
 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

סכום של סכום התרומה

כ"סהשם התורםשם הנתרם

3290מ"אבוט מעבדות רפואיות בעח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

7354.57באייר ישראל

3624.03(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

9462.46טבע

7862.71.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

31593.77כ"ח שמואל הרופא סה"אגודת ידידים בי

3000איי. אבוט לבורטוריז אסאביב-אוניברסיטת תל

30000מ"אברהם פרץ השקעות בע

1500מ"אילון הנדסה מערכות שקילה תעשיתיות בע

165000אלפא ביו טכנולוגיות

3754מ"אנזימוטק בע

11000אפרים מריניאנסקי

54000 בעמ1952דיזנגוף חברה לסחר 

5000מ"דנטלון חברה בע

6500מ"מדיקל מדיה בע. ש.י

100000מ"מימי סלע החזקות בע

38210מרק סרונו

48900מ"פרמה קלינקל בע

36000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

502864כ"אביב סה-אוניברסיטת תל

7000מ"אבוט מעבדות רפואיות בעח איכילוב"בי

2500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7000קר'סי הלת-יי'ג

3500ל"חברת שח

4000מ"חיבוק וחיוך בע

7000מעבדות רפא

MSD7000מרק שארפ ודוהם ישראל 

7000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

14542סאנופי אוונטיס

4000פאלאס אמריקה חברה לדיור

7000רוש פרמצבטיקה ישראל

70542כ"ח איכילוב סה"בי

3000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בעכפר שאול- ח איתנים "בי

5000בנק יהב

2000מ"לונדבק ישראל בע

10000כ"כפר שאול סה- ח איתנים "בי

10107מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אעפולה– ח העמק "בי

8390מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3000מ"אלי לילי בע

4567מ"אנגיו סנטר ישראלי בע

8417באייר ישראל

2742מ"ביוטיס בע

8613מ"בפקס בע

14996מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

118911קר'סי הלת-יי'ג

2283מ"גודוביץ בר פתרונות אורתופדיים 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 
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17 מתוך 1עמוד 
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

12447(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

44420טבע

7874טרדיס גת

2000לפידות מדיקל

3867מדוגר מכשור רפואי

8160מדטרוניק

21155מדיסון

4785מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

12000מעבדות רפא

MSD19466מרק שארפ ודוהם ישראל 

21022מ"נובו נורדיסק בע

126853.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

24310מ" בע1996ניאופרם ישראל 

27847סאנופי אוונטיס

22613מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

1500מ'עמוס גזית בע

12360פייזר

4049מ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

5500פרינג פרמצויטיקלס

3984פרמהבסט נטי גולן

18325מ"צמל יעקובסון בע

20802מ"קובידיאן ישראל בע

3442מ"קוינטיילס ישראל בע

21436רוש פרמצבטיקה ישראל

1858תרופארם

634101כ"עפולה סה– ח העמק "בי

3847מ"בפקס בעח יוספטל"בי

3M1500ישראל 

MSD5400מרק שארפ ודוהם ישראל 

3800מ'עמוס גזית בע

14547כ"ח יוספטל סה"בי

18991איי. אבוט לבורטוריז אסח לניאדו"בי

2886מ"אינווסט אימפקס בע

4632באייר ישראל

23256קר'סי הלת-יי'ג

17550(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5319מדטרוניק

6781מדיסון

9831מ"נובו נורדיסק בע

21590.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6148מ" בע1996ניאופרם ישראל 

9450סאנופי אוונטיס

3715פייזר

4500פרינג פרמצויטיקלס

18500רוש פרמצבטיקה ישראל

153149כ"ח לניאדו סה"בי

19431מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אח מאיר"בי

2000איי. אבוט לבורטוריז אס

14884מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4268מ"איי אופטימה בע

7794מ"אילקס מדיקל בע

2013מ"אינווסט אימפקס בע

4468מ"אלגוטק מערכות בע

3000מ"אסנט מדיקל ישראל בע

13846באייר ישראל

6369מ"ביוטיס בע

880מ"ברסלויער בע

111151קר'סי הלת-יי'ג

6568מ"נזיים ישראל בע'ג

10454(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7702דיאסורין בעמ

3000מ"דנאל ציוד ומכשור רפואי בע

5482הקסקט יש בעמ

17 מתוך 2עמוד 
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

26494טבע

4000טרדיס גת

3698לפידות מדיקל

1500מ"מדטכניקה בע

3529מדטרוניק

5500מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

2575מ"מדיליין בע

30628מדיסון

6529מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

6224מרק סרונו

MSD15032מרק שארפ ודוהם ישראל 

19499מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

17490מ"נובו נורדיסק בע

43688.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

24160מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6374מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

