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סך התרומה

כ"סהנתרםתורם

230,216י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל איי. אבוט לבורטוריז אס

98,420ח שערי צדק"בי

77,547ר איכילוב"קמ

72,190ר תל השומר"קמ

61,959ח מאיר"בי

60,444ם"ר רמב"קמ

60,370העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

46,381למען הפגים בישראל– ב "לה

45,705עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

37,135מרכז רפואי רבין

36,730מרכז רפואי הדסה עין כרם

32,546מרכז רפואי קפלן

31,200העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

30,138מרכז רפואי סורוקה

28,857ר וולפסון"קמ

24,101עפולה– ח העמק "בי

22,819מרכז רפואי אסף הרופא

22,741ר בני ציון"קמ

20,979עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

17,712שניידר

16,555ר ברזילי"קמ

16,000עמותת מפרקים צעירים

15,000מיפיד-מ "הקרן המזרח תיכונית לילודים במצבי סיכון בע

11,076קרן ילודים ביקור חולים

10,340ח לניאדו"בי

9,892מרכז רפואי כרמל

9,817אביב-אוניברסיטת תל

8,231עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

7,500עמותת אחים ואחיות נפרולוגים

6,957מכבי שרותי בריאות

6,575ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

6,526ר הלל יפה"קמ

6,343שירותי בריאות כללית

5,514בית החולים הצרפתי נצרת

3,656ם"מרכז רפואי רמב

3,520המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

2,876קופת חולים מאוחדת

2,754ח יוספטל"בי

2,197אוניברסיטת בן גוריון

2,000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

780אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון

1,213,499כ"איי סה. אבוט לבורטוריז אס

41,600עמותת מפרקים צעיריםמ"אבוט מעבדות רפואיות בע

34,265י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

26,782מרכז רפואי הדסה עין כרם

25,300העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

25,000מיפיד-מ "הקרן המזרח תיכונית לילודים במצבי סיכון בע

20,691מרכז רפואי רבין

17,217עפולה– ח העמק "בי
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16,740ר בני ציון"קממ"אבוט מעבדות רפואיות בע

15,152ם"ר רמב"קמ

14,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

13,913ר תל השומר"קמ

12,870עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

12,629מרכז רפואי סורוקה

11,702ר איכילוב"קמ

9,298מרכז רפואי אסף הרופא

6,790מ"אלישע בע

6,391מרכז רפואי כרמל

5,000למען הפגים בישראל– ב "לה

5,000ח שערי צדק"בי

3,692שירותי בריאות כללית

3,134עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

2,800שניידר

2,798ר רבקה זיו"קמ

2,184ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

2,000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

2,000אלוט

1,585אגודת הפסוריאזיס הישראלית

1,000העמותה לחולי כליה ומושתלים

629ח מאיר"בי

598מרכז רפואי קפלן

342,760כ"מ סה"אבוט מעבדות רפואיות בע

10,640ם"מרכז רפואי רמבמ" בע1987אגנטק 

5,445מרכז רפואי שיבא תל השומר

4,259שניידר

3,432מרכז רפואי אסף הרופא

1,663מרכז רפואי סורוקה

1,500מכבי שרותי בריאות

26,939כ"מ סה" בע1987אגנטק 

3,743עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילובמ"אינווסט אימפקס בע

3,232בית חולים וולפסון

3,015מרכז רפואי רבין

3,000מרכז לבריאות הנפש גהה

2,627ם"מרכז רפואי רמב

2,177מרכז רפואי קפלן

17,794כ"מ סה"אינווסט אימפקס בע

15,471ר תל השומר"קממ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

14,861ם"ר רמב"קמ

7,419מרכז רפואי רבין

37,751כ"מ סה"אלדן ציוד אלקטרוני בע

18,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומרמ"אמנת ניהול ומערכות בע

