
 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 

ח"כ בש"סהשם הנתרם                                                             שם התורם                                                                                             

208,205ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

25,000מ"אלי לילי בע

14,585אפרתי ארנון

2,500ד"רוזנט עו, אשלגי, אשל

16,000ברוך יהודה

10,165מ"בריסטול מאיירס בע

7,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

40,000מ"החברה לישראל בע

10,000טולדו רוזה

50,000יד הנדיב

5,000מלינגר רואי

3,000עופר מוסרי

2,366עירית בת ים

10,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

2,589רקיט בנקיזר

10,000א (ברוך)שינה יעל אגנס 

41,800ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

7,500(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

24,000אביב-הליגה למניעת מחלות ריאה תל

3,300טבע

7,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

160,500אביב-אוניברסיטת תל

3,000איי. אבוט לבורטוריז אס

4,000מ"אילון הנדסה מערכות שקילה תעשיתיות בע

50,000אלפא ביו טכנולוגיות

15,000מ"בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע

15,000חברה רשומה בבלגיה)גי סי יורופ 

7,500מ" בע17פדי נכסים ברחוב לילנבלום 

36,000מ"קבוצת סקופ מתכות בע

30,000מ"שלירן אחזקות בע

80,686ח איכילוב"בי

7,144מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,412(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

7,000מעבדות רפא

MSD24,200מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,000מ"נובו נורדיסק בע

7,500.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

7,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,430סאנופי אוונטיס

5,000פאלאס אמריקה חברה לדיור

3,000רוש פרמצבטיקה ישראל

744,257ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

PPD GLOBAL LIMTED15,037

24,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

14,202מ"אלסמד בע

33,428באייר ישראל

10,907קר'סי הלת-יי'ג

86,000מ"דין דיאגנוסטיקה בע

253,000טבע

3,970טרדיס גת

30,000מ"מדיסון פארמה בע

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

                                                  נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

 לפי נתרם2013                                                               דיווח תרומות לשנת 

22 מתוך 1עמוד 



 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 

ח"כ בש"סהשם הנתרם                                                             שם התורם                                                                                             

257,000מטרנה תעשיות שותפות

3,163מ" בע1996ניאופרם ישראל 

10,750סאנופי אוונטיס

2,800רוש פרמצבטיקה ישראל

728,301עפולה– ח העמק "בי

10,195מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

10,601מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,000מ" בע1987אגנטק 

5,900מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

10,681באייר ישראל

4,256מ"בפקס בע

318,412קר'סי הלת-יי'ג

19,012(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

41,292טבע

11,694לפידות מדיקל

3,637מדוגר מכשור רפואי

5,820מ"מדוק בע

12,000מדטרוניק

25,989מ"מדיסון פארמה בע

3,288מדיספק

10,500מעבדות רפא

7,031מרק סרונו

MSD16,543מרק שארפ ודוהם ישראל 

15,475מ"נובו נורדיסק בע

45,926.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

12,436מ" בע1996ניאופרם ישראל 

9,917מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,015מ"בע(2005)ניאופרם קיור

8,335סאנופי אוונטיס

7,700מ"סלע מדיקל בע

8,736מ'עמוס גזית בע

4,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,000פרינג פרמצויטיקלס

4,581מ"צמל יעקובסון בע

48,765מ"קובידיאן ישראל בע

28,650רוש פרמצבטיקה ישראל

4,064שילה חדשנות רפואית

2,000תרו תעשיה רוקחית בעמ

1,850תרופארם

10,510ח יוספטל"בי

10,510קר'סי הלת-יי'ג

21,900איתנים-ח לחולי נפש כפר שאול"בי

7,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

10,000בנק יהב

4,900קר'סי הלת-יי'ג

715,058ח מאיר"בי

37,265מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

13,392מ"אבווי ביופארמה בע

33,305מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,500אינפראמד ציוד רפואי

8,540מ"אלי לילי בע

12,400באייר ישראל

6,312מ"בריסטול מאיירס בע

144,823קר'סי הלת-יי'ג

36,078(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,583מ"דקסל בע

2,547הקסקט יש בעמ

11,643הרקיע הרביעי בעמ

47,946טבע

5,000לפידות מדיקל

2,400מ"מגאפארם בע

1,500מדטכניקה בעמ

16,359מדטרוניק

19,372מ"מדיסון פארמה בע

2,685מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

43,950מעבדות רפא

21,552מרק סרונו

22 מתוך 2עמוד 



 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 

ח"כ בש"סהשם הנתרם                                                             שם התורם                                                                                             

MSD8,543מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,376מ"נובו נורדיסק בע

74,117.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

38,958מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6,428מ"מ בע.א.ר.י.ס

2,005מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

6,147סאנופי אוונטיס

10,304פייזר

3,707מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,800פרינג פרמצויטיקלס

1,815פרמהבסט נטי גולן

5,630מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

2,810מ"צמל יעקובסון בע

38,152מ"קובידיאן ישראל בע

A/S3,519קולופלסט 

28,595רוש פרמצבטיקה ישראל

123,120ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

11,867מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,161באייר ישראל

28,278קר'סי הלת-יי'ג

4,974מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

5,872מ"ט בע.צ.כ

7,563מדטרוניק

1,322מ"מדיסון פארמה בע

1,823מטרנה תעשיות שותפות

MSD6,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

5,000מ"נובו נורדיסק בע

42,025.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

2,235פייזר

3,000רוש פרמצבטיקה ישראל

73,130חיפה- בית חולים איטלקי 

2,470באייר ישראל

3,084מ"בפקס בע

7,136(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

15,000דביר שלמה

2,450מ"דין דיאגנוסטיקה בע

8,300ל"זינגר אלישבע ז

30,060מ"מדיסון פארמה בע

1,830פייזר

2,800רוש פרמצבטיקה ישראל

37,500ידידי המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה)בנפש חפצה 

7,500בן זאב אהרן

20,000גת רוני

10,000זמיר שבתאי

150,000האגודה למלחמה בסרטן

4,000טבע

20,000מרק סרונו

30,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

15,000סאנופי אוונטיס

30,000פייזר

15,000פרינג פרמצויטיקלס

36,000רוש פרמצבטיקה ישראל

87,950האגודה לסוכרת נעורים בישראל

24,750מ" בע1987אגנטק 

24,200מ"אלי לילי בע

28,500מ"נובו נורדיסק בע

5,500סאנופי אוונטיס

5,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

1,057,208האוניברסיטה העברית בירושלים

27,000מ"אוניפארם בע

2,768מ"אורנת ביוכימיקלים וציוד מעבדתי בע

3,618מ"אורתו ספייס בע

10,000אינטק פארמה בעמ

4,000בית מרקחת אלבה

2,500מ"דקסל בע

7,500דקסל פארמה טכנולוגיות

7,500ההסתרות הרפואית בישראל

22 מתוך 3עמוד 



 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 
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779,560טבע

