
 מפורט פר תורם לפי דיווח מקבלי התרומות2019תרומות 

 .

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

  

56,000אגודה ישראלית לסוכרת

33,000עיריית הרצליה

22,000קרן אברהם חיים ידגרוף

1,000מ"א אחזקות וניהול בע.ר.ס.א.א

3,000אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות הנפש

3,000קר'סי הלת-יי'ג

11,481,576ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

4,632,834קרן משפחת קום

Helmsley Charitable Trust3,600,806

2,486,262ב"ידידי בני ציון ארה

150,000בני ציון- ל .ע.י

70,500ארגון פקידי עירית חיפה

64,000ל מערכות לחימה מתקדמות בעמ"רפא

36,000(לובה יעקבסון)פובולוצקי ליובוב 

35,000מ"צמל יעקובסון בע

29,562רוזנשטיין פנינה

25,000(1992)כרמל שירותי ספנות בינלאומית 

20,287י צעירי אגודת חבד"בית חבד שדרות שע

20,000קרן פאול ומאי אריאלי

18,000אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ

15,000מוסך אחים פרטוש בעמ

10,000בלום רויטל

10,000בנק דיסקונט

10,000רפפורט אלכסנדרה

10,000בנק הפועלים

10,000פרידנזון שרותים לוגיסטיים בעמ

10,000גולדהר אליעזר

10,000ספנות ותובלה בעמ. פ.מ.א

10,000דדון ויקטור

10,000אבקסיס דורית רחל

10,000בעמ (ישראל)י גארד 'ג.בי

8,000שבבי מטל תעשיות

8,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

7,000אברמוביץ שושנה

6,500מזרחי גבריאל אפרים

6,458פרונטיקס בעמ

6,000מ"סק מעבדות בע-היי

6,000ל שירותים.א.ר.ש

5,000בנק מזרחי טפחות בעמ

5,000יוסי אמבולנס בעמ

5,000מדטכניקה בעמ

5,000מ"בריסטול מאיירס בע

5,000מ"אלישע בע

5,000מ'עמוס גזית בע

5,000רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000מ"רשת רהיטי אלקטרה בע

5,000שטיין ניהול וסחר בעמ.י

5,000אופרייט ליס בעמ

5,000שוורץ אניטה

5,000מ"שרביב בע

5,000ר ישראל בעמ'ביו סקלפצ

5,000הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

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

נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

לפי דיווחי נתרמים,  ב ומפורט-ממוין לפי א, ח" בש2019ח תרומות לשנת "דו

29 מתוך 1עמוד 



 מפורט פר תורם לפי דיווח מקבלי התרומות2019תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

4,500אלמוג חברה לבנין ולהשקעות בעמ

4,000שובל הנדסה ובנין בעמ

4,000ולפמן תעשיות בעמ

4,000גיאוכום בעמ

4,000יצחק שטרן ושות בעמ

3,750מ"אבן קיסר שדות ים בע

3,600(ד רון ברנט"עו)ז השקעות חיפה בעמ .מ.ב.ר

3,517קסם קרנות נאמנות בעמ

3,000תיווך ויזמות בעמ. ט.ק.מ

3,000פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ

3,000פורום פילם בעמ

3,000בעמ (1993)לידר הנפקות 

3,000פרינג פרמצויטיקלס

3,000צרפין יהושע

3,000מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

3,000דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת

2,500בעמ (1992) (פיני)מוסך אמינות 

2,500ח מרכז קניות חיפה בעמ.ק.מ

3,852,340אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת

1,231,503ד גל נדב"י עו"ל ע"עזבון קורלרו מרים ז

780,924קרן ארווינג מוסקוביץ

271,652(צ"חל)קרן דליה ואלי הורוביץ בעמ 

208,800קרן פלינור

200,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

193,235קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

150,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc138,304

77,000חשמל' ארגון עובדי חב

70,400(צ"חל)קרן פרס בראשית בעמ 

60,000מ"בניני בנק בע

34,369י"הסוכנות היהודית א

30,000אגודה שיתופית- מתיישבי מחניים 

29,999המגבית המאוחדת לישראל

21,400קיבוץ ברעם

20,000קרן מגי

20,000מ"הנסיך מפעל לייצור טחינה בע

20,000מועצה אזורית מבואות חרמון

18,470(ל"הקדש הופמן הרטה צרלינה ז)סמואל יורם 

18,000תנובה גליל בעמ

16,000מ"ים בע'מחלבת ראמה בני סובחי נג

15,000 בעמ2009בני פאוזי שמשום 

15,000מ"ארקין אחזקות בע

10,000ער)פועלים בקהילה 

10,000מ"עוף ראפע בע

10,000ישראכרט

10,000מועצה אזורית גליל עליון

10,000בנק אגוד לישראל

10,000מיי בייבי בעמ

10,000סאלח דבאח ובניו בעמ

6,000בנק לאומי לישראל

6,000ל שירותים.א.ר.ש

5,000קיבוץ סאסא

5,000מ"הר החרמון שרותי ספורט ונופש בע

5,000יולס עמליה ענת

5,000מ"ממתקי אלחלאל בע

5,000(ר"ד)נדים ' פראג

5,000מרכז אלנחלה לרהיטים בעמ

5,000מ"קייטרינג היונה בע

5,000תובה ואסים

5,000מ" בע2019מדיקאנאל ישראל 

5,000מ"גרר ברק הצפון בע

5,000מ"כתר אחזקות בע

5,000מ"שמן זית סבא חביב בע

5,000ויולט מוצרי נייר בעמ

Middle East PEACE Forum4,973

4,387שורשים תוכניות מפגש

B'NAI B'RITH LOGE HOLLANDIA4,189

3,510קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

3,500(דקל ביטוחים)פארס אכרם 

3,000מ"ג תעשיות בע"שלא
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2,600ט הדור הבא לניהול מעונות יום בעמ.מ

2,500שאוקי לטיף

2,500(חנן)מויס סופיאן 

2,200מ"וורסטה ייעוץ בע

kkl charity accounts2,075

2,000מ"מ הפצה ומסחר בע.לורין נ

2,000מ"סמארה בע. ע.א

1,800מועדי את שואח בעמ

1,800דר)סרור סאהר 

1,530קיבוץ גדות

1,500אלד'נעאמנה ח

1,500מ"מרינה פלסטיק בע. מ.נ

1,400תכשיטים (אר'מוסא נג)אר 'אחים נג

1,238א הסמינר הישראלי בעמ.ת.א.א

1,215מכללת הגליל

1,170טרקלין חשמל בעמ

1,107סין-עמותה לקידום יחסי ישראל

1,073מ"שירותי תיירות בע- דעת 

1,061רוטס טרוול וטורס בעמ

1,056מ"קשת מרכז לתיירות חינוכית בע.מ

1,050מ"צעדי ענק פעילויות תוכן בע

1,000קאסם סאמר

1,000(גרר רמי-קאסם )זידאן אסעד 

1,000ער)העמותה הדרוזית להבנה ושלום 

1,000מ"סלמה נאיף אבו ימן בע

1,000מ"בע (.א.ר.א)אימפקס מהנדסים 

720(פאולינה)ר קרייסברג גררד יצחק "ד

Roslyn Braun630

500מ"מוביט טלקום בע

500מ אינטרנשיונל אבי מנשה מהנדסים יועצים בעמ.א

29,037ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

20,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

3,100אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ

2,823מ"לחמים מאפייה ואספרסו בר בע

1,489אוחיון אשר

925מ"מקס הנהלה ישראל בע

700עלמא שירה חברה לניהול ואחזקת מבנים בעמ

7,889,131אוניברסיטת בן גוריון

Goldman Family Foundation Joyce and Irving1,025,923

774,153מרכז רפואי סורוקה

Zinn Robert712,200

Pulier Foundation The Benjamin and Seema566,560

Goldman Dorian534,150

Katz Harvey448,864

Canadian Ass. of BGU Kives Family 242,304

192,600אגודה למלחמה בסרטן

Shapiro-Silverberg Foundation177,250

Blum James160,744

Rhoda Baruch End Fund for Regenerative Medicine and Stem Cell Research131,519

114,349שרותי בריאות כללית

Grzebinski David114,193

105,494קדימה- הטכנולוגית באר שבע  המכללה

Goldman Family Medical School Int'l103,561

Granowitz Craig88,625

Krieger Foundation Charles and Esther88,525

Dozor Richard 88,525

Kayden Foundation Laurie88,525

Goldman Family Foundation Joyce and Irving88,271

80,000יד הנדיב

Davidowitz Neil73,240

Sam Tramiel73,240

Graber Stanley71,220

Rothman Carla70,900

The Bendit Family70,820

Mae Elting Korn Scholarship Endowment Fund 70,440

Bergman Edward63,810

60,500מכבי שרותי בריאות

50,000פטרבורג משה

50,000בעמ השרון הצלחת

48,000מיגל מכון למחקר מדעי בגליל בעמ
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