14158סאנופי אוונטיס

12712פייזר

2434מ"פילטל פרמצביטקל בע

7987פרינג פרמצויטיקלס

14043מ"צמל יעקובסון בע

35155מ"קובידיאן ישראל בע

5209מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

57773רוש פרמצבטיקה ישראל

3486י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

1000אגודה שיתופית חקלאית בע- ר געש .ש.ת

594187כ"ח מאיר סה"בי

14400הלב הכחולח שער מנשה"בי

14400כ"ח שער מנשה סה"בי

8326מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אח שערי צדק"בי

14175מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2420מ"רד מדיקל בע-אל

7759מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

11321באייר ישראל

58682קר'סי הלת-יי'ג

4342מ"נזיים ישראל בע'ג

26230(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8571דיאסורין בעמ

15000דקסון

13270חברת ביוטסט

24387טבע

10450טרדיס גת

7350מ"גיל מדיקל בע.י

4292מ"לבנט טכנולוגיות בע

11449לפידות מדיקל

1862מ"מגאפארם בע

12025מ"מדטכניקה בע

5332מדטרוניק

30491מרק סרונו

MSD2816מרק שארפ ודוהם ישראל 

48000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

18469מ"ניאופרם השקעות בע

3979סימנס ישראל

9235מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

8000פרינג פרמצויטיקלס

17281מ"קובידיאן ישראל בע

29670רוש פרמצבטיקה ישראל

3432י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

418616כ"ח שערי צדק סה"בי

14000מ"בתי מרקחת צליק פארם בעהאוניברסיטה העברית בירושלים

2500דקסל פארמה טכנולוגיות

6000הכנסות- הדסית 

707325טבע

17 מתוך 3עמוד 
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

25000פארם-סופרהאוניברסיטה העברית בירושלים

300000פייזר

1054825כ"האוניברסיטה העברית בירושלים סה

10000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בעחוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

3000מ"ברסלויער בע

3000מ"דובר מיכשור רפואי בע

33184מ"לבנט טכנולוגיות בע

69580מדיסון

22650מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

50000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5200פארם-סופר

196614כ"חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר סה

1800מ"אבוט מעבדות רפואיות בעידידי המרכז הרפואי סורוקה

3000מ"אלי לילי בע

3000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

1500מ"חגי מכשור רפואי וסיעודי בע

4000מ"טוטנאור בע

1200מדיסון

3900מ"נובו נורדיסק בע

1200סאנופי אוונטיס

1800מ'עמוס גזית בע

1500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

22900כ"ידידי המרכז הרפואי סורוקה סה

8315מ"אבוט מעבדות רפואיות בעמכבי שרותי בריאות

12500מ"אלי לילי בע

3000באייר ישראל

46700קר'סי הלת-יי'ג

5345מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

1200דקסל פארמה

1000טבע

10000מ"ט בע.צ.כ

4467מ"מדיליין בע

16559מכבי קאר

3000מרפאות צבר שירותי בריאות

6111מרק סרונו

MSD66300מרק שארפ ודוהם ישראל 

7000מ"נובו נורדיסק בע

39457.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

2450מ"בע(2005)ניאופרם קיור

2000מ"מדיקוויפ בע. י.ע

16000פייזר

2000מ"קלינטיקה בי

14042רוש פרמצבטיקה ישראל

267446כ"מכבי שרותי בריאות סה

1270מ"אלי לילי בעמרכז לבריאות הנפש גהה

6000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

21000מ"ביוטיס בע

5533קר'סי הלת-יי'ג

3000מ"לונדבק ישראל בע

36803כ"מרכז לבריאות הנפש גהה סה

11620מ"אבוט מעבדות רפואיות בעמרכז רפואי אסף הרופא

14992מ"אלי לילי בע

11179אר קיור מדיקל

13739באייר ישראל

8000מ"ביוטיס בע

165135קר'סי הלת-יי'ג

11815מ"מדאקויפ בע-גאמידה

13885(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8144מ"דובר מיכשור רפואי בע