11,800ידידי מרכז רפואי רבין

1,200ר העמק"קמ

31,000כ"מ סה"אמנת ניהול ומערכות בע

35,000עמותת לנשום(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

30,000עמותת אנוש

12,992ם"ר רמב"קמ

1110,000 מתוך 1עמותת 

8,000עמותת בנפש חפצה

7,000האגודה למלחמה בסרטן

5,000מעייני הישועה.- ב.ר.ש
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5,000ח שערי צדק"בי(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

4,353ר תל השומר"קמ

4,273ר וולפסון"קמ

3,000עמותת ברכה

2,747מרכז רפואי רבין

2,100מרכז רפואי הדסה עין כרם

2,051בית החולים הצרפתי נצרת

1,697מרכז רפואי קפלן

1,410ר בני ציון"קמ

1,410מרכז רפואי סורוקה

610מרפאת שני

604מרכז רפואי אסף הרופא

467שירותי בריאות כללית

444ר רבקה זיו"קמ

381ח מאיר"בי

138,539כ"סה (ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

154,652י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל באייר ישראל

111,244שירותי בריאות כללית

110,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

80,000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

68,750עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

58,351ר תל השומר"קמ

49,220האגודה הישראלית לסוכרת

33,000עמותה לחולי המופיליה- עלה 

31,120ם"ר רמב"קמ

18,280מרכז רפואי הדסה עין כרם

14,266ח שערי צדק"בי

11,170ר איכילוב"קמ

10,572ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

10,219ם"מרכז רפואי רמב

10,000האגודה לזכויות החולה בישראל

9,351ח לניאדו"בי

8,076ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

8,000המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

5,340מרכז רפואי אסף הרופא

5,000האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

5,000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

4,978ר וולפסון"קמ

4,900ם"איט- האגודה הישראלית לטיפול מיני 

4,000העמותה לקידום הסיעוד האורולוגי

4,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

3,600האגודה לסוכרת נעורים בישראל

3,381ר בני ציון"קמ

2,625ארגון גימלאי הדסה

2,450פעמון פעילות עבור נשים יולדות ונזקקים

1,740עמותה ישראלית לחולי ומושתלי מפרקים-צעדים

1,500ר רבקה זיו"קמ

844,785כ"באייר ישראל סה

411,755ר איכילוב"קמקר'סי הלת-יי'ג

333,425י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

325,921ם"ר רמב"קמ

321,531ר תל השומר"קמ

319,556מרכז רפואי הדסה עין כרם
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301,664מרכז רפואי רביןקר'סי הלת-יי'ג

280,049מרכז רפואי כרמל

199,314ח שערי צדק"בי

186,213מרכז רפואי סורוקה

155,744מרכז רפואי אסף הרופא

126,823ר וולפסון"קמ

122,929ר בני ציון"קמ

117,990עפולה– ח העמק "בי

113,094ח מאיר"בי

105,330אגודת מרפאות לין

94,879ההסתדרות הרפואית בישראל

91,996ר רבקה זיו"קמ

81,017ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

80,000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

79,166ר הלל יפה"קמ

75,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

64,300האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית

64,000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

59,639מרכז רפואי קפלן

58,986ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

55,450עמותת אנוש

50,711ח לניאדו"בי

40,156אסותא מרכזים רפואיים

40,000הועד למלחמה באיידס

39,337ח ביקור חולים"בי

30,000קופת חולים לאומית

29,817ר פוריה"קמ

28,859ר ברזילי"קמ

28,182ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

25,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

25,000הצל ליבו של ילד

22,593ר פיתוח ותשתיות"קמ

22,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

20,987מעייני הישועה.- ב.ר.ש

18,867ם"מרכז רפואי רמב

17,167שירותי בריאות כללית

17,000עמותת אחים ואחיות נפרולוגים

15,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

15,000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

12,500נ"עמותת אחים ואחיות ח

12,252אוניברסיטת בן גוריון

10,324אגודת איכות בשיקום

9,407המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

9,162בית חולים אלין

8,620אסיא מדיקל

8,446מכבי שרותי בריאות

7,103שניידר

6,577ח יוספטל"בי

5,500עזר מציון

5,008העמותה למען בית חולים מעייני הישועה

5,005וזף'ח סנט ג"בי

4,903עמותה למען המרכז לבריאות הנפש מזרע

4,000העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
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3,000שים לב ללבקר'סי הלת-יי'ג