25,000מעבדות רפא

4,000נקסטר כמפארמה סולושונס בעמ

50,000פארם-סופר

61,479אר.אל.פי)פרוטאין לבורטוריס רחובות 

18,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

3,600מ"פרמשלום בע

40,000רוש פרמצבטיקה ישראל

3,683תרו תעשיה רוקחית בעמ

7,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

5,955,355הדסה

Renishaw Mayfield SA3,233

11,319מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,745מ"אבווי ביופארמה בע

33,765מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,102יקל בעמ'אורקה סורג

7,959מ"בע די.אמ אינספייר

3,504מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

26,544מ"אלי לילי ישראל בע

216,483(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

17,929באייר ישראל

5,910מ"בפקס בע

6,116בריינסטורם תרפיה תאית בעמ

38,877מ"בריסטול מאיירס בע

236,847קר'סי הלת-יי'ג

19,988מ"מדאקויפ בע-גאמידה

2,595מ"מד בע-גטר ביו

102,029(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

6,639גנרל אלקטריק הישראלית בעמ

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות

600,000שירותי רפואה ומכונים- הכליה

106,785טבע

14,566טרדיס גת

49,080מ"כאהר מדיקל בע

12,882מ"לבנט טכנולוגיות בע

47,744קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

4,460מדטכניקה ארתופון

2,858מדטכניקה בעמ

164,655מדטרוניק

3,389מ"מדיליין בע

63,325מ"מדיסון פארמה בע

3,057,277מטרנה

17,025מעבדות רפא

77,940מרק סרונו

MSD51,616מרק שארפ ודוהם ישראל 

9,700מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

26,584מ"נובו נורדיסק בע

291,009.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

64,362מ" בע1996ניאופרם ישראל 

23,230מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

20,470סאנופי אוונטיס

15,239מ"סל קיור נוירוסאיינסס בע

37,126פייזר

15,363פרינג פרמצויטיקלס

6,000מ"בע (1983)פרמהבסט 

3,000מ"צמל יעקובסון בע

77,883מ"קובידיאן ישראל בע

A/S9,218קולופלסט 

4,000מ"קמהדע בע

26,376רדהיל ביופארמה בעמ

289,191רוש פרמצבטיקה ישראל

11,418מ"שני טל שווק בע

467,061ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

467,061מ"הראל חברה לביטוח בע

338,800המרכז הלאומי להשתלות

800גליצנשטיין אלברט

338,000כוכבי אהובה

22 מתוך 4עמוד 



 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 

ח"כ בש"סהשם הנתרם                                                             שם התורם                                                                                             

160,000המרכז הרפואי אסף הרופא

160,000הקדש לטובת בית חולים אסף הרופא

24,000העמותה לקידום הסיעוד הגסטרואנטרולוגי בישראל

15,000קר'סי הלת-יי'ג

3,000מ"מד בע-גטר ביו

3,000מ"מדיסון פארמה בע

3,000מ"שני טל שווק בע

96,228חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

10,000מ"אלי לילי ישראל בע

2,795קר'סי הלת-יי'ג

38,300טבע

3,000מ"מדיסון פארמה בע

8,633מרק סרונו

MSD5,000מרק שארפ ודוהם ישראל 

20,500.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

8,000פייזר

54,304,554חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

(I.S.P Financial Management Ltd) 22,600פיננשל מנגמנט בעמ. פי.אס.איי

(L.D.Z Diamonds Ltd ) 1,785,000בעמ.זי.די.יהלומי אל

(The Clore Israel Foundation) 666,000קרן קלור לישראל חלצ

Abdullah Saleh Shooker Trust-Israe50,121

Administration Des Biens De S.A.S4,781

Ardmore Trading Crop178,673

Ascandi AG73,425

Atlas Capital Sa242,572

Austrian Friends Of Sheba5,149

B.G.O. (Overseas) Beteiligungs39,196

Bestar Limited72,000

Brabazon Holdings Limited905,000

British Friends Of Sheba Medical1,105,392

Canadian Friends Of Sheba933,611

Conference On Jewish Material Claims Against Germany2,700,000

Deborah J. Segal - Trust61,250

Fleishman Stiftung329,650

FoUndation Hanita1,330,000

Foundation Sumer Entraide104,760

Friends Of Sheba - Switzerland2,007,994

Friends Of Sheba Los Angeles1,265,034

Friends Of Sheba New York3,995,366

Hopeland Interinvest S A86,750

Israel Children's Cancer Foundatio173,500

Israeli Pediatric Brain Tumor49,588

Jeffrey Modell Foundation90,000

Jewish Holocaust Survivors2,625

Jori Stiftung54,157

Lily Safra Hope Foundation5,345,000

Lopag Louis Oehri & Parther Trust19,979

Mastercroft Finance Ltd7,038,000

New Hope Trading International54,638

Operation Respect Inc61,997

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc248,722

Polymer Logistics N.V61,042

Progress Charitable Foundation1,845,000

Sarahill Business Inc181,350

Savannah Investors Limited70,000

Shikun&Binui Real Estate Bv8,964

Tamares Real Estate Hldgs Inc443,750

The Gerald And Daphna Cramer461,250

The Rich Foundation For Education17,500

7,500 בעמ2003סוכנות לביטוח . י.ב.א

60,000אדגר השקעות ופיתוח בעמ

7,500אדלר חומסקי תקשורת שיווקית בעמ

12,500מ" בהע1987אחזקות . אס. אר. או

413,450מ"אודיאן השקעות בע

3,000אוליבה השקעות ויזמות בעמ

35,300אורבוטק בעמ

2,500אורן רביב משרד עורכי דין

22 מתוך 5עמוד 



 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 
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5,000ליין תערוכות בעמ' אורנג

