנרגיה

3,000(טו גו הנעלה)יבי מאיר 'נג

3,000כלל ביטוח

3,000מ"עגם מוסכים ונגררים בע

3,000נספרסו ישראל בעמ

3,000השחר העולה תעשיות ממתקים בעמ

3,000פארם-סופר

3,000מ"לייף ספורט בע

3,000בנק מזרחי טפחות בעמ

2,500קר בעמ'סימנס הלת

2,500בעמ (1990)מונסיניור מורד 

2,500מ"מדיסון פארמה בע

2,500ער)עמותת שירותי רווחה של עובדי בזק

2,500מ"אלישע בע

2,500(ד רון ברנט"עו)ז השקעות חיפה בעמ .מ.ב.ר

2,500מ"יובל הנדסה בע

3,185,757אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת

1,188,055ער)הקרן לידידות

288,000קרן פלינור

192,866קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

180,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

175,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

123,669מ"אקרשטיין צבי ייזום והשקעות בע

115,117י"הסוכנות היהודית א

111,810(צ"חל)קרן פרס בראשית בעמ 

100,000ציון-יוסלזון בן

PEF92,928

71,585סטיס יניב

69,903המגבית המאוחדת לישראל

52,000לביא אילן

50,000יגד ורדה

50,000חשמל' ארגון עובדי חב

Occlutech International AB42,243

Toni Robin Sandler35,820

30,000אגודה שיתופית- מתיישבי מחניים 

30,000בנק לאומי לישראל

30,000מועצה אזורית גליל עליון

Development Corporation for Israel24,395

20,000מועצה אזורית מבואות חרמון

15,000חנא מארק

14,200(נורית)שטרנברג עקיבא 

10,000ישראכרט

B'NAI B'RITH LOGE HOLLANDIA8,340

7,523וארטיום (לידיה)קרלוב 

Hilfe Konkret E.V.6,427

40 מתוך 3עמוד 
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Roslyn Braun5,005

5,000כתר פלסטיק בעמ

4,731קיבוץ סאסא

4,500צימרמן תומר אביר

4,030קיבוץ ברעם

3,500קיבוץ גדות

3,000מועצה מקומית קצרין

2,500קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

kkl charity accounts2,415

Rabbi Gary Klein2,283

1,805מ"כנס תיירות גלובל סרוויס בע

1,800מ"מגדל חברה לביטוח בע

1,600מ"ן בע"רוטשטיין נדל

1,350מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

1,060(פאולינה)ר קרייסברג גררד יצחק "ד

1,000אלקטרו רודי בעמ

900מ"מעדנה מוזיאון בע

900מ"אריה זאב ייזום עסקים בע

800איתוראן איתור ושליטה בעמ

Hahnah Seminara526

500עצי פקיעין)יר מוחמד 'ח

400מ" בע9אסטרל 

Carmela Levy Stokes312

300פרנק משה

Tamar Brooks230

Hayes John229

200שקד דן

21,330ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

13,900קר'סי הלת-יי'ג

6,330ער)לכל נפש 

1,100עלמא שירה חברה לניהול ואחזקת מבנים בעמ

5,925,568אוניברסיטת בן גוריון

623,254מרכז רפואי סורוקה

Pulier Foundation The Benjamin and Seema586,720

Goldman Dorian515,100

Goldman Family Foundation Joyce and Irving515,100

350,000חברת גב ים לקרקעות בעמ

Goldman Family Medical School Int'l243,490

Bina Rothblatt Martine Rothblatt and214,299

200,000רוש פרמצבטיקה ישראל

Amster Sigmund152,561

The Associated:  Jewish Community Federation of Baltimore145,080

WIN118,872

Levine Melvin112,138

106,466שרותי בריאות כללית

100,000 (מרי) ברדה עמוס

Dozor Richard 92,725

Granowitz Craig92,725

Sam Tramiel92,367

91,000מרכז בריאות רפואי ברזילי אשקלון

Kayden Foundation Laurie90,875

Krieger Foundation Charles and Esther90,675

Epstein Leonard85,850

Winnipeg Regional Health Authority81,820

Rosenbojim Komor foun. Schol. for Community Medicine79,853

Blum James70,650

Mae Elting Korn Scholarship Endowment Fund 69,040

Bergman Stanley61,812

40 מתוך 4עמוד 



 מפורט פר תורם לפי דיווח נתרמים2018תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

55,515לאב בעמ- אינטר 

52,500מכבי שרותי בריאות

50,000דייוויס קלייטוס אנדרו

Berkowitz Family Foundation The Louis Frederick Siegmund45,338

Krieger Stephan and Arlene37,090

Rothman Carla36,350

Moore Joanne34,910

Collins Riva and Ira Mitzner34,340

Frank_Syril34,340

Charlotte Weinberg End. for advancement of Health Science30,784

Michele Schwok27,196

Haber Diana25,669

Morrell Charitable Trust Flora F22,254

Philadelphia Chapter BGU/Fox Chase Collaboration F.18,870

Colton Robert and Andrea18,335

Kassner Hal18,175

Schoenbaum Stephen18,135

Kratka Isidore18,135

Mrs. Susan Brinn Siegel David Siegel and17,480

Berkman_Dava17,170

Fidelity Charitable Gift Fund17,170

Anderson Jay and Susan17,170

Jewish Communal Fund 17,170

Lerner Charitable Foundation The Blanche and Irwin17,105

Lerner Steven and Mrs. Maribeth_14,508

Kaufmann Henry and Berenice Kaufmann Foundation13,999

12,000מ"דקסל בע

Hertz Cynthia10,302

10,048(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

10,000רומם יצחק

10,000בנימין רוני

Fisher David9,916

9,500.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

9,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,500מעבדות רפא

9,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

Tolchin Richard and Deborah8,585

Robert Wood Johnson Foundation_8,585

Philip and Ruth Leese Hoffman Nursing Award End. Fund8,021

Fisher Lucy 7,334

Salkin Michal6,982

Schneck Betty6,868

Kleinman Steven and Deborah6,181

6,000מ"מדיסון פארמה בע

Jewish Child and Family Service5,606

5,600צדק שערי רפואי מרכז

Prof. Joel Bernstein5,591

Eric Charles5,336

5,000סמעין אל קיעאן אבו

Eugene Sofer Judith Bartnoff and4,293

Korbin Adam4,180

Shusterman BGU/Philadelphia Fox Chase Travel Fund.3,774

Jahan Thierry and Valerie3,709

Weller Epstein Annetta3,667

3,500קרן מחקרים רפואיים הדסה

Nadel Jay and Judy3,434

Ms. Sandy Yampell Robert Schwartzberg and3,434

Horowitz Richard and Nancy3,434

40 מתוך 5עמוד 
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Joffee Armand3,434

Evans Aeron2,787

Winnipeg Jewish Business Council Inc.2,787

2,500לפידות מדיקל

2,500המרכז הרפואי אסף הרופא

178,000אביב-אוניברסיטת תל

75,000מ"בע (1962)כלל מימון מרכזי לתעשיות 

52,500מ"סיגלית טופ הולדינגס בע

20,000קורטקס תעשיות שתלים דנטליים

18,000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

10,000מ"מימי סלע החזקות בע

2,500מ"פלאי המילניום השקעות נכסים ופיתוח בע

441,941ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

252,092מ"מדטרוניק טריידינג בע

84,861קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

14,864מ'עמוס גזית בע

14,810קר'סי הלת-יי'ג

12,500מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

12,464א מסחר בינלאומי בעמ.דוידוף א

9,600לפידות מדיקל

8,750מדיקל טכנולוגיקל קורפורישין בעמ

8,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

8,000מ"שני טל שווק בע

8,000מ"דקסל בע

8,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

CF235,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

185,000מ"מדיסון פארמה בע

50,000טבע

198,000(צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

78,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

45,000מרק סרונו

40,000רוש פרמצבטיקה ישראל

35,000מ"מדיסון פארמה בע

244,196מ''אסותא אשדוד בע

44,562פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

35,577קר'סי הלת-יי'ג

28,080סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

16,786מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

16,289מ"צמל יעקובסון בע

16,268מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

14,318באייר ישראל

12,543רוש פרמצבטיקה ישראל

11,350מ"מדטרוניק טריידינג בע

11,143מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

8,572מדטכניקה בעמ

8,000מ"נובו נורדיסק בע

5,000מ'עמוס גזית בע

3,474תוכנה ישראל בעמ.סי.אמ.בי

3,000דיון מדיקל דיווייסס בעמ

2,810טקדה ישראל בעמ

2,575מ"מדוק בע

2,000מוניטור שירותי רפואה

1,849מ"אבווי ביופארמה בע

267,198א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

65,816רוש פרמצבטיקה ישראל

60,400קר'סי הלת-יי'ג

23,806מ"מדטרוניק טריידינג בע

17,944מ"בע(2005)ניאופרם קיור

40 מתוך 6עמוד 
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16,039תוכנה ישראל בעמ.סי.אמ.בי

10,078מ'עמוס גזית בע

8,450מ"אלסמד בע

7,787מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

7,672סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

7,344מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

6,634מ"בפקס בע

5,812מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

5,200נאופארם ציוד רפואי

5,052באייר ישראל

4,720טרדיס גת

4,682מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,400מ"צמל יעקובסון בע

3,329מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

MSD2,033מרק שארפ ודוהם ישראל 

739,439ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

515,149מ"פרמה קלינקל בע

PPD GLOBAL LIMTED65,200

59,523מ"שיווק כל מלניום בע.ש

32,248קר'סי הלת-יי'ג

15,247מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

14,440מ"מד פייס ישראל בע

9,200תרו תעשיה רוקחית בעמ

5,500לפידות מדיקל

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,600מ"אבווי ביופארמה בע

4,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,000באייר ישראל

2,500מ"דקסל בע

2,000מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

1,832מ"מדיסון פארמה בע

14,372ח יוספטל"בי

9,364מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,008מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