3,000ידידי מרכז רפואי רבין

2,500האגודה הישראלית לסוכרת

4,828,754כ"קר סה'סי הלת-יי'ג

57,425מרכז רפואי הדסה עין כרםמ"נזיים ישראל בע'ג

35,000העמותה למען חולי גושה בישראל

24,926שניידר

23,068מרכז רפואי שיבא תל השומר

10,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

9,829ם"ר רמב"קמ

4,368ח מאיר"בי

4,342ח שערי צדק"בי

2,885מרכז רפואי סורוקה

2,694בית חולים וולפסון

2,500מרכז רפואי כרמל

2,486מרכז רפואי רבין

1,800האגודה למלחמה בסרטן

1,714ח איכילוב"בי

183,037כ"מ סה"נזיים ישראל בע'ג

120,870ם"מרכז רפואי רמב(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

106,618ר איכילוב"קמ

102,174מרכז רפואי הדסה עין כרם

102,174מרכז רפואי רבין

67,978ח שערי צדק"בי

62,000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

56,420ר תל השומר"קמ

46,000עמותת לנשום

45,606ח מאיר"בי

42,906י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

40,748מרכז רפואי קפלן

31,600עמותת פרקינסון בישראל

21,230ם"ר רמב"קמ

21,000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

20,976מרכז רפואי כרמל

20,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

17,926מרכז רפואי סורוקה

15,796שירותי בריאות כללית

15,600האגודה למלחמה בסרטן

11,612ר ברזילי"קמ

10,000הועד למלחמה באיידס

8,360עפולה– ח העמק "בי

7,474עמותת אלזהראוי

117,000 מתוך 1עמותת 

6,654חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

6,000עמותת חיים עם סרטן הערמונית

6,000עמותת קן לזקן

5,696ר וולפסון"קמ

5,150ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

5,144ר בני ציון"קמ

1,036,712כ"סה (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

10,000האגודה לסוכרת נעורים בישראלמ"גפן מדיקל בע

2,500ר העמק"קמ

12,500כ"מ סה"גפן מדיקל בע

5 - 16



31/05/2012  מפורט לפי תורם2011דוח תרומות לשנת 

40,000מרכז רפואי הדסה עין כרםמ"דנטלון חברה בע

8,000אביב-אוניברסיטת תל

7,250ם"ר רמב"קמ

55,250כ"מ סה"דנטלון חברה בע

167,038האגודה הישראלית לטרשת נפוצהטבע

101,173מרכז רפואי הדסה עין כרם

88,000עמותת פרקינסון בישראל

69,525ר איכילוב"קמ

66,578עמותת הפורום למניעת מחלות כלי דם

65,884מרכז רפואי רבין

61,714ר תל השומר"קמ

60,000מוסד הטכניון למחקר ופתוח

54,344ר העמק"קמ

54,243העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

53,270האגודה הישראלית לסוכרת

39,808ם"ר רמב"קמ

35,264עמותה לחולי המופיליה- עלה 

34,017ר וולפסון"קמ

33,332ח שערי צדק"בי

31,751מרכז רפואי כרמל

31,000עמותת לנשום

30,000עמותה למושתלי כבד

29,409עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

29,401אגודה ישראלית לאפילפסיה– ל "אי

AMD29,401ג "עמותת נמ

CF29,401איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

28,533העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית

28,465מרכז לתסמונת רט בישראל

25,835מרכז רפואי אסף הרופא

23,953ידידי מרכז רפואי רבין

21,774מרכז רפואי קפלן

20,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

20,000העמותה לחולי כליה ומושתלים

20,000עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

20,000אוניברסיטת בן גוריון

19,601טי-איי-העמותה למאבק במחלת ה

19,526הועד למלחמה באיידס

17,380ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

17,241מ"מור ישום מחקרים בע

16,022שירותי בריאות כללית

15,964ח מאיר"בי

15,335ר ברזילי"קמ

15,119ריאות-י לב"עמ

15,000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

14,821עמותת אנוש

14,397העמותה לחקר אי אל אס בישראל

14,213שמחה לילד ער

11,447אגודה למען הקשיש קרית שמונה

10,577האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

8,278מ'קרן אהבה לילדי בית איזי שפירא בע

7,082שניידר

6,000האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

5,675אגודת יד שרה
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5,338אסותא מרכזים רפואייםטבע