382,000(צבי לבנת תעבורהאחזקות בעמ)בי חברה לפתוח בעמ.די.אי

5,000להנדסה ופיתוח יועצים בעמ' סי חב.די.אי

413,798החזקות בעמ. אי. אן.טי .אי

6,000נדלן בעמ. טי.גי.איי

3,000מ"או החזקות בע. די.איי

25,000חברה לביטוח בעמ. איי.די.איי

18,147אייל גפן הפקות סרטים בעמ

5,000אילן קארגלס בעמ

3,600איתמר קפיטל בעמ

100,000ספנות בעמ' אלאלוף ושות

25,000אלון חברת הדלק לישראל בעמ

3,600חברת עורכי דין- אלי זוהר 

60,000אל בי נאמנות בעמ' אמ אל ג

5,000אמות השקעות בעמ

8,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

25,000אסם השקעות בעמ

36,000אפיקס מטח בעמ

15,000אפסילון בית השקעות בעמ

6,000אפקאר לניהול עסקי ויעוץ אסטרטגי בעמ

2,500אפרים קסטיאל ובניו בעמ

3,000עורכי דין' אפרתי גלילי ושות

15,000אקסס ליירס בעמ

2,000,000ארבוב השקעות בעמ

25,000אשטרום נכסים בעמ

8,500מ"אשל אביב בע

174,000בורסת היהלומים הישראלית בעמ

100,000בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ

10,000ביגר השקעות בעמ

60,000ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בעמ

50,000בנק דיסקונט

205,000בנק הפועלים

10,000בנק ירושלים בעמ

69,500בנק לאומי לישראל

25,000בנק מזרחי טפחות בעמ

25,000בר נתן יוסף

6,250בר שיווק והפצה אחזקות בעמ

15,000ברעם פרסום מקורי בעמ

3,000י קיי אם ניהול בעמ'ג

50,000ברס בעמ.ג

13,500ויליפוד אינרנשיונל בעמ.ג

100,000ער)גדולים מהחיים 

7,372,000ארליך נאמנות בעמ-גולדמן

50,000בעמ (פיתוח)גזית גלוב ישראל 

12,500 בי בי די או בעמBBDOגיתם 

11,700גמבס תשתית ופיתוח בעמ

3,000מ"גנרי טוב בע

2,500ואל אפקטס אנד דזיין בעמ'גראויטי ויז

3,000ד ר עודד בן חיים בעמ

10,000דאונית בעמ

38,659דאן פרי יצוא וסחר בינלאומי בעמ

3,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

233,798דוד לובינסקי בעמ

3,000דומיקאר בעמ

4,000דורי מדיה גרופ בעמ

250,000דלק מוטורס בעמ

30,000דנפרו טכנולוגיות בעמ

3,000דן-משק פרחים - דנציגר 

15,000דנרד בעמ

10,000חב לתכנון ויעוץ הנדסי בעמ. ק.א.ו.ר.ה

25,000הולרם השקעות בעמ

5,000החברה המרכזית ליצור משקאות קלים בעמ

110,000מ"החברה לישראל בע

10,000החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין

58,000הידרופלן הנדסה בעמ

10,000הל דור יבוא ושיווק ברזל בעמ

5,000הליקון בעמ
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60,954י"הסוכנות היהודית א

15,083ער)טי -העמותה למאבק במחלת האיי

45,040העמותה לתסמונת רט

25,000הפניקס חברה לביטוח בעמ

200,000לובל זל (בנו)הקדש עש בנימין

5,000מ"הראל חברה לביטוח בע

3,600הרשקוביץ אבינעם

12,000וולטה בלטינג טכנולוגי בעמ

7,200וילאר נכסים

5,000 בעמ7וילון 

600,000זוהר יעקובסון יצוג והפקה בעמ

3,000זוקו שילובים בעמ

10,000זיו נויפלד עורכי דין

100,000להשקעות של בורסת היהלומים הישראלית. חב

374,000 בעמ22 חלקה 7455חברת גוש 

25,000חברת חנינא ברנדס עורך דין

12,761חברת פרטנר תקשורת בעמ

10,000שרותי מסים וחשבונאות בעמ. א.א.ט

5,000בעמ. ת.א.ב.ט

5,000טבסקו החזקות בעמ

30,000טבע

2,500ס ישראל בעמ'טולמנ

3,000טל אזולאי תכשיטים בעמ

8,000טלקאר חברה בעמ

7,500טפיר בעמ

2,500טקתים בעמ

61,042טרנסקום ייעוץ בעמ

100,000בעמ (2003)איבצן ניהול .י

17,500אלי בניה ופיתוח בעמ.י

30,000חלוץ בעמ.י

7,000ר שירותי ניהול בעמ.צ.ט.י

25,000יורוקום תקשורת סלולרית בעמ

5,000 בעמ1984יעד פרזול 

5,000יעד שרותי יעוץ בעמ

5,000יעקב יעקבי ובניו בעמ

250,000תבורי בעמ- יפאורה 

248,000יצחקי מחסנים בעמ

40,000ישראכרט

18,000כידון מודי אחזקות בעמ

188,500כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בעמ

10,000כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ

80,000מ"כלמוביל בע

8,000כרטיסי אשראי לישראל בעמ

5,000בעמ (2005) 1923כרמל 

23,000כתר פלסטיק בעמ

5,000לב אביר הנדסת חשמל בעמ

5,311מ"לבנט טכנולוגיות בע

5,000ליאקום מערכות בעמ

100,000לידור כימיקלים בעמ

27,500לייקרס החזקות בעמ

20,000 בעמ47לין דור 

25,000לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בעמ

3,000עורכי דין' פירון ושות. מ

10,000מ"לסר בע.מ

11,750ט בעמ.ג.א. - ע.מ

2,500מאיר בייגל תעשיות בעמ

18,000מבטח שמיר אחזקות בעמ

15,000מ"מגדל חברה לביטוח בע

30,000מגדל שלום מאיר בעמ

3,000מדטכניקה בעמ

21,000מדטרוניק

104,657מ"מדיסון פארמה בע

11,000מדנס סוכנות לביטוח

5,000מטר את שקד בעמ

7,000מיטב דש ניהול תיקים בעמ

35,000מכתשים מפעלים כימיים בעמ

10,000מלונות דן בעמ
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18,500מלונות פתאל בעמ

15,000מ"מסוף העברת מסמכי מחשבים בע

1965100,000מפעלי בורסת היהלומים הישראלית 

2,500מרום שירותים ואחזקה

266,250משקיענית בעמ

145,912(חלצ)משרדי הדסה בישראל 

5,000(ר"ע)משקיעים בקהילה -מתן

3,000 בעמ1998נאות טבריה 

10,000נגב מינרלים תעשיתיים בעמ

20,139.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3,000נוימן תעשיות

9,000נטו מלינדה סחר בעמ

3,750ניאופרם בעמ

30,000מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,000ניופאן בעמ

10,000נילית בעמ

120,000נכסי חיים ורנה גירון בעמ

6,000 בעמ1979()נמרוד ייצור 

17,500סקיי ניהול השקעות בעמ. ה.ס

3,000סומך חייקין

5,000סומת השרון בעמ

5,000פארם-סופר

2,500 בעמ2001בי צפון מוצרי חשמל .אס.סי

3,000יו השקעות בעמ.טי.סי

2,500 בעמ2000סלדון לבורטוריס 

12,070סלקום ישראל בעמ

13,000סנו מפעלי ברונוס בעמ

25,000 בעמ1990סרטי יונייטד קינג הפצה 

5,000צים אחזקות נדלן בעמ.ר.ע

5,000בעמ (1998)עלמת החן ייעוץ והשקעות 

3,000דסק בעמ-עמ

2,500מ'עמוס גזית בע

3,000עמיטק ניהול ופיתוח נכסי נדלן בעמ

5,000עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בעמ

425,000ער)להצלת חיי אדם - עתיד עם חן 

4,500מ"פז חברת נפט בע

162,380בעמ (אחזקות)פזכים 

18,000פידיליטי גולד שוקי נדלן בעמ

15,000מ"רס פרטנרס בע'פיטנגו ונצ

2,500מ תיקונים ושרות בעמ.פילב מ

12,000מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

3,000 בעמ2012פימי חמש 

8,931פלאפון תקשורת בעמ

5,000בעמ (ישראל)פניקס קונטקט 

18,332פנסי קולקשיין בעמ

10,000הנדסה בעמ- פסגה 

3,000פעילים ניהול תיקי השקעות בעמ

5,000מ"פלסט ניקוב יצור ושיווק בע-פרס

10,265ארלי מזרח מערב בעמ'צ

200,000פוינט טכנולוגיות תוכנה בעמ-ק'צ

3,000בארינבוים אחזקות בעמ. צ

2,500פסיכואנליזה והדרכה- צבי סגל 

10,000 בעמ1997 ניהול והשקעות 3צוות 

60,000צור שמיר אחזקות בעמ

18,000צנציפר חברה ליבוא תבואות ומספוא בעמ

10,000מפעלי מיחזור בעמ.מ.מ.ק

10,000קארדקום בעמ

15,000קבוצת אל אר בעמ

5,000קבוצת ברמ בעמ

25,000קבוצת גינדי חן ואיתי גינדי בעמ

40,000קבוצת דגן נכסים והשקעות בעמ

5,000יינה השקעות בעמ'צ-קורל

50,000 בעמ1996קלאב הוטל ניהול

49,830קסטרו מודל בעמ

5,000קראוס תעשיות בעמ

35,000קרולינה למקה בעמ

50,000קרן אביעד
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100,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