587דקסון

3939דקסל פארמה טכנולוגיות

38979חוג הידידים אסף הרופא

16589טבע

17 מתוך 4עמוד 
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

1990מ"מגאפארם בעמרכז רפואי אסף הרופא

45264מדטרוניק

3107מ"מדיליין בע

36166מדיסון

21625מרק סרונו

MSD15158מרק שארפ ודוהם ישראל 

9648מ"נובו נורדיסק בע

53823.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

1946מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3711מ"בע- ניקסט

3154מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

4026סאנופי אוונטיס

56587סימנס ישראל

12474פייזר

17716מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

6250פרינג פרמצויטיקלס

6041מ"צמל יעקובסון בע

4232מ"קוינטיילס ישראל בע

24090רוש פרמצבטיקה ישראל

7982רקיט בנקיזר

12713י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

666306כ"מרכז רפואי אסף הרופא סה

Israel Chemicals LTD50000מרכז רפואי הדסה עין כרם

Medifreeze Ltd19890

15767מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

26039איי. אבוט לבורטוריז אס

69584מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2093מ" בע1987אגנטק 

120000מ"אודיאן השקעות בע

20000מ"אופציות טכנולוגיות בע

2362 מ"בע מדיקל אוריאל

5000מ"אורתו ספייס בע

18000מ"ובניו בע. די.בי.אי

2710מ"אינווסט אימפקס בע

5892אינומדיקה טכנולוגיות רפואיות מתקדמו

6840מ"בע די.אמ אינספייר

82481מ"אלי לילי ישראל בע

12000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5634אפוס מדיקל ישראל בעמ

9863מ"אקטיביוז בע

78000מ"לוי בע. ה.ב

8218באייר ישראל

5500מ"מד פארמה בע-ביו

14776מ"ביוטיס בע

9281מ"בפקס בע

14996מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

10842מ"בריסטול מאיירס בע

3924מ"ברסלויער בע

322636קר'סי הלת-יי'ג

14158מ"נזיים ישראל בע'ג

22752מ"מדאקויפ בע-גאמידה

5020מ"מד בע-גטר ביו

120159(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7311מ"דובר מיכשור רפואי בע

5465מ"בע(1979)יוניתורס-דיזנהויז

2094     מ"בע 1999 ותערוכות כנסים .כ דן

7610דקסון

3772מ"דקסל בע

2535דקסל פארמה טכנולוגיות

11053הכנסות- הדסית 

642500שירותי רפואה ומכונים- הכליה

30000אגודה שיתופית- הלוואה וחסכון ירושלים

9000מ"זיבאק פרויקטים וחשמל בע

17 מתוך 5עמוד 
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

69022טבע

21932טרדיס גת

5623מ"טרומבוטק בע

3504מ"בע מזון ישראל יוניליוור

3315מ"כאהר מדיקל בע

18000מ"כל פרופיל בע

3575מ"נציגויות לתעשיה ורפואה בע- לביא

69903מ"לבנט טכנולוגיות בע

36000מ"לוטן השקעות ופרויקטים בע

50000מ"ליבנה צפוני בע

6459מ"לילית קוסמטיקה בע

15165 מ"בע 1 וואן ליעם

5000מ"לירן יזום והשקעות בניה בע

5439מ"לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע

53631פסאט טכנולוגיות גב קרסול וכף.מ

1990מ"מגאפארם בע

12000מ"מגדל חברה לביטוח בע

1744מ"מד פייס ישראל בע

5897מדוגר מכשור רפואי

3566מדטכניקה ארתופון

148436מדטרוניק

4207מ"מדיליין בע

80147מדיסון

16820מדיספק

37375מדיקל קומפרישין סיסטם

27835מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

33174מ"מזור טכנולוגיות ניתוחיות בע

1400000מטרנה

7500מעבדות רפא

11750מפעלי אלומניום- מצפא

1200 (ר"ע) לשלום פרס מרכז

55410מרק סרונו

MSD44016מרק שארפ ודוהם ישראל 

3358(ר"ע)משקיעים בקהילה -מתן

3032נאופארם ציוד רפואי

15988מ"נובו נורדיסק בע

259396.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5055 מ"בע נוירודרם

40804מ" בע1996ניאופרם ישראל 

14019מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2121מ"בע(2005)ניאופרם קיור