4,756צעד קדימה

4,369מרכז רפואי סורוקה

4,162עמותת אי וי ישראל

4,153ידידי מרכז רפואי ספיר

4,131האגודה למען הקשיש והחברה אשדוד

4,029עמך

3,805ידידי המרכז הרפואי סורוקה

3,795עזר מציון

2,960בית נועם-אלין

2,500ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

2,143מרכז הפועל לתרבות גופנית

2,106העמותה למען הקשיש כפר סבא

1,916ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

1,449ח לניאדו"בי

1,698,403כ"טבע סה

10,700חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופאטרדיס גת

5,000ארגון כבדי השמיעה בישראל– בקול 

15,700כ"טרדיס גת סה

760ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בנימ"גיל מדיקל בע.י

250מ"לתת תקוה בע

180המרכז לעיוור בישראל

180האגודה למלחמה בסרטן

1,370כ"מ סה"גיל מדיקל בע.י

20,600האגודה למלחמה בסרטןמ"ט בע.צ.כ

12,000מרכז רפואי אסף הרופא

6,842ם"ר רמב"קמ

6,000האגודה הישראלית לכאב

5,576ר תל השומר"קמ

5,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

CF5,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

5,000טי-איי-העמותה למאבק במחלת ה

4,377מרכז רפואי הדסה עין כרם

3,050ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

3,000לחימה באלימות נגד נשים- א .עמותת ל

3,000ר איכילוב"קמ

2,805ר בני ציון"קמ

2,640בית איזי שפירא

2,607ר הלל יפה"קמ

2,500ויצו ישראל

89,997כ"מ סה"ט בע.צ.כ

7,500עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל מ"לונדבק ישראל בע

3,412אגודת איכות בשיקום

3,412ר פיתוח ותשתיות"קמ

2,212מרכז לבריאות הנפש גהה

1,000עמותה למען המרכז לבריאות הנפש מזרע

17,536כ"מ סה"לונדבק ישראל בע

7,800האגודה למלחמה בסרטןמדטרוניק

7,000אגודת יד שרה

7,000בית חולים אלין

5,000נאמני מרכז שניידר

26,800כ"מדטרוניק סה

30,000ר העמק"קממ"מדי פישר הנדסה ומדע בע
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2,000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמלמ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

250עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

32,250כ"מ סה"מדי פישר הנדסה ומדע בע

258,882חברים לרפואהמ"מדיליין בע

23,347ח מאיר"בי

14,318מרכז רפואי קפלן

14,317עמותת שוחרי המרכז הרפואי ברזילי

9,545ארגון הלוטרנים

9,545בית חולים וולפסון

9,545מרכז רפואי סורוקה

9,545מרכז רפואי הדסה עין כרם

6,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

4,783עפולה– ח העמק "בי

2,800עמותה לחולי המופיליה- עלה 

362,627כ"מ סה"מדיליין בע

261,500מרכז רפואי הדסה עין כרםמדיסון

120,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

79,183ר תל השומר"קמ

65,856ר איכילוב"קמ

46,114ח שערי צדק"בי

18,000נאמני מרכז שניידר

6,520שניידר

597,173כ"מדיסון סה

215,830י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל מעבדות רפא

166,000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

94,342האגודה הישראלית לכאב

92,404ר איכילוב"קמ

67,250עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

55,500ם"מרכז רפואי רמב

38,921אוניברסיטת בן גוריון

38,500עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

30,000ח שערי צדק"בי

27,720העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

19,215ר תל השומר"קמ

17,000מרכז רפואי הדסה עין כרם

16,000שניידר

15,500מרכז רפואי כרמל

11,500מרכז רפואי סורוקה

10,000ידידי מרכז רפואי ספיר

10,000שירותי בריאות כללית

10,000עמותת לנשום

8,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

8,000בית החולים הצרפתי נצרת

8,000ידידי מרכז רפואי רבין

7,500ח מאיר"בי

7,340האגודה למלחמה בסרטן

6,030מרכז רפואי רבין

5,000מרכז רפואי אסף הרופא

5,000מניעה וטיפול החלמה- ה .ט.עמותת מ

4,678ם"ר רמב"קמ

4,000עפולה– ח העמק "בי

2,830ר וולפסון"קמ

1,002,060כ"מעבדות רפא סה
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150,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצהמרק סרונו

89,183ר תל השומר"קמ

55,271מרכז רפואי הדסה עין כרם

49,101ח שערי צדק"בי

47,774ר איכילוב"קמ

45,780מרכז רפואי רבין

42,575י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

38,210אביב-אוניברסיטת תל

35,059ר פוריה"קמ

32,148עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

28,299ם"ר רמב"קמ

24,464חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

24,228ם"מרכז רפואי רמב

15,100ר וולפסון"קמ

13,643מרכז רפואי סורוקה

12,529ר הלל יפה"קמ

12,353מרכז רפואי קפלן

12,137ר בני ציון"קמ

11,717ר ברזילי"קמ

8,386ח מאיר"בי

8,000ידידי מרכז רפואי רבין

7,795מרכז רפואי אסף הרופא

7,793בוני עולם

7,583עפולה– ח העמק "בי

6,259מ"ביוראפ בע

6,061מכבי שרותי בריאות

5,800עמותת חן לפריון וחיים

3,394מ"אלישע בע

1,939מרכז רפואי כרמל

802,581כ"מרק סרונו סה

396,500י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל MSDמרק שארפ ודוהם ישראל 

200,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

185,000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

81,200הועד למלחמה באיידס

38,877מרכז רפואי רבין

35,500האגודה הישראלית לסוכרת

34,000עמותת לנשום

31,955מרכז רפואי סורוקה

30,000האגודה הישראלית לכאב

21,242ר תל השומר"קמ

20,000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

15,000שירותי בריאות כללית

14,382ר איכילוב"קמ

12,364מרכז רפואי הדסה עין כרם

9,000עמותת מפרקים צעירים

6,513ם"ר רמב"קמ

5,695עפולה– ח העמק "בי

5,000מכבי שרותי בריאות

5,000עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

4,193ח מאיר"בי

4,170ר פוריה"קמ

4,000האגודה לזכויות החולה בישראל

4,000ם"מרכז רפואי רמב
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2,500העמותה לחינוך לבריאות בישראלMSDמרק שארפ ודוהם ישראל 

