
 לפי תורם2012סיכום דיווח תרומות לשנת 

כ תרומות"סהשם התורם

74,896מ "י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

91,489מ "אבוט מעבדות רפואיות בע

5,000מ " בע1987אגנטק 

7,920מ "אי מכשור מדעי בע.אס.אי

4,065מ "טי מדיקל בע.סי.אי

15,809מ "אילקס מדיקל בע

9,192מ "אינווסט אימפקס בע

38,966מ "אלדן ציוד אלקטרוני בע

481,158מ "אלי לילי בע

13,932מ "אי טכנולוגיה מתקדמת בע.אר.טי.אם

60,580מ "אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

4,033אר קיור מדיקל 

81,838באייר ישראל 

6,250ביו ראד לבורטיס לימטד 

37,416מ "ביוטיס בע

8,000מ "ביוקורד בע

18,939מ "ביורסט בע

38,070בנק הפועלים 

18,075מ "בפקס בע

71,574מ "בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

411,048מ "בריסטול מאיירס בע

11,252מ "ברסלויער בע

9,173מ "מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

6,310,855קר 'סי הלת-יי'ג

3,068מ "נזיים ישראל בע'ג

67,265מ "מדאקויפ בע-גאמידה

5,090מ "גאמידור דיאגנוסטיקה בע

3,650מ "מד בע-גטר ביו

17,800מ "ינג בע'גיוון אימג

747,035 (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,570גנים תורס 

27,750מ "גפן מדיקל בע

3,887מ "דובר מיכשור רפואי בע

4,378דיאסורין בעמ 

3,330דיזנהויז יוניתורס 

6,000דקסון 

10,656מ "דקסל בע

2,755העמותה לתסמונת רט 

17,246ל "חברת שח

8,000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ -טבורית

8,108,114טבע 

24,000מ "טק או פארם ליברה בע

71,090טרדיס גת 

8,724מ "גיל מדיקל בע.י

12,000מ "כמיפל בע

274,068מ "לבנט טכנולוגיות בע

5,000מ "לבפארם בע

85,996מ "לונדבק ישראל בע

4,500מ "מאמי קר בע

9,482מ "מגאפארם בע

המידע על התרומות מפורסם בהסתמך על הדיווח של התורמים והנתרמים ועל אחריותם

(ל"דיווח ללא תרומות מחו)נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

 לפי תורם2012סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



 לפי תורם2012סיכום דיווח תרומות לשנת 

כ תרומות"סהשם התורם

3,020מ "מד פייס ישראל בע

4,886מ "מדוק בע

17,720מ "מדטכניקה בע

226,040מדטרוניק 

54,253מ "מדי פישר הנדסה ומדע בע

8,255מ "מדיוונד בע

1,117,822מדיסון 

2,506מדיקל הייטק מסחר 

4,095מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ 

4,000מדנס סוכנות לביטוח 

12,643מ "מוח שרותי מחקר ופיתוח בע

16,000מטרנה 

220,000מטרנה תעשיות שותפות 

10,000מ "מיקרומרקט בע

869,195מעבדות רפא 

13,149מ "מקרוקיור בע

1,088,765מרק סרונו 

MSD 1,735,833מרק שארפ ודוהם ישראל 

106,145מ "בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

61,308מ "נובו נורדיסק בע

250,631. י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

1,026,567מ " בע1996ניאופרם ישראל 

214,684מ "ניאופרם סיינטיפיק בע

34,500מ "מ בע.א.ר.י.ס

3,759,716סאנופי אוונטיס 

38,070פארם -סופר

22,390סימנס ישראל 

9,729מ "סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

12,000מ "לקידום בע' סער פרומרקט סוכ

3,000מ "ח בע"עדשות חניתה אגש

10,000מ 'עמוס גזית בע

116,221פייזר 

30,411מ "פילטל פרמצביטקל בע

14,253מ "פיליפס אלקטרוניקס בע

1,500מ "בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

100,290מ "פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

37,500פרינג פרמצויטיקלס 

4,750מ "פרמה קלינקל בע

35,746פרמהבסט נטי גולן 

45,254מ "ל ביו פרמה בע.מ.צ

1,000מ "ל מדיקייר בע.מ.צ

20,092מ " בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

281,838מ "צמל יעקובסון בע

3,000קובאנס קליניקל 

630,439מ "קובידיאן ישראל בע

552,235מ "קוינטיילס ישראל בע

18,889קיורטק 

108,247מ "קמהדע בע

18,000מ "קריו סל ישראל בע

1,755,587רוש פרמצבטיקה ישראל 

137,173רקיט בנקיזר 

19,883מ "שיווק כל מלניום בע.ש

19,671מ "שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

96,193מ "שני טל שווק בע

298,703י 'ג. שרינג פלאו ישראל איי

CWT 6,394

PPD GLOBAL LIMTED 58,298

32,737,473סכום כולל

2 מתוך 2עמוד 