403,802ח מאיר"בי

60,187מ"מדטרוניק טריידינג בע

33,295קר'סי הלת-יי'ג

26,406רוש פרמצבטיקה ישראל

23,989מ"בפקס בע

23,259פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

23,105סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

21,823מ"אבווי ביופארמה בע

20,819מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

19,654מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

12,028מ"נובו נורדיסק בע

11,683מ"מדיסון פארמה בע

10,205מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,844מ"גיל מדיקל בע.י

7,829מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,180פרינג פרמצויטיקלס

7,083מ"נוברטיס ישראל בע

6,742טבע

6,207מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,691גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,648מעבדות רפא

5,552שילה חדשנות רפואית

5,040באייר ישראל

4,820פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

40 מתוך 7עמוד 



 מפורט פר תורם לפי דיווח נתרמים2018תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

4,444מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,379מרק סרונו

4,052ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

4,040מ"ברסלויער בע

4,000מ"תרום ישום טכנולוגיות בע

3,100מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,000אידכים בעמ

2,824מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2,754טקדה ישראל בעמ

2,645מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,254מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

2,148טרדיס גת

1,712בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,663דיון מדיקל דיווייסס בעמ

1,500מ"מגאפארם בע

1,224מטרנה

1,000מקסילנט בעמ

MSD974מרק שארפ ודוהם ישראל 

175,229ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

51,789מ"מדטרוניק טריידינג בע

21,237מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

16,815סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

16,785מרק סרונו

16,719פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

11,100קר'סי הלת-יי'ג

9,500מ"נובו נורדיסק בע

9,132טבע

8,413מ"מדיסון פארמה בע

4,300מ"קמהדע בע

3,680מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

3,000רוש פרמצבטיקה ישראל

2,759מ"אבווי ביופארמה בע

13,932,668חדרה- בית חולים הלל יפה 

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust13,932,668

60,866בית חולים לוינשטיין

48,770מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

A/S12,096קולופלסט 

2,000בית רבקה

2,000איזי ליין בעמ

75,000ר"ע)ריפוי סוכרת בישראל - די קיור

75,000צבי אגמון משרד עורכי דין

1,008,901האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

224,000רוש פרמצבטיקה ישראל

182,657מרק סרונו

181,170מ"מדיסון פארמה בע

166,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

80,000טבע

38,000קרן פאול ומאי אריאלי

35,325(ד לינוי אולניק"עו)אוליניק לינוי פסיה 

19,000חינוך וקידום בריאות-משרד הבריאות 

15,233עירית חיפה

12,550קובאנס קליניקל

10,833יפו-אביב-עירית תל

10,000סלע מיכאל

8,333עירית אשקלון

4,000מ"גן שמואל מזון בע

4,000ש יהודה ליאון רקנאטי"ע- קרן יהל 

4,000מ"מוצרי מעברות בע
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3,720המכללה לאמנות ועיצוב תל אביב- מכון אבני 

3,000בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ

2,700בוקשטיין שולמית

2,550מ"טיקה בע

1,830עיריית באר שבע

379,626האגודה לזכויות החולה בישראל

100,000מ"נוברטיס ישראל בע

80,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

50,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

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

30,000מרקמן את טומשין חברת עורכי דין

20,000קרן פרץ נפתלי

shoresh foundation12,793

10,833יפו-אביב-עירית תל

10,000בנק לאומי לישראל

10,000ער)פועלים בקהילה 

10,000מ"ארקין אחזקות בע

7,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,000מ"ט בע.צ.כ

4,000בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ

33,900האגודה למלחמה בסרטן

10,000מ"נוברטיס ישראל בע

8,400(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

8,000מ"מדיסון פארמה בע

3,500מ"מדטרוניק טריידינג בע

2,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

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

108,640בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

35,000מ"נובו נורדיסק בע

18,600מ"גפן מדיקל בע

18,000מ"קמהדע בע

13,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

13,040מ"אלי לילי ישראל בע

7,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

3,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

382,216האוניברסיטה העברית בירושלים

162,470פארם-סופר

113,795מ"דקסל בע

55,285מ"בע (1998)אוסדה 

33,166מ"טכנולוגיות מצרי יהלום בע.- טי.די.אמ

8,000הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי מרקחת

4,000רוש פרמצבטיקה ישראל

3,000 מ"בע נוירודרם

2,500מ"שסטוביץ בע. ש

292,023ע ר)הבית לחולי טרשת נפוצה 

101,700רוש פרמצבטיקה ישראל

70,000(צ"חל)קרן דליה ואלי הורוביץ בעמ 

40,000מ"מדיסון פארמה בע

25,323עיגול לטובה

25,000ימין יערה-קליין

20,000מרק סרונו

5,000מר אילן סמואל

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

1,286,700הדסה

221,918מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

97,451רוש פרמצבטיקה ישראל

74,414(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

73,988קר'סי הלת-יי'ג
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73,608מ"אבווי ביופארמה בע

53,052פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

51,371מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

37,328מ"לבנט טכנולוגיות בע

36,415מרק סרונו

35,568סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

32,505באייר ישראל

30,904מ"מדאקויפ בע-גאמידה

MSD28,857מרק שארפ ודוהם ישראל 

27,148סל קיור נוירוסאיינסס בעמ

22,321מ"בריסטול מאיירס בע

21,410מ"מדיסון פארמה בע

20,539מ"גטר גרופ בע

18,057מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

17,438מ"מ בע.א.ר.י.ס

17,281וארי פתרונות אונקולוגיים בעמ

14,554מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

14,386מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

13,808מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

13,726טבע

13,165מדטכניקה בעמ

PROTHENA BIOSCIENCES KIMITED12,622

12,517גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

12,100מ"נוברטיס ישראל בע

12,000פרינג פרמצויטיקלס

11,467טקדה ישראל בעמ

11,429מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

10,550מ"פרמה בע-צמל ביו

10,055מ" בע1996ניאופרם ישראל 

9,176.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

9,089מ"כאהר מדיקל בע

7,926מ"בע (1996)דינקו את רניום שיווק 

7,583מ"בע (2009)קרטיהיל 

7,484מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,136מדהוט בעמ

6,797מ"מדוק בע

6,769דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

6,422איי פארמה בעמ.בי.אמ

6,118סונובה ישראל בעמ

5,197מדוגר מכשור רפואי

4,986מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,765לפידות מדיקל

4,065מ'עמוס גזית בע

WIN4,058

4,000מ"פרמה קלינקל בע

3,466מדיסון שרותים רפואיים בעמ

3,304מ"נובו נורדיסק בע

2,840מ"מגאפארם בע

2,697שילה חדשנות רפואית

2,310מ"צמל יעקובסון בע

2,204מ"ויינמן ישראל בע

2,075מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

BOEHRINGER INGELHEIM1,949

1,915טרדיס גת

1,875מ"שני טל שווק בע

1,825איזי ליין בעמ

1,571מ"בפקס בע
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1,146מ"נמדיקס בע'ג

568,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

313,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

MSD100,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

90,000טבע

65,000קר ישראל בעמ'קיי קונסיומר הלת.אס.י'ג

814,035הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

600,000והן מוריס'פינברג ג

160,250דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

35,000מ"ביוסנס וובסטר ישראל בע

18,785ר גפר עמית"ד

2,500המרכז הרפואי אסף הרופא

2,500מ"גפן מדיקל בע

36,957המרכז הרפואי מעיני הישועה

6,600אמיליה קוסמטיקס

4,900מ"המכון לחקר העור בע

3,620מ"מד פייס ישראל בע

3,200פישמן דמבו יועצים בעמ

2,500גי מדיקל אינוביישנס בעמ

2,500יונילוור ישראל טיפוח אישי וביתי בעמ

2,500לייף בריאות בעמ- ניאו 

2,500ר פישר בעמ"חברת ד

2,500נפס בעמ-ווט

2,500קוסמופארם בעמ

1,456מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

800ליירה מדיקל בעמ

700(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

681מ"טרי טוף לייף פארמה בע

142,000מלנומה- העמותה הישראלית לסרטן העור 

55,000מ"בריסטול מאיירס בע

50,000מ"נוברטיס ישראל בע

17,000מ"מדיסון פארמה בע

15,000רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000לוריאל ישראל קוסמטיקס

825,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

MSD235,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

140,000טקדה ישראל בעמ

100,000רוש פרמצבטיקה ישראל

100,000מ"בריסטול מאיירס בע

80,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

65,000מ"נוברטיס ישראל בע

60,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

25,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

10,000מ"אבווי ביופארמה בע

10,000מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

145,451ע ר)טי -איי-העמותה למאבק במחלת ה

Salvisberg Wessely Stiftung37,101

35,100קרן ברכה

20,000קרן פרץ נפתלי

20,000מ"ארקין אחזקות בע

Stiftung Irene Bollag Herzheimer18,250

10,000מ"יוניון מוטורס בע

5,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

370,157העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

168,000נפרומור בעמ

83,857מ"מדיסון פארמה בע

71,800מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

20,000מ"ט בע.צ.כ
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13,000מ"מד פארמה בע-ביו