15100מ"מ בע.א.ר.י.ס

57561סאנופי אוונטיס

191972מ"סודהסטרים תעשיות בע

4332 מ"בע די בי סיגמא

5251סימנס ישראל

8138מ'עמוס גזית בע

10000מ"רס פרטנרס בע'פיטנגו ונצ

66476פייזר

12118 מ"בע פרוטאב

40000מ"פרויקט ניצני מבשרת בע

28615פרינג פרמצויטיקלס

11250מ"פלסט ניקוב יצור ושיווק בע-פרס

8605מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

5355מ"צמל יעקובסון בע

26400מ"קובידיאן ישראל בע

5000למען הקהילה. בי. די.קרן אי

119408רוש פרמצבטיקה ישראל

10000מ"ריסלי יבוא יצוא ושווק בע

137מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

11498מ"שני טל שווק בע

38900י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

22500מ"שרמר תעשיות אלומניום בע

17 מתוך 6עמוד 



 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

כ"סהשם התורםשם הנתרם

5127781כ"מרכז רפואי הדסה עין כרם סה

7900מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אמרכז רפואי כרמל

30960מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

19565באייר ישראל

2120מ"בפקס בע

7498מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

260804קר'סי הלת-יי'ג

2500מ"נזיים ישראל בע'ג

19500מ"מדאקויפ בע-גאמידה

17192(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

35964טבע

2140כמיטק

37530מ"לבנט טכנולוגיות בע

5000לפידות מדיקל

1960מ"מגאפארם בע

4000מ"מדוק בע

49164מדטרוניק

10142מדיסון

4900מטרנה

26500מעבדות רפא

1393מרק סרונו

MSD20679מרק שארפ ודוהם ישראל 

7744מ"בע. איי.י'נובו ג

61183.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6575מ" בע1996ניאופרם ישראל 

11605סאנופי אוונטיס

8550פייזר

3000פרינג פרמצויטיקלס

3000פרמהבסט נטי גולן

10000מ"צמל יעקובסון בע

53203מ"קובידיאן ישראל בע

50400רוש פרמצבטיקה ישראל

2000מ"שיווק כל מלניום בע.ש

5600י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

790271כ"מרכז רפואי כרמל סה

4213מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אמרכז רפואי סורוקה

2813איי. אבוט לבורטוריז אס

41216מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7768מ"ינג בע'איזוטופיה מולקיולר אימג

7870מ"אלי לילי בע

3589באייר ישראל

28780מ"בפקס בע

3585מ"בריסטול מאיירס בע

196913קר'סי הלת-יי'ג

2885מ"נזיים ישראל בע'ג

6849מ"מדאקויפ בע-גאמידה

12686מ"מד בע-גטר ביו

10739(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

16312מ"דובר מיכשור רפואי בע

3000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

1500חגי מכשור רפואי וסעודי

15969טבע

4000מ"טוטנאור בע

8940טרדיס גת

3544מ"לבנט טכנולוגיות בע

3436מ"מגאפארם בע

4570מ"מדטכניקה בע

56423מדטרוניק

18419מדיסון

4500מעבדות רפא

13009מרק סרונו

MSD9037מרק שארפ ודוהם ישראל 

6576מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר
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 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

כ"סהשם התורםשם הנתרם

25674מ"נובו נורדיסק בע

75962.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10594מ" בע1996ניאופרם ישראל 

29086סאנופי אוונטיס

12800מ'עמוס גזית בע

16451פייזר

17436מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3500פרינג פרמצויטיקלס

2953מ"צמל יעקובסון בע

17680מ"קובידיאן ישראל בע

11468רוש פרמצבטיקה ישראל

14757י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

737502כ"מרכז רפואי סורוקה סה

11992מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אמרכז רפואי קפלן

31681מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2708מ"אילקס מדיקל בע

10690מ"אלי לילי בע

4863באייר ישראל

1000מ"מד פארמה בע-ביו

1000מ"ביובו טכנולוגיות בע

14712מ"ביוטיס בע

142813קר'סי הלת-יי'ג

3146מ"מדאקויפ בע-גאמידה

1000מ"מד בע-גטר ביו

25042(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

24976טבע

3400טרדיס גת

8401מ"לבנט טכנולוגיות בע

10397מ"מדוק בע

23302מדטרוניק

21398מדיסון

11950מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

4000מעבדות רפא

50465מרק סרונו

MSD27144מרק שארפ ודוהם ישראל 

1662מ"נובו נורדיסק בע

51224.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

15658מ" בע1996ניאופרם ישראל 

1500מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9600מ"מ בע.א.ר.י.ס

7499סאנופי אוונטיס

4000פרמהבסט נטי גולן

7968מ"צמל יעקובסון בע

11520מ"קובידיאן ישראל בע

57583רוש פרמצבטיקה ישראל

2497י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

606791כ"מרכז רפואי קפלן סה

35490מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אמרכז רפואי רבין

50266מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4000מ"אורקמד בע

2400מ"אחים איזנברג בע

3123מ"אילקס מדיקל בע

12532מ"אינווסט אימפקס בע

500מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

11478מ"אלי לילי בע

800אמפרוקו לימיטד

16488באייר ישראל

21701מ"ביוטיס בע

11085מ"בפקס בע

549555קר'סי הלת-יי'ג

33207מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3000מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

4560מ"מד בע-גטר ביו

17 מתוך 8עמוד 



 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

כ"סהשם התורםשם הנתרם

6126(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2713מ"דובר מיכשור רפואי בע