2,164מרכז רפואי אסף הרופא

2,000העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

1,509ר וולפסון"קמ

1,200חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

975שניידר

1,173,939כ" סהMSDמרק שארפ ודוהם ישראל 

18,370י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

8,943ם"מרכז רפואי רמב

8,319ם"ר רמב"קמ

8,228ר תל השומר"קמ

6,950ח שערי צדק"בי

6,050ח מאיר"בי

2,000מרכז רפואי רבין

58,860כ"מ סה"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

180,000קופת חולים לאומיתמ"נובו נורדיסק בע

80,500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

74,728שניידר

49,500י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

40,000ם"מרכז רפואי רמב

37,750נאמני מרכז שניידר

31,208ר תל השומר"קמ

22,458ארגון הלוטרנים

21,217ם"ר רמב"קמ

18,200ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

16,041מרכז רפואי הדסה עין כרם

15,000אגודה ישראלית לגיל המעבר

12,368מכבי שרותי בריאות

12,027עמותת חסד ומרפא

11,876ר איכילוב"קמ

11,565מרכז רפואי רבין

8,854ח מאיר"בי

8,321שירותי בריאות כללית

5,792ר הלל יפה"קמ

5,409ר בני ציון"קמ

5,330יסמין אלנגב עמותה לבריאות האישה והמ

5,250האגודה הישראלית לסוכרת

5,000האגודה לזכויות החולה בישראל

5,000מרכז רפואי כרמל

4,500אסותא מרכזים רפואיים

4,000האגודה לסוכרת נעורים בישראל

3,854מרכז רפואי סורוקה

3,393ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

2,153ר וולפסון"קמ

2,058מרכז רפואי אסף הרופא

1,466עפולה– ח העמק "בי

320מרכז רפואי שיבא תל השומר

301ר ברזילי"קמ

705,439כ"מ סה"נובו נורדיסק בע

417,120י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל .י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

305,582מרכז רפואי הדסה עין כרם

246,000ליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישראל

242,011אל.אם.עמותת חולי סי
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227,950עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

217,380מרכז רפואי רבין

203,536ר תל השומר"קמ

GIST161,543-עמותת חולי ה

155,759ר איכילוב"קמ

148,371ם"ר רמב"קמ

142,522ם"מרכז רפואי רמב

141,800האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

92,853עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

83,500עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

75,000האגודה למלחמה בסרטן

71,564ח שערי צדק"בי

70,000הבית לחולי טרשת נפוצה

66,400עמותת פרקינסון בישראל

CF60,800איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

60,000העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

56,585מרכז רפואי סורוקה

55,888ר רבקה זיו"קמ

54,525חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

53,688מרכז רפואי קפלן

AMD50,000ג "עמותת נמ

44,637מרכז רפואי אסף הרופא

36,000נאמני מרכז שניידר

35,000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

34,464שירותי בריאות כללית

33,870מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע

33,440עמותת הגליל לטלסמיה ואנמיה חרמשית

33,385ח מאיר"בי

32,338עפולה– ח העמק "בי

32,250האגודה הישראלית לסוכרת

30,112ר ברזילי"קמ

30,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

22,200האגודה הישראלית לתלסמיה

20,000העמותה לקידום הסיעוד האורולוגי

20,000צפת" זיו"ח "אגודת שוחרי ביה

20,000עמותה למושתלי כבד

19,440האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

19,291ר וולפסון"קמ

17,676מרכז רפואי כרמל

16,710ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

16,709ח לניאדו"בי

16,400מ"מור ישום מחקרים בע

16,282ר פוריה"קמ

15,000ר הלל יפה"קמ

15,000ריאות-י לב"עמ

14,938שניידר

14,520המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

14,323ר בני ציון"קמ

12,500עמותת העין

11,356מ"ביוראפ בע

10,000חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל

10,000עמותת חיים עם סרטן הערמונית

8,278ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה
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6,000האגודה הישראלית לחקר העין והראיה.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

