
31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

6,076,856קרן חיפהציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

150,000ל.ע.י

42,880ל"רפא

22,500טבע

18,000וילאר נכסים

10,920מ"אלקטרה בע

10,000פרידנזון מנופים

10,000פוקס

H&M10,000

10,000(ישראל)ארגו קורל מריטיים 

10,000שינדלר נחושתן מעליות

9,000מעשר מלאכי

8,592.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

7,500מ"שרביב בע

7,060חשמל' ארגון עובדי חב

6,180אליאנס שיווק ישראל

5,000בנק לאומי למשכנתאות

5,000קפה אווא

5,000סטימצקי

5,000בנק דיסקונט

5,000פסגות בית השקעות

5,000מקדונלד

4,900ל שירותים.א.ר.ש

4,800ארגון עובדי עיריית חיפה

4,000אריכא ובניו. י. שחם

3,500מוסך גזית

3,393מ"נובו נורדיסק בע

3,000שבבי מטל תעשיות

3,000מ"לייף ספורט בע

3,000גולף אנד קו

3,000שטרן תכשיטים ואבני חן. ה

2,850פרוטרום

2,500מ"צמל יעקובסון בע

2,500שמר

2,500מגנוליה תכשיטי כסף

2,500נאופארם ציוד רפואי

2,500מ"מתפרת סרג בע

6,487,431כ"ציון סה-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

10,000באייר ישראלח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

3,916מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,441.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

2,183(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

1,916טבע

20,456כ"ח שמואל הרופא סה"אגודת ידידים בי

70,000יד הנדיבח אברבנאל"בי

51,000מ"מלכה עמית בע

50,000(ר"ע)משקיעים בקהילה -מתן

40,000מ"רוק גולן אחזקות בע

10,000מ"יונידרס תדמית בע

10,000בזק

3,689המגבית המאוחדת לישראל
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סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

3,600בנק אגוד לישראלח אברבנאל"בי

3,000מ"אפרים רוגוביון בע

3,000ד"עו' יאיר בנימיני חב

244,289כ"ח אברבנאל סה"בי

11,600מ"ביוטיס בעכפר שאול- ח איתנים "בי

7,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,000מ"דקסל בע

5,000מ"מגאפארם בע

5,000מ"אלי לילי בע

5,000קר'סי הלת-יי'ג

43,600כ"כפר שאול סה- ח איתנים "בי

246,457טבעס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

126,000בנק הפועלים

PPD GLOBAL LIMTED112,928

100,000מטרנה תעשיות שותפות

74,036רוש פרמצבטיקה ישראל

55,000מ"פרומדיקו בע

28,182קר'סי הלת-יי'ג

25,000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

11,473מדיסון

9,000פסאט טכנולוגיות גב קרסול וכף.מ

8,000מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

5,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

5,000מ"רוני אורטופדיה בע

4,370מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,500מ" בע2008מדיקל -ישרא

812,946כ"ס סה.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

167,078קוינטליס ישראלח ביקור חולים"בי

93,424מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

29,000קנפלר

28,496קר'סי הלת-יי'ג

8,280מ"קובידיאן ישראל בע

7,965מדיסון

334,243כ"ח ביקור חולים סה"בי

41,605באייר ישראלעפולה– ח העמק "בי

41,189נוברטיס

36,947איי. אבוט לבורטוריז אס

29,226קר'סי הלת-יי'ג

27,651טבע

24,521מ" בע1996ניאופרם ישראל 

16,085רוש פרמצבטיקה ישראל

13,209מ"אילקס מדיקל בע

10,780מדטרוניק

10,540מ"קובידיאן ישראל בע

10,341מדיסון

7,660מ"צמל יעקובסון בע

7,583מרק סרונו

5,051סאנופי אוונטיס

4,180(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

4,000מעבדות רפא

2 - 24



31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

3,355פייזרעפולה– ח העמק "בי

3,000מ"אלי לילי בע

2,500מ"גפן מדיקל בע

1,466מ"נובו נורדיסק בע

400מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

301,289כ"עפולה סה– ח העמק "בי

14,277קר'סי הלת-יי'גח יוספטל"בי

2,754איי. אבוט לבורטוריז אס

1,000אפוס מדיקל ישראל בעמ

18,031כ"ח יוספטל סה"בי

206,500מטרנהח לניאדו"בי

59,971קר'סי הלת-יי'ג

19,159.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

15,000רוש פרמצבטיקה ישראל

12,600לפידות מדיקל

10,340איי. אבוט לבורטוריז אס

9,351באייר ישראל

8,941מ"נובו נורדיסק בע

7,266פרינג פרמצויטיקלס

7,000מרק סרונו

6,208סאנופי אוונטיס

6,106מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,570(ר"ע)משקיעים בקהילה -מתן

2,576י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

2,449טבע

379,037כ"ח לניאדו סה"בי

162,620קר'סי הלת-יי'גח מאיר"בי

92,319רוש פרמצבטיקה ישראל

52,678איי. אבוט לבורטוריז אס

36,308מ" בע1996ניאופרם ישראל 

33,385.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

29,176סאנופי אוונטיס

24,867מ"ביוטיס בע

24,808פרינג פרמצויטיקלס

22,500מעבדות רפא

22,236(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

21,919מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

18,046מדיסון

MSD17,748מרק שארפ ודוהם ישראל 

15,964טבע

15,349מ"נובו נורדיסק בע

15,000דיאסורין בעמ

13,650מרק סרונו

12,000י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

8,764פייזר

8,367באייר ישראל

19976,050נאופרם ציוד רפואי 

5,322מדטרוניק

5,000אסתר טכנולוגיות בעמ

5,000אלפא נטו בעמ

5,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

3 - 24



31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

5,000מ"אלדן ציוד אלקטרוני בעח מאיר"בי

5,000טרדיס גת

4,534מ"מ בע.א.ר.י.ס

4,400מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,447מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,000אפוס מדיקל ישראל בעמ

