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The Interdisciplinary Center Herzliya pays tribute to

 דוד פוררDAVID FUHRER
 הינו מהמובילים והמשפיעים בעולם, איש עסקים ישראלי ובעל קבוצת ניאופרם המצליחה,דוד פורר
 פורר ידוע ביוזמותיו הפילנטרופיות. ובשוק מוצרי הבריאות בפרט,התעשייה והמסחר הישראלי
 לפיתוח טכנולוגיות קלינטק, המסייעות לקידום המחקר בתחומי הרפואה ומדעי החיים,הייחודיות
. ולמתן מענה לצרכי אוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית,חדשניות
, המתמחה ביבוא, קבוצת חברות ישראליות-  מנכ“ל ונשיא ניאופרם,דוד פורר הינו בעלים
. ציוד רפואי וציוד לתעשיית מדעי החיים, מוצרי צריכה בתחום הבריאות, ייצור והפצת תרופות,שיווק
 שצברו, ובתחילת הדרך ניהל את מחלקת הכימיקלים ומחלקת הווטרינריה, הצטרף לקבוצה1980-ב
 תחת ניהולו הפכה ניאופרם לספקית השנייה בגודלה בישראל.תאוצה והפכו למובילות בתחומן
 הקבוצה אף. מיליון דולר בשנה300  עובדים ומכירות בסך העולה על600- עם כ,בתחום הבריאות
 המבקשים להיכנס אל שוק הבריאות הישראלי או להרחיב את,מהווה שער לתאגידים רב לאומיים
.פעילותם במסגרתו
 למעלה.דוד פורר זוכה להערכה ציבורית רחבה על פועלו בתחום התעשייה והמסחר בישראל
 הוענק לו תואר דוקטור של2009  בשנת.מעשור כיהן בתפקיד יו“ר מגזר הרוקחות במשרד המסחר
, כמו כן. כאות הוקרה על תרומתו לתעשיית הרפואה והבריאות בישראל,כבוד מאוניברסיטת בר אילן
.הוא אוחז בתואר במשפטים מאוניברסיטת ת“א והינו חבר בלשכת עורכי הדין
דוד פורר תומך לאורך שנים במחקרים שנועדו להעצים את תעשיית מדעי החיים ולפתח את
 כל זאת במטרה לשפר את איכות החיים ולתת מענה.שוק התרופות ומוצרי הבריאות בישראל
 דוד פורר הינו תומך ותיק ומסור של המרכז הבינתחומי.אופטימאלי לצרכן הבריאות הישראלי
 הוא מעניק מלגות לסטודנטים מעוטי, כמו כן.הרצליה וחבר באגודת הידידים הישראלית של המרכז
.יכולת כלכלית
 ראויה.דוד פורר זוכה להערכה והוקרה על מעורבותו ביוזמות חברתיות וקהילתיות חדשניות
 אשר, להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות מנטליות,לציון היוזמה המיוחדת שלו בשיתוף ארגון אקי“ם
 המעודדים דו קיום בקרב בני, פורר מעורב בפרויקטים. מר שמעון פרס,זכתה בפרס נשיא המדינה
 הוא אף תומך בארגונים הדואגים לאספקת צרכים רפואיים.מיעוטים המועסקים בצוותי ניאופרם
. ופועל לקידום פרויקטים של טכנולוגיית הקלינטק,לאוכלוסיות נזקקות
 על תרומתו,כאות הוקרה על תפקידו המרכזי ופועלו החיוני בתחום המסחר והתעשייה הישראלי
 ועל מסירותו הרבה בהובלת יוזמות חברתיות,לפיתוח שוק התרופות ומוצרי הבריאות בארץ
 מוענק בזאת לדוד פורר תואר, ועל תרומתו למרכז הבינתחומי הרצליה,לשיפור איכות החיים
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David Fuhrer, the Israeli businessman who owns the flourishing Neopharm
Group, is among the most influential leaders in Israeli trade and industry in
general and in the Israeli health products market in particular. Fuhrer is renowned
for his distinctive philanthropic initiatives to advance research in the disciplines
of medicine and life sciences, to develop innovative cleantech technologies, and
to provide solutions for weak sectors of Israeli society.
David Fuhrer is the owner, executive director, and president of Neopharm,
a group of Israeli companies that specialize in importing, marketing, producing,
and distributing medications, essential health products, medical equipment,
and equipment for the life sciences industry. He joined the group in 1980, first
heading its chemical and veterinary divisions, which gained momentum and
became leaders in their fields. Under his management, Neopharm became the
second largest supplier of health products in Israel, with some 600 employees
and annual sales exceeding $300 million. The group even serves as a gateway
for multinational corporations seeking to enter or expand their activities in the
Israeli health market.
Highly esteemed for his activities in Israeli industry and trade, David Fuhrer
served as chairman of the pharmaceutical sector of the Ministry of Trade for over
a decade. In 2009, Bar-Ilan University awarded him an honorary doctorate in
recognition of his contribution to the medical and health industry in Israel. In
addition, he has a law degree from Tel Aviv University and is a member of the
bar association.
Over the years, David Fuhrer has consistently supported research that aims to
strengthen the life sciences industry and develop the pharmaceuticals and health
products market in Israel. The overall goal of these activities is to improve the
quality of life and provide the optimal solution for the Israeli health consumer. In
addition, David Fuhrer is a long-time, dedicated supporter of the IDC Herzliya
and a member of its Israel Friends association. Furthermore, he grants scholarships
to students with limited financial means.
David Fuhrer has earned appreciation and recognition for his involvement
in innovative social and community service initiatives. Particularly noteworthy
is his exceptional initiative, in cooperation with AKIM Israel – the National
Association for the Habilitation of the Mentally Handicapped in Israel, to
employ individuals with mental handicaps. The initiative received the President’s
Award from President of Israel Shimon Peres. David Fuhrer also is involved in
promoting coexistence between minorities employed at Neopharm. In addition,
he supports organizations that are concerned with providing for the medical
needs of underprivileged populations and acts to advance cleantech projects.
In recognition of his central role and vital activities in the field of Israeli trade
and industry, his contribution to developing the pharmaceutical and health
products market in Israel, his dedication to social initiatives to improve the
quality of life, and for his contribution to IDC Herzliya, David Fuhrer is
hereby named an
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