4444מ"ויינמן ישראל בע

4000מ"בע (1976 )זר הייטק

94649טבע

12125טרדיס גת

3517מ"גיל מדיקל בע.י

12727מ"פייט ביופרמה בע-כן

49298מ"לבנט טכנולוגיות בע

4900מ"מגאפארם בע

2100מדוגר מכשור רפואי

6000מ"מדוק בע

3810מ"מדטכניקה בע

37339מדטרוניק

30000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

82463מדיסון

6299מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

35000מעבדות רפא

33807מרק סרונו

MSD40571מרק שארפ ודוהם ישראל 

5196מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

27728מ"נובו נורדיסק בע

263433.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

36615מ" בע1996ניאופרם ישראל 

12579מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

5500מ"מ בע.א.ר.י.ס

73846סאנופי אוונטיס

2666מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

4000מ"בע (.אל. אי)ן 'סייג

8501מ'עמוס גזית בע

27637פייזר

2991מ"פילטל פרמצביטקל בע

15417מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

7600פרינג פרמצויטיקלס

40318מ"צמל יעקובסון בע

90390מ"קובידיאן ישראל בע

20581מ"קוינטיילס ישראל בע

6672מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

122588רוש פרמצבטיקה ישראל

3500מ"רניום בע

10000רקיט בנקיזר

3940מ"שני טל שווק בע

10184י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

2000מ"תמר ציוד למעבדות מחקר בע

6500תרו תעשיה רוקחית בעמ

2044455כ"מרכז רפואי רבין סה

2938סאנופי אוונטיסמרכז רפואי שלוותא

2211רקיט בנקיזר

5149כ"מרכז רפואי שלוותא סה

205000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אעמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

45864מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

12033קר'סי הלת-יי'ג

8000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

15212דקסל פארמה טכנולוגיות

10000מ"לונדבק ישראל בע

2500מ"מגאפארם בע

106000מדטרוניק

10000מדינול קובי ריכטר

2500מדיסון

3900מ סיפן"בע. ק.י ש'ניו טכנולוג

4500מ'עמוס גזית בע

1731100מ"פרומדיקו בע
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

2500פרינג פרמצויטיקלסעמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

8590תרופארם

2167699כ"עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב סה

500000מ"מכבידנט בעעמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

500000כ"עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות סה

18400בנק הפועליםעמותת שוחרי המרכז הרפואי ברזילי

2000בנק לאומי לישראל

100000ענת-חרלפ שמואל

100000מ"כלמוביל בע

100000מארק אייבלס

100000מ הרצליה"נכסי ארקין בע

50000עירית אשקלון

2000עמרי גינדי

57975מ"שמן משאבי נפט וגז בע

530375כ"עמותת שוחרי המרכז הרפואי ברזילי סה

CWT800קופת חולים לאומית

30500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

48700מ"אלי לילי בע

37550(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

36500באייר ישראל

600מ"מד פארמה בע-ביו

20000מ"בריסטול מאיירס בע

85850קר'סי הלת-יי'ג

35900(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

2600מ"גפן מדיקל בע

3500דיטקס

16450מ"דין דיאגנוסטיקה בע

27000מ"דקסל בע

10000דקסל פארמה טכנולוגיות

500מ"חגי מכשור רפואי וסיעודי בע

104700טבע

13000טעם טבע אלטמן שותפות כללית

3500מ"טרי טוף לייף פארמה בע

6500מ"ט בע.צ.כ

2000כמיטק

61300מ"לונדבק ישראל בע

2000לפידות מדיקל

3000מ"מגאפארם בע

2500מ"מדטכניקה בע

15000מדיסון

6000מורז

4000מטרנה

3000בתי אבות- מנפאואר קר

32710מעבדות רפא

800מ"מקרוקיור בע

30000מרק סרונו

MSD101940מרק שארפ ודוהם ישראל 

19971200נאופרם ציוד רפואי 

206500מ"נובו נורדיסק בע

97400נוברטיס

10000(NCH)נוברטיס 

5000מ"נווה פארמה בע

23000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

125550סאנופי אוונטיס

13000סופהרב

3000סם און

1500מ"מדיקוויפ בע. י.ע

11000מ"יק בע'פארמלוג

64750פייזר

800מ"פילטל פרמצביטקל בע

18000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

23500(כולל הדס)פלוריש 
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6500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