3,000מ"פארמהסוויס ישראל בע

3,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

3,000מ" בע1987אגנטק 

2,994מ"מגאפארם בע

2,772מ"קובידיאן ישראל בע

2,750הקסקט יש בעמ

2,732מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

2,500ל תעשיות רפואיות.מ.צ

2,000ס סוכנויות ספורט בעמ.ב.מ

1,985או בי כלים בעמ

1,927מ"אלי לילי בע

1,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

729,117כ"ח מאיר סה"בי

112,666קר'סי הלת-יי'גח שערי צדק"בי

71,698מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

51,114מדיסון

46,950רוש פרמצבטיקה ישראל

39,293לפידות מדיקל

30,989(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

29,182מ" בע1996ניאופרם ישראל 

27,024מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

26,879מ"קובידיאן ישראל בע

20,833טבע

20,797מרק סרונו

18,386פייזר

17,394מ"אורודיון מדיקל בע

16,865מדטרוניק

15,660ל שירותים.א.ר.ש

13,056פרינג פרמצויטיקלס

10,765באייר ישראל

9,637מ"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

9,000דקסון

8,723מ"אילקס מדיקל בע

7,620י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

6,367מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,950מ"מדטכניקה בע

5,427סימנס ישראל

3,430מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

3,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,768מ"גיל מדיקל בע.י

2,454מ"רד מדיקל בע-אל

2,258מ"בפקס בע

1,694אסתר טכנולוגיות בעמ

1,000מ"תרום ישום טכנולוגיות בע

400מ"ביומטריקס בע
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סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

639,279כ"ח שערי צדק סה"בי

28,000מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בעהמשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

14,520נוברטיס

14,400מ"ביוטיס בע

8,800רוש פרמצבטיקה ישראל

8,000באייר ישראל

7,564מעבדות רפא

5,543סאנופי אוונטיס

4,200פרינג פרמצויטיקלס

3,520מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

94,547כ"המשפחה הקדושה סה-ח האיטלקי"ביה

1,041,600י"קרן רשבית החולים הצרפתי נצרת

40,000מ"חברת דלק לישראל בע-הגליל

30,000מועדון משפחת הבשורה

8,800מטרנה תעשיות שותפות

7,200מועדון רוטרי בנימינה

6,800מ"שני טל שווק בע

5,000לב הגליל

4,625טבע

3,954כלל ביטוח

3,000מ"מדטכניקה בע

1,150,979כ"בית החולים הצרפתי נצרת סה

289,300טבעהאוניברסיטה העברית בירושלים

150,000פייזר

60,000רוש פרמצבטיקה ישראל

43,980אלפא ביו טכנולוגיות

36,438קלינטיקה

30,000אפריקס

25,000פארם-סופר

3M8,000ישראל 

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות

647,718כ"האוניברסיטה העברית בירושלים סה

SolidWorks Corporation47,500הטכניון

47,500כ"הטכניון סה

132,000רוש פרמצבטיקה ישראלמשרד הבריאות- המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

132,000כ"משרד הבריאות סה- המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

8,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בעהמרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

8,000כ"המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה סה

30,000טבעהעמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית

30,000כ"העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית סה

84,500מ"המכון לחקר העור בעהעמותה למען בית חולים מעייני הישועה

26,895קר'סי הלת-יי'ג

10,250מטרנה

4,000מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,800קרן שיבא

3,800.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3,800מ"טק או פארם ליברה בע

3,500קעסט

3,500י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

3,500מ"בפקס בע

3,000מדי פישר
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סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

2,800מ'עמוס גזית בעהעמותה למען בית חולים מעייני הישועה

2,500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,500סאנופי אוונטיס

2,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,000מ"פרמה קלינקל בע

1,737י מ ד סופט

Medifreeze Ltd1,670

1,575אי סי תרו

1,500אוטיק פארמה

1,500קוינטליס ישראל

1,500ביו קור מטיקס

1,500כצט

1,000מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

1,000סי פי אם

1,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

700מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

450אוניברסיטת חיפה

368המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

177,845כ"העמותה למען בית חולים מעייני הישועה סה

20,000מדטרוניקחוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

20,000כ"חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר סה

5,000רוש פרמצבטיקה ישראלידידי המרכז הרפואי סורוקה

2,400מ"צמל יעקובסון בע

1,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,200מעבדות רפא

600מ"מדאקויפ בע-גאמידה

10,700כ"ידידי המרכז הרפואי סורוקה סה

40,600סאנופי אוונטיסידידי מרכז רפואי רבין

12,000טבע

8,000מעבדות רפא

3,217מ"צמל יעקובסון בע

63,817כ"ידידי מרכז רפואי רבין סה

38,828מ"נובו נורדיסק בעמכבי שרותי בריאות

MSD33,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

30,406טבע

22,150רוש פרמצבטיקה ישראל

21,800.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

17,946קר'סי הלת-יי'ג

15,457איי. אבוט לבורטוריז אס

9,914סאנופי אוונטיס

9,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,170מ"אלי לילי בע

6,374מדיסון

6,061מרק סרונו

6,000פייזר

5,000מ"מיקרומרקט בע

3,500באייר ישראל

2,900מ"פארמהסוויס ישראל בע

2,500אלקסיון

2,300מעבדות רפא

2,000מ"אוניפארם בע
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סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