Collins Riva and Ira Mitzner44,060

42,000א"אוניברסיטת ת

Rubanenko Gabriel36,620

Schoenbaum Stephen For Haim Dorin Annual Lecture35,450

Rosenbojim Komor foun. Schol. for Community  Medicine33,765

30,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

30,000קום בעמ. די.אס.אם

Gilmour Beverley26,267

Amis de Suisse de BGU25,865

Soref-Breslauer Texas Foundation The24,906

Kives Ellie24,675

any23,850

Houston Jewish Community Foundation23,503

Herman Irwin and Ilene California21,366

20,000מ"מדיסון פארמה בע

20,000חברת עורכי דין, ד "עו וכט קרן

20,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

20,000(רחל)בן ארוש שלמה 

Stein Brad and Robin19,569

Himmelfarb Steven and Lisa19,121

Charlotte Weinberg End. for advancement of Health Science18,973

Caslow Foundation Paul and Pearl17,805

Prystowsky Foundation Inc Eric and Bonnie17,805

Camin Carlos17,790

Berkman_Dava17,715

Siegel David14,408

13,650אוניברסיטה העברית

Schwab Charitable Fund13,183

13,000מ"דקסל בע

Wolf Lawrence12,820

Sofer Roger12,820

Ozer and Pat Kalmans Michael12,809

Bar-Yadin Family Foundation12,809

Schwartz Steven12,809

Levy Nat12,809

Guefen Ben12,762

Warren Benjamin12,762

Lewis Barry12,762

Shani Ben12,762

Jackson Richard12,755

Sachs Michael12,755

 The Lauterbach Family12,408

Ebro David12,401

12,000בעמ (1991)ג לוגיסטיקה .י.ש

Tolchin Richard and Deborah10,986

Ornest Family Foundation10,623

10,000מעבדות רפא

9,866(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

9,832מכללת תל חי

9,535מ"בע' מדיטצ

9,500טבע

9,500מ"פרומדיקו בע

9,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

Aglow Stanley9,155

Robert Wood Johnson Foundation8,903

Greenspan Bennett8,863

Danziger Paul8,858

8,640האקדמיה הלאומית המשרד למדעים

Rotter Irving7,478

Marcus Ellen7,478

Goldberg Jean7,478

Haenosh Zahava7,478

Salkin Michal7,122

Perlman Stephen7,122

Adler Ilene and Rob7,122

Kahan and Mrs. Marsha K Capen Barry7,122

Pozmantier Irving7,116

Turkel Harel and Randi7,090

Young Toni6,592

Baliff Jonathan6,404
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ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

Adam & Susan Finn Family Fund6,404

Rogers Ann6,404

Finn Jordan6,381

Kalmans Lewis6,381

Stein David and Andrea6,374

Bartnoff Judith5,342

Weinstein Gerardo5,342

Drapkin Ronny and Mrs. Beth5,318

5,000המשרד הראשי-מ"משרד רוה

4,500מ"בע עסקי וניהול הנדסה ישראל לין

Bloome Jerrad4,429

Martin Kolinsky 4,383

4,000דר)גוליק אורי 

4,000בישראל הרוקחים הסתדרות

Strug Paul3,739

Shkolnick Jeff3,736

Mr. David Olson Olga Charnaya and3,662

3,600מ"דניאל ביוטק בע

Horowitz Richard and Nancy3,561

Plantowsky Scott3,561

Force Josh3,561

Ms. Sandy Yampell Robert Schwartzberg and3,561

Kahn Raymond3,558

Bergeron David3,558

Botvin Peter3,558

Wachsberg Simon3,545

Dyer Betty3,543

Carrig John3,543

3,529(biocounsult)לוירר יצחק 

3,515רניום ציוד למעבדות מחקר בעמ

WYATT Technology3,515

3,494מ"בע יוטריאן

Philip and Ruth Leese Hoffman Nursing Award End Fund3,409

Eiseman Harold2,669

Friedman Lawrence2,637

2,601טל נועה

Toubin Leon2,493

Kahan Barry2,491

Kaufman Carole2,408

Baker Gilbert2,242

Blum  James-  for Asran2,127

2,000סונובה ישראל בעמ

2,000אוחיון יהודה

19,998,168אוניברסיטת בר אילן

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust7,316,887

5,337,649מ"כתר אחזקות בע

FUNDACION ADAR3,656,000

crown family philantropies1,098,600

PEF994,022

713,940חברה למכוניות ומשאיות בעמ- מאיר 

360,000אלטשולר שחם בעמ

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY185,850

vmware)162,675וי אם וור ישראל בעמ

100,000בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ

35,000בנק לאומי לישראל

12,000בנק מזרחי טפחות בעמ

9,958(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

7,000שפע זכיונות בעמ

5,000קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

JEWISH FEDERATION OF NORTH AMERICA3,587

255,450(צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

50,000מרק סרונו

50,000דן טוקטלי

46,700סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

46,250רוש פרמצבטיקה ישראל

32,500טבע

30,000מ"מדיסון פארמה בע

143,200אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש

73,200קר'סי הלת-יי'ג

70,000טבע
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440,525מ''אסותא אשדוד בע

91,494מ"מדטרוניק טריידינג בע

56,326קר'סי הלת-יי'ג

48,282פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

21,183רוש פרמצבטיקה ישראל

18,331באייר ישראל

17,875מ"גטר גרופ בע

14,371מ"מדיסון פארמה בע

14,123מ"נוברטיס ישראל בע

11,162מ"אבווי ביופארמה בע

10,816מ"דובר מיכשור רפואי בע

10,000טבע

8,950טקדה ישראל בעמ

8,919מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

8,552מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

8,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

8,260מ" בע1985תרופארם שיווק 

7,530קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

7,000מ"נובו נורדיסק בע

7,000מ"בפקס בע

6,638מדטכניקה בעמ

4,600מ"צמל יעקובסון בע

4,220מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,000מטרנה תעשיות שותפות

4,000מ'עמוס גזית בע

3,987מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,835פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

3,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,360תרומד בעמ

3,245טרדיס גת

3,000מ"גיל מדיקל בע.י

2,500מ"מד בע-גטר ביו

2,000בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,000מ"ברסלויער בע

2,000איי. אבוט לבורטוריז אס

2,000לפידות מדיקל

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

2,000פרינג פרמצויטיקלס

1,772מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,194מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

1,141,740א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

1,012,091מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

43,500רוש פרמצבטיקה ישראל

30,921קר'סי הלת-יי'ג

15,000מ"צמל יעקובסון בע

14,074מרק סרונו

8,024מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,600תוכנה ישראל בעמ.סי.אמ.בי

4,332מ'עמוס גזית בע

4,054מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

3,144טבע

54,000ח איכילוב"בי

7,500מ"נובו נורדיסק בע

7,000מ"אבווי ביופארמה בע

7,000רוש פרמצבטיקה ישראל

7,000מ"אלי לילי ישראל בע

7,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

7,000מ"נוברטיס ישראל בע

4,500פאלאס אמריקה חברה לדיור

3,500מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,500מ" בע1996ניאופרם ישראל 

757,817ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

365,051מ"פרמה קלינקל בע

PPD GLOBAL LIMTED80,592

63,180מ"פרומדיקו בע

42,154קר'סי הלת-יי'ג

38,453בעמ (1966פארם אפ )נובולוג 

37,905מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

31,123טבע

25,000מ"לומניס בע
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15,770מטרנה תעשיות שותפות

14,551מ"דין דיאגנוסטיקה בע

10,000לפידות מדיקל

6,000פרזניוס מדיקל קר ישראל בעמ

5,838מ"שיווק כל מלניום בע.ש

4,200ר"ע)המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם 

4,000מ"גליל מחקר ביו רפואי בע

4,000מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

4,000מ"אןברון סינסס אילן בע

3,500מ"אבווי ביופארמה בע

2,500מ"דקסל בע

9,739ח יוספטל"בי

9,739מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

383,569ח מאיר"בי

54,479רוש פרמצבטיקה ישראל

32,566מ"מדטרוניק טריידינג בע

30,190קר'סי הלת-יי'ג

21,096פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

20,000מ"בפקס בע

18,315מעבדות רפא

12,524מ"דובר מיכשור רפואי בע

12,238מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

11,476מדטכניקה בעמ

10,920מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

10,766מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

MSD10,421מרק שארפ ודוהם ישראל 

10,361גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

8,023נטיקס בעמ'פרוג

8,000מ"דקסל בע

6,974מ'עמוס גזית בע

6,790באייר ישראל

6,142סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

5,929מ"מדיסון פארמה בע

5,494אס מפיצים בעמ.אמ.איי

5,394דיוק מדיקל סולושנס בעמ

5,000מ"ברסלויער בע

5,000מ"בסטק בע

4,815מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,610מ"לבנט טכנולוגיות בע

4,444מ"אבווי ביופארמה בע

4,200פרינג פרמצויטיקלס

4,116מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3,800מ"סיסטמדיק בע

3,752טקדה ישראל בעמ

3,619מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,471מרק סרונו

3,000ביומד בעמ. אל.אי

3,000אלרגן ישראל בעמ

3,000מ"צמל יעקובסון בע

3,000מ"נוברטיס ישראל בע

3,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

2,843מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

2,600מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,556מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