8,500מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

5,000מ"בריאות אחזקות בע. ק.פ.א

60,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

40,000מ"אבווי ביופארמה בע

20,000קר'סי הלת-יי'ג

3,320ער)ש רות ורובל "הקרן ע

3,320מ"אבווי ביופארמה בע

9,813,372ע ר)חברים לרפואה 

7,078,509מ"בריסטול מאיירס בע

700,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

550,000רוש פרמצבטיקה ישראל

361,271מ"קיוומא בע

302,706מכבי קאר

253,993דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

170,000מ"אבווי ביופארמה בע

130,000מ"מדיסון פארמה בע

100,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

38,600איי פארמה בעמ.בי.אמ

33,953מ"נוברטיס ישראל בע

30,525בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

30,000באייר ישראל

13,940מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

7,918ל שירותים.א.ר.ש

5,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

MIF4,431מ "מינסטר פודאקס בע

2,526מ"בע (2004)מדיטרנד שיווק 

684,930חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

174,625מ"נוברטיס ישראל בע

160,000מ"אבווי ביופארמה בע

100,055סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

50,000מ"קור מדיקל בע- קיו 

50,000מ"בריסטול מאיירס בע

40,000רוש פרמצבטיקה ישראל

25,000אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

25,000מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

25,000מ"אלסמד בע

25,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,250מ"מדיסון פארמה בע

5,000מ"נובו נורדיסק בע

188,235ידידי בית חולים פוריה

89,225מ"אי השקעות בע.אס.בי.די

30,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

12,000ל שירותים.א.ר.ש

10,000קר'סי הלת-יי'ג

10,000מ"דנט בע-דיבי 

9,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

7,000מ"זימר דנטל בע

6,000מדטכניקה בעמ

3,510מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

3,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,000בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

2,500מ"מד פארמה בע-ביו

36,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

15,000מ"אלי לילי ישראל בע

12,000מ"נובו נורדיסק בע

6,000מ"מדיסון פארמה בע
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3,000מ"מקסימה מדיקל בע

1,143,642ידידי מרכז רפואי רבין

SA Edwards Lifesciences196,476

158,100מ"נוברטיס ישראל בע

92,744מ"צמל יעקובסון בע

85,440מדינול קובי ריכטר

65,000רוש פרמצבטיקה ישראל

BOEHRINGER INGELHEIM54,822

50,000טבע

47,000מ"מדיסון פארמה בע

40,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

40,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

40,000מעבדות רפא

33,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

30,000מ"בריסטול מאיירס בע

30,000מ"אבווי ביופארמה בע

28,910מ"מדטרוניק טריידינג בע

25,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

20,000קר'סי הלת-יי'ג

18,650מ"מדאקויפ בע-גאמידה

18,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

15,000זייסקו בעמ.י.ז

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7,000מ"בפקס בע

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000מ"קמהדע בע

5,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,000מ" בע1985תרופארם שיווק 

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,500מ"מגאפארם בע

3,000מ"פרמה בע-צמל ביו

3,000מ"אלי לילי ישראל בע

3,000מ"נמדיקס בע'ג

353,027ם"ידידי מרכז רפואי רמב

50,000טקדה ישראל בעמ

44,700פרינג פרמצויטיקלס

33,500מ"נוברטיס ישראל בע

14,077מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

13,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

11,382מ"לבנט טכנולוגיות בע

11,227מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

10,554טילה קאר בעמ

10,126מרק סרונו

10,000שילה חדשנות רפואית

10,000מעבדות רפא

8,500רוש פרמצבטיקה ישראל

8,433מ"מדיסון פארמה בע

8,165מ"ט בע.צ.כ

8,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

7,247מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,000נטיקס בעמ'פרוג

6,600מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

6,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,170מ"אבווי ביופארמה בע

6,000מ"ברסלויער בע

MSD5,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

5,000מ"בריסטול מאיירס בע
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5,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

4,000באייר ישראל

4,000מדיגל

4,000מ"ניאופרם השקעות בע

3,900תרו תעשיה רוקחית בעמ

3,860איי פארמה בעמ.בי.אמ

3,527וסי מדיקל בעמ

3,059(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,500מדטכניקה בעמ

2,000מ"בפקס בע

2,000אי ישראל בעמ. זי . וי

1,500פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

1,500מ"פילטל פרמצביטקל בע

1,500קר'סי הלת-יי'ג

1,500מ"מד פארמה בע-ביו

1,000מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

1,000מעבדות אייגיס בעמ

1,000כמיטק בעמ

92,054אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

50,000כלל ביטוח

18,379מ"אורמד בע

15,000מ"לביטוח בע' שומרה חב

4,175מ"בע (ישראל)גאמידה פור לייף 

3,000מ"שירות ניטור כירורגי בע

1,000מ"דנטלון חברה בע

500דר וקספרס בעמ- דר וולף 

111,067,857מכבי שרותי בריאות

94,723,722ער)עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

Helmsley Charitable Trust9,911,110

3,294,442אי בעמ. קיי.רס אמ'אורום וונצ

250,650מ"מדיסון פארמה בע

217,967מ"אבווי ביופארמה בע

208,672מ"נובו נורדיסק בע

208,500רוש פרמצבטיקה ישראל

164,250מ"גפן מדיקל בע

115,154מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

103,197פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

100,850סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

MSD99,200מרק שארפ ודוהם ישראל 

97,650(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

95,800טבע

81,000מ"נוברטיס ישראל בע

79,800מעבדות רפא

73,843טקדה ישראל בעמ

69,915מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

69,862מ"אלי לילי ישראל בע

64,000קר'סי הלת-יי'ג

63,082גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

59,200(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

54,004מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

52,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

40,000אסותאמרכזים רפואיים בעמ

40,000מכבי יזמות וניהול בעמ

33,100מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

30,000השקעות- הולנדיה המרכז להנדסת השינה 

30,000בנק הפועלים

26,870מ"בע(2005)ניאופרם קיור

25,500וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

40 מתוך 14עמוד 



 מפורט פר תורם לפי דיווח נתרמים2018תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

25,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

20,000קשר עין מכון אופטומטריה בעמ- מיכל 

19,942מכבי קאר

18,000מ"מכבידנט בע

17,000חגי מכשור רפואי וסעודי

16,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

16,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

15,500מ"פילטל פרמצביטקל בע

15,000קרן מכבי

15,000מ"אייאו בע.הלתי

12,500קולופלסט ישראל בעמ

12,000אר קיור מדיקל

11,250תרו תעשיה רוקחית בעמ

11,000מטרנה

10,820מ"בריסטול מאיירס בע

10,000טלדור תקשורת בעמ

Medial EarlySign10,000מ "מדיאל ארליסיין בע

10,000בנק לאומי לישראל

10,000 בעמ280רשת משקפיים 

10,000מ"אוניפארם בע

10,000מ"מדיקוויפ בע. י.ע

10,000מ"נובו גרופ בע

10,000כמיטק בעמ

10,000בית בלב בעמ

10,000בנק יהב

9,250מ"מד פארמה בע-ביו

9,000מ"קמהדע בע

9,000מעבדות אייגיס בעמ

8,300ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

8,000מ"אינדיביור ישראל בע

8,000החיוניות שבטבע בעמ- ויטליטי 

7,500שטראוס בריאות בעמ

7,250מ"מגאפארם בע

7,000דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

6,000מ" בע1987אגנטק 

6,000מ"המרכז הישראלי לאיכות חיים ציוד סיעודי ושיקומי בע

6,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

5,847איי. אבוט לבורטוריז אס

5,400בעמ (1993)אלטמן רוקחות טבעית 

5,196איזי ליין בעמ

5,000מ"גטר גרופ בע

5,000מ"ים בע'אנרג

5,000אתגר משאבי אנוש בעמ

5,000מ"בע מזון ישראל יוניליוור

CWT5,000)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

4,800ט תעשיות כימיות בעמ.צ.כ

4,750מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,500מ"שטראוס גרופ בע

4,250באייר ישראל

4,000אורטה מדיקל בעמ

4,000מ"פרובוק בע

4,000מדנס סוכנות לביטוח

4,000סופר פילטר מכשירים רפואיים בעמ

4,000בעמ (2015)אברהמוב סוכנות לביטוח 

4,000מ"אקטיביקס בע

4,000ניו ביוטכנולוגיה בעמ. ט.ב.נ

4,000מ"דקסל בע

4,000מדיספק
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4,000מ"פרמשלום בע

4,000מ"חיים אלון סוכנויות בע

3,770מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

3,500מ"גאמאמד מוצרים רפואיים בע

3,500אירוויז מדיקל בעמ

3,500מ"בן שמעון פלוריש בע

3,500ס סוכנויות ספורט בעמ.ב.מ

3,400אייזינגר מעיין

3,400מ"בע' מדיטצ

3,000כפכפי גלעד

3,000מ"וויזקייר טכנולוגיות בע

2,900הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

2,500אסם תעשיות מזון בעמ

2,500(מכון אורטופדי ברזילי להב)להב שמואל 

2,500(סאניפלקס)שרה קונטי 

2,000מ"ברסלויער בע

1,742בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,500מ"לונדבק ישראל בע

1,200סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

1,100מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

1,000מ"בפקס בע

1,000אמורפיקל בעמ

900מרק סרונו

800טעם טבע אלטמן שותפות כללית

750המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

A/S500קולופלסט 

Medifreeze Ltd500

470,228ע ר)מפרקים צעירים 

125,000מ"אבווי ביופארמה בע

121,228רוש פרמצבטיקה ישראל

121,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

70,000מ"נוברטיס ישראל בע

30,000מ"עשת הנדסה בע

3,000יש ביטוח

1,956מרכז לבריאות הנפש גהה

1,956קר'סי הלת-יי'ג

214,960מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

214,960עמותת ידיד בלב ונפש

812,726מרכז רפואי סורוקה

107,344פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

73,972מ"דובר מיכשור רפואי בע

57,481קר'סי הלת-יי'ג

55,132רוש פרמצבטיקה ישראל

36,170סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

33,289מ"אבווי ביופארמה בע

25,863מ"צמל יעקובסון בע

22,837מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

22,615מ"מדאקויפ בע-גאמידה

19,798מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

18,100מרק סרונו

18,098טקדה ישראל בעמ

16,674טבע

16,496מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

MSD16,434מרק שארפ ודוהם ישראל 

15,199מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

15,140מ'עמוס גזית בע

14,267מ"מדטרוניק טריידינג בע

11,178מ"בפקס בע
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11,000פרינג פרמצויטיקלס