243,806כ"מכבי שרותי בריאות סה

3,000מ"אינווסט אימפקס בעמרכז לבריאות הנפש גהה

3,000כ"מרכז לבריאות הנפש גהה סה

48,460קר'סי הלת-יי'גמרכז רפואי אסף הרופא

27,370רוש פרמצבטיקה ישראל

15,365.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

14,141חוג הידידים אסף הרופא

13,602פרינג פרמצויטיקלס

11,426מדיסון

10,560אר קיור מדיקל

9,477טבע

7,799מעבדות רפא

7,795מרק סרונו

6,894מ"ביוטיס בע

6,679מדטרוניק

6,010מ"מדאקויפ בע-גאמידה

5,355מ"מגאפארם בע

3,500מטרנה

3,485סימנס ישראל

3,305מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,159באייר ישראל

3,119דקסון

3,108פייזר

3,063מ"נובו נורדיסק בע

2,589מ"מד בע-גטר ביו

2,489י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

2,322מ" בע1987אגנטק 

2,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

1,737(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

1,725תרו תעשיה רוקחית בעמ

1,684מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,340מ"צמל יעקובסון בע

1,274סאנופי אוונטיס

1,188מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

MSD1,105מרק שארפ ודוהם ישראל 

1,025מ"אלי לילי בע

929רקיט בנקיזר

A/S696קולופלסט 

633נוירוניקס

339(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

250מ"תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע

236,997כ"מרכז רפואי אסף הרופא סה

287,584קר'סי הלת-יי'גמרכז רפואי הדסה עין כרם

158,130.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

122,854מ"בע(2005)ניאופרם קיור

116,929טבע

110,998מדטרוניק

98,427רוש פרמצבטיקה ישראל

79,624מרק סרונו

77,528מדיסון

52,184מ"אלי לילי בע

7 - 24



31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

Israel Chemicals LTD50,000מרכז רפואי הדסה עין כרם

47,412סאנופי אוונטיס

41,991פסאט טכנולוגיות גב קרסול וכף.מ

39,926איי. אבוט לבורטוריז אס

33,632פייזר

33,100(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

32,379מ"נובו נורדיסק בע

30,964הכנסות- הדסית 

29,359מ"ביוטיס בע

28,981מ"סל קיור נוירוסאיינסס בע

26,480מ"קובידיאן ישראל בע

25,868באייר ישראל

23,390סימנס ישראל

23,365מ"לבנט טכנולוגיות בע

22,050י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

21,546מעבדות רפא

19,342מ"נזיים ישראל בע'ג

19,053מ"אילקס מדיקל בע

18,992מ"בפקס בע

17,975מ"דובר מיכשור רפואי בע

PPD GLOBAL LIMTED16,480

16,111מ"מדטכניקה בע

Medifreeze Ltd15,900

15,191(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

14,340מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

13,572מדטכניקה ארתופון

12,885מ"כאהר מדיקל בע

12,761מ"מזור טכנולוגיות ניתוחיות בע

12,496טרדיס גת

12,404מ"מ בע.א.ר.י.ס

12,294מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

11,715קוינטליס ישראל

10,874מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

MSD10,764מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,790מ"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

8,760מ"שני טל שווק בע

8,605מ"טרומבוטק בע

7,785מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

7,335מ"מדאקויפ בע-גאמידה

7,190מ"שטראוס גרופ בע

7,110לפידות מדיקל

5,355מטרנה תעשיות שותפות

4,951מ"פרמה קלינקל בע

4,900דקסל פארמה טכנולוגיות

4,726מ"דין דיאגנוסטיקה בע

4,650מ"צמל יעקובסון בע

4,377מ"ט בע.צ.כ

4,275מ"מד בע-גטר ביו

4,155מדיספק

3,916מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

3,468פרמהבסט נטי גולן
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סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

3,338מ" בע1987אגנטק מרכז רפואי הדסה עין כרם

3,132תרו תעשיה רוקחית בעמ

3,110מ"טריילס בע-קיו

3,059מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

3,000דקסון

3,000מ"יק בע'פארמלוג

3,000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

2,624ביומד פארמה

1,831מ"ויטלקר מדיקל בע

1,800מ"מדוק בע

1,350פרינג פרמצויטיקלס

760אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

2,008,202כ"מרכז רפואי הדסה עין כרם סה

297,343קר'סי הלת-יי'גמרכז רפואי כרמל

57,839רוש פרמצבטיקה ישראל

40,580מ"קובידיאן ישראל בע

38,687מדטרוניק

29,145מ"לבנט טכנולוגיות בע

27,928מעבדות רפא

21,444מ" בע1996ניאופרם ישראל 

20,178טבע

17,981מ"בפקס בע

13,107סאנופי אוונטיס

10,487(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,091טרדיס גת

9,900מ"ביוטיס בע

9,631מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

9,513מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,700מ"צמל יעקובסון בע

8,325איי. אבוט לבורטוריז אס

7,204י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

6,453מ"מדטכניקה בע

5,724(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,701נוברטיס

5,700מדיסון

5,316מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,272מ"מד בע-גטר ביו

5,000מ"נובו נורדיסק בע

4,518מ"מגאפארם בע

4,000פרינג פרמצויטיקלס

3,184פייזר

3,000מ"סלע מדיקל בע

2,740מ"שני טל שווק בע

2,720קוינטליס ישראל

2,666מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

2,630באייר ישראל

2,600מ"מל מפעלות רפואיים בע

2,450מטרנה תעשיות שותפות

1,949מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

1,939מרק סרונו

1,800מ"מדוק בע
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כ"סהתורםנתרם

1,000מ"ברסלויער בעמרכז רפואי כרמל

714,445כ"מרכז רפואי כרמל סה

34,095"ידיד בלב ונפש" עמותת מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