2,275מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

2,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,370מ"דיאמד ישראל בע

299,817ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

52,977מ"מדטרוניק טריידינג בע

28,905מדטכניקה בעמ

28,472פרינג פרמצויטיקלס

26,260מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

23,485מ"נובו נורדיסק בע

17,674קר'סי הלת-יי'ג

14,904מרק סרונו

14,174פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

9,192טקדה ישראל בעמ

9,000מ"אלסמור מערכות רפואיות בע

9,000ברסלויער

9,000טוש מד בעמ
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8,895מ"נוברטיס ישראל בע

8,200סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

7,200מ"בפקס בע

6,000איזי ליין בעמ

5,000רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,879וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

4,400מ"צמל יעקובסון בע

3,600דין ציוד רפואי בעמ

3,600מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

12,566,234חדרה- בית חולים הלל יפה 

The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust12,566,234

4,664בית חולים לוינשטיין

A/S4,664קולופלסט 

2,607בית חולים שלוותה

2,607קר'סי הלת-יי'ג

1,005,968האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

295,275רוש פרמצבטיקה ישראל

170,000מרק סרונו

150,000מ"מדיסון פארמה בע

80,000טבע

62,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

38,000קרן פאול ומאי אריאלי

30,000חינוך וקידום בריאות-משרד הבריאות 

Familie Guter-Molvidson-Stiftung25,139

20,000בנק דיסקונט

18,000(ד לינוי אולניק"עו)אוליניק לינוי פסיה 

15,818עירית חיפה

15,000מ"בניני בנק בע

15,000מ"נוברטיס ישראל בע

12,500(טייטלבוים)שירן שגית 

12,500טייטלבוים שי

11,609יפו-אביב-עירית תל

PEF7,069

7,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

5,000מ"ספרה ניהול קרנות בע

4,000ש יהודה ליאון רקנאטי"ע- קרן יהל 

3,354איסתא ישראל בעמ

( 3,204ר אודסקי"ד)אודסקי מרינה 

3,000בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ

2,500מ"ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים בע

351,859האגודה לזכויות החולה בישראל

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

52,000רוש פרמצבטיקה ישראל

30,000איי פארמה בעמ.בי.אמ

30,000מרקמן את טומשין חברת עורכי דין

25,000מ"נוברטיס ישראל בע

11,609יפו-אביב-עירית תל

10,000בנק לאומי לישראל

8,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

5,000מ"אם יועצים לניהול הנדסי בע. פי. סי

5,000ל שירותים.א.ר.ש

150פלדמן אבישי אברהם

43,200האגודה למלחמה בסרטן

10,800קר'סי הלת-יי'ג

10,000מ"נוברטיס ישראל בע

6,300מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

6,000מ"אבווי ביופארמה בע

3,600מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,500מ"מדיסון פארמה בע

3,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

119,815בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

35,000מ"נובו נורדיסק בע

23,525מ"גפן מדיקל בע

21,750סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

18,000מ"קמהדע בע

13,040מ"אלי לילי ישראל בע

8,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

319,081האוניברסיטה העברית בירושלים

169,474דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ
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113,975פארם-סופר

20,000(ר"ע)חברים לרפואה 

7,028אילקס ביוטק בעמ

5,011עמותה לחינוך לבריאות בישראל

3,593מ"אורתו ספייס בע

2,121,295הדסה

494,308אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

363,167רוש פרמצבטיקה ישראל

318,954מ"מדטרוניק טריידינג בע

96,158קר'סי הלת-יי'ג

90,797(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

86,352מ"אבווי ביופארמה בע

76,331מרק סרונו

41,245מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

41,163מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

29,535מ"מ בע.א.ר.י.ס

29,254מ" בע1996ניאופרם ישראל 

28,958סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

28,864טקדה ישראל בעמ

28,128מ"לבנט טכנולוגיות בע

26,552פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

25,772מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

24,659מ"מדיסון פארמה בע

24,045קדימהסטם בעמ

23,664דיוק מדיקל סולושנס בעמ

23,146קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

19,138מ"בריסטול מאיירס בע

MSD18,124מרק שארפ ודוהם ישראל 

16,780גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

12,847מ"נובו נורדיסק בע

12,423סל קיור נוירוסאיינסס בעמ

12,001.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,942מ"בע (ישראל)נובוקיור 

9,088מ"בפקס בע

8,800מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

8,507מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,020מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

7,000מ"מגאפארם בע

6,300מ"פרמה בע-צמל ביו

6,200שילה חדשנות רפואית

6,000פרינג פרמצויטיקלס

STICHTING E.A.E.S.5,644

5,434מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

5,183טרדיס גת

VISUAL RESPONSE4,352

4,226מ"שני טל שווק בע

3,628מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,529מ'עמוס גזית בע

3,500מעבדות רפא

3,402מ"בע (2009)קרטיהיל 

3,138סונובה ישראל בעמ

3,058מרשל איזוטופ בעמ

ORPHAN REACH LTD2,930

2,871מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,154קולופלסט ישראל בעמ

1,778איזי ליין בעמ

1,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

1,000מ"צמל יעקובסון בע

746וארי פתרונות אונקולוגיים בעמ

1,066,700ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

470,000אלקליל בעמ

200,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

121,700מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

110,000טבע

MSD100,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

65,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

864,847הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

300,000והן מוריס'פינברג ג

200,000(חלצ)קרן יוכבד ואברהם זוסמן כהן 

196,950דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ
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Eloxx Pharmaceuticals ltd108,081

32,436מ"ביוסנס וובסטר ישראל בע

17,380ר גפר עמית"ד

10,000הרצליה מדיקל סנטר בעמ

102,500המרכז הרפואי אסף הרופא

62,500גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

40,000מ"אבווי ביופארמה בע

206,160מלנומה- העמותה הישראלית לסרטן העור 

85,000מ"בריסטול מאיירס בע

54,000מ"נוברטיס ישראל בע

39,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

20,000מ"מדיסון פארמה בע

8,160רוש פרמצבטיקה ישראל

362,804העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

196,000פרזניוס מדיקל קר ישראל בעמ

90,050איי. אבוט לבורטוריז אס

37,900מ"ט בע.צ.כ

28,000מ"מדיסון פארמה בע

5,500מ"הירש דגמים לתעשיה בע

5,000מרפאות מומחים בעמ- ק בריאות .פ.א

354אברהם אברהם

89,500ער)ש רות ורובל "הקרן ע

89,500קר'סי הלת-יי'ג

11,255,971ע ר)חברים לרפואה 

7,346,832מ"בריסטול מאיירס בע

2,003,311פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

850,000מ"אבווי ביופארמה בע

316,846מ"דקסל בע

105,000באייר ישראל

100,000מ"בע (ישראל)נובוקיור 

100,000מ"מדיסון פארמה בע

100,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

80,000אנטאקי שפרונק יאנסן בעמ

52,376ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בעמ

50,000תרומד בעמ

50,000טקדה ישראל בעמ

50,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

40,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

9,216מ"אוניפארם בע

2,390מ"בע (2004)מדיטרנד שיווק 

314,359חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

100,000מ"בריסטול מאיירס בע

60,600מרק סרונו

53,580סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

50,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

25,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

15,000מ"מדיסון פארמה בע

10,179מ"נוברטיס ישראל בע

125,000ידידי בית חולים פוריה

90,000מ"אי השקעות בע.אס.בי.די

15,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

6,000מדטכניקה בעמ

6,000ל שירותים.א.ר.ש

5,000בעמ (2002)שיטות יבוא דנטלי . א. ה

3,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

1,446,355ידידי מרכז רפואי רבין

191,000קר'סי הלת-יי'ג

SA Edwards Lifesciences174,880

157,300מ"נוברטיס ישראל בע

121,222מ"צמל יעקובסון בע

81,000מ"אבווי ביופארמה בע

60,000טבע

55,000רוש פרמצבטיקה ישראל

55,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

50,000טקדה ישראל בעמ

45,000מ"מדיסון פארמה בע

45,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

45,000מעבדות רפא

40,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

40,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ
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40,000מ"בריסטול מאיירס בע

40,000וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

MSD31,600מרק שארפ ודוהם ישראל 

28,000בעמ (22000)קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות 

27,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

25,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

17,000לפידות מדיקל

BRAINLAB13,353

10,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

10,000מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

10,000מ"דקסל בע

7,500ל שירותים.א.ר.ש

6,500מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

5,000מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,000רפיד מדיקל בעמ

3,000טרדיס גת

3,000אי אס אי מכשור מדעי לישראל בעמ

3,000פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

3,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

427,018ם"ידידי מרכז רפואי רמב

111,555פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

53,750מ"מדטרוניק טריידינג בע

52,809טקדה ישראל בעמ

40,000מ"נובו נורדיסק בע

MSD18,500מרק שארפ ודוהם ישראל 

18,000רוש פרמצבטיקה ישראל

15,641מ"מדיסון פארמה בע

11,510מ"בע(2005)ניאופרם קיור

11,500קולופלסט ישראל בעמ

11,500וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

10,587מרק סרונו

10,000מ"בריסטול מאיירס בע

10,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,673בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