10,199מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

10,000מ"דקסל בע

10,000מ"נוברטיס ישראל בע

10,000מ"גטר גרופ בע

9,392מ" בע1996ניאופרם ישראל 

9,331באייר ישראל

8,800מ"מ בע.א.ר.י.ס

7,850פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

7,700בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

7,660מ" בע1985תרופארם שיווק 

7,600מ"פרמה בע-צמל ביו

6,915מ"סיסטמדיק בע

6,120מ"מדיסון פארמה בע

6,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,790מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

5,720דפנימד סוכנויות בעמ

5,689מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,268מ"גיל מדיקל בע.י

5,260מ"ינג בע'איזוטופיה מולקיולר אימג

5,022גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,000מוניטור שירותי רפואה

5,000מ"אלי לילי ישראל בע

4,000אלרגן ישראל בעמ

3,738מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,342סונובה ישראל בעמ

3,000מ"דנט בע-דיבי 

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

3,000מ"נוריס מדיקל בע

3,000מ"שוודנט בע

3,000מ"דנטל ארט בע

2,549מ"בריסטול מאיירס בע

2,315מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,229זייסקו בעמ.י.ז

2,142מ"מגאפארם בע

2,099מ"נובו נורדיסק בע

2,068מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

1,884בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,647טרדיס גת

1,320מדטכניקה אורתופון בעמ

990מדטכניקה בעמ

452,061מרכז רפואי קפלן

61,970מ"מדטרוניק טריידינג בע

61,000רוש פרמצבטיקה ישראל

48,924מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

26,487פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

24,714מ"אבווי ביופארמה בע

21,202מ"נובו נורדיסק בע

19,516גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

18,938מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

18,689מ"מדאקויפ בע-גאמידה

12,000מ"צמל יעקובסון בע

10,578מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

9,519מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

7,855קר'סי הלת-יי'ג

7,400מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

7,055מ'עמוס גזית בע

6,690מדטכניקה אורתופון בעמ
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6,216טרדיס גת

5,997טקדה ישראל בעמ

5,928טבע

5,782מ"מדיסון פארמה בע

5,669מ"בפקס בע

5,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

5,421מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

4,717מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,574פרינג פרמצויטיקלס

MSD4,441מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,318מרק סרונו

4,205סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,850מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,696מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,640מ"גיל מדיקל בע.י

3,000לפידות מדיקל

3,000מ"ביומטריקס בע

2,464אלרגן ישראל בעמ

2,367מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,109מ"דובר מיכשור רפואי בע

1,850מ"מגאפארם בע

780מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,454,459מרכז רפואי רבין

217,412רוש פרמצבטיקה ישראל

SA Edwards Lifesciences196,476

185,724מ"מדטרוניק טריידינג בע

158,100מ"נוברטיס ישראל בע

106,445מ"צמל יעקובסון בע

97,318פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

93,299קר'סי הלת-יי'ג

88,965מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

85,440מדינול קובי ריכטר

82,055מ"מדאקויפ בע-גאמידה

72,624מ"בריסטול מאיירס בע

67,944מעבדות רפא

58,906טבע

57,592מ"אבווי ביופארמה בע

57,489מ"מדיסון פארמה בע

55,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

BOEHRINGER INGELHEIM54,822

49,162מ"דובר מיכשור רפואי בע

44,354מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

44,171סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

42,901מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

32,238פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

28,755מ"לבנט טכנולוגיות בע

26,200זייסקו בעמ.י.ז

23,007מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

20,358מ"בפקס בע

18,783מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

18,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

17,782מ"נובו נורדיסק בע

17,723באייר ישראל

17,235מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

16,792(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

A/S14,527קולופלסט 

14,502מ"מ בע.א.ר.י.ס

14,281טקדה ישראל בעמ
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13,600פרינג פרמצויטיקלס

12,500מ"מגאפארם בע

11,731מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

11,060מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

10,939נמדיקס'ג

10,478מ"בע(2005)ניאופרם קיור

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,000לפידות מדיקל

9,857מרק סרונו

9,596גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

8,524מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

7,949מ"ט בע.צ.כ

7,547מדטכניקה בעמ

7,058מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6,744מ"פרמה בע-צמל ביו

6,600מ'עמוס גזית בע

6,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,616מ"זוטל בע

5,555תרו תעשיה רוקחית בעמ

5,448שפיר טכנולוגיות

5,285מ"ברסלויער בע

5,201אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

5,200מ"ן מדיקל בע'בודיויז

5,000מ"קמהדע בע

5,000מ"רניום בע

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,194איי פארמה בעמ.בי.אמ

3,976שילה חדשנות רפואית

3,500דיאסורין בעמ

3,226מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

MSD3,148מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,111ער)ארגון ישראלי לבריאות הכבד -חץ

3,000מ"אלי לילי ישראל בע

3,000מ"נמדיקס בע'ג

2,885מ"תרום ישום טכנולוגיות בע

2,174מדטכניקה אורתופון בעמ

2,000מ"בע (1976 )זר הייטק

1,992אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

1,800מ"תרנוסטיקה בע

1,632דפנימד סוכנויות בעמ

1,542מ"גטר גרופ בע

1,299דיוק מדיקל סולושנס בעמ

1,169מ"סלע מדיקל בע

1,000מ"אילקס מדיקל בע

CWT941)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

1,262,862מרכז רפואי שערי צדק

161,903מ"מדטרוניק טריידינג בע

104,261מ"אבווי ביופארמה בע

84,644מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

75,000מ"אחזקות והשקעות בע (2006)ינפרוף 'ג

72,827קר'סי הלת-יי'ג

58,010פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

50,712מרק סרונו

42,718סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

41,193רוש פרמצבטיקה ישראל

35,277מ"לבנט טכנולוגיות בע

31,525מ"אבוט מעבדות רפואיות בע
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30,097מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

29,512פרינג פרמצויטיקלס

26,910מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

26,601מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

26,425מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

25,930מ"מדאקויפ בע-גאמידה

23,900קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

22,746קר בעמ'סימנס הלת

22,681מ"נוברטיס ישראל בע

20,982באייר ישראל

19,101מ"מדיסון פארמה בע

16,000מעבדות רפא

15,500לפידות מדיקל

15,321קולופלסט ישראל בעמ

14,194מ"דובר מיכשור רפואי בע

14,116מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

12,725טקדה ישראל בעמ

10,720מ"צמל יעקובסון בע

10,211זייסקו בעמ.י.ז

9,276מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

9,221טרדיס גת

9,060(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

8,574מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

8,310פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

6,500טעם טבע אלטמן שותפות כללית

5,500ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בעמ

5,000מ"ט בע.צ.כ

5,000טבע

5,000מ"שני טל שווק בע

4,593מ"בפקס בע

4,279מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

4,273מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,100מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,000איי פארמה בעמ.בי.אמ

3,925מ"מגאפארם בע

3,776מ"מטי ציוד רפואי בע

3,650מ"גטר גרופ בע

3,600מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

3,031מדיקל טכנולוגיקל קורפורישין בעמ

3,000אקווהשילד מדיקל בעמ

2,952מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,500מ"בע (1996)מוניטור תקשורת 

2,000מ"אחים איזנברג בע

362,787מרכז שניידר לרפואת ילדים

47,395פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

29,075מ"מדטרוניק טריידינג בע

23,621מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

22,803מדיסים

20,220.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

19,333סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

17,256טבע

15,858מ"אבווי ביופארמה בע

13,819מ"בע(2005)ניאופרם קיור

11,599מ"נובו נורדיסק בע

10,550מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,500פרינג פרמצויטיקלס

10,420מ"מדיסון פארמה בע

9,176טייטו קר בעמ
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9,000קר'סי הלת-יי'ג

7,539מטרנה

5,919טרדיס גת

5,813מ"מגאפארם בע

5,442מ"בפקס בע

5,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,000תרומד בעמ

5,000מ"אלי לילי ישראל בע

4,250דיוק מדיקל סולושנס בעמ

4,015מ"פרמה בע-צמל ביו

4,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

3,852בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

3,504סונובה ישראל בעמ

3,474מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,264לפידות מדיקל

2,500מ"גטר גרופ בע

2,325מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

2,322מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,302מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2,130טקדה ישראל בעמ

2,000מ"קיורוייז בריאות בע

1,932מ" בע1985תרופארם שיווק 

1,908מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

1,889טעם טבע אלטמן שותפות כללית

1,072מ"שני טל שווק בע

710מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

147,700לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

81,200רקיט בנקיזר

35,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

30,000אייץ בעמ.אס.אן

1,500וירה דוביצקי

474,399נאמן נפגעי אירוע מוחי

365,799פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

40,000מ"מדיסון פארמה בע

35,000רפיד מדיקל בעמ

33,600מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

AMD299,340ג עמותה לחולי ניוון מקולרי "נמ

260,000באייר ישראל

13,000משרד הבריאות תמיכות ועזבונות

12,340יפו-אביב-עירית תל

7,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

3,500מ"אורקם טכנולוגיות בע

2,500סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

1,000מ"חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע

295,840ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

69,900מ"נוברטיס ישראל בע

47,300מ"מדיסון פארמה בע

36,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

28,000מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

25,000מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

24,940פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

24,700מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

13,000בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

7,000מ"מערכות רפואיות בע' אלטק אנג

5,000מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

5,000מ"מד פארמה בע-ביו

5,000עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בעמ
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5,000מ"ט בע.צ.כ