2,030סאנופי אוונטיס

1,500ההסתרות הרפואית בישראל

37,625כ"מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון סה

195,743קר'סי הלת-יי'גמרכז רפואי סורוקה

58,293מ" בע1996ניאופרם ישראל 

50,585.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

46,202סאנופי אוונטיס

40,285רוש פרמצבטיקה ישראל

34,721מדיסון

24,115מ"ביוטיס בע

21,375איי. אבוט לבורטוריז אס

19,442מ"לבנט טכנולוגיות בע

18,969מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

MSD17,997מרק שארפ ודוהם ישראל 

14,175טבע

13,643מרק סרונו

13,053י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

11,433(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

11,000עיבוד אותות ביולוגים. פי.אס.גי

10,963(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

9,382מדטרוניק

9,211מ"אלי לילי בע

9,172באייר ישראל

8,200מעבדות רפא

7,594פייזר

7,405מ"קובידיאן ישראל בע

6,531פרינג פרמצויטיקלס

6,000מ"מדטכניקה בע

5,857מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

5,539מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

5,332מ"צמל יעקובסון בע

4,975מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

4,686מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

4,085מ"דיאמד ישראל בע

4,000מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

PPD GLOBAL LIMTED3,927

3,854מ"נובו נורדיסק בע

3,224מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

3,166מ"מדיליין בע

2,952מ"סרפנטיין בע

2,807מ"ל מדיקייר בע.מ.צ

2,683מ"מ בע.א.ר.י.ס

2,619לפידות מדיקל

2,500מ"ברסלויער בע

2,500מ"טרייטק ביומד בע

2,379מ"בפקס בע

2,225מ" בע1987אגנטק 

1,925מ"מגאפארם בע
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כ"סהתורםנתרם

1,656טרדיס גתמרכז רפואי סורוקה

1,513מ"מד בע-גטר ביו

1,500מ"סיסטמציק בע

1,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

777מטרנה תעשיות שותפות

600מ"מדאקויפ בע-גאמידה

744,270כ"מרכז רפואי סורוקה סה

55,910קר'סי הלת-יי'גמרכז רפואי קפלן

45,997.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

45,097מ"ביוטיס בע

MSD30,477מרק שארפ ודוהם ישראל 

30,132מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

21,824סאנופי אוונטיס

20,720איי. אבוט לבורטוריז אס

20,605טבע

17,233מ"לבנט טכנולוגיות בע

14,746מדיסון

14,586מ"קובידיאן ישראל בע

13,047מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

11,616מ" בע1996ניאופרם ישראל 

11,194מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

11,173מרק סרונו

7,635באייר ישראל

6,262מעבדות רפא

4,950מ"צמל יעקובסון בע

4,509מ"בפקס בע

4,443פייזר

2,862מ"נובו נורדיסק בע

2,743לפידות מדיקל

2,500מ"מגאפארם בע

2,177מ"אינווסט אימפקס בע

1,398מ"דובר מיכשור רפואי בע

403,836כ"מרכז רפואי קפלן סה

270,367קר'סי הלת-יי'גמרכז רפואי רבין

189,354רוש פרמצבטיקה ישראל

187,342.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

151,897מ" בע1996ניאופרם ישראל 

112,943טבע

82,302סאנופי אוונטיס

80,004מדיסון

67,877באייר ישראל

56,780מרק סרונו

52,675מעבדות רפא

51,087(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

42,502מ"ביוטיס בע

42,346מדטרוניק

39,621מ"קובידיאן ישראל בע

35,214מ"לבנט טכנולוגיות בע

33,369איי. אבוט לבורטוריז אס

30,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

27,898מ"מדאקויפ בע-גאמידה
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כ"סהתורםנתרם

23,078מ"מדטכניקה בעמרכז רפואי רבין

22,528פרינג פרמצויטיקלס

20,560מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

20,093י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

18,329מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

16,649מ"צמל יעקובסון בע

12,620לפידות מדיקל

12,419מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

12,232(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

11,922מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

11,843מ"נובו נורדיסק בע

10,720מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

9,145מ"נזיים ישראל בע'ג

8,475טעם טבע אלטמן שותפות כללית

8,332טרדיס גת

7,503פייזר

7,364מ בנאמנות עבור פרמס"חשבוניה בע

5,580מ"מגאפארם בע

5,573מ"אינווסט אימפקס בע

MSD5,174מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,000מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

5,000מ"אביק מעבדות ביולוגיות טבע בע

4,324מ"בפקס בע

4,192מ"פילטל פרמצביטקל בע

4,041מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4,000טיפול בחומרים רדיואקטיבי.-טי.אמ.אר