7,584מ"אבווי ביופארמה בע

5,409וסי מדיקל בעמ

5,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,500פרינג פרמצויטיקלס

2,500מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

2,500מ"נוברטיס ישראל בע

2,500מ"כמיפל בע

2,500מ"מגאפארם בע

1,500נטיקס בעמ'פרוג

1,000מ'עמוס גזית בע

165,195אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

75,000אמיליה קוסמטיקס

50,000כלל ביטוח

17,681מ"לביטוח בע' שומרה חב

10,000מ"מגדל חברה לביטוח בע

4,997מ"אורמד בע

4,000מ"בע (ישראל)גאמידה פור לייף 

3,000לשם ביוטכנולוגיות בעמ. ר

517דר וקספרס בעמ- דר וולף 

51,742,978מכבי שרותי בריאות

19,383,000ער)עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

Helmsley Charitable Trust19,136,700

3,476,600מ"כתר אחזקות בע

PLFA The Patrick and Lina Drahi Foundation3,197,920

2,322,488אי בעמ. קיי.רס אמ'אורום וונצ

The Sydney auxiliary of the Ezra association1,881,442

156,965מ"מדיסון פארמה בע

145,825מ"אבווי ביופארמה בע

142,250מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

130,000אבו אחזקות בעמ. י.ז.י.א

MSD108,310מרק שארפ ודוהם ישראל 

100,000אדמה פתרונות לחקלאות בעמ

87,710סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

80,600קר'סי הלת-יי'ג

29 מתוך 11עמוד 



 מפורט פר תורם לפי דיווח מקבלי התרומות2019תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

78,000אבו יחיאל חברה לבניין בעמ

75,800מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

75,110רוש פרמצבטיקה ישראל

73,100טבע

68,756פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

68,150מ"נובו נורדיסק בע

62,398מ"נוברטיס ישראל בע

57,598ישראל תורמת בעמ

57,100מ"אלי לילי ישראל בע

48,750מעבדות רפא

44,500וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

31,964קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

31,500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

31,400טקדה ישראל בעמ

30,000אדגר השקעות ופיתוח בעמ

30,000ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בעמ

29,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

27,000ר סמואלוב יבוא ושיווק בעמ"ד

26,915מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

26,600מ"אוניפארם בע

26,598מ"בע(2005)ניאופרם קיור

26,000א אוצר השקעות בעמ.צ

26,000אוצר מחשבת אשדוד בעמ

25,169מרפאות צבר שירותי בריאות

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

18,870מ"לונדבק ישראל בע

18,450מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

15,000באייר ישראל

14,000ט תעשיות כימיות בעמ.צ.כ

13,335מדטריקס ישראל בעמ

13,007מ"בריסטול מאיירס בע

12,500מ"קמהדע בע

12,000קרן מכבי

10,000קולופלסט ישראל בעמ

10,000מכבי יזמות וניהול בעמ

10,000מ"דקסל בע

10,000לוי נשאת

10,000מ"פרמה בע-צמל ביו

10,000קשר עין מכון אופטומטריה בעמ- מיכל 

9,250תרו תעשיה רוקחית בעמ

9,000מ גרופ בעמ.אלוהה א

7,750דקסל פארמה אנטרפרייזס בעמ

7,234מ"יניב פייר בול בע

6,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,785מ"מגאפארם בע

5,500מ"אינדיביור ישראל בע

5,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

5,000משרד החוץ

5,000מ"צמל יעקובסון בע

5,000ממשלת רוסיה

4,400מ"מדיקוויפ בע. י.ע

4,200ביומד פארמה

3,800איזי ליין בעמ

3,500.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

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

3,000מ"בפקס בע

3,000לפידות מדיקל

2,500מ"גפן מדיקל בע

2,000מ"קלינטיקה בי

2,000(אורלי אורתופדיה)דביר שאול 

1,500מ"בן שמעון פלוריש בע

1,229בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,000מ"ברסלויער בע

1,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

1,000ז פארמה מדיקל בעמ.ש

1,000חגי מכשור רפואי וסעודי

1,000דקסון אחזקות בעמ

1,000מימד דיאגנוסטיקס בעמ

750מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

600מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע
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600מ"ט בע.צ.כ

259,093ע ר)מפרקים צעירים 

119,088רוש פרמצבטיקה ישראל

50,820מ"אלי לילי ישראל בע

50,000מ"אבווי ביופארמה בע

15,865סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

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

5,320פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

3,000יש ביטוח

2,489מרכז לבריאות הנפש גהה

2,489קר'סי הלת-יי'ג

781,136מרכז רפואי סורוקה

97,356פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

67,202מ"נוברטיס ישראל בע

65,629מ"מדטרוניק טריידינג בע

55,658רוש פרמצבטיקה ישראל

43,708מ"צמל יעקובסון בע

34,175מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

31,844מ"בריסטול מאיירס בע

30,838קר'סי הלת-יי'ג

20,250מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

MSD16,700מרק שארפ ודוהם ישראל 

15,939מ"בפקס בע

15,847מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

14,699גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

13,736מ'עמוס גזית בע

13,602באייר ישראל

13,164מ"דובר מיכשור רפואי בע

12,543מ"דין דיאגנוסטיקה בע

12,073מרק סרונו

11,548מדטכניקה בעמ

10,800מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

10,003דפנימד סוכנויות בעמ

10,000מ"נובו נורדיסק בע

9,733דיוק מדיקל סולושנס בעמ

9,488מ"מדיסון פארמה בע

8,926מ"ביומטריקס בע

8,628מ"לבנט טכנולוגיות בע

8,373מ" בע1985תרופארם שיווק 

7,912טקדה ישראל בעמ

7,700מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

7,511מ"אבווי ביופארמה בע

7,389מ"גטר גרופ בע

7,338מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

7,000מעבדות רפא

6,284מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,926טבע

4,151תרו תעשיה רוקחית בעמ

4,000מטרנה

3,660סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,500מ"ברסלויער בע

3,238שילה חדשנות רפואית

3,000דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

3,000מ"אורקם טכנולוגיות בע

3,000מ"נוריס מדיקל בע

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

2,987נמדיקס'ג

2,710מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

2,531מדטכניקה אורתופון בעמ

2,443מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,404מ"גיל מדיקל בע.י

A/S2,178קולופלסט 

2,060מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,000לפידות מדיקל

2,000מ"מדלייף בע

1,900פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

CWT1,852)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

1,500מ"סיסטמדיק בע

1,500מ"שני טל שווק בע
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1,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

481,289מרכז רפואי קפלן

72,228פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

70,661רוש פרמצבטיקה ישראל

42,788מ"מדאקויפ בע-גאמידה

42,772מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

35,689מ"מדטרוניק טריידינג בע

32,370קר'סי הלת-יי'ג

16,182מ"בפקס בע

16,177מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

12,973מ"אבווי ביופארמה בע

12,532מ"מדיסון פארמה בע

10,145מ'עמוס גזית בע

10,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

8,416פרינג פרמצויטיקלס

7,800גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

7,630מ"בע(2005)ניאופרם קיור

6,735מ"לבנט טכנולוגיות בע

6,397מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

6,177באייר ישראל

4,872מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,839תודוס מדיקל בעמ

4,515מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

4,484תרמו פישר ישראל בעמ

4,232לפידות מדיקל

4,103מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,850סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,500מ"אלי לילי ישראל בע

3,500מ"נובו נורדיסק בע

3,069קולופלסט ישראל בעמ

2,698מרק סרונו

2,688סונובה ישראל בעמ

2,577טקדה ישראל בעמ

2,535מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,511מ"מדוק בע

A/S2,236קולופלסט 

2,013מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1,838מדטכניקה אורתופון בעמ

1,557בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

1,500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

MSD500מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,382,685מרכז רפואי רבין

204,166רוש פרמצבטיקה ישראל

176,790מ"מדטרוניק טריידינג בע

122,519קר'סי הלת-יי'ג

115,365פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

59,098סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

49,504מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

38,376מ"בריסטול מאיירס בע

35,641מ"לבנט טכנולוגיות בע

32,213מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

27,112מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

26,425מ"אבווי ביופארמה בע

25,634באייר ישראל

21,766מרק סרונו

20,533מ"צמל יעקובסון בע

18,872מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

18,451גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

18,323מ"מדאקויפ בע-גאמידה

17,751מדטכניקה בעמ

17,122מ"קמהדע בע

16,638מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

16,210מ"בע(2005)ניאופרם קיור

15,871מ"מדיסון פארמה בע

15,315מעבדות רפא

15,072מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

13,303מ" בע1996ניאופרם ישראל 

12,831מ"בפקס בע

12,658טרדיס גת

12,635מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע
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12,455מ"דובר מיכשור רפואי בע

12,288.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

11,296טקדה ישראל בעמ

10,401קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

10,000מ"ברסלויער בע

9,486פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

8,756דיוק מדיקל סולושנס בעמ

7,865מ"אילקס מדיקל בע

MSD7,787מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,712דפנימד סוכנויות בעמ

7,649מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

7,500פרינג פרמצויטיקלס

7,423מ"שני טל שווק בע

7,173מ"נובו נורדיסק בע

7,000רניום ציוד למעבדות מחקר בעמ

6,500מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

5,944מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,501מ"סלע מדיקל בע

5,172מדהוט בעמ

A/S5,000קולופלסט 

5,000מ'עמוס גזית בע

4,536מ"גטר גרופ בע

4,154מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

4,000מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

3,994מ"מדוק בע

3,550מ"מגאפארם בע

3,500מ"מל מפעלות רפואיים בע

3,204סונובה ישראל בעמ

3,000מדוגר מכשור רפואי

2,645(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,000מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