467,609קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

225,000(חלצ)קרן יוכבד ואברהם זוסמן כהן 

60,000מיסודם של מרגוט וארנסט. ה.א.קרן מ

50,000קרן מגי

10,000(ער)קרן מילה ברנר 

30,000(ער)קרן עזריאלי ישראל 

390,000קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

12,500קרני קפיטל בעמ

25,000קרניל חברה לעבודות הנדסיות בעמ

2,500 בעמ1999ל השקעות ופיתוח .ג.א.ר

5,000לבקוביץ שירותי ניהול בעמ.ר

5,000ראלי אביזרי תנועה בעמ

18,000רבבה ניהול בעמ

25,000מ"רובין חברה קבלנית לבנין בע

2,500רון לי יזמות ושיווק בעמ

5,500 בעמ2003רון מילוא שירותי ניהול 

30,000רונימור ניהול נכסים בעמ

10,000רימוני פלסט בעמ

8,000רן רהב תקשורת ויחסי ציבור בעמ

10,000חממה אחזקות תעשייה והייטק בעמ.ש

18,000בעמ (2000)שגיא חישובי ריבית 

50,000 בעמ1996שושית בניה ופיתוח ייזום 

5,000מ"ש בע"שחר התק

50,000מ"שטראוס גרופ בע

10,000שייקה אביזרים ומערכות סטראו בעמ

5,000שיכון ובינוי בעמ

5,000שילוב ישראל אוליניק מחקרי שוק בעמ

6,000מ"שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך בע

120,000שעראריה נכסים והשקעות בעמ

5,000תוצאה יזום ופתוח עסקי בעמ. פ.י.ת

35,000תיקסי בעמ

5,000תעבורה אחזקות בעמ

10,000מ"תעשיות רדימיקס ישראל בע

46,500ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

1,000מ" בע1987אגנטק 

3,900קר'סי הלת-יי'ג

3,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

4,000מ"טוטנאור בע

6,000מדטרוניק

10,000מ"מדיסון פארמה בע

10,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5,000סאנופי אוונטיס

3,600מ'עמוס גזית בע

407,472ידידי מרכז רפואי רבין

8,500מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,000מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

6,000מ"בפקס בע

3,500מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

18,080קר'סי הלת-יי'ג

8,000מ"דובר מיכשור רפואי בע

55,777טבע

46,000מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

4,000לפידות מדיקל

3,000מדוגר מכשור רפואי

112,800מדטרוניק

7,669מרק סרונו

116,854.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

14,292סאנופי אוונטיס

315,159אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

7,500מ" בע1987אגנטק 

42,664מ"אומריקס ביופרמצבטיקה בע

4,000מ"אורבימד ישראל שותפים בע

500דר וקספרס בעמ- דר וולף 

20,000מ"בע (טרמ)טיפול רפואי מידי 

228,845כלל ביטוח

7,400מדטרוניק
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1,800מכון אברהמסון בעמ

700מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

250מ"עדין מערכות שתלים דנטליים בע

1,500מ"שירות ניטור כירורגי בע

259,819מכבי שרותי בריאות

CWT2,000

1,500מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

8,945מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,545מ" בע1987אגנטק 

45,842מ"אלי לילי בע

7,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

900מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

4,750מ"בריסטול מאיירס בע

19,440קר'סי הלת-יי'ג

8,600(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

750דקסל פארמה

1,500חגי מכשור רפואי וסעודי

10,119טבע

1,500טיפול צוות שיווק בעמ

720מ"טרייטק ביומד בע

2,000כמיטק

1,270מעבדות רפא

3,500מרפאות צבר שירותי בריאות

6,492מרק סרונו

MSD15,400מרק שארפ ודוהם ישראל 

14,120מ"נובו נורדיסק בע

26,770.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

17,161מ"בע(2005)ניאופרם קיור

23,000סאנופי אוונטיס

1,500מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

A/S3,895קולופלסט 

26,600רוש פרמצבטיקה ישראל

18,002מרכז לבריאות הנפש גהה

3,880מ"אלי לילי בע

2,220מ"לונדבק ישראל בע

3,614מ"מדיסון פארמה בע

2,407.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5,881סאנופי אוונטיס

729,464מרכז רפואי כרמל

16,937מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,828מ"אבווי ביופארמה בע

18,370מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,510מ"אלי לילי בע

15,982באייר ישראל

12,428מ"בפקס בע

277,700קר'סי הלת-יי'ג

3,911מ"מדאקויפ בע-גאמידה

7,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,688הקסקט יש בעמ

32,117טבע

3,400מ"גיל מדיקל בע.י

1,000כמיטק

25,334מ"לבנט טכנולוגיות בע

2,860לפידות מדיקל

9,800קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

3,000מ"מגאפארם בע

2,452מדטכניקה בעמ

20,292מדטרוניק

31,255מ"מדיסון פארמה בע

3,889מ"מזור טכנולוגיות ניתוחיות בע

25,324מעבדות רפא

6,420מרק סרונו

MSD13,192מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,135מ"נובו נורדיסק בע

75,429.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

17,382מ" בע1996ניאופרם ישראל 

7,780סאנופי אוונטיס
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4,000פרינג פרמצויטיקלס

2,500מ"צמל יעקובסון בע

31,209מ"קובידיאן ישראל בע

A/S7,502קולופלסט 

36,838רוש פרמצבטיקה ישראל

129,642מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

129,642"ידיד בלב ונפש" עמותת 

673,832מרכז רפואי סורוקה

3,844מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

20,127מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,012מ" בע1987אגנטק 

2,753מ"אינווסט אימפקס בע

4,609מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

21,027מ"אלי לילי בע

3,485מ"אלסמד בע

3,709באייר ישראל

10,618מ"בפקס בע

14,061מ"בריסטול מאיירס בע

75,287קר'סי הלת-יי'ג

3,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

4,807מ"מד בע-גטר ביו

19,742(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,513מ"דיאמד ישראל בע

8,074מ"דין דיאגנוסטיקה בע

4,010טבע

4,000מ"טוטנאור בע

1,012חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ-יגב

3M1,768ישראל 

3,675מ"לבנט טכנולוגיות בע

2,645לפידות מדיקל

3,545קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

1,983מ"מגאפארם בע

4,033מדוגר מכשור רפואי

53,588מדטרוניק

2,613מ"מדיליין בע

17,593מ"מדיסון פארמה בע

2,513מעבדות רפא

15,908מרק סרונו

MSD17,589מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,590מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