4,000מ"טכנולוגיות רפואה וספורט בע-אפוס

4,000מ"אס בע.וי.י'ג.אמ

3,985מ"מד בע-גטר ביו

3,342מ"גיל מדיקל בע.י

3,300מ"דקסל בע

2,990מ"פאיון מדיקל בע

2,959מ"ביומטריקס בע

2,750מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2,679מ"אלי לילי ישראל בע

2,500מ"קריו סל ישראל בע

2,500מ" בע1986ציוד רפואי -אבנט

2,100מ"מדוק בע

2,000מ"נציגויות לתעשיה ורפואה בע- לביא

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

2,000מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

1,696שפיר טכנולוגיות

1,000מ"ינג בע'איזוטופיה מולקיולר אימג

1,876,075כ"מרכז רפואי רבין סה

534,800מ"פרומדיקו בעעמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

253,000מדטרוניק

100,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

64,089מרק סרונו

32,320רוש פרמצבטיקה ישראל

21,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,000מ"ביופרמקס גרופ בע
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כ"סהתורםנתרם

7,500מ"בריאות אחזקות בע. ק.פ.אעמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

7,500פרינג פרמצויטיקלס

4,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,400מ"נאוטק מכשור רפואי בע

1,750מ"נציגויות לתעשיה ורפואה בע- לביא

1,038,359כ"עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב סה

101,976מדטרוניקעמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

36,000מ"אורבוטק בע

35,400מ" בע1996ניאופרם ישראל 

MSD20,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

10,960רוש פרמצבטיקה ישראל

10,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,200נוברטיס

3,000מ"מדינגו בע' חב

2,500מ"לבנט טכנולוגיות בע

1,000מ"מד פארמה בע-ביו

1,000מ"מגאפארם בע

800תרופארם

800מ"ביומטריקס בע

800כלל מדעי החיים

800מ"מד בע-גטר ביו

800מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

800מרק סרונו

500מ"חגי מכשור רפואי וסיעודי בע

500מדיפלסט ישראל

250מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

231,586כ"עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן סה

92,853נוברטיסעמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

92,853כ"עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות סה

500,000וראיטי ישראלעמותת שוחרי המרכז הרפואי ברזילי

100,000מ"שטראוס גרופ בע

50,000עירית אשקלון

10,000בנק יהב

5,000ד עמרם מליץ"עו

5,000מ הרצליה"נכסי ארקין בע

3,900תל אביב- וינדר 

2,500בנק דיסקונט

676,400כ"עמותת שוחרי המרכז הרפואי ברזילי סה

225,200רוש פרמצבטיקה ישראלקופת חולים לאומית

203,800מ"נובו נורדיסק בע

MSD156,900מרק שארפ ודוהם ישראל 

118,700קר'סי הלת-יי'ג

89,500מ"אלי לילי בע

83,500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

80,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

75,300פייזר

67,400מעבדות רפא

61,267טבע

51,900מ"לונדבק ישראל בע

46,950סאנופי אוונטיס

39,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 
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כ"סהתורםנתרם

32,700מ"דקסל בעקופת חולים לאומית

32,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

30,000(NCH)נוברטיס 

28,000מדיסון

27,000רקיט בנקיזר

20,000פרינג פרמצויטיקלס

20,000מ"ביוטיס בע

19,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

18,000(כולל הדס)פלוריש 

15,350מ"דין דיאגנוסטיקה בע

15,000ל"שח

11,250מדטרוניק

11,000מ"יק בע'פארמלוג

10,000מרק סרונו

10,000סולגאר

9,000קלינטיקה

9,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

6,500באייר ישראל

6,000סם און

6,000מ"ט בע.צ.כ

6,000ארומה לייף

5,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,000טטרהפארם

5,000מ"מקרוקיור בע

4,400טעם טבע אלטמן שותפות כללית

4,000איה נטורל

3,500דקסון

CWT2,600

2,500דיטקס

2,250ביומד פארמה

2,067קומן סנס

2,067סיקיור

2,000מורז

2,000כמיטק

1,300מ"קובידיאן ישראל בע

1,000קבוצת עמל

900תרו אינטרנשיונל

650מ"מד פארמה בע-ביו

500מ"מגאפארם בע

500מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

1,688,951כ"קופת חולים לאומית סה

55,000פייזרקופת חולים מאוחדת

2,000סאנופי אוונטיס

1,000טבע

58,000כ"קופת חולים מאוחדת סה

474,646קר'סי הלת-יי'גר איכילוב"קמ

156,168.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

124,265מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

120,190רוש פרמצבטיקה ישראל

69,171מדטרוניק

63,025מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א
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31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

58,879מדיסוןר איכילוב"קמ

55,680מ"מדינול ישראל בע

52,943מרק סרונו

42,229(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

41,346סאנופי אוונטיס

36,302מ" בע1996ניאופרם ישראל 

35,997מעבדות רפא

35,890מ"לבנט טכנולוגיות בע

34,926טבע

32,168באייר ישראל

MSD30,731מרק שארפ ודוהם ישראל 

29,523טרדיס גת

25,721מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

25,215מ"קובידיאן ישראל בע

22,498מ"ביוטיס בע

22,402פייזר

20,950מ"צמל יעקובסון בע

18,374מ"מגאפארם בע

18,137מ"נובו נורדיסק בע

14,013מ'עמוס גזית בע

12,868פרינג פרמצויטיקלס

12,296י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

11,537מ"אלי לילי בע

10,730מ"אקטיביוז בע

10,333מ"בע (1983)פרמהבסט 

9,573מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

8,008תרו תעשיה רוקחית בעמ

6,736מ"אילקס מדיקל בע

6,297מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

6,207מ"ינג בע'גיוון אימג

6,170מ"בפקס בע

6,000יעד אורטופדיה מתקדמת

5,894שרותי בריאות כללית

5,511מ"מד בע-גטר ביו

5,225מ"מדטכניקה בע

5,176מ"מדוק בע

5,000מטרנה

4,349ניקס מדיקל ישראל ב'מדג

4,283מ"מ בע.א.ר.י.ס

3,825קוינטליס ישראל

3,743מ"אינווסט אימפקס בע

3,180מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,400(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