1,771,980מרכז רפואי שערי צדק

487,961קר'סי הלת-יי'ג

148,606מ"מדטרוניק טריידינג בע

139,512מ"אבווי ביופארמה בע

121,817פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

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

62,752מרק סרונו

61,791מ"מדאקויפ בע-גאמידה

56,584מ"נוברטיס ישראל בע

52,500רוש פרמצבטיקה ישראל

46,461סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

35,697מ"לבנט טכנולוגיות בע

32,300מ"צמל יעקובסון בע

30,896(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

27,987קר בעמ'סימנס הלת

26,800מדטכניקה בעמ

25,950פרינג פרמצויטיקלס

25,823מ"מדיסון פארמה בע

20,033באייר ישראל

20,000מ"אלי לילי ישראל בע

19,492מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

18,000מעבדות רפא

17,229מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

13,136מ"סלע מדיקל בע

11,246מ"נובו נורדיסק בע

11,018מ" בע1996ניאופרם ישראל 

10,797מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

10,135גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

10,000ליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישראל

9,922מ'עמוס גזית בע

9,369טקדה ישראל בעמ

8,265מ"בפקס בע

8,141מ"שני טל שווק בע

7,774מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

7,720לפידות מדיקל

7,200מ"ברסלויער בע

7,000סנסור מכשור רפואי בעמ

6,388טרדיס גת
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5,681מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,448ביוטרוניק ישראל בעמ

5,280מ"דניאל ביוטק בע

5,000מ"דקסל בע

5,000טבע

4,153מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,000איי פארמה בעמ.בי.אמ

4,000פתרונות מתקדמים בעמ-קיור-מדי

4,000פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

4,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

4,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

MSD3,700מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,570אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי. א.י

3,415מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

3,253מ"דובר מיכשור רפואי בע

3,188מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,000אקווהשילד מדיקל בעמ

2,990קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

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

1,000סיאט ביודיאגנוסטיקה בעמ

334,248מרכז שניידר לרפואת ילדים

40,000מ"צמל יעקובסון בע

38,986מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

20,222מ"מדיסון פארמה בע

17,642מ"מדאקויפ בע-גאמידה

17,127מ"בפקס בע

15,770סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

15,154קר'סי הלת-יי'ג

13,250מ"מגאפארם בע

12,421פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

12,275מ"בע(2005)ניאופרם קיור

12,118מטרנה

11,979מ" בע1996ניאופרם ישראל 

10,216מ"נובו נורדיסק בע

10,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

8,537טעם טבע אלטמן שותפות כללית

8,042סונובה ישראל בעמ

8,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

6,387לפידות מדיקל

5,816מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,500פרינג פרמצויטיקלס

5,490מ"נוברטיס ישראל בע

5,182טקדה ישראל בעמ

5,000תרומד בעמ

5,000מ"מיקרומרקט בע

4,751מ"סלע מדיקל בע

4,370מ"אבווי ביופארמה בע

3,470בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

2,743מרק סרונו

2,500מ"ברסלויער בע

2,000רוש פרמצבטיקה ישראל

1,935מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

1,810מ'עמוס גזית בע

555דיוק מדיקל סולושנס בעמ

4,936לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

2,000מ"טמבור בע

1,200פנסחי עמית

1,200לוי ויס גיגי

536ער)המכללה האקדמית ספיר 

781,526נאמן נפגעי אירוע מוחי

192,786פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

125,000קרן שיבא

100,000טבע

75,000יד הנדיב

70,000קרן יוסף וקריסטינה קסירר

70,000מרפאות צבר שירותי בריאות

50,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

50,000רפיד מדיקל בעמ

21,040מ"בע' ריקובר הלת
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20,000מ"מדיסון פארמה בע

5,000קרן יוסף שידלובסקי

2,700פתח תקוה (גחש א)חברה קדישא 

377,923ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

49,000פרזניוס מדיקל קר ישראל בעמ

47,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

46,500טבע

45,113מ"מדיסון פארמה בע

44,500מ"נוברטיס ישראל בע

33,650מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

18,800מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

16,000בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

15,000ביומד פארמה

13,500פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

9,360מ"מדיקוויפ בע. י.ע

9,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,000מ"מערכות רפואיות בע' אלטק אנג

8,000מ"ט בע.צ.כ

5,000שיאון ביוטקסט מדיקל בעמ

4,500מ"אירובנד ביוליין בע

3,500מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

385,787עמותה לחולי המופיליה- עלה 

149,262רוש פרמצבטיקה ישראל

81,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

62,325פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

35,700(צ"חל)קרן דליה ואלי הורוביץ בעמ 

32,500מ"נובו נורדיסק בע

10,000אי בי אי בית השקעות בעמ

10,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

36,000עמותה למושתלי כבד

21,000מ"נוברטיס ישראל בע

10,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,000מ"פרמה בע-צמל ביו

2,638,959ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

311,500מ"נוברטיס ישראל בע

295,071מ"מדטרוניק טריידינג בע

295,000באייר ישראל

262,892י"הסוכנות היהודית א

212,500מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

211,500מ"נובו נורדיסק בע

185,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

160,000מ"מדיסון פארמה בע

137,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

111,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

95,000מדטכניקה בעמ

65,000קר'סי הלת-יי'ג

Mirowski Family Foundation Inc53,655

40,000מ"איתמר מדיקל בע

36,430מ"אורבוטק בע

26,500פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

20,000בעמ (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

20,000ההסתדרות הרפואית בישראל

18,874אוניברסיטת בן גוריון

15,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

10,000מ"גיל מדיקל בע.י

8,000מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

Amir Lerman7,537

7,500מ"צמל יעקובסון בע

5,000קרן מועדון רוטרי רמת השרון

5,000מ"בע. ט.נס א

4,000קייר'סיגמא הלת

3,000מ"סנפלסט בע

2,000(פ.ב)גורניצקי ושות נאמנות . י

2,000מ"בע (2008)ארדן שנאים 

1,000מ"דר תעשיות חסין אש בע-אש

1,000נכסי דניאלה ודן שיינמן בעמ

500עולם הגימיקים בעמ

7,965,255ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל
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5,509,500מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

354,000מ"בלייר טכנולוגיות בע

345,000מ"אפרים רוגוביון בע

267,000מ"נוברטיס ישראל בע

150,000מ"בניני בנק בע

100,000מ"פרשקובסקי השקעות ובניין בע

100,000דלק מוטורס בעמ

100,000איי די או גרופ בעמ

87,750מ"מדיסון פארמה בע

80,000סיקרט ספא בעמ

75,000מרק סרונו

65,000בורסת היהלומים הישראלית בעמ

50,000מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

50,000מ"קיוביט השקעות בע

50,000מ"סילברבוים אחזקות בע

50,000מ"רס בע'אלרוב וונצ

45,000מ"אקס טי השקעות בע

44,444מ"מורן עדן בע

35,290מ"מקאן תל אביב בע

35,000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

35,000גאון אחזקות בעמ.ב

35,000מ"בע (1998)אודי דור ייעוץ וניהול 

30,000פארטו סולושנס בעמ

26,000מ"גבריאול טרבלסי אחזקות בע

25,000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

25,000מ"מגדל חברה לביטוח בע

25,000בעמ (צפון)בריטיש ישראל הייטק 

24,000תעבורה אחזקות בעמ

20,000עמותת ארגון הקבלנים והבונים מחוזות

17,565נניח בעמ

14,000(קפיש וידאו וקריאייטיב )האחים קוצקי הפקות בעמ 

10,000מדיסון שרותים רפואיים בעמ

10,000מ`דויטשה ניירות ערך ישראל בע

9,000מ"י אחזקות טקסטיל בע'ג.אס

8,792מ"דורי מדיה דרסט בע

7,160(ר"ע)משקיעים בקהילה - מתן 

7,135מ"קווידיטי בע

5,000מ"ארידן אחזקות בע

5,000מ"יס בע'אלביט מדיקל טכנולוג

5,000מ"רניום מדיקל בע

5,000מ"בפקס בע

5,000מ"ביופרמקס גרופ בע

4,000מ"אפא טכנולוגיות מתקדמות בע

3,748קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

3,671פאסט טכנולוגיות מתקדמות לאורטופדיה.מ

3,600קלינגר ניהול ניהול והשקעות בעמ.ק

3,600מ"טכנולוגיות בע. א.דובר ד

315,000אל.אם.עמותת חולי סי

140,000מ"נוברטיס ישראל בע

75,000מ"בריסטול מאיירס בע

50,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

50,000מ"מדיסון פארמה בע

628,750ע ר)עמותת חליל האור 

107,500אנטאקי שפרונק יאנסן בעמ

107,000רוש פרמצבטיקה ישראל

104,250מ"אבווי ביופארמה בע

100,000מ"אקס טי השקעות בע

75,000טקדה ישראל בעמ

65,000גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

30,000מ"בריסטול מאיירס בע

30,000מ"נוברטיס ישראל בע

10,000מ"מדיסון פארמה בע

18,500עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

8,000מ"נובו נורדיסק בע

5,000סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

2,500מ"גפן מדיקל בע

19,034,997עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

18,000,000קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

PLFA The Patrick and Lina Drahi Foundation723,471
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273,313אבקסיס אברהם