23,617מ"נובו נורדיסק בע

62,629.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

28,069מ" בע1996ניאופרם ישראל 

7,880מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

1,822מ"בע(2005)ניאופרם קיור

24,144סאנופי אוונטיס

5,749מ"סיסטמציק בע

17,558מ'עמוס גזית בע

41,425פייזר

2,813מ"פילטל פרמצביטקל בע

5,354מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

6,000פרינג פרמצויטיקלס

32,617מ"קובידיאן ישראל בע

A/S7,355קולופלסט 

46,204רוש פרמצבטיקה ישראל

1,119מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

1,775תרו תעשיה רוקחית בעמ

9,969תרופארם

532,275מרכז רפואי קפלן

7,523מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

3,853מ"אבווי ביופארמה בע

22,344מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,000מ" בע1987אגנטק 

10,559 מ"בע מדיקל אוריאל

8,604מ"אלי לילי בע

2,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

13,402מ"ביובו טכנולוגיות בע
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3,346מ"בפקס בע

9,237מ"בריסטול מאיירס בע

107,685קר'סי הלת-יי'ג

30,355(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,738מ"דיאמד ישראל בע

8,458טבע

3,181מ"לבנט טכנולוגיות בע

4,350מ"מגאפארם בע

13,842מדטרוניק

4,827מ"מדיליין בע

19,760מ"מדיסון פארמה בע

7,471מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

6,198מרק סרונו

MSD22,930מרק שארפ ודוהם ישראל 

2,223מ"נובו נורדיסק בע

45,710.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

35,220מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,172סאנופי אוונטיס

4,000מ'עמוס גזית בע

6,396פייזר

5,926מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,500פרינג פרמצויטיקלס

1,723פרמהבסט נטי גולן

9,025מ"קובידיאן ישראל בע

A/S3,597קולופלסט 

18,000קרדיוסוניק בעמ

76,120רוש פרמצבטיקה ישראל

1,821,789מרכז רפואי רבין

21,150מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

6,670מ"אבווי ביופארמה בע

44,466מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

8,200או בי כלים בעמ

7,792מ"אילקס מדיקל בע

15,373מ"אינווסט אימפקס בע

2,514אינישיה בעמ

7,410מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

3,102מ"אלי לילי בע

4,495אפוס מדיקל ישראל בעמ

23,792באייר ישראל

3,123מ"ביוטיס בע

7,015מ"בפקס בע

19,632מ"בריסטול מאיירס בע

4,000מ"ברסלויער בע

381,912קר'סי הלת-יי'ג

36,516מ"מדאקויפ בע-גאמידה

39,924(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,597מ"דובר מיכשור רפואי בע

61,918טבע

7,319טרדיס גת

18,753מ"לבנט טכנולוגיות בע

24,786לפידות מדיקל

4,890מ"מגאפארם בע

6,785מדטכניקה בעמ

58,708מדטרוניק

7,545מ"מדיליין בע

52,121מ"מדיסון פארמה בע

3,165מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

3,150מ"מטי ציוד רפואי בע

35,447מעבדות רפא

42,959מרק סרונו

MSD28,119מרק שארפ ודוהם ישראל 

7,154מ"בע. איי.י'נובו ג

53,617מ"נובו נורדיסק בע

308,854.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

82,451מ" בע1996ניאופרם ישראל 

18,788מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,284מ"בע(2005)ניאופרם קיור
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2,343מ"לאב מכשירי דיוק בע-סאי

44,134סאנופי אוונטיס

2,166מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

16,000מ'עמוס גזית בע

39,696פייזר

6,000מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

15,932פרינג פרמצויטיקלס

5,522מ"צמל יעקובסון בע

39,495מ"קובידיאן ישראל בע

A/S4,448קולופלסט 

157,807רוש פרמצבטיקה ישראל

10,000רקיט בנקיזר

7,750מ"שני טל שווק בע

2,970מרכז רפואי שלוותא

2,970רקיט בנקיזר

557,913מרכז רפואי שערי צדק

10,999מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

48,776מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

7,134מ" בע1987אגנטק 

3,572מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

2,780מ"אלי לילי בע

5,344באייר ישראל

3,311מ"בריסטול מאיירס בע

76,242קר'סי הלת-יי'ג

11,338מ"נזיים ישראל בע'ג

16,686(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

18,647טבע

7,127טרדיס גת

19,167לפידות מדיקל

2,150מדטכניקה בעמ

12,141מדטרוניק

17,804מרק סרונו

MSD12,253מרק שארפ ודוהם ישראל 

14,504מ"נובו נורדיסק בע

55,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

10,935מ"ניאופרם השקעות בע

2,241מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3,258מ"בע(2005)ניאופרם קיור

39,372סימנס ישראל

11,569פייזר

4,374מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

8,519פרינג פרמצויטיקלס

22,718מ"צמל יעקובסון בע

71,361מ"קובידיאן ישראל בע

A/S4,042קולופלסט 

32,399רוש פרמצבטיקה ישראל

2,150מ"שני טל שווק בע

215,000לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

25,000מ"הראל חברה לביטוח בע

30,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

160,000רקיט בנקיזר

481,530עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

70,000מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

366,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,000מ"נובוגולד בע

36,280.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

4,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,250רוש פרמצבטיקה ישראל

255,387עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc35,710

35,000דן טוקטלי

124,677מ"חברה לתועלת הציבור בע (ישראל)הקרן המשפחתית על שם תד אריסון 

60,000מ"מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע

1,610,459קופת חולים לאומית

52,000מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,000מ"אוניפארם בע

8,000תרופות בעמ- אטלס 
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56,500מ"אלי לילי בע