2,157מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,150מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

2,087מ" בע1987אגנטק 

2,047מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

2,000דקסל פארמה טכנולוגיות

2,000להב שמואל

2,000אפוס מדיקל ישראל בעמ
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31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

1,714מ"נזיים ישראל בע'גר איכילוב"קמ

1,835,885כ"ר איכילוב סה"קמ

120,203קר'סי הלת-יי'גר בני ציון"קמ

27,737מ" בע1996ניאופרם ישראל 

22,741איי. אבוט לבורטוריז אס

22,245מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

21,178.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

17,881מדטרוניק

17,592מ"קובידיאן ישראל בע

17,014מ"ספקטרום דיינמיקס ישראל בע

14,201מרק סרונו

11,001מ"אורודיון מדיקל בע

9,052מ"אלי לילי בע

9,000רוש פרמצבטיקה ישראל

8,050מ"ביוטיס בע

7,500מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

6,542סאנופי אוונטיס

6,072(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,409מ"נובו נורדיסק בע

4,490מ"מדוק בע

4,448מדיסון

3,600פרינג פרמצויטיקלס

3,575מ"מל מפעלות רפואיים בע

3,381באייר ישראל

2,850מ"מדטכניקה בע

2,805מ"ט בע.צ.כ

368,567כ"ר בני ציון סה"קמ

1,504,800(עמותת רעות )דותן בועז וורדהר הלל יפה"קמ

450,000ל.ע.י

423,397ל"קרן כץ אווה ויוסף ז

405,420וראיטי ישראל

120,000ש סימה לאור"הקרן ע

77,176מ"קרן אנאיס ובני שטינמץ בע

60,000קרן מגי

40,000קרן פלינור

30,000קרן אהרון גוטוירט

15,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,000מ"גלובל מדיקל סרויסיס בע

10,000האולפנים המאוחדים הרצליה/ אלירז שדה

8,000סאנופי אוונטיס

7,098מרק סרונו

5,000מי חדרה

4,000ישראכרט

3,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

3,000מ"אלי לילי בע

2,915מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,550הסתדרות המורים

2,500מועדון רוטרי בנימינה

3,183,856כ"ר הלל יפה סה"קמ

89,592קר'סי הלת-יי'גר וולפסון"קמ

41,045טבע
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31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

40,440סאנופי אוונטיסר וולפסון"קמ

38,230מ"קובידיאן ישראל בע

34,024מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

32,908רוש פרמצבטיקה ישראל

27,887.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

27,588איי. אבוט לבורטוריז אס

19,028מ"מדטכניקה בע

18,426מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

17,803מ"מד בע-גטר ביו

16,893מרק סרונו

13,200מ"שני טל שווק בע

12,685מ"בפקס בע

12,486מדיסון

9,552מעבדות רפא

9,248מ"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

9,248מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

9,223מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,281מ"אלי לילי בע

8,083מדטרוניק

6,247מ"נובו נורדיסק בע

5,485מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

5,000לפידות מדיקל

4,977באייר ישראל

4,652מ"מגאפארם בע

4,385מ"פארמהסוויס ישראל בע

4,076י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

3,848(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,555פרמהבסט נטי גולן

3,500מ"דין דיאגנוסטיקה בע

3,387פרינג פרמצויטיקלס

3,000טרדיס גת

2,954מ"מדיליין בע

2,816מ"גיל מדיקל בע.י

2,648מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

556,400כ"ר וולפסון סה"קמ

508,735קוינטליס ישראלר פוריה"קמ

PPD GLOBAL LIMTED402,784

190,382מ"פרמה קלינקל בע

177,011קר'סי הלת-יי'ג

140,500מטרנה תעשיות שותפות

63,565מדטרוניק

58,304מרק סרונו

25,215רוש פרמצבטיקה ישראל

25,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

16,282.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

16,100מ"נובו נורדיסק בע

10,750דקסון

10,000מ"בפקס בע

7,500קורטקס תעשיות שתלים דנטליים

6,725מדיסון

6,507מ"לבנט טכנולוגיות בע
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31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