20,000מ"אבווי ביופארמה בע

10,000אברהם אורן

7,309קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc904

2,063,256עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

PEF736,860

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

200,000מ"ארקין אחזקות בע

100,000פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

100,000קרן אהרון גוטוירט

92,205גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

71,000צרפתי שמעון בעמ

57,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

33,333ל בנייה ופיקוח בעמ"חכ

33,333מ"חברת מבני תעשייה בע

33,333מ"דרבן השקעות בע

25,000גוב ארי צבי

25,000אלפנדרי רוחמה

22,000קרן מיכאל

20,000מ"פרשקובסקי השקעות ובניין בע

20,000העמותה לרווחת עובדי קבוצת כלל ביטוח

20,000אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופיתוח

20,000ער)פועלים בקהילה 

18,000אלטשולר שחם בעמ

13,050אגודת עובדי התעשייה האווירית במוסדות

10,000מ"אופוריד החזקות בע

10,000פרץ אהובה

10,000בנק דיסקונט

10,000כהן מרטה

7,500מ"מדטרוניק טריידינג בע

5,400מ"בין הגפנים בע

5,250הכט בעמ. י.ר

5,000האגודה לעזרה הדדית בין עובדי חברת חשמל

5,000מ"ממן מסופי מטען וניטול בע

5,000מ"שיווק בע. א.בנא מ

5,000(עדי רונן)קופרברג מוסק יונה 

3,000בעמ (1998)אס שרותי לווין . בי. די

3,000(קובי)ליבני יעקב 

3,000מ"דיפ שיווק בע

3,000מ"מאירי ובניו בע

3,000הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

3,000מ"א אחזקות בע.פ.ת

3,000מ"רס פרטנרס בע'פיטנגו ונצ

2,500(נאוה)שטיגל זופיה 

2,000פעילים ניהול תיקי השקעות בעמ

1,500מ"אורנים קאפ בע

1,500בר אשר אהרון

1,350מ"ניגא שף בע

1,250אל על נתיבי אויר לישראל בעמ

1,250מ"האופטמן בע. ש

1,200פסטרנק יצחק

1,000אור לב שמחה

1,000רוזמן שקד דבורה

1,000מ"לוגיסטיפת בע

1,000מ"שיפון קוסמטיקה וחומרי גלם בע

1,000ל מדיקל.מ.צ

1,000גולדברג משה

1,000צרי דוד

750עובדיה בלה

510יובל אור

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

500מ"הדס ריהוט רחוב ותשתיות בע

500חברה-ח"אורני אלעד רו

500ארט ויסמן דבורה לאה

432אברמסקי שמואל

300נאוית נדלר קריסטל

250קפלנסקי מאיה

200מיארא אורנה

533,012ר"ע)עמותת כוכב הצפון 
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341,022י"הסוכנות היהודית א

PEF71,490

45,000קיבוץ סאסא

27,500המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

12,000האגודה לעזרה הדדית בין עובדי חברת חשמל

10,000מ"בניני בנק בע

10,000מ"מילואות חב לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע

8,000קיבוץ שמיר

5,000קיבוץ ברעם

3,000מ"מ בע.אוריין ש

2,160,573קופת חולים לאומית

283,675מ"נובו נורדיסק בע

217,160רוש פרמצבטיקה ישראל

168,100מ"אבווי ביופארמה בע

136,350פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

MSD128,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

109,931קר'סי הלת-יי'ג

92,500מ"נוברטיס ישראל בע

83,662מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

80,000מעבדות רפא

61,675(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

56,880טבע

53,500מ"דקסל בע

52,500מ"אלי לילי ישראל בע

46,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

45,000מ"מדיסון פארמה בע

42,800גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

42,000מרק סרונו

41,000מ"לונדבק ישראל בע

40,500סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

40,000טקדה ישראל בעמ

34,700באייר ישראל

32,000מ"בן שמעון פלוריש בע

29,500תרו תעשיה רוקחית בעמ

28,000מ"בריסטול מאיירס בע

24,500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

22,100סופהרב

20,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

19,500רקיט בנקיזר

12,500טטרהפארם

11,700מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

11,340מורז

10,000רקח תעשיה פרמצבטית בעמ

7,500טעם טבע אלטמן שותפות כללית

7,500(חברה למסחר)תרימה 

7,500מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

7,500סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

7,500מ"פרמשלום בע

7,500מ"נווה פארמה בע

6,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

5,000(סנסי טבע)ברטה סיאנוב 

5,000מ"גפן מדיקל בע

5,000מ"מגאפארם בע

4,000פרינג פרמצויטיקלס

3,000איזי ליין בעמ

3,000מ"קמהדע בע

1,500מרפאת צבר אשפוז בית בעמ

1,500מ"שני טל שווק בע

1,500אר קיור מדיקל

1,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

CWT300)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

200סנסיטבע בעמ

215,577קופת חולים מאוחדת

Asser Bishvil Foundation215,577

423,271קמר המרכז הרפואי בני ציון

88,413מ"מדטרוניק טריידינג בע

37,292פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

31,678(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

26,882מ"מדיסון פארמה בע

26,500רוש פרמצבטיקה ישראל
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23,442מ"אבווי ביופארמה בע

21,172אייסקיור מדיקל בעמ

16,207סונובה ישראל בעמ

15,787באייר ישראל

15,648סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

14,272טרדיס גת

12,577מ" בע1996ניאופרם ישראל 

11,753מרק סרונו

11,240מ"ן בע'נוטל וויז

11,000מעבדות רפא

9,986מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

7,489מדטכניקה אורתופון בעמ

6,114טקדה ישראל בעמ

5,532גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

4,947פרינג פרמצויטיקלס

4,865פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

4,668מ"בריסטול מאיירס בע

3,377מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,198מ"בפקס בע

2,569מדטון בעמ

2,056מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

2,000מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

1,607מ"נוברטיס ישראל בע

1,000מ"עמל סיעודית בע

126,000(הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

96,000טבע

30,000מ"מגדל חברה לביטוח בע

425,480קרן מחקרים וולפסון

55,835פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

45,600רוש פרמצבטיקה ישראל

38,747מ"מדטרוניק טריידינג בע

34,882קר'סי הלת-יי'ג

32,596מ"מדיסון פארמה בע

21,639מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

21,265סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

16,438טקדה ישראל בעמ

14,402מ"אבווי ביופארמה בע

12,295מ" בע1996ניאופרם ישראל 

11,399מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

11,219מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

10,701מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,265מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

9,358מ"צמל יעקובסון בע

8,415מ"גטר גרופ בע

8,395מרק סרונו

7,285גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

7,000פרינג פרמצויטיקלס

5,302מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5,000מעבדות רפא

5,000שילה חדשנות רפואית

4,479.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

4,370פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

4,108מ"בפקס בע

4,000אגוד בתי אבות בישראל

3,626מ"דין דיאגנוסטיקה בע

3,055מ"מדלייף בע

3,000מ"מגאפארם בע

3,000טבע

CWT2,804)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

3,004,200קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,000,000מ" בע1. משפחת ו

384,125בעמ (22000)קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות 

300,000משרד הבריאות תמיכות ועזבונות

120,762המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

100,000הנרי קונקייר

100,000קרן אהרון גוטוירט

90,000בעמ (2000)מבני גזית 

82,400ועד עובדי חברת החשמל

65,000קרן פלינור

60,000חוות שביט בעמ
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54,000מ"נתא כרמל בע

54,000נייר חדרה בעמ

50,000ן בעמ"קרסו נדל

35,000מ"בניני בנק בע

30,000ער)המשולש לסולידריות 

25,000רס בעמ'ספרינג וונצ

25,000מגדלי הוד השרון בעמ

25,000מלונות דן בעמ

23,599מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

23,252מ"אבווי ביופארמה בע

20,000מ" בע1990צ שמש .מ.א

19,370מ"שני טל שווק בע

15,000מ"אירוטל בע

12,500רסולי סעד

10,000אליאנס חברה לצמיגים בעמ

10,000מ"ויתניה בע

10,000מ"אלקטרה בע

10,000אס חברה לבניין בעמ. י'ג. אס

10,000קרן יוסף שידלובסקי

10,000רוני כהן

10,000ירון רייטר אחזקות בעמ

10,000מ"אלון החזקות בע- עין שמר 

10,000קיבוץ שדות ים

10,000(מחמד)אבו מוך גיהאד 

10,000מ"איזנברג מלך ובניו בע

9,532מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

9,138סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

8,945סי פי אם

8,551מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,500דיוק מדיקל סולושנס בעמ