57,250(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

600אר קיור מדיקל

15,000מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

4,200מ"מד פארמה בע-ביו

1,000בית בלב בעמ

90,175קר'סי הלת-יי'ג

54,000(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

7,280מ"גפן מדיקל בע

3,000דיטקס

13,250מ"דין דיאגנוסטיקה בע

26,500מ"דקסל בע

1,200דקסל פארמה טכנולוגיות

57,800טבע

26,500טעם טבע אלטמן שותפות כללית

59,000מ"לונדבק ישראל בע

2,000לפידות מדיקל

5,000 בעמ1994ד לגיל הזהב חיפה .ס.מ

20,000מדטכניקה בעמ

1,100מ"מדיליין בע

60,000מ"מדיסון פארמה בע

4,000מורז

56,000מעבדות רפא

2,000מרפאת צבר אשפוז בית בעמ

6,500מרק סרונו

MSD97,800מרק שארפ ודוהם ישראל 

19971,350נאופרם ציוד רפואי 

232,320מ"נובו נורדיסק בע

92,125נוברטיס

20,000(NCH)נוברטיס 

6,500מ"נווה פארמה בע

4,000מ" בע1996ניאופרם ישראל 

70,660סאנופי אוונטיס

14,500סופהרב

6,000סם און

10,000מ"יק בע'פארמלוג

82,500פייזר

2,100מ"פילטל פרמצביטקל בע

23,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

20,000(כולל הדס)פלוריש 

15,550מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

18,000פרינג פרמצויטיקלס

3,650מ"קלינטיקה בי

140,849רוש פרמצבטיקה ישראל

28,000רקיט בנקיזר

2,000מ"שטראוס גרופ בע

18,700תרו תעשיה רוקחית בעמ

8,000(חברה למסחר)תרימה 

288,872קרן מחקרים רפואיים בני ציון

3,632מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

5,000מ"ביוקנסל טרפיוטיקס ישראל בע

48,667קר'סי הלת-יי'ג

2,429מ"זוטל בע

3,061טבע

45,247טרדיס גת

4,737מדטרוניק

13,442מ"מדיסון פארמה בע

4,790מרק סרונו

19,405מ"נובו נורדיסק בע

29,283.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

1,456מ" בע1996ניאופרם ישראל 

6,787סאנופי אוונטיס

4,000מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

5,588פייזר

900מ"פילטל פרמצביטקל בע

3,601פרמהבסט נטי גולן

28,847רוש פרמצבטיקה ישראל
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58,000מ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

4,066,472קרן מחקרים רפואיים ברזילי

Bless israel tampa bay25,235

Enfants malades en israel26,391

FUNDACION ADAR740,984

IRANIAN AMERICAN JEWISH FEDERATION OF NY36,440

MICHAEL HAZAN7,290

MOST BRIDGE RUSSIAN JEWISH SENIOR SOCITY5,565

Samuel&bernice widger100,828

Steven & Bonnie Stern Foundation18,820

Stichting Verpleegkundigen69,977

UMJCA INC37,140

United israel appeal530,982

YIZKOR PROJECT INC2,823

6,695מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

14,198מ"אבווי ביופארמה בע

17,183מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,000מ"רד מדיקל בע-אל

5,000אלקובי אלברט

27,922מ"בפקס בע

53,267קר'סי הלת-יי'ג

3,000גאהורי אדם יניב משה

100,000דוד קליין

6,158דיויד שמולוביץ

100,000האגודה לעזרה הדדית בין עובדי חברת חשמל

562,050ער)הקרן לידידות

180,000מ"הרמטיק נאמנות בע

850,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-וועדת העזבונות

35,030וראיטי ישראל

78,067טבע

16,717מ"בע (שווק)- טבע מדיקל 

50,000ער)יחד למען כל אחד ואחד

18,378מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,341לפידות מדיקל

61,049מדטרוניק

24,825מ"מדיסון פארמה בע

4,000מיכאל תומר

4,000מעבדות רפא

10,498מרק סרונו

28,385.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6,302מ" בע1996ניאופרם ישראל 

5,964סאנופי אוונטיס

13,868מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

8,000סימפסון פטר פרד

7,939פייזר

10,385מ"צמל יעקובסון בע

41,150מ"קובידיאן ישראל בע

3,694מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

80,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

18,554רוש פרמצבטיקה ישראל

6,378שווץ משה

1,870,554קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

5,349מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

7,484מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,000מ"אפיקי אשראי משאבים פיננסיים בע

7,300באייר ישראל

20,000בנק הפועלים

4,000בנק יהב

4,032מ"בפקס בע

36,290קר'סי הלת-יי'ג

200,000דניאל ויפעת חצב

5,000דקסון

88,075הנרי קונקייר

4,000הפניקס חברה לביטוח בעמ

200,000המשפטים/הכונס/האפוטרופוס-וועדת העזבונות

72,000וילאר נכסים

4,000טבע
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150,000יד הנדיב

100,000יונירנט בעמ

40,000יעקבזון דניאל יהודה

10,015מ"מדיסון פארמה בע

3,000מימד דיאגנוסטיקס בעמ

MSD5,466מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,000מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

4,052מ"נובו נורדיסק בע

2,546מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,034מ"בע(2005)ניאופרם קיור

3,592מ"מ בע.א.ר.י.ס

27,572סאנופי אוונטיס

10,000בעמ (2012)עתאמנה עומר סחר רכב 

6,430פייזר

3,000שרה סוס)פרידמן סבטלנה 

5,650פרינג פרמצויטיקלס

A/S3,517קולופלסט 

50,000קרן אהרון גוטוירט

30,000א (צ"חל)מ "קרן בוקסנבאום נטע בע

713,500קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל

30,650רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000מ"שירביט חברה לביטוח בע

548,870קרן מחקרים רפואיים וולפסון

16,157מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

28,005איי. אבוט לבורטוריז אס

9,689מ"אלי לילי בע

8,652באייר ישראל

3,564מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

3,781מ"בפקס בע

114,524קר'סי הלת-יי'ג

5,370מ"מדאקויפ בע-גאמידה

7,943(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

6,000מ"דקסל בע

16,582טבע

2,775טרדיס גת

4,830מ"לבפארם בע

3,900קרסול וכף רגל,פאסט טכנולוגיות גב. מ

4,150מ"מגאפארם בע

10,643מדטכניקה בעמ

5,461מדטרוניק

25,829מ"מדיסון פארמה בע

15,000מעבדות רפא

7,389מרק סרונו

MSD20,049מרק שארפ ודוהם ישראל 

26,673מ"נובו נורדיסק בע

36,444.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

43,454מ" בע1996ניאופרם ישראל 

18,153סאנופי אוונטיס

11,621סימנס ישראל

8,889פייזר

7,142מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

7,000פרינג פרמצויטיקלס

8,900מ"פרמה קלינקל בע

43,786מ"קובידיאן ישראל בע

A/S3,277קולופלסט 

13,238רוש פרמצבטיקה ישראל

145,000קרן מחקרים רפואיים פוריה

4,000א (דקל שלומי)ד אורטופדיה .ש.א

3,237מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

4,973קר'סי הלת-יי'ג

4,988מ"מד בע-גטר ביו

26,647טבע

52,261מדטרוניק

2,399מ"מדיסון פארמה בע

27,219מרק סרונו

3,321מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

9,180.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי
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4,325מ"צמל יעקובסון בע

2,450רוש פרמצבטיקה ישראל

1,512,410קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

CWT3,458

Medifreeze Ltd8,131

Vifor Pharma Ltd2,340

18,556מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

15,855מ"אבווי ביופארמה בע

45,425מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,637בעמ (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