5,864מ"צמל יעקובסון בער פוריה"קמ

MSD4,170מרק שארפ ודוהם ישראל 

4,000מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

2,500מ"מגאפארם בע

2,046פרמהבסט נטי גולן

750מ"ביורסט בע

1,684,690כ"ר פוריה סה"קמ

99,058קר'סי הלת-יי'גר רבקה זיו"קמ

50,000קרן אהרון גוטוירט

39,326.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

18,447רוש פרמצבטיקה ישראל

13,669מ" בע1996ניאופרם ישראל 

12,346סאנופי אוונטיס

8,662מדיסון

7,475מ"אילקס מדיקל בע

7,000פרינג פרמצויטיקלס

5,673מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,317טבע

5,000מ"ביוטיס בע

4,546מרק סרונו

3,361מ"צמל יעקובסון בע

3,057פ"מועצה מקומית ר

2,930מ"מדוק בע

2,889מ"שיווק כל מלניום בע.ש

2,798מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

MSD2,750מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,500מ"מגאפארם בע

2,253מ"אלי לילי בע

1,500באייר ישראל

300,557כ"ר רבקה זיו סה"קמ

450,000מקדונלדם"ר רמב"קמ

311,781קר'סי הלת-יי'ג

185,000אס טכנולוגיות.איי.אמ

181,093רוש פרמצבטיקה ישראל

145,655מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

122,907מדיספק

108,667.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

87,366מ"קובידיאן ישראל בע

80,000(ישראל)ארגו קורל מריטיים 

75,122מדיסון

67,126מ" בע1996ניאופרם ישראל 

54,749מ"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

54,080מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

53,764טבע

52,260סאנופי אוונטיס

46,037מעבדות רפא

44,144מ"לבנט טכנולוגיות בע

41,800מ"ביוטיס בע

40,713מדטרוניק

35,327מ"אלי לילי בע

35,130קיורטק
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31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

33,300מרק סרונום"ר רמב"קמ

28,898מ"נובו נורדיסק בע

27,398פרוטליקס

20,390מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

20,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

18,996מ"סלע מדיקל בע

18,954פייזר

18,395מ"בפקס בע

16,988מ"מגאפארם בע

15,166מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

15,000מ"מטי ציוד רפואי בע

15,000סוכנויות.א.ב.ח

14,120באייר ישראל

MSD14,072מרק שארפ ודוהם ישראל 

13,022מ"אינווסט אימפקס בע

13,000דקסון

12,950פורום מדיה

12,000כרמלסוניקס

11,961חברת איזי גלייד

11,616(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,500מדיקל הייטק מסחר

10,191מ"נזיים ישראל בע'ג

10,000י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

9,879מ"דין דיאגנוסטיקה בע

9,704מ"שני טל שווק בע

9,478קוינטליס ישראל

9,450מ"מד בע-גטר ביו

9,298אלקוברה

7,500פרינג פרמצויטיקלס

7,269אורסן טכנולוגיות

6,936פרמהבסט יבוא

6,842מ"ט בע.צ.כ

6,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

5,985מ"אורודיון מדיקל בע

5,952מדוגר מכשור רפואי

5,869קרדיוגארד

5,736סימנס ישראל

5,638מ"אילקס מדיקל בע

5,500פרולוג יזמות ושיווק

5,371מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

5,290מ"בע(2005)ניאופרם קיור

4,977מ"מדוק בע

PPD GLOBAL LIMTED4,790

4,779טרדיס גת

4,250מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,829טי טכנולגיות.אם.סי

3,824מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

A/S3,822קולופלסט 

3,704מדיסים

3,700סטרייד אורטופדיה

3,520מ" בע1987אגנטק 
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31/05/2012  מפורט לפי נתרם2011דוח תרומות לשנת 

סך התרומות

כ"סהתורםנתרם

3,393מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחרם"ר רמב"קמ

3,218ביולין

3,000מ"רניום בע

3,000חברת ביוטסט

3,000מ"זוטל בע

3,000מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

3,000אנקו דיאגנוסטיקה

3,000מ"אחים איזנברג בע

3,000מ"טק או פארם ליברה בע

3,000טיטלבוים מרכז לאורטופדיה מודרנית.י

2,890מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,750מוניטור שירותי רפואה

2,500מ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

2,194תרופארם

2,169לפידות מדיקל

1,755תרו תעשיה רוקחית בעמ

1,475טעם טבע אלטמן שותפות כללית

1,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,870,874כ"ם סה"ר רמב"קמ

253,672קר'סי הלת-יי'גר תל השומר"קמ

232,521רוש פרמצבטיקה ישראל

195,353.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

151,209מ" בע1996ניאופרם ישראל 

102,088מ"ביוטיס בע

91,937מרק סרונו

91,129מדיסון

83,445מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

80,283באייר ישראל

79,819מדטרוניק

54,702פייזר

46,763סאנופי אוונטיס

41,430מ"מדאקויפ בע-גאמידה

39,343מ"אלי לילי בע

38,640מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

36,490מ"מגאפארם בע

28,338טבע

27,585מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

27,236מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

27,159(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

26,564מ"נובו נורדיסק בע

24,654(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

21,763מ"סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

20,669י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

19,531מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

19,488מ"בע(1979)יוניתורס-דיזנהויז

MSD17,286מרק שארפ ודוהם ישראל 

16,636מ"צמל יעקובסון בע

16,482דיאסורין בעמ

15,229טרדיס גת

14,760מ"דובר מיכשור רפואי בע

14,082מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי
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13,681פרינג פרמצויטיקלסר תל השומר"קמ