176,344עמותה לחולי המופיליה- עלה 

71,844פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

44,500רוש פרמצבטיקה ישראל

40,000מ"נובו נורדיסק בע

20,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

46,000עמותה למושתלי כבד

15,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

15,000מ"נוברטיס ישראל בע

10,000טבע

6,000מ"פרמה בע-צמל ביו

3,025,843ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

631,226פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

345,340באייר ישראל

306,000מ"נובו נורדיסק בע

274,177י"הסוכנות היהודית א

270,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

234,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

210,500מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

175,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

171,000מ"נוברטיס ישראל בע

150,000מ"מדיסון פארמה בע

130,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

68,600אורבוטק בעמ

40,000מ"איתמר מדיקל בע

20,000דיוק מדיקל סולושנס בעמ

218,877ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

175,700מ"אבווי ביופארמה בע

23,232מ"נובו נורדיסק בע

18,720פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

1,225מ"נוברטיס ישראל בע

356,000ע ר)עמותת חליל האור 

100,000קר'סי הלת-יי'ג

76,000רוש פרמצבטיקה ישראל

60,000מ"אבווי ביופארמה בע

45,000מ"מדיסון פארמה בע

40,000טקדה ישראל בעמ

35,000מ"נוברטיס ישראל בע

75,500עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

50,000רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000מ"נורסטאר מדיה בע

5,000מ"אבווי ביופארמה בע

4,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

4,000מ"נובו נורדיסק בע

3,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

2,500מ"גפן מדיקל בע

2,000מ"המרכז הישראלי לרפואה סיעודית בע- נתן 

93,794,701עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

86,850,000קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

PLFA The Patrick and Lina Drahi Foundation5,699,131

300,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

250,000מגד ישראל

164,755מרק סרונו

113,830מ"מדטרוניק טריידינג בע

62,385מ'עמוס גזית בע

50,300ועד עובדי חברת החשמל

50,000מ"אבווי ביופארמה בע

42,119בנק דיסקונט
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37,480'ניצנה דרשן לייטנר ושות

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

24,766מ"בע (1995)ניב רז חברה לניהול והשקעות 

24,766מ"אמקס בע

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc21,327

15,000בנק לאומי לישראל

15,000מ"ברסלויער בע

7,420ניסים צרפתי

7,272מ"יניב פייר בול בע

5,000שחר יעקב

5,000יוניקו ספנות ולוגיסטיקה בעמ

5,000שחר תמימה

5,000קרייף תעשיות מתכת בעמ

5,000מ"סלדט בע

3,000מ"שטראוס גרופ בע

2,000ריצמן בת שבע

1,000גפן ישעיהו אלעזר

1,000בנישתי רובי

1,000מ"אופטים שלושה בע

500גאני שרה סטפניה

500גולדרייך אברהם

150(זלדן מאשה)מלמד גאורגי 

698,500חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

370,000ער)פועלים בקהילה 

120,000ל מערכות לחימה מתקדמות בעמ"רפא

100,000(ורד )דרנגר אברהם 

40,000פלקסר אביבה חסיה

25,000מ"גליל בע. ח.י

15,000השחר העולה תעשיות ממתקים בעמ

6,000צ"חל)בית הורים בעמ 

5,000מכללת הגליל

5,000משנה דוד

5,000טבע

4,500חיימוביץ רודיקה

3,000גיירשנזון פירה

1,715,803עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

PEF578,965

319,250צרפתי שמעון בעמ

100,000קרן אהרון גוטוירט

100,000מ"ארקין אחזקות בע

50,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

47,500העמותה לרווחת עובדי קבוצת כלל ביטוח

35,408רודיונובה סופיה

30,050גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

30,000בנק לאומי לישראל

30,000בזאיקין דינה

20,000מ"שיווק בע. א.בנא מ

20,000מ"חברה קבלנית בע' אברהם רובינשטיין ושות

18,000מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

15,510קולנוע חדש בעמ

12,800מועצה מקומית קרית עקרון

12,000קרן מיכאל

10,650הכט בעמ. י.ר

10,000מ"ריט בילו סנטר בע-אזו

10,000גניש שושנה

10,000מ"חי עוצמה בע

10,000מ"גריסה ועפר בע

10,000פרוייקטים בעמ' מורדכוביץ
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10,000מ"רס פרטנרס בע'פיטנגו ונצ

10,000כלל ביטוח

8,000ער) 11 מתוך 1עמותת 

8,000מ"קומפיוטר סי דאטה בע

7,000מ"בע (1999)חצר המלכה ארועים 

6,520מ"מדטרוניק טריידינג בע

6,400סי פי אם

6,300פסטרנק יצחק

6,000מ"מאירי ובניו בע

6,000מועצה מקומית מזכרת בתיה

5,900מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

5,000מ"כל בו כרמי יוסף בע

5,000פרנקל)חיימוביץ שירי 

5,000מ"בע (1997)תעשיות חרושת חומרי נפץ 

5,000מ"אוריקה שירותים פיננסים בע

5,000מגוון מערכות שילוט בעמ

5,000מ"אבאר בנין בע

5,000מ"פויינט אוף וויו בע

5,000מ" בע1986ציוד רפואי -אבנט

5,000מ"איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע

5,000מ"שטראוס גרופ בע

5,000מ"קירוסקאי אגודה שיתופית חקלאית בע

5,000חברת עורכי דין- ד"עו, ליאור- גרוסמן לוי 

5,000מ"בע (אחזקות)מגדלי עסקים 

5,000מ"סמוך מפעל מכני בע

5,000מ"בפקס בע

4,640מ"ניגא שף בע

4,200עיריית נס ציונה

4,200מ'עמוס גזית בע

4,000מ"ניוטק עיבוד שבבי בע

3,000מיטב דש ניהול תיקים בעמ

3,000טל לימוזין סרוויס בעמ

3,000יעקובי שרה

2,500 בעמ2001רכב הנגב רחובות 

2,500פעילים ניהול תיקי השקעות בעמ

2,500אזימוט אין דיזיין בעמ

2,500מ"גפן מדיקל בע

2,500מדנס סוכנות לביטוח

2,400מ"צמל יעקובסון בע

2,400מ"אלמוג ים סוף ניהול ופיקוח פרוייקטים בע

2,000לביטוח בעמ' איילון חב

2,000ד"בני ברית בישראל לשכת הגליל הגדולה י

2,000מ"אנרגיה ושירותים בע- ורידיס איכות הסביבה 

1,800אור לב שמחה

1,600סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

1,600א באר טוביה.מ

1,500מ"גלובל מדיה גרופ בע. ר.ד

1,500יברבאום זיסל

1,500קפלנסקי מאיה

1,300מוקד איתוראן בעמ

1,300מ"החזקות בע. מ.גבעת ר

1,300כהן רכב הרצל עסקי רכב בעמ

1,300מ"דיפ שיווק בע

1,300בעמ (1987)קצב מוצרי גומי טכניים 

1,200לייבה חנה

1,100מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

1,000מ"אורטו קליניק ישראל בע

1,000ספיר אמנון
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1,000קרנץ עדינה

1,000שני טובה גיטל לאה

1,000(רפאל)שרבי מאיר 

1,000קרבל אברהם

800מועצה אזורית גזר

760הוכמן אורנה

650נסקי יעקב'רוז

650מ"אהרוני אוריאל שמאות בע

650אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בישראל

650מ"יהודה דואני שמאות בע

650מ"הסרן בע. ט.מ

650מ"חן הנדסה בע. ח

650מ"לוגיסטיפת בע

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

300סומר אריה

277,270ר"ע)עמותת כוכב הצפון 

SAMUEL SEBBA150,000-קרן סמואל לונדון

PEF71,470

15,000קיבוץ שדות ים

15,000האגודה לעזרה הדדית בין עובדי חברת חשמל

10,000קיבוץ שמיר

5,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

5,000קיבוץ ברעם

4,000קיבוץ סאסא

1,800הפניקס חברה לביטוח בעמ

48,339ע ר)פאה לכל אשה-א .ל.פ

31,959עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

16,380שרותי בריאות כללית

1,536,270קופת חולים לאומית

175,960סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

115,250רוש פרמצבטיקה ישראל

100,015בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

92,200מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

87,700מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

85,315קר'סי הלת-יי'ג

78,250פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

75,750מ"לונדבק ישראל בע

MSD66,200מרק שארפ ודוהם ישראל 

61,700(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

47,815מ"מדיסון פארמה בע

44,815טבע

41,500מ"אלי לילי ישראל בע

40,000מעבדות רפא

34,275מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

33,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

32,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

32,500באייר ישראל

25,000מ"בריסטול מאיירס בע

23,660מ"בן שמעון פלוריש בע

19,500רקיט בנקיזר

18,500מ"דקסל בע

18,175תרו תעשיה רוקחית בעמ

12,500(חברה למסחר)תרימה 

12,500סופהרב

12,000מרק סרונו

11,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

11,500מ"מגאפארם בע

10,000טקדה ישראל בעמ
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10,000רקח תעשיה פרמצבטית בעמ