8,109מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

9,120מ"אלי לילי בע

34,752באייר ישראל

5,504מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

8,162מ"ביומטריקס בע

9,977מ"בריסטול מאיירס בע

7,500מ"ברסלויער בע

105,426(ארהב)ונסון אינטרנשיונל 'ונסון אנד ג'ג

104,752קר'סי הלת-יי'ג

12,997מ"נזיים ישראל בע'ג

3,283מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

3,530מ"מד בע-גטר ביו

40,621(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

6,169מ"דאיו טכנולוגיות רפואיות בע

2,000דקסון

42,791טבע

2,424טעם טבע אלטמן שותפות כללית

14,469טרדיס גת

10,000מ"ט בע.צ.כ

6,373כמיטק

12,276מ"לבנט טכנולוגיות בע

2,350מ"מגאפארם בע

38,124מדטרוניק

9,545מ"מדיליין בע

55,800מדינול קובי ריכטר

64,032מ"מדיסון פארמה בע

1,377מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

11,000מטרנה תעשיות שותפות

10,000מעבדות רפא

66,683מרק סרונו

MSD21,024מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,919מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

38,827מ"נובו נורדיסק בע

145,951.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

52,381מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,893מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

2,520מ"מ בע.א.ר.י.ס

42,544סאנופי אוונטיס

7,592מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

6,253מ"סיגמה אולדריץ ישראל בע

27,369סימנס ישראל

3,540מ"בע (1997)עינת מדיקל סוכנויות 

10,000מ'עמוס גזית בע

50,752פייזר

9,101מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

16,955פרינג פרמצויטיקלס

7,607פרמהבסט יבוא

45,853מ"צמל יעקובסון בע

76,043מ"קובידיאן ישראל בע

110,435רוש פרמצבטיקה ישראל

10,000רקיט בנקיזר

8,303תרופארם

2,267,835קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

Fondation Anber700,553

Massay Yahdav3,559

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc1,243,702

2,000איי בי איי ישראל ביומדיקל
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13,085מ"בריסטול מאיירס בע

88,918קר'סי הלת-יי'ג

16,355מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3,883מ"מד בע-גטר ביו

2,200ולאה)יוחנן משה 

2,500ריבה-ישמח רבקה 

3,730מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

11,800מ"מדיסון פארמה בע

2,000מעבדות זר בעמ

2,930מרק סרונו

17,323.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

13,648מ" בע1996ניאופרם ישראל 

2,671מוחמד)עוקלא אבראהים 

56,303פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב

3,000פרינג פרמצויטיקלס

50,000קרן אהרון גוטוירט

14,657רוש פרמצבטיקה ישראל

4,000אסתר' רחמילביץ

9,018מ"שיווק כל מלניום בע.ש

266,348קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

6,715מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

18,178מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

16,509מ"אלי לילי בע

3,984באייר ישראל

70,605קר'סי הלת-יי'ג

5,042מ"מדאקויפ בע-גאמידה

4,118מ"מד בע-גטר ביו

5,000דקסל פארמה טכנולוגיות

7,560טרדיס גת

2,350מ"מגאפארם בע

4,614מדטרוניק

10,148מ"מדיסון פארמה בע

8,348מ"מוח שרותי מחקר ופיתוח בע

1,949מטרנה תעשיות שותפות

3,023מרק סרונו

7,863נאופארם ציוד רפואי

7,398מ"נובו נורדיסק בע

15,189.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

7,493מ" בע1996ניאופרם ישראל 

8,523סאנופי אוונטיס

2,477מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

5,500סימנס ישראל

5,550פייזר

11,445מ"צמל יעקובסון בע

23,132רוש פרמצבטיקה ישראל

3,635רקיט בנקיזר

382,600שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

356,600(עמותת רעות )דותן בועז וורדה

8,000.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6,000עמרי גינדי

12,000פרץ לאה

6,173,908שיבא תל השומר

ASSOCIATION ISRAELIT42,017

BRAINLAB3,714

CEDARS SINAI MEDICAL CENTER9,010

FD-DYSAUTONOMIA FOUNDATION INC550,517

First year grant for MSR on Wheels Program861,806

HERTFORDSHIRE PARTNERSHIP NHS52,855

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LUNG CANCER4,461

KLINIKUM MANNHEIM GMBH5,020

MAXIMICE LLC34,343

NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM2,800

NEKOMMERCHESKOE PARTNERSTVO34,236

SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITY OF OTAGO7,330

STICHTING DERDENGELDEN5,979

STORZ GMBH8,475

THE RUSSELL BERRIE FOUNDATION1,698,750
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The UN Refugee Agency38,520

UNIQUE EVENTS INC20,298

18,775מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

5,882מ"אבווי ביופארמה בע

47,457מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

8,230מ" בע1987אגנטק 

11,260מ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

81,682(אף.סי)איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

6,918מ"אילקס מדיקל בע

2,515מ"אינווסט אימפקס בע

49,296מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

6,083מ"אלי לילי בע

3,445איי פארמה בעמ.בי.אמ

11,441ספיין בעמ.טי.אל.אנ

15,190(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

17,368אר קיור מדיקל

4,000האגודה לתכנון ולפתוח שרותים,אשל

94,382באייר ישראל

19,464מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

6,430מ"ביוטיס בע

12,087מ"בפקס בע

14,561מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

66,352מ"בריסטול מאיירס בע

6,000י איי ייעוץ ומערכות אלקטרוניות בעמ'ג

347,344קר'סי הלת-יי'ג

30,233מ"מדאקויפ בע-גאמידה

3,190מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

39,293(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3,632מ"דובר מיכשור רפואי בע

6,683מ"דיאמד ישראל בע

15,742מ"דקסל בע

19,191העמותה לתסמונת רט

112,332חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל

12,000המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

112,490טבע

16,438טרדיס גת

10,893מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

8,820מ"ט בע.צ.כ

10,000מ"כמיפל בע

4,286מ"לבנט טכנולוגיות בע

12,090לפידות מדיקל

3,000מ"מאמי קר בע

4,350מ"מגאפארם בע

7,342מ"מדוק בע

99,934מדטרוניק

13,627מ"מדיליין בע

10,027מ"מדיסון פארמה בע

18,792מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

12,000מטרנה

11,999מ"מיקרומרקט בע

3,500מ"מל מפעלות רפואיים בע

17,045מעבדות רפא

6,532מ"מקרוקיור בע

87,841מרק סרונו

MSD75,409מרק שארפ ודוהם ישראל 

8,849מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

7,374מ"בע. איי.י'נובו ג

61,911מ"נובו נורדיסק בע

269,347.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

143,909מ" בע1996ניאופרם ישראל 

28,080מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

29,913מ"מ בע.א.ר.י.ס

49,284סאנופי אוונטיס

4,656סימנס ישראל

34,006מ"סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

3,500ער)עמותת קשת המשאלות 

107,745פייזר
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3,983מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

6,000מ"פישר תעשיות פרמצבטיות בע

3,614מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

6,291פרינג פרמצויטיקלס

7,213פרמהבסט נטי גולן

30,780מ"צמל יעקובסון בע

79,310מ"קובידיאן ישראל בע

A/S9,483קולופלסט 

229,434רוש פרמצבטיקה ישראל

24,222רקיט בנקיזר

742,371שירותי בריאות כללית

19,477מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

3,128מ"אילקס מדיקל בע

68,600מ"אלי לילי בע

10,000(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

5,750באייר ישראל

34,941קר'סי הלת-יי'ג

4,000מ"מדאקויפ בע-גאמידה

21,012(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

5,000מ"דקסל בע

42,048טבע

7,000מ"מדיליין בע

8,224מ"מדיסון פארמה בע

4,000מעבדות רפא

MSD67,263מרק שארפ ודוהם ישראל 

90,647מ"נובו נורדיסק בע

210,913.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5,736מ"בע(2005)ניאופרם קיור