13,000מ"בריסטול מאיירס בע

11,147מ"בפקס בע

11,042מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

A/S11,012קולופלסט 

10,427מ"קובידיאן ישראל בע

9,857מ"לבנט טכנולוגיות בע

9,218מ"אס בע.וי.י'ג.אמ

8,692מ"מעבדות חי בע

8,307מ"סלע מדיקל בע

8,000מעבדות רפא

7,958מ"מקרוקיור בע

6,991מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

6,583מ"טריילס בע-קיו

6,332מ"מ בע.א.ר.י.ס

6,000מ"כמיפל בע

5,995מ"פארמטופ בע

5,818מ"ביו פרו מדיקל בע

5,700מ"דקסל בע

5,496מ"מד בע-גטר ביו

5,445מ" בע1987אגנטק 

5,000מ"מל מפעלות רפואיים בע

5,000מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

4,994לפידות מדיקל

4,640מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

4,640מ"אחים איזנברג בע

4,475מ בנאמנות עבור פרמס"חשבוניה בע

4,448מ"אייקון מחקרים קליניים ישראל בע

4,444מ"יוקיור מדיקל בע

4,060מ"דניאל ביוטק בע

4,000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

4,000מ"מיקרומרקט בע

3,142מ"ביוספ בע

3,050מ"מדפורט בע

2,935מ"מד פארמה בע-ביו

2,831מ"מדיליין בע

2,570מ"נציגויות לתעשיה ורפואה בע- לביא

2,197,216כ"ר תל השומר סה"קמ

MSD45,000מרק שארפ ודוהם ישראל שירותי בריאות כללית

43,534סאנופי אוונטיס

42,449פייזר

30,690.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

14,538מ"נובו נורדיסק בע

13,305מ"אלי לילי בע

10,859קר'סי הלת-יי'ג

7,500רוש פרמצבטיקה ישראל

7,296מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,064פרינג פרמצויטיקלס

4,850מעבדות רפא

4,695איי. אבוט לבורטוריז אס

3,765מ"מקרוקיור בע
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3,282מדטרוניקשירותי בריאות כללית

3,000מ"עמל סיעודית בע

2,978(ישראל)ראד לבורטוריס -ביו

2,580מ"מגאפארם בע

2,550מ"פילטל פרמצביטקל בע

2,181מדיסון

2,000פישר משה

2,000מ"מדיקל לוגיסטיקס בע.ב

2,000ויטמד תעשיות

A/S2,000קולופלסט 

2,000מ"גאמאמד מוצרים רפואיים בע

2,000מ"בפקס בע

2,000מ" בע1987אגנטק 

1,500קיבוץ שדות ים

265,616כ"שירותי בריאות כללית סה

107,160מ"נובו נורדיסק בעשניידר

50,938.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

43,032פייזר

34,439מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

29,276מ"נזיים ישראל בע'ג

22,464מטרנה תעשיות שותפות

22,464מדיסון

21,850מעבדות רפא

18,633פרינג פרמצויטיקלס

17,059פרמהבסט נטי גולן

16,212איי. אבוט לבורטוריז אס

14,775מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

12,000רוש פרמצבטיקה ישראל

11,453קר'סי הלת-יי'ג

9,127מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,128סאנופי אוונטיס

7,606מ"בפקס בע

7,082טבע

7,050מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

6,000מ" בע1987אגנטק 

5,986הסתדרות מדיצינית הדסה

5,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2,915מ"שני טל שווק בע

2,100מ"מגאפארם בע

2,083מ"אנזימוטק בע

1,750מ"דין דיאגנוסטיקה בע

1,500מ"סנו מפעלי ברונוס בע

850מ"טק או פארם ליברה בע

700מ"טרייטק ביומד בע

200מ"רדיון חברה להנדסה בע

492,832כ"שניידר סה

7,424קר'סי הלת-יי'גח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

7,364רוש פרמצבטיקה ישראל

7,308סאנופי אוונטיס

6,798מעבדות רפא
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4,000ל"חברת שחח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

3,600פאלאס אמריקה חברה לדיור

36,494כ"ח איכילוב סה"תאגיד הבריאות ביה

78,317קר'סי הלת-יי'גח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

23,300רוש פרמצבטיקה ישראל

20,170טבע

20,000מ"דורוקום בע

14,936סאנופי אוונטיס

13,200מ"נובו נורדיסק בע

10,991מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

10,960מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

9,889מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

9,152מ" בע1996ניאופרם ישראל 

9,050מ"אלי לילי בע

8,278.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

8,076באייר ישראל

7,799ההסתרות הרפואית בישראל

5,975מדיסון

5,835(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,363מ"מדאקויפ בע-גאמידה

5,250י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

5,238איי. אבוט לבורטוריז אס

5,000דקסון

PPD GLOBAL LIMTED4,365

3,735מ"שיווק כל מלניום בע.ש

3,470מ"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

3,377פרמהבסט נטי גולן

3,078הקסקט יש בעמ

3,050מ"ט בע.צ.כ

3,029מ"צמל יעקובסון בע

2,184מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1,677מדטרוניק

600מ"טק או פארם ליברה בע

305,344כ"ח נהריה סה"תאגיד הבריאות ליד ביה

6,720סאנופי אוונטיסח פלימן"בי

6,720כ"ח פלימן סה"בי

608מאפית אריאלח שער מנשה"בי

595בראשית

203אלי גניש

143מאפית אגמי

20משתלת חסקלברג

1,567כ"ח שער מנשה סה"בי

48,143מרק סרונוחוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

37,177מדיסון

10,700טרדיס גת

10,260מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

10,000מ"המכון לחקר העור בע

5,000מ"תמר שיווק בע

3,100תרו תעשיה רוקחית בעמ

2,000לפידות מדיקל

800מ"פילטל פרמצביטקל בע
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750מ"טרייטק ביומד בעחוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

127,930כ"חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא סה

10,000מ"מ בע.א.ר.י.סמרכז לבריאות הנפש טירת כרמל

10,000כ"מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל סה

36,741,777סכום כולל
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