9,000איזי ליין בעמ

8,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

7,500(סנסי טבע)ברטה סיאנוב 

7,500מ"יק בע'פארמלוג

7,500מ"פרמשלום בע

7,500אלול שירותי עזר רפואיים בעמ

7,500מורז

7,500סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

7,500מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

7,500בעמ' פיינגרש ושות.מ

6,500מ"גפן מדיקל בע

6,000שי וומאנז מרקטינג בעמ

5,000מ"קמהדע בע

3,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

3,000אסותאמרכזים רפואיים בעמ

2,340מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

1,750אר קיור מדיקל

1,600וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

500לפידות מדיקל

707,784קמר המרכז הרפואי בני ציון

209,984סונובה ישראל בעמ

209,321מ"מדטרוניק טריידינג בע

31,557רוש פרמצבטיקה ישראל

30,734פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

26,277סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

22,070(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

21,927מדטכניקה בעמ

18,898מ" בע1996ניאופרם ישראל 

16,713מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

15,434טרדיס גת

13,089מ'עמוס גזית בע

12,181מרק סרונו

11,373מ"אבווי ביופארמה בע

11,179מ"מדיסון פארמה בע

6,562טבע

6,396זייסקו בעמ.י.ז

5,631מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

5,000שילה חדשנות רפואית

4,600מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

MSD4,019מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,490מ"גטר גרופ בע

3,019מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

2,500מעבדות זר בעמ

2,318גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

2,145מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,139מ" בע1985תרופארם שיווק 

2,000נטיקס בעמ'ן ג'פיוג

2,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,000פרינג פרמצויטיקלס

1,346מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

1,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

882(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

255,600(הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

250,000טבע

3,500מ"נוברטיס ישראל בע

1,400מ"אבווי ביופארמה בע

700אסותאמרכזים רפואיים בעמ
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560,118קרן מחקרים וולפסון

69,959מ"מדטרוניק טריידינג בע

46,500רוש פרמצבטיקה ישראל

37,107קר'סי הלת-יי'ג

35,981פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

35,387מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

29,391סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

28,977מ"אבווי ביופארמה בע

25,700פרינג פרמצויטיקלס

19,871מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

17,429טרדיס גת

14,873מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

14,193מ" בע1996ניאופרם ישראל 

14,149מ"סלע מדיקל בע

12,946באייר ישראל

12,335מ"צמל יעקובסון בע

12,140מ"מדאקויפ בע-גאמידה

11,141מרק סרונו

10,545מ"מדיסון פארמה בע

9,907מ"נובו נורדיסק בע

8,304מ'עמוס גזית בע

8,153מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,631מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

7,031טקדה ישראל בעמ

6,060מ"מ בע.א.ר.י.ס

5,965מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

5,868מ"גטר גרופ בע

5,793מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,463מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,336מ"אילקס מדיקל בע

4,674מעבדות רפא

4,389.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3,297מ"בריסטול מאיירס בע

3,150מ"גיל מדיקל בע.י

3,038מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,000אנקו דיאגנוסטיקה

2,481מ"בפקס בע

2,168בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,000מ"מגאפארם בע

1,818מ"רד מדיקל בע-אל

1,629מ"מערכות רפואיות בע' אלטק אנג

1,328מ"רניום בע

1,011מ"זוטל בע

1,000מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

1,000אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי. א.י

4,909,623קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,427,197קרן קיימת לישראל

1,000,000מ" בע1. משפחת ו

358,793קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

156,000מ"קונדור תעשיות תעופה בע

140,000קרן פלינור

100,000הנרי קונקייר

100,000קרן אהרון גוטוירט

100,000אופטינייס בעמ

100,000יונס מחמוד

100,000מ אחזקות.ס.ו.ח

97,200מ"בר יהודה בע' אינג

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc74,362
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72,000זוננפלד מרדכי

55,000ער)המשולש לסולידריות 

51,200גת גבעת חיים אגודה שיתופית לשימור

50,000חשמל' ארגון עובדי חב

50,000ן בעמ"קרסו נדל

50,000חוות שביט בעמ

50,000ע שירותי הנדסה ומדידות בעמ.ד.מ

40,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

37,105גרוס שריתה

36,000(בעילום שם) בעמ 1985וילאר נכסים 

25,000מלונות דן בעמ

24,860מ"אבווי ביופארמה בע

24,400אלכסנדר חנה

23,102פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

20,000מ"גן שמואל מזון בע

18,398אליאנס חברה לצמיגים בעמ

18,000סמואל רון

18,000מירלנד

16,000שירותי רכב בעמ. אס.או.אס

14,400מ"עמל סיעודית בע

12,000בעמ (2000)מבני גזית 

10,650לבקוביץ אלי

10,000(חברה ליצור ושיווק תויות) 2000תוית 

10,000הירשברג איתן

10,000ארד יגאל

10,000מועצה אזורית מנשה

10,000ולי תל אביב בעמ'קפה ז

10,000מורג שגיא ערן

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

10,000ברקת מרים

10,000מ"נפקו יצוא בע

9,000רוש פרמצבטיקה ישראל

8,507ניאופרם בעמ

8,000פרינג פרמצויטיקלס

7,500אלקטרה בנייה בעמ

7,500ש נתניה"אלקטרה אנרגיה מט

6,916מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,200בעמ (אותגל)גליל און 

6,200עופר כיבוי חילוץ והצלה בעמ

6,000ן בעמ"סאמיט אחזקות נדל

6,000למלשטריך לטר נועם

6,000מ בעמ.מוסכי רכב נתניה א

6,000שאול יהונדב שטינדלר

6,000לנצמן שלי

6,000בטון מואסי בעמ.א

6,000מ"בר תחזוקה בע.מ

5,871באייר ישראל

5,000שואטינא רשת מסעדות בעמ

5,000רוני כהן

5,000איסבורנו עודד

5,000צליק רוני

4,800מ"ן בע"רוטשטיין נדל

4,000מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

4,000שבי מיכאל

3,850מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

3,615הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

3,600מ"ת ניהול בע.סביון א

3,600מהרשק ושות
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3,200שלמה אגוזי

3,200פייגלין טל

3,065מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

3,000אלקרינאוי פארוק

3,000נטיקס בעמ'ן ג'פיוג

3,000דהאן זנאט

3,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,966מ"בע (1983)פרמהבסט 

2,930סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

2,656דיוק מדיקל סולושנס בעמ

( 2,500נוף עתאמנה)אסמאעיל נוף 

2,500סנטה קטרינה בעמ

2,400נדה בר קפה בעמ'אג

2,400(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

2,400אליאב אבנר

2,400קרסני גדעון מרדכי

2,400ן קיסריה מרכזים מסחריים"ב פסגות נדל.ב

2,400לוי קרסו רפאל

2,326טבע

2,300אימפורט פור יו בעמ

2,000מאפיית איציק בעמ

2,000מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

1,800דוידאי קיטנר זהרה

1,800תמרי אידה

1,800ברקוביץ עליזה

1,800אוחנונה אלברט

1,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

1,500מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

1,500בעמ (1986)אמנור קיסריה 

1,207קר'סי הלת-יי'ג

1,200מ"רס פרטנרס בע'פיטנגו ונצ

1,200חברון דן

1,200שטרן בעמ. ש.צ

1,200מיכאלי גורדון רעות

1,200מ"מוצא הדרכה ותמיכה בע

1,200מינסקי יעקב

1,200אלכסנדרוני עמירם

1,200אברט טטיאנה

1,200בנבנישטי אברהם

1,200דובב לוינסון ניהול בעמ

1,200ירדני הדסה

1,200מקובר עדינה

1,200מ"ג השקעות בע.לירון ל

1,200מרגלית יאיר

1,200ויל נבנצאל אילת

1,200דודקביץ ישראל

1,200בינשטוק גאי יעקב

1,200דודקביץ משה מיקי

1,200זידאן פיסל

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

1,200קיסריה עיצוב בנוף בעמ

1,200אבני יוסף

1,200אלוף רות

1,200ניזרי אליהו אדי

1,200רענן יוסף

1,200נכטיגל אליסיה

1,200מורג משה

1,200אורי רודד
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1,200גבאי בן זיו רינת

1,200נצר חגי

1,200וולף יורם

1,200הוכמן אוהד יחזקאל

1,200פלג רוני

1,200הוכמן ושכטר הפקות בעמ

1,200וימן גבריאל צבי

1,200סבוראי דן

1,200פרפנס טיאוסנו ביאטריס

1,200ארנס ארד אהובה

1,200שט מרים"בן בע

1,200סלנסקי ברילון סיון

1,200קוטיק יהודה

1,200חלק מרדכי

1,200קופלמן יעל

1,200טוכנר יוסף

1,200קליין קרמר עדי

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

1,200בס רפאל

1,200רביב יזום ופיתוח עסקי בעמ

1,200רוזין רויטל

1,200הייבלום שמעון

1,200טננבאום איתי

1,200(שירותים רפואיים)אשקר גלאל 

1,200ברבלק אייל

1,200הלנה בנמל בעמ

1,200רבקה קוטיק

1,200אלישיב נאוה

1,200ברזילי את יצחקי)יצחקי נחום 

1,200עופרה מדינה

1,200ובניו)ברג אבי פנחס 

1,200רצאבי דורון

1,200גל שולמית

1,200מ"ן שפירא בע.א.י.ש

1,200ברקוביץ ירון

1,200איבצן אמיר

1,200שהם גדעון

1,200פולמן יורם

1,200(ורדה)שלו ונדה דורוטה 

1,200פור גליק שרונה

1,200מ"שרון שוופי בע

1,200שריר מוקי משה

1,200הסל רמי

1,200פורטוגיז קול שירלי

1,200לוקר יונה

1,200י חומרי גלם בעמ.ל

1,020דקל שי

1,000בוגר עורית

1,000אוליברו דליה רחל

1,000פריד בתיה

1,000זאבי יצחק

1,000ברוקס מיכאל דוד

750ינסקי שירותים משפטיים'מנחם טולצ

727רבייב אסתר

600וסרמן דניאל

600רוזנברג ורד

600רוגין אריאל

600טי גרופ בעמ.איי.אן
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600גרויסמן גבריאל משה