19000פרינג פרמצויטיקלס

1500מ"קלינטיקה בי

154000רוש פרמצבטיקה ישראל

27000רקיט בנקיזר

5000מ"שסטוביץ בע. ש

2500תרו תעשיה רוקחית בעמ

8000(חברה למסחר)תרימה 

2000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

1583100כ"קופת חולים לאומית סה

78031מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אר איכילוב"קמ

94516מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

1635מ" בע1987אגנטק 

2526מ"אילקס מדיקל בע

18775מ"אלי לילי בע

5986אפוס מדיקל ישראל בעמ

39820באייר ישראל

9059מ"ביוטיס בע

7498מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

38142מ"בריסטול מאיירס בע

312129קר'סי הלת-יי'ג

2327מ"נזיים ישראל בע'ג

43837(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5940מ"דאיו טכנולוגיות רפואיות בע

5722מ"דובר מיכשור רפואי בע

2000דקסון

2045דקסל פארמה טכנולוגיות

22790טבע

1679טעם טבע אלטמן שותפות כללית

8160טרדיס גת

5618מ"נציגויות לתעשיה ורפואה בע- לביא

12682מ"מגאפארם בע

6805ניקס מדיקל ישראל ב'מדג

21553מ"מדטכניקה בע

66111מדטרוניק

57255מדינול קובי ריכטר

79382מדיסון

8000מדיקל טכנולוגיקל

4380מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

9650מ"מוח שרותי מחקר ופיתוח בע

8000מעבדות רפא

86264מרק סרונו

MSD55727מרק שארפ ודוהם ישראל 

17242מ"נובו נורדיסק בע

252544.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10125 מ"בע נוירודרם

73369מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6680מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

20331מ"מ בע.א.ר.י.ס

44357סאנופי אוונטיס

7940מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

1930מ"סיגמה אולדריץ ישראל בע

15979מ'עמוס גזית בע

41018פייזר

25404מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5000פרמהבסט נטי גולן

5242מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

9092מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

11196מ"צמל יעקובסון בע

4537מ"קאטו ישראל בע

69545מ"קובידיאן ישראל בע

3072מ"קוינטיילס ישראל בע

4985מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע
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105245רוש פרמצבטיקה ישראלר איכילוב"קמ

9637רקיט בנקיזר

4310י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

1872824כ"ר איכילוב סה"קמ

14910מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אר בני ציון"קמ

19136מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2500מ"רד מדיקל בע-אל

6318מ"אלי לילי בע

4000באייר ישראל

3808מ"ביוקנסל טרפיוטיקס ישראל בע

56432קר'סי הלת-יי'ג

12066(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3809טבע

23998טרדיס גת

6500לפידות מדיקל

3437מדטרוניק

8858מדיסון

1470מ"מל מפעלות רפואיים בע

6248מרק סרונו

MSD5303מרק שארפ ודוהם ישראל 

6249מ"נובו נורדיסק בע

38192.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10159מ" בע1996ניאופרם ישראל 

7204סאנופי אוונטיס

7608מ"סלע מדיקל בע

7894פייזר

2833מ"קוינטיילס ישראל בע

15862רוש פרמצבטיקה ישראל

3168רקיט בנקיזר

3890מ"שיווק כל מלניום בע.ש

281852כ"ר בני ציון סה"קמ

14033מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אר הלל יפה"קמ

6764מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

10000מ"אבן קיסר שדות ים בע

2500מ"אחים דייב בע

4000אקסיינוב דניאל

30000חשמל' ארגון עובדי חב

9171באייר ישראל

41628קר'סי הלת-יי'ג

150000גל הדס קלקשטיין

25000דניאל ויפעת חצב

5000דקסון

15551י"הסוכנות היהודית א

192592טבע

3600מ"דנט בע-יור

7000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

3428מ"מדיליין בע

7200מדיסון

10660מעגל נשים קיסריה

3913מרק סרונו

MSD9700מרק שארפ ודוהם ישראל 

3500מ"נובו נורדיסק בע

12157.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3084מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3020מ"מ בע.א.ר.י.ס

5000פדוואה עותמן

18000מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

18000מ"צמל יעקובסון בע

2796מ"קוינטיילס ישראל בע

50000קרן אהרון גוטוירט

50000נטע- קרן בוקסנבאום 

2500קרן דלק למדע לחינוך ותרבות

2625150קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל
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 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