21,408סאנופי אוונטיס

60,036פייזר

2,000מ"פילטל פרמצביטקל בע

7,000(כולל הדס)פלוריש 

8,800מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

A/S2,888קולופלסט 

32,500רוש פרמצבטיקה ישראל

494,866שניידר

4,341מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

22,991מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

2,305מ" בע1987אגנטק 

7,368מ"אלי לילי בע

7,124מ"בפקס בע

23,757קר'סי הלת-יי'ג

5,638מ"נזיים ישראל בע'ג

9,935מ"מדאקויפ בע-גאמידה

62,309טבע

1,814מ"טק או פארם ליברה בע

4,648טרדיס גת

11,400מ"ט בע.צ.כ

2,000מ"לבנט טכנולוגיות בע

6,930מ"מגאפארם בע

17,780מדטרוניק

18,113מ"מדיסון פארמה בע

14,000מטרנה

8,000מעבדות רפא

MSD2,568מרק שארפ ודוהם ישראל 

132,351מ"נובו נורדיסק בע

24,130.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

8,686מ" בע1996ניאופרם ישראל 

15,281סאנופי אוונטיס

7,000מ"יק בע'פארמלוג

39,909פייזר

10,000פרינג פרמצויטיקלס

7,374פרמהבסט נטי גולן

1,700טכנולוגים בעמ-פתרונות נוירו

5,939מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

3,500רוש פרמצבטיקה ישראל

5,975מ"שני טל שווק בע
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6,074,869ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

Operation wheelchairs133,452

35,309מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

11,619מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

52,500אגודה למלחמה בסרטן

202,528אוניברסיטת בר אילן

4,100באייר ישראל

3,000בן דב רות

3,780מ"בפקס בע

180,218קר'סי הלת-יי'ג

11,277(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

1,680מ"דין דיאגנוסטיקה בע

15,000דקסון

21,729ההסתרות הרפואית בישראל

369,282י"הסוכנות היהודית א

6,500העמותה לקידום סיעוד קרדאלי וטיפול נ בישראל

4,410,000וויש מטריאל קליימ'ה קונפרנס און ג'ת-ועידת התביעות

3,780מ"טאיגון מדיקל בע

4,438טבע

20,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

3,000מ"ט בע.צ.כ

2,500כהן סנטר ציוד טכני בעמ

2,500כמיטק

12,980לפידות מדיקל

3,000לשכת בריאות מחוז צפון

5,789מדטכניקה בעמ

16,929מדטרוניק

5,000מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

4,000מדיגל

31,207מ"מדיסון פארמה בע

2,500מ"מטי ציוד רפואי בע

10,000מיקרו צבע בעמ

8,000מעבדות רפא

6,940מרדוכייב חנוכה

6,135מרק סרונו

MSD5,706מרק שארפ ודוהם ישראל 

10,845מ"נובו נורדיסק בע

47,595.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

3,945ניאופארם ציוד רפואי בעמ

2,393מ" בע1996ניאופרם ישראל 

24,352סאנופי אוונטיס

5,000סטרייד אורטופדיה

6,855מ"אם ציוד רפואי בע.פי.סי

180,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

31,032פייזר

4,000פלקוביץ עינת

3,000פרינץ יעקב

10,046מ"צמל יעקובסון בע

10,000מ"קובידיאן ישראל בע

5,000(ורותי)קורי יעקב 

19,287רוש פרמצבטיקה ישראל

91,591מ"שיווק כל מלניום בע.ש

3,550מ"שני טל שווק בע

.

3,000ש פלימן"אגודת ידידי בי ח גריאטרי ע

500בן אלישע מרדכי ופסקל

2,500ברכה פינגרמן

30,000ח רמות רמז פלימן"בי

30,000ל יד לעזר לביח עש לומן חיפה.ע.י

2,110,589ם"תאגיד הבריאות רמב

CWT2,764

34,058מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

17,320מ"אבווי ביופארמה בע

53,368מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

100,000אגודה למלחמה בסרטן

5,740אודיוקליניקה נטלי מדטכניקה בעמ

9,711אונקומד שירותים אונקולוגים מתקדמים בעמ
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 מפורט לפי נתרם2013דוח תרומות לשנת 

ח"כ בש"סהשם הנתרם                                                             שם התורם                                                                                             

2,966מ"טי מדיקל בע.סי.אי

2,818מ"אילקס מדיקל בע

11,428מ"אינווסט אימפקס בע

19,141מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

75,665מ"אלי לילי בע

5,900אלמה לייזרס בעמ

2,500איי פארמה בעמ.בי.אמ

15,900(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

11,567באייר ישראל

2,363מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

4,629ביולין

3,600ביופרוטקט בעמ

8,900בנק יהב

47,567מ"בפקס בע

26,744מ"בריסטול מאיירס בע

283,182קר'סי הלת-יי'ג

2,873מ"נזיים ישראל בע'ג

16,074מ"מדאקויפ בע-גאמידה

9,624מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

22,177(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

9,532מ"דובר מיכשור רפואי בע

4,975מ"דין דיאגנוסטיקה בע

5,900דיסיאס מדיקל בעמ

10,999דקסון

10,000דקסל פארמה טכנולוגיות

62,459טבע

4,595טרדיס גת

3,231מ"גיל מדיקל בע.י

3M1,833ישראל 

10,418מ"לבנט טכנולוגיות בע

3,374לפידות מדיקל

8,736מ"מגאפארם בע

2,963מדהסנס ביומטריקס בעמ

62,987מדטרוניק

2,500מדי פישר בעמ

3,628מ"מדיליין בע

57,583מ"מדיסון פארמה בע

2,000מטרנה

39,799מעבדות רפא

43,204מרק סרונו

MSD73,674מרק שארפ ודוהם ישראל 

3,537נבו מדיקל בעמ

37,647מ"נובו נורדיסק בע

158,097.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

62,524מ" בע1996ניאופרם ישראל 

66,307סאנופי אוונטיס

3,544טי טכנולגיות.אם.סי

9,525סימנס ישראל

12,334מ"סלע מדיקל בע

3,072מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

2,632פארגון אייס בעמ

177,841פייזר

3,935מ"פילטל פרמצביטקל בע

4,000פרוטליקס

8,013פרינג פרמצויטיקלס

4,750פרמהבסט יבוא

213,514מ"קובידיאן ישראל בע

14,442מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

16,458קרדיוגארד

71,768רוש פרמצבטיקה ישראל

5,000רקיט בנקיזר

5,048שילה חדשנות רפואית

3,632מ"שני טל שווק בע

100,621,900סכום כולל

22 מתוך 22עמוד 