8,309סוקולובר גלעד

8,000רוש פרמצבטיקה ישראל

7,695מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

6,560פרינג פרמצויטיקלס

6,196 בעמ2012פאסט ציוד אורטופדי ורפואי מתקדם .מ

6,000משמר השרון אלון החזקות בעמ

5,500(לב השכונה)זיידי ירדן 

5,000אחים פתחי חברה לבניה בעמ

5,000אספן גרופ בעמ

5,000קופה לעזרה הדדית לעובדי מנהלת נמל חיפה

5,000החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין

5,000מחאמיד תופיק חברה לבנין ופיתוח בעמ

4,398פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

4,000שט מרים"בן בע

4,000ד מורג יעוץ וניהול בעמ.מ

4,000ניאופרם בעמ

4,000טקדה ישראל בעמ

4,000יהושע דהן

4,000מ"פרמה בע-צמל ביו

3,974מ" בע1985תרופארם שיווק 

3,470מ"גיל מדיקל בע.י

3,155גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

3,000און גז בעמ

2,816מ"דובר מיכשור רפואי בע

2,000שאיב לשיווק מזון בעמ

2,000ששון ניסים

2,000(מרגלית)יונת גדעון 

2,000מ"מגאפארם בע

1,762קולופלסט ישראל בעמ

1,500אמיר הרשקוביץ בעמ

1,500מעודה יוסף

1,500יקב מרגלית בעמ

1,191מ"נובו נורדיסק בע

1,000מסארוה חליל

500ברנדויין דבורה

500אבני פנינה

21,737,122קרן מחקרים רפואיים ברזילי

leona m and harry b helmsly7,594,775

5,385,987קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

3,062,500המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות
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PEF3,013,240

FUNDACION ADAR713,000

510,704י"הסוכנות היהודית א

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY354,384

American Jewish Committee307,106

MENNONITEN-BRUEDERGEM.ESPELKAMP99,502

91,841מ"מדטרוניק טריידינג בע

77,362קר'סי הלת-יי'ג

CSL Behring AG70,430

Pharming Technologies B.V70,420

68,000רוש פרמצבטיקה ישראל

TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL52,755

42,588טקדה ישראל בעמ

37,500מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

20,732מ"אורתו ספייס בע

BioCryst Pharmaceuticals17,605

KalVista Pharmaceuticals, Inc.17,470

Syneos Health14,000

12,996מ"מדאקויפ בע-גאמידה

12,500מעבדות רפא

10,000מ"אילקס מדיקל בע

8,884דיוק מדיקל סולושנס בעמ

7,024מרק סרונו

5,593פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

5,000נקו נטליה'סושצ

4,659מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,126גל גנה'שיז

4,000פורום מדיה

3,890מ"שני טל שווק בע

3,820מ"צמל יעקובסון בע

3,508מ"דובר מיכשור רפואי בע

3,500בעמ (2009)הנרי שיין שוודנט 

3,500מ"ט בע.צ.כ

(BEPEX ) 3,351מ"בפקס הולדינגס בע

2,500קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

2,500מ"גטר גרופ בע

2,500מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

2,500מ"בפקס בע

2,500מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

2,370מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,000מ"אדמטק פתרונות בע

2,000מ"פלטופ פתרונות דנטליים מתקדמים בע

455,232קרן מחקרים רפואיים הדסה

300,000אנלייבקס תרפויטיקס בעמ

62,851קר'סי הלת-יי'ג

40,000מ"נוברטיס ישראל בע

26,688מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

13,804סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

6,889פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

5,000נמדיקס'ג

226,554קרן מחקרים רפואיים פוריה

80,797מ"מדטרוניק טריידינג בע

32,322מדטכניקה בעמ

24,077מ"שיווק כל מלניום בע.ש

12,103פוינט טכנולוגיות בעמ- מד 

9,892רוש פרמצבטיקה ישראל

8,764ניאופרם בעמ

8,400ל מדיקל.מ.צ

6,424מרק סרונו

6,151באייר ישראל

6,066מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

4,813מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,364מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

4,072פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

3,500י עמותת אחים ואחיות נפרולוגים.נ.א.ע

3,172מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

3,150מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,598מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,000מ"אר בע.הד מדיקל אי

1,985מ"אבוט מעבדות רפואיות בע
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1,904קר'סי הלת-יי'ג

1,236,053קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

535,000י"הסוכנות היהודית א

Amrican Physicians Fellowship126,170

major gifts124,923

100,000קרן אהרון גוטוירט

49,157קיבוץ הגושרים

38,180מ"שיווק כל מלניום בע.ש

36,005מ"נוברטיס ישראל בע

24,140(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

18,624מ"בפקס בע

17,156מ"מדטרוניק טריידינג בע

14,179פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

13,992מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

12,753מ"אבווי ביופארמה בע

MSD12,609מרק שארפ ודוהם ישראל 

11,879דיוק מדיקל סולושנס בעמ

10,725מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

10,558סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

9,000רוש פרמצבטיקה ישראל

8,017מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

7,942מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7,259מ"מ בע.א.ר.י.ס

6,971מ"לבנט טכנולוגיות בע

6,000לשכת בריאות מחוז צפון

5,771מ"מדיסון פארמה בע

5,500שילה חדשנות רפואית

4,000קיבוץ כפר חרוב

3,500י עמותת אחים ואחיות נפרולוגים.נ.א.ע

3,000טבע

3,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,010לפידות מדיקל

1,500הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

1,333(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

1,000מיי בייבי בעמ

1,000מ"בייבי סמיילי בע

1,000מכבי שרותי בריאות

1,000אנטלר שולמית

700מדיגל

500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

3,231,581קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

389,864מ"מדטרוניק טריידינג בע

324,355פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

268,522רוש פרמצבטיקה ישראל

264,257קר'סי הלת-יי'ג

221,944.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

175,961מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

118,952מ"מדיסון פארמה בע

114,253באייר ישראל

84,534סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

83,767מ"אבווי ביופארמה בע

76,478מ"נובו נורדיסק בע

68,601מ"בריסטול מאיירס בע

42,302מ"מדאקויפ בע-גאמידה

39,801גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

38,408מ"צמל יעקובסון בע

36,312טבע

34,442מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

33,609מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

MSD31,550מרק שארפ ודוהם ישראל 

30,961מרק סרונו

30,167טקדה ישראל בעמ

29,014מ"בפקס בע

27,016ארטרא בעמ

26,085מ"לבנט טכנולוגיות בע

24,958מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

23,939מ"דובר מיכשור רפואי בע

23,070מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

21,699מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

19,100איקס האב בעמ 1
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19,000מ'עמוס גזית בע

18,974נמדיקס'ג

18,785לפידות מדיקל

16,969פרינג פרמצויטיקלס

16,250רניום ציוד למעבדות מחקר בעמ

15,585מ"מ בע.א.ר.י.ס

15,504מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

15,500מרשל איזוטופ בעמ

15,000מעבדות רפא

15,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

14,600מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

13,759אלרגן ישראל בעמ

13,443מ"פרמה בע-צמל ביו

13,365דיוק מדיקל סולושנס בעמ

13,302מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

13,300מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

12,656מדטכניקה אורתופון בעמ

12,515מדיקל טכנולוגיקל קורפורישין בעמ

12,145מ"מדוק בע

11,862וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

10,974מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

10,657מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,218מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

10,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

9,977מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

9,736מ"גטר גרופ בע

CWT9,181)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

8,800אינפינידט בעמ

8,641מ"קמהדע בע

7,438מדטכניקה בעמ

7,309מ"דאיו טכנולוגיות רפואיות בע

7,215.מ"בקטון דיקינסון ישראל בע

7,000פרונטו דיאגנוסטיקה בעמ

7,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

6,909 מ"בע די בי סיגמא

6,490מ"מעבדות חי בע

6,252טרדיס גת

6,000מ"אלי לילי ישראל בע

6,000מ"ט בע.צ.כ

5,566מ"בע- ניקסט

5,524קר בעמ'סימנס הלת

A/S5,310קולופלסט 

5,256מ"מגאפארם בע

5,000מ"מדלייף בע

5,000שילה חדשנות רפואית

5,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

5,000מ"דניאל ביוטק בע

3M4,066ישראל 

3,851מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

3,627מדוגר מכשור רפואי

3,608רמדיקס קאר בעמ

3,500תרומד בעמ

3,039מטרנה

3,000סרמדיק בעמ

3,000סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בעמ

2,500מ" בע1985תרופארם שיווק 

2,500מ"דקסל בע

273,873קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

50,000מ"מדטרוניק טריידינג בע

39,526קר'סי הלת-יי'ג

18,162מ"בפקס בע

17,545מ"אבווי ביופארמה בע

17,188פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

12,925רוש פרמצבטיקה ישראל

11,473מ"צמל יעקובסון בע

11,241מ"מדיסון פארמה בע

9,250פרינג פרמצויטיקלס

8,997מטרנה תעשיות שותפות

8,659גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

7,256מ"מדאקסלנס שירותי רפואה בע
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6,496באייר ישראל

5,714מ"אינדיביור ישראל בע

5,700מ"אקסלנז ביוסיינס בע

5,167סי פי אם

4,681סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

4,306מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,768מרק סרונו

3,407מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,406מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,274כמיטק בעמ