כ"סהשם התורםשם הנתרם

100000קרן פלינורר הלל יפה"קמ

12000רוש פרמצבטיקה ישראל

3456947כ"ר הלל יפה סה"קמ

49792מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אר וולפסון"קמ

61184איי. אבוט לבורטוריז אס

3599מ"אינווסט אימפקס בע

18258מ"אלי לילי בע

9360באייר ישראל

3603מ"ביוטיס בע

6454מ"בפקס בע

7498מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

95145קר'סי הלת-יי'ג

6343מ"מד בע-גטר ביו

6330(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

24410טבע

15666טרדיס גת

2691מ"ט בע.צ.כ

3932פסאט טכנולוגיות גב קרסול וכף.מ

11890מ"מגאפארם בע

8147מ"מדטכניקה בע

24951מדיסון

12000מעבדות רפא

MSD31666מרק שארפ ודוהם ישראל 

15650מ"נובו נורדיסק בע

26127.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

22051מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3200מ"מ בע.א.ר.י.ס

19596סאנופי אוונטיס

17106פייזר

8373מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

6408מ"פרולור ביוטק בע

22474מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

5000פרינג פרמצויטיקלס

16604מ"פרמה קלינקל בע

3961מ"בע (1983)פרמהבסט 

7308מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

51773מ"קובידיאן ישראל בע

3508מ"קוינטיילס ישראל בע

28720רוש פרמצבטיקה ישראל

3438י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

664216כ"ר וולפסון סה"קמ

10115מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אר רבקה זיו"קמ

3403מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

9832איי בי איי ישראל ביומדיקל

2658מ"אלי לילי בע

112309קר'סי הלת-יי'ג

11414590דוד קליין

10000דקסון

5401י"הסוכנות היהודית א

120000ש סימה לאור"הקרן ע

316776מ"הרמטיק נאמנות בע

4355טבע

40000יד הנדיב

6553מ"ט בע.צ.כ

2475מ"מדטכניקה בע

10992מדיסון

4103פ"מועצה מקומית ר

2500מעיין ברזילי נחמיה

7054מרק סרונו

89312.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

9704מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5850מ"מ בע.א.ר.י.ס

11630סאנופי אוונטיס

17 מתוך 13עמוד 



 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

כ"סהשם התורםשם הנתרם

30000פייזרר רבקה זיו"קמ

8547פרינג פרמצויטיקלס

17303מ"צמל יעקובסון בע

3309מ"קוינטיילס ישראל בע

50000קרן אהרון גוטוירט

3120ראול רוזנטל

26383רוש פרמצבטיקה ישראל

6844מ"שיווק כל מלניום בע.ש

12345118כ"ר רבקה זיו סה"קמ

30936מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אם"ר רמב"קמ

2360מ"ש עמית מדיקל בע.א

93139מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

55500אגודה למלחמה בסרטן

4838מ" בע1987אגנטק 

600אוניברסיטת חיפה

763א"אוניברסיטת ת

2433מ"אילקס מדיקל בע

15238מ"אינווסט אימפקס בע

2000אינפראמד ציוד רפואי

21218מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

52452מ"אלי לילי בע

20400אס טכנולוגיות.איי.אמ

2500מ"אנסייטק בע

20204(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

10000מ"ט בנייה בע.ס.ב

5820באייר ישראל

3584ביולין

2000בנק יהב

26203מ"בפקס בע

3140י סי פי ניסויים קליינים'ג

299509קר'סי הלת-יי'ג

16601מ"נזיים ישראל בע'ג

7888מ"מדאקויפ בע-גאמידה

11061מ"מד בע-גטר ביו

41661(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7687מ"דובר מיכשור רפואי בע

9171מ"דיאמד ישראל בע

4605מ"דין דיאגנוסטיקה בע

12000דקסון

21500מ"דקסל בע

3000הדסה ביימלרוקחות וטבע

3000ההסתרות הרפואית בישראל

6396ינקס'היג

2000סוכנות לביטוח פנסיה- הלמן אלדובי

5000מ"וויסמד בע

2500מ"וולקנא בע

4000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

46238טבע

1000מ"טק או פארם בע

14338טרדיס גת

7506מ"טרימקו בע

10000מ"גיל מדיקל בע.י

5916מ"ט בע.צ.כ

1749מ"נציגויות לתעשיה ורפואה בע- לביא

15618מ"לבנט טכנולוגיות בע

12433לפידות מדיקל

4471מ"מגאפארם בע

5000מגן דוד אדום

3628מדוגר מכשור רפואי

7487מ"מדוק בע

2400מ"מדטכניקה בע

53227מדטרוניק

5178מ"מדיליין בע

17 מתוך 14עמוד 



 מפורט לפי נתרם2012דוח תרומות לשנת 

כ"סהשם התורםשם הנתרם

80492מדיסון

10545מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

1928מוניטור שירותי רפואה

7000מ"מטי ציוד רפואי בע

6000מטרנה

5600מכללת תל חי

83307מעבדות רפא

34458מרק סרונו

MSD51303מרק שארפ ודוהם ישראל 

5826מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

31640מ"נובו נורדיסק בע

134090.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3406יארד-נט

56748מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3000מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