600בן ישראל חנה

600שורקי פייר

600טרומפ אשד ענת

600רוז מילניום השקעות בעמ

600נבט אלון רמי

600אנגליסטר יוסף

600קורין אלכסנדר

600גרייפנר הלל

600קורן רפאל הרנן

600ברקוביץ ערן יוסף

600בן מיכאל וינקר דרורה

600פידר עליזה

600קסל בוריס

600רודריג עדנה

600גולדמן אילת

600אלון מידן מיכאלה

600הירש שלומית

600הררי רחל

600כהן ורדה

600עבו בנימין

600גולן שחם עדה

600אבו ראס חכים

600לב ויויאן

600ויניצקי בן שלום נירית

600הירשפלד יורם חיים

600גרינמן אלכסנדר

600שמיר עודד

600שולמן יקטרינה

600פיינר בנימין

600שכנאי אברהם

600ברוכים אילן

600ציפקין אביב ענת

600מסארווה מוחמד

600פרבר שמיר יפית

600בן משה אמנון

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

600סדן חנה

500מחנאי שמואל אבא

500גד יוסף רחמין

500גל צביה

500בן ישראל אנרגיה בעמ

350זיסקינד לבקוביץ גרסיאלה נורה

52,089,191קרן מחקרים רפואיים ברזילי

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

16,181,643קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust10,749,000

2,522,926אדיד בן יוסף

1,163,580שטרנברג פוסיה

630,889י"הסוכנות היהודית א

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY357,500

MENNONITEN-BRUEDERGEM.ESPELKAMP105,953

72,654שגרירות ממלכת תאילנד

38,000רוש פרמצבטיקה ישראל

30,000יהודי אליעזר

24,644פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

22,320מ"לבנט טכנולוגיות בע

UJA FEDERATION OF NEW YORK16,469
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15,916קר'סי הלת-יי'ג

15,058מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

13,375מרק סרונו

13,127מ"שני טל שווק בע

13,084מ"צמל יעקובסון בע

11,092מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

10,766.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,300סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

9,400מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

7,654מדטכניקה בעמ

6,654(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,000(ברברה)להמן דוד 

4,781מ"בפקס בע

4,400(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

4,026מ"מדטרוניק טריידינג בע

Basalmashhadi Albert3,999

3,854באייר ישראל

Dorothy Spaulding3,639

3,483טרדיס גת

2,993קומטק נהול קונגרסים בעמ

2,350כנס אינטרנשיונל אירגון קונגרסים בעמ

2,178מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

1,981טבע

1,897 מ"בע די בי סיגמא

1,609מ"מדיסון פארמה בע

MSD997מרק שארפ ודוהם ישראל 

54,869קרן מחקרים רפואיים הדסה

19,910קר'סי הלת-יי'ג

14,804סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

8,655מור ישום מחקרים בעמ

5,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,000מ"דקסל בע

367,802קרן מחקרים רפואיים פוריה

105,896מ"נוברטיס ישראל בע

77,373מ"מדטרוניק טריידינג בע

49,416מ"פרמה קלינקל בע

30,363מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

13,067מ"צמל יעקובסון בע

11,940מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

11,066מ'עמוס גזית בע

7,632מרק סרונו

6,332קר'סי הלת-יי'ג

5,949טבע

5,302מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,000מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

3,768מדטכניקה בעמ

3,764אלרגן ישראל בעמ

3,216מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,003בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

3,000רוש פרמצבטיקה ישראל

2,814מ"מדיסון פארמה בע

2,800פרינג פרמצויטיקלס

2,772מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

2,393סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

2,056מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,794לפידות מדיקל

1,696זייסקו בעמ.י.ז
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1,500מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

1,290מ"דובר מיכשור רפואי בע

1,150מ"אר בע.הד מדיקל אי

1,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

450מ"הישגים בהשכלה בע- אקסיומה 

1,610,658קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust590,080

268,615י"הסוכנות היהודית א

Amrican Physicians Fellowship185,144

129,804קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

100,000קרן אהרון גוטוירט

50,000רז לב שלומית

42,859מ"מדטרוניק טריידינג בע

37,696רוש פרמצבטיקה ישראל

34,656קר'סי הלת-יי'ג

Alpha Omega London24,902

14,581מ"לבנט טכנולוגיות בע

10,075טבע

9,313טוש מד בעמ

9,288מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

9,050אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

8,500לפידות מדיקל

6,288מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,748באייר ישראל

5,673מ"נובו נורדיסק בע

5,570מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,407שרותי ניהול)אדלר פיטר ווילים 

5,199דולפין מדיקל בעמ

5,010מרק סרונו

5,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,672מ"מדיסון פארמה בע

4,071סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,000מ"צמל יעקובסון בע

4,000קיבוץ כפר חרוב

AMERICAN JEWISH COMITEE3,500

2,618מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

MSD2,196מרק שארפ ודוהם ישראל 

MERRICK JEWISH2,148

1,845א הסמינר הישראלי בעמ.ת.א.א

1,820מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,650מ" בע1985תרופארם שיווק 

1,500הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

1,400פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

EASTERN SHORE DISTRIC1,252

700מדיגל

700מ"בפקס בע

700מ"בייבי סמיילי בע

700ביומד פארמה

700מ"דין דיאגנוסטיקה בע

700מ"כמיפל בע

700מדי פישר בעמ

352ורד השרון נסיעות ותיירות בעמ

276כמיטק בעמ

2,811,282קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

308,682מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

233,399רוש פרמצבטיקה ישראל

221,066פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

150,954קר'סי הלת-יי'ג
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111,960באייר ישראל

94,838מ"מדיסון פארמה בע

92,480מ"בריסטול מאיירס בע

92,335בעמ (אס.אנ.בי)ביוננוסים 

91,949מ"אבווי ביופארמה בע

MSD87,542מרק שארפ ודוהם ישראל 

78,027סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

70,508מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

64,633מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

60,889גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

51,285מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

50,391(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

48,779מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

39,548מ"צמל יעקובסון בע

36,860מ"מדאקויפ בע-גאמידה

34,870מ"מדטרוניק טריידינג בע

32,357טקדה ישראל בעמ

31,723טבע

31,000מ"אלי לילי ישראל בע

28,137מרק סרונו

23,409מ"בפקס בע

22,929מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

22,673.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

21,445מ"נובו נורדיסק בע

20,979פרינג פרמצויטיקלס

20,678מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

20,498מ"מדוק בע

20,000מ"מאמי קר בע

19,473וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

18,948מ"מגאפארם בע

18,229מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

16,524מ"לביא מדטק בע

16,193מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

15,751טרדיס גת

15,214מעבדות רפא

15,000לאב בעמ- אינטר 

14,485מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

14,299מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

13,969מ"מ בע.א.ר.י.ס

13,942מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

13,809מ"דובר מיכשור רפואי בע

13,241מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

12,078 מ"בע די בי סיגמא

12,000לייף בריאות בעמ- ניאו 

12,000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

12,000(אריה בגדי תינוקות)לוי משה 

11,809מ"טי מדיקל בע.סי.אי

11,749פרינג הולדינג בעמ

10,516מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

10,000ל"חברת שח

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

9,000פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

8,500מ"פרמה בע-צמל ביו

8,132מ"אר בע.אנ.נט אר'קונוורג

8,000איי פארמה בעמ.בי.אמ

7,825מ"אלסמד בע

7,465מ"גטר גרופ בע

7,000תרומד בעמ
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7,000(מכבסת אשת חייל)פנחסוב אברהם שלום 

7,000(ישראל)ראד לבורטוריס -ביו

6,916מ"אילקס מדיקל בע

6,559שיאון ביוטקסט מדיקל בעמ

6,391מ"מעבדות חי בע

PPD GLOBAL LIMTED6,143

6,000(שדות אליסיום)אסרף תומר 

6,000מ"מיקרומרקט בע

5,684.מ"בקטון דיקינסון ישראל בע

5,500מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

5,316מ"בע (ישראל)נובוקיור 

A/S5,310קולופלסט 

5,000וארי פתרונות אונקולוגיים בעמ

5,000לפידות מדיקל

5,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

5,000מדיקל טכנולוגיקל קורפורישין בעמ

5,000אלרגן ישראל בעמ

3,358חגי מכשור רפואי וסעודי

3,300ביומד פארמה

3,083אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

CWT3,068)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,057מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

2,623מטרנה

417,287קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

68,415קר'סי הלת-יי'ג

31,097פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

29,481רוש פרמצבטיקה ישראל

22,820מ"מדטרוניק טריידינג בע

19,796מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

18,044מ"מד בע-גטר ביו

15,272מ"מדאקויפ בע-גאמידה

14,100מ"אבווי ביופארמה בע

13,517מ"בפקס בע

11,693מעבדות רפא

11,378מ"בריסטול מאיירס בע

10,262מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

8,807מ"נובו נורדיסק בע

8,000מ"מטי ציוד רפואי בע

7,870סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

BOEHRINGER INGELHEIM7,261

MSD6,646מרק שארפ ודוהם ישראל 

A/S6,600קולופלסט 

6,441מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

6,435מ"אינדיביור ישראל בע

6,229מ"אילקס מדיקל בע

5,943מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,446מ"דין דיאגנוסטיקה בע