2,486מ"מד בע-גטר ביו

2,201מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

MSD2,055מרק שארפ ודוהם ישראל 

A/S1,978קולופלסט 

1,537מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

1,464מ"נובו נורדיסק בע

1,400מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

1,320מ"ברסלויער בע

759קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

532מ'עמוס גזית בע

11,000ר"ע)קרן צליאק 

6,000רוח טובה

5,000מ"שטראוס גרופ בע

1,844,873וי.די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

American Friends of DVI707,271

322,923קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

237,039המגבית המאוחדת לישראל

PEF226,975

Myisrael179,810

Edmond J. Safra Philanthropic Foundation63,000

50,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

Alpha Omega London23,350

Bridges For Peace) 18,000גשרים למען השלום

10,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

6,505המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב

4,237,858שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

1,453,470המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-ועדת העזבונות

854,218הכשרה חברה לביטוח בעמ

386,429קרן מקס ברני

362,400מ"ארקין אחזקות בע

250,000ר חברה לבניין ולהשקעות בעמ.ו.ס.ד

240,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

225,000אמלוני לבנין ולפיתוח בעמ

180,000בעמ (צ.ר)אלבר ציי רכב 

100,000אלייד החזקות בעמ

64,341דן ניר

50,000(ר"ע) 3081בני ברית ישראל לשכת יוסף נייגו 

50,000בן ישי שקד אלי

22,000(תרצה)חננאל משה 

228,672שירותי בריאות כללית

26,253מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

17,833מ"אבווי ביופארמה בע

16,974מ"בע(2005)ניאופרם קיור

15,340מ"נובו נורדיסק בע

14,700מ"אלי לילי ישראל בע

14,310סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,379מ"מדיסון פארמה בע

11,150מ"נוברטיס ישראל בע

11,010פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

MSD10,450מרק שארפ ודוהם ישראל 

10,250רוש פרמצבטיקה ישראל

9,620קר'סי הלת-יי'ג

8,500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,500מעבדות רפא

5,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,553מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

3,450מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

3,450מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,450באייר ישראל

3,000מ"אוניפארם בע
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3,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

CWT2,500)טיפול בפצעים כרוניים .טי.דבליו. סי

2,000טבע

2,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,000סופהרב

2,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

1,500קולופלסט ישראל בעמ

1,500מ"פילטל פרמצביטקל בע

1,000טרדיס גת

1,000אר קיור מדיקל

1,000כמיטק בעמ

1,000איזי ליין בעמ

421,672העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

122,311מ"מדטרוניק טריידינג בע

28,628פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

28,513קר'סי הלת-יי'ג

25,365רוש פרמצבטיקה ישראל

18,922מ"גטר גרופ בע

17,057מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

15,322מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

15,110סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

12,509מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

12,227מ"בריסטול מאיירס בע

10,817באייר ישראל

9,000מעבדות רפא

8,882נובמד בעמ

8,783טרדיס גת

8,267מ"בפקס בע

7,587בקסטר אספקת שירותי בריאות בעמ

7,518מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6,050גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

5,887מ"אבווי ביופארמה בע

5,693.מ"בקטון דיקינסון ישראל בע

4,500מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,440מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

4,199מ"מדיסון פארמה בע

4,044מ'עמוס גזית בע

3,900מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3,685מ"צמל יעקובסון בע

3,476מ"נוברטיס ישראל בע

3,000מ"ברסלויער בע

2,782פרינג פרמצויטיקלס

2,600מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,312מ"מד פארמה בע-ביו

1,846מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,804טקדה ישראל בעמ

1,783טעם טבע אלטמן שותפות כללית

1,650מ"קמהדע בע

1,203בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

503,747כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

111,033מ"מדטרוניק טריידינג בע

60,893רוש פרמצבטיקה ישראל

59,540קר'סי הלת-יי'ג

35,256מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

27,533מ"צמל יעקובסון בע

23,858מ"לבנט טכנולוגיות בע

22,044מ"מדאקויפ בע-גאמידה

18,945מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

15,982מעבדות רפא

13,852מ"אבווי ביופארמה בע

13,847פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

12,539מ"מדיסון פארמה בע

11,104מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

9,303מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,936פרינג פרמצויטיקלס

6,945מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

6,807מ"בפקס בע

5,910מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

5,000שילה חדשנות רפואית

4,630מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

29 מתוך 27עמוד 



 מפורט פר תורם לפי דיווח מקבלי התרומות2019תרומות 

ח"כ בש"סה            שם מקבל התרומה                                                     שם התורם                                                                                             

3,841סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

3,700מ"אינטרפרייז ציוד רפואי בע

3,398מ"בריסטול מאיירס בע

3,153מ'עמוס גזית בע

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,480מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,422מ"קמהדע בע

2,357דיוק מדיקל סולושנס בעמ

2,339מ"נוברטיס ישראל בע

2,000מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

1,100מ"מגאפארם בע

594,128ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

175,515מ"שיווק כל מלניום בע.ש

65,438קר'סי הלת-יי'ג

40,644סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

40,000ההסתדרות הרפואית בישראל

39,881פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

25,720מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

MSD24,157מרק שארפ ודוהם ישראל 

22,990מ"צמל יעקובסון בע

14,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

14,000מ"מדיסון פארמה בע

13,708מ"אבווי ביופארמה בע

13,230מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

11,922רוש פרמצבטיקה ישראל

10,700לשכת בריאות מחוז צפון

10,019מ" בע1985תרופארם שיווק 

9,306טקדה ישראל בעמ

8,980לפידות מדיקל

6,426מ"מדטרוניק טריידינג בע

5,754מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,671טבע

5,000אלפאמדיקס בעמ

4,957באייר ישראל

4,096מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,500מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

3,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

3,000מעבדות זר בעמ

2,500פרו דומו השקעות בעמ

2,500מדטכניקה בעמ

2,090ער)המכללה האקדמית גליל מערבי 

2,000מ'עמוס גזית בע

1,910מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

NATO Centre of excellence for military medicine1,514

1,884,455ם"תאגיד הבריאות רמב

Israel Children's Cancer Foundatio181,550

174,532קר'סי הלת-יי'ג

108,901מ"נובו נורדיסק בע

101,886פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

100,700רוש פרמצבטיקה ישראל

87,571מ"אבווי ביופארמה בע

84,106מ"מדטרוניק טריידינג בע

52,830סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

LAKESIDE METALS52,480

50,000חברת הנסיעות והתיירות נצרת בעמ

49,823מ"מדיסון פארמה בע

41,513מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

38,705טקדה ישראל בעמ

34,604מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

34,249מ"לבנט טכנולוגיות בע

MSD31,347מרק שארפ ודוהם ישראל 

30,100טבע

29,877מ" בע1996ניאופרם ישראל 

29,379מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

29,026מ"נוברטיס ישראל בע

28,848גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

27,097אורסיס פרמסוטיקלס בעמ

26,496באייר ישראל

21,907מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

21,852מ"בריסטול מאיירס בע
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21,689וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

18,192מ"בפקס בע

17,611לפידות מדיקל

15,500מעבדות רפא

14,728מ"מדאקויפ בע-גאמידה

13,786מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

12,514מרק סרונו

12,479אינסייטק בעמ

11,500מ"מגאפארם בע

10,603מ'עמוס גזית בע

9,526מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

9,148פרינג פרמצויטיקלס

8,457מדטכניקה בעמ

8,159דפנימד סוכנויות בעמ

8,127בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

7,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

7,500קאן פארמאצבטיקה בעמ

7,500ברף אוף לייף ישראל בעמ

7,500שיח שריד בעמ

7,440אי ישראל בעמ. זי . וי

7,388מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

7,300מ"קמהדע בע

7,000מ"סינוגה מדיקל בע

7,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

6,451ק קאפ בעמ'צ

6,241(2007)יקל קורפוריישן 'מדיקל טכנולוג

6,180ט תעשיות כימיות בעמ.צ.כ

6,050וסקולר גרפט סולושנז בעמ

5,312מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,207מ"זיעור לשכת שירות למיקרופילם בע

5,044מ"דאיו טכנולוגיות רפואיות בע

5,000סאלח דבאח ובניו בעמ

5,000קר בעמ'סימנס הלת

5,000חוסיין חלבי

4,897דיוק מדיקל סולושנס בעמ

4,881מרכז הבאהי העולמי

4,720קייר'סיגמא הלת

4,617מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

4,512אס מפיצים בעמ.אמ.איי

4,350איי פארמה בעמ.בי.אמ

4,304מ" בע1985תרופארם שיווק 

4,302מ"גיל מדיקל בע.י

4,293מ"מד בע-גטר ביו

4,288מ"שיווק כל מלניום בע.ש

4,145מ"שני טל שווק בע

4,000יס אינטרנשיונל אינק בעמ'ננוסטרינג טכנולוג

4,000(קיצס)כהן רות 

3,980מטרנה

3,915אנקו דיאגנוסטיקה

3,751מ"בע (1985)גת שווק -טרדיס

3,615מ"י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

3,253הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

3,000דיון מדיקל דיווייסס בעמ

3,000מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

3,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,000מ"פרמה בע-צמל ביו

2,500אופק פרדייס בעמ

2,500מדוגר מכשור רפואי

2,500פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בעמ

2,500מ"אילקס מדיקל בע

1,924נמדיקס'ג

1,697(CVAID)אייד .וי.סי

214,537,961סכום כולל
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