64144סאנופי אוונטיס

3753סטרייד אורטופדיה

3934טי טכנולגיות.אם.סי

3863קייר'סיגמא הלת

2000סימנס ישראל

21388מ"סלע מדיקל בע

11783מ'עמוס גזית בע

4778עתיד עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל

74752פייזר

7758מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

10575פרוטליקס

4000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3800פרינג פרמצויטיקלס

4301פרמהבסט יבוא

86מ"אלון צברי בע- פתרונות

2000מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

1123מ"צמל יעקובסון בע

78410מ"קובידיאן ישראל בע

24196מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

106121רוש פרמצבטיקה ישראל

4248רקיט בנקיזר

5000שילה חדשנות רפואית

10828מ"שני טל שווק בע

3682י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

1500תשקופת

2002462כ"ם סה"ר רמב"קמ

20210מ"אבוט מעבדות רפואיות בעשירותי בריאות כללית

4178מ" בע1987אגנטק 

2780מ"אילקס מדיקל בע

68259מ"אלי לילי בע

99500(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

9131קר'סי הלת-יי'ג

11942(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3060מ"דין דיאגנוסטיקה בע

21948טבע

9984מ"פייט ביופרמה בע-כן

2500מ"מגאפארם בע

5903מדיסון

7000מעבדות רפא

MSD92395מרק שארפ ודוהם ישראל 

67220מ"נובו נורדיסק בע

102396.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

63526סאנופי אוונטיס

61320פייזר

4604מ"פילטל פרמצביטקל בע

8500רוש פרמצבטיקה ישראל

666356כ"שירותי בריאות כללית סה

40488מ"אבוט מעבדות רפואיות בעשניידר
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

1750מ" בע1987אגנטק שניידר

7650מ"אלי לילי בע

11163מ"בפקס בע

63706קר'סי הלת-יי'ג

4000מ"נזיים ישראל בע'ג

3487(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

20054טבע

6900מ"ט בע.צ.כ

9772לפידות מדיקל

1960מ"מגאפארם בע

3524מ"מדטכניקה בע

2895מדטרוניק

4251מדיגל

2000מ"בע' מדיטצ

18415מדיסון

8000מעבדות רפא

MSD334מרק שארפ ודוהם ישראל 

51584מ"נובו נורדיסק בע

15304.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6220מ" בע1996ניאופרם ישראל 

10410מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

21325סאנופי אוונטיס

1900מ"סיגמה אולדריץ ישראל בע

17733פייזר

5000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

1500פרינג פרמצויטיקלס

5000תרו תעשיה רוקחית בעמ

346325כ"שניידר סה

11686מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.אח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

12683מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3318מ"אלי לילי בע

5800מ"אפלייד אימיון טכנולוגיס בע

15574באייר ישראל

324716קר'סי הלת-יי'ג

4000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5000דקסון

2569ההסתרות הרפואית בישראל

8111י"הסוכנות היהודית א

3800מ"טאיגון מדיקל בע

17388טבע

20000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

5000לפידות מדיקל

6554מ"מדטכניקה בע

4195מ"מדיליין בע

34761מדיסון

3000מ"מטי ציוד רפואי בע

3800מעבדות רפא

MSD16820מרק שארפ ודוהם ישראל 

3307מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

47613.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

14992מ" בע1996ניאופרם ישראל 

7857סאנופי אוונטיס

2500סטרייד אורטופדיה

3800מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

3000יצחקי שותפויות-מ"סירם בע

4829פייזר

2000פרינג פרמצויטיקלס

17234מ"צמל יעקובסון בע

16416מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

2437רוש פרמצבטיקה ישראל

34759מ"שיווק כל מלניום בע.ש

3000מ"שני טל שווק בע

672519כ"ח נהריה סה"תאגיד הבריאות ליד ביה
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כ"סהשם התורםשם הנתרם

Decade products19300א"מרפאת לוינסקי לשכת בריאות ת

50000מ"הראל חברה לביטוח מע

69300כ"א סה"מרפאת לוינסקי לשכת בריאות ת

286350מ"הראל חברה לביטוח מעהסתדרות לרפואת שיניים בישראל

286350כ"הסתדרות לרפואת שיניים בישראל סה

5654מ"לונדבק ישראל בעבית רבקה

5654כ"בית רבקה סה

23000מדיסוןח פוריה"ידידי בי

23000כ"ח פוריה סה"ידידי בי

41474939.77סכום כולל
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