5,126מ"דובר מיכשור רפואי בע

5,086מ"מדיסון פארמה בע

4,855פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

4,754מרק סרונו

4,533מ"אלמדיקל בע

4,233באייר ישראל

4,172מ"סלע מדיקל בע

4,052נאופארם ציוד רפואי

3,960מ"צמל יעקובסון בע

3,694 מ"בע די בי סיגמא

3,500תרו תעשיה רוקחית בעמ
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2,964אר קיור מדיקל

2,898סי פי אם

2,800מ'עמוס גזית בע

2,656גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

CWT2,603)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,500מ"מגאפארם בע

2,177טקדה ישראל בעמ

2,150(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,000מ"ברסלויער בע

1,605מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,575מ"בע (ישראל)אקטיב אימפלנטס 

1,331מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

510טרדיס גת

5,500ר"ע)קרן צליאק 

3,000דה'ברקאט רג

2,500רוח טובה

1,490,098וי.די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

American Friends of DVI689,420

PEF329,993

133,278י"הסוכנות היהודית א

Myisrael86,972

Edmond J. Safra Philanthropic Foundation65,718

60,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

50,165קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

32,688ע בעמ.המרכז הבריאותי ד

30,000בנק לאומי לישראל

Alpha Omega London11,864

910,100שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

350,100מ"ארקין אחזקות בע

200,000מכלוף בכור ובניו

200,000קרן אהרון גוטוירט

100,000ר חברה לבניין ולהשקעות בעמ.ו.ס.ד

40,000טל ברקאי

20,000מ"נוברטיס ישראל בע

175,980שירותי בריאות כללית

30,462פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

22,320מ"מדיסון פארמה בע

15,195גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

13,744סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,000מעבדות רפא

11,085מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

6,000רוש פרמצבטיקה ישראל

5,190מ"אבווי ביופארמה בע

5,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

5,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

4,984פרינג פרמצויטיקלס

MSD4,690מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,500מ" בע1996ניאופרם ישראל 

4,392מ"נובו נורדיסק בע

3,500מ"אלי לילי ישראל בע

3,395טבע

3,164מ"זוטל בע

3,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

2,500מ"דקסל בע

1,829אלרגן ישראל בעמ

1,530מ"דובר מיכשור רפואי בע
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1,500מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

1,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

416,529העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

86,522מ"מדטרוניק טריידינג בע

56,571קר'סי הלת-יי'ג

21,468מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

21,220פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

21,197מ"מדאקויפ בע-גאמידה

19,700פרינג פרמצויטיקלס

18,564מ'עמוס גזית בע

13,119סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,502מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

11,407רוש פרמצבטיקה ישראל

10,366מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

9,550גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

9,069לפידות מדיקל

8,910קר בעמ'סימנס הלת

8,037מ"אבווי ביופארמה בע

7,109מ"מדיסון פארמה בע

6,803באייר ישראל

6,427מ"מ בע.א.ר.י.ס

6,300מ"מעבדות חי בע

5,709מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,623מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,241.מ"בקטון דיקינסון ישראל בע

5,173מ"בפקס בע

4,944מ"נוברטיס ישראל בע

4,440מ"גטר גרופ בע

4,381מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,400מ"צמל יעקובסון בע

2,732מ"דובר מיכשור רפואי בע

2,620בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,597טקדה ישראל בעמ

2,514מ"נובו נורדיסק בע

2,308מ"מד פארמה בע-ביו

MSD2,032מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,000מ"מגאפארם בע

1,861מרק סרונו

1,854מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

1,819מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

440מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

442,645כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

60,290מ"מדטרוניק טריידינג בע

60,000מ"נוברטיס ישראל בע

51,349קר'סי הלת-יי'ג

29,447רוש פרמצבטיקה ישראל

25,701מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

24,500מעבדות רפא

21,572מ"אבווי ביופארמה בע

20,428מ"לבנט טכנולוגיות בע

16,671מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

14,355מרק סרונו

13,951מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

10,371מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

MSD10,056מרק שארפ ודוהם ישראל 

9,241גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

9,000פרינג פרמצויטיקלס

8,659פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ
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8,060סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

6,800מ'עמוס גזית בע

6,522מ"צמל יעקובסון בע

6,486באייר ישראל

3,882מ"סיסטמדיק בע

3,794מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,677דולפין מדיקל בעמ

3,052מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

2,543טקדה ישראל בעמ

2,530מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

2,505דיוק מדיקל סולושנס בעמ

2,439מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

2,000מ"מגאפארם בע

1,800מ" בע1996ניאופרם ישראל 

964בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

647,725ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

119,966מדטרוניק וורלד טרייד קורפוריישן

77,143מ"שיווק כל מלניום בע.ש

64,952קר'סי הלת-יי'ג

26,985מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

25,151מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

24,047מ"צמל יעקובסון בע

23,510פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

22,000מרק סרונו

22,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

20,081באייר ישראל

19,000רוש פרמצבטיקה ישראל

18,700טבע

14,647סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

10,000מ"רד מדיקל בע-אל

9,500מ"אילקס מדיקל בע

9,500פרינג פרמצויטיקלס

9,000מ"מדלייף בע

8,720מדטכניקה בעמ

8,435מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

8,000מ"ט בע.צ.כ

7,800לשכת בריאות מחוז צפון

7,480מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

7,000מ"זוטל בע

6,951מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

6,862מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

6,000מ"דניאל ביוטק בע

6,000מ"ברסלויער בע

6,000אוניברסיטת בר אילן

5,912איי פארמה בעמ.בי.אמ

5,457מ"דובר מיכשור רפואי בע

5,000מ"אבווי ביופארמה בע

5,000עמותת אזור רוטרי ישראל

5,000בית לוחמי הגטאות עש יצחק כצנלסון

4,455מ"גטר גרופ בע

4,241קולופלסט ישראל בעמ

3,500מ"נ ר ש א לבנין והשקעות בע

3,000מ"שני טל שווק בע

2,930מ" בע1985תרופארם שיווק 

2,800מ'עמוס גזית בע

2,500מ"משאבות רמאל עמיר בע

2,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

1,514,312ם"תאגיד הבריאות רמב
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156,051קר'סי הלת-יי'ג

137,790פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

100,011רוש פרמצבטיקה ישראל

88,117מ"מדטרוניק טריידינג בע

53,494סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

50,896מ"אבווי ביופארמה בע

49,976מ"מדיסון פארמה בע

41,609מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

37,792עמלני פיתוח טכנולוגי בעמ- עיט 

34,755מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

32,152באייר ישראל

31,618גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

31,100מעבדות רפא

30,459(2007)יקל קורפוריישן 'מדיקל טכנולוג

MSD26,047מרק שארפ ודוהם ישראל 

23,878מ"מדאקויפ בע-גאמידה

22,723מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

22,586טקדה ישראל בעמ

22,416מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

22,403מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

22,201מ"בפקס בע

21,580מ" בע1985תרופארם שיווק 

21,379מ" בע1996ניאופרם ישראל 

20,414מ"בריסטול מאיירס בע

17,228מ"לבנט טכנולוגיות בע

14,694מרק סרונו

14,284מ"נוברטיס ישראל בע

13,730מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

12,866מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

12,650מדטכניקה בעמ

12,606מ"צמל יעקובסון בע

12,437מ"דובר מיכשור רפואי בע

11,592מ'עמוס גזית בע

10,000מ"שסטוביץ בע. ש

9,713נמדיקס'ג

9,500מ"גפן מדיקל בע

9,270טבע

TERUMO BCT EUROPE NV9,201

9,100מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

9,032מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

8,807איוונט פלנינג אינטרנשיונל בעמ

8,488מ"נובו נורדיסק בע

7,460מ"בע (2013ישראל )קרדיאק אימפלנטס 

7,387מ"מד בע-גטר ביו

7,078מ"בע (1985)גת שווק -טרדיס

6,914מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

6,598לפידות מדיקל

6,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

6,285נובוגייט מדיקל בעמ

5,881מ"דנט בע-דיבי 

5,863מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

5,500פרינג פרמצויטיקלס

5,300מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

5,000מ"דקסל בע

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

5,000מ"אילקס מדיקל בע

5,000בעמ (1993)אלטמן רוקחות טבעית 

5,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע
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5,000אפוס מדיקל ישראל בעמ

5,000קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

4,788מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

4,733מ"שני טל שווק בע

4,533קולופלסט ישראל בעמ

4,500מ"מגאפארם בע

4,429מדוגר מכשור רפואי

4,000מ"אינדיביור ישראל בע

3,609מטרנה

3,598מ"זוטל בע

3,552מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,500מ"טרימקו בע

3,425מ"מד פארמה בע-ביו

3,395מ"קמהדע בע

3,108סונובה ישראל בעמ

3,000מ"מטי ציוד רפואי בע

3,000מ"טק או פארם ליברה בע

3,000שפיר טכנולוגיות

3,000פארמוקן בעמ

2,983מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,925נ גלמד בעמ.א

2,687וסקולר גרפט סולושנז בעמ

2,674מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,500מרפאות צבר שירותי בריאות

2,500מ"אלי לילי ישראל בע

2,500מדיטקס בעמ

2,000ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

2,000שיאון ביוטקסט מדיקל בעמ

2,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,000אר קיור מדיקל

2,000טיטלבוים מרכז לאורטופדיה מודרנית.י

2,000אתגר משאבי אנוש בעמ

1,966בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,500דנטל דפו וול בעמ

1,496מ"גיל מדיקל בע.י

1,000מ"תרנוסטיקה בע

585,803ער)תקוה לפרקינסון 

294,604קרן ווהאל

PEF236,199

55,000מ"אבווי ביופארמה בע

342,958,081סכום כולל

40 מתוך 40עמוד 