5,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

4,640העמותה לחולי כליה ומושתלים

3,579אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

3,207אסותא מרכזים רפואיים

3,200עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

3,000אוניברסיטת בן גוריון

2,686ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

2,500ב מרכז לטיפול בקשיש"מלב

2,050מרכז רפואי שיבא תל השומר

4,202,358כ"סה. י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

323,984שירותי בריאות כלליתמ" בע1996ניאופרם ישראל 

211,651ר תל השומר"קמ

120,991י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

100,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

80,831מרכז רפואי הדסה עין כרם

79,515ר איכילוב"קמ

65,584ם"ר רמב"קמ

40,398ם"מרכז רפואי רמב

35,000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

31,248ח שערי צדק"בי

27,223ר וולפסון"קמ

24,600ידידי מרכז רפואי רבין

23,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

22,000הועד למלחמה באיידס

19,258ר בני ציון"קמ

16,990אגודת הפסוריאזיס הישראלית

15,000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

15,000עמותת מפרקים צעירים

12,819קרן מחקרים רפואיים הדסה

11,505מרכז רפואי אסף הרופא

11,250ידידי המרכז הרפואי סורוקה

10,800האגודה הישראלית לסוכרת

9,153ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

9,095ההסתדרות הרפואית בישראל

8,813ר הלל יפה"קמ

8,500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

7,216ח איכילוב"בי

7,200ארגון רוקחי בריאות כללית

5,993ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

5,000עמותת ידידי בית לוינשטיין

5,000משאלת לב

5,000עמותת קרן לחיים

4,000ר העמק"קמ

4,000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

3,965ר רבקה זיו"קמ

3,875ר ברזילי"קמ

3,500האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

2,500ידיד בלב ונפש

2,050קרן שיבא למחקר רפואי

2,000בית נועם-אלין

2,000טי-איי-העמותה למאבק במחלת ה

1,800נחלת ערן-עלה נגב
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1,399,307כ"מ סה" בע1996ניאופרם ישראל 

30,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצהמ"ניאופרם סיינטיפיק בע

26,896שירותי בריאות כללית

22,962ר תל השומר"קמ

22,642מרכז רפואי הדסה עין כרם

14,920י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

8,867ח שערי צדק"בי

7,500ם"ר רמב"קמ

6,614ם"מרכז רפואי רמב

2,865מרכז רפואי אסף הרופא

2,540ר ברזילי"קמ

2,406ח לניאדו"בי

2,000עמותה לחולי אנגיואדמה-אדמה

275ר איכילוב"קמ

150,487כ"מ סה"ניאופרם סיינטיפיק בע

63,700ר תל השומר"קממ"בע(2005)ניאופרם קיור

22,750העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

15,000העמותה לילדים בסיכון

11,600העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

8,000העמותה לקידום הסיעוד האורולוגי

7,058מרכז רפואי הדסה עין כרם

5,000ח שערי צדק"בי

4,750שירותי בריאות כללית

4,000העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

3,700ח לניאדו"בי

3,520ם"ר רמב"קמ

3,044ם"מרכז רפואי רמב

2,500ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

1,925ר איכילוב"קמ

1,350אביב-אוניברסיטת תל

1,300האגודה למלחמה בסרטן

1,000אוניברסיטת חיפה

1,000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

400עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

161,597כ"מ סה"בע(2005)ניאופרם קיור

754,327י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל סאנופי אוונטיס

601,969שירותי בריאות כללית

375,912האגודה הישראלית לסוכרת

196,766מרכז רפואי רבין

191,821ר תל השומר"קמ

173,506ם"ר רמב"קמ

158,114מרכז רפואי סורוקה

144,594מרכז רפואי הדסה עין כרם

119,589ר וולפסון"קמ

118,262ח מאיר"בי

82,295ר ברזילי"קמ

81,282ר איכילוב"קמ

71,708ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

65,730ח לניאדו"בי

63,600ההסתדרות הרפואית בישראל

63,117מרכז רפואי קפלן

59,026מרכז רפואי אסף הרופא

57,385קופת חולים מאוחדת
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44,704מרכז רפואי כרמלסאנופי אוונטיס

43,429ר הלל יפה"קמ

39,647ר רבקה זיו"קמ

33,680עמותה לקרדיולוגיה בישראל

30,577ר בני ציון"קמ

28,393מכבי שרותי בריאות

27,062אסותא מרכזים רפואיים

26,361האגודה לסוכרת נעורים בישראל

26,197המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

22,458עפולה– ח העמק "בי

22,439ח שערי צדק"בי

20,000האגודה למלחמה בסרטן

15,000עמותת חיים עם סרטן הערמונית

13,557ר פוריה"קמ

12,344ר העמק"קמ

1112,000 מתוך 1עמותת 

9,780עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

9,295מרכז רפואי שלוותא

7,735וזף'ח סנט ג"בי

7,640מ"מור ישום מחקרים בע

7,389שניידר

7,057אוניברסיטת בן גוריון

7,000האגודה לזכויות החולה בישראל

5,546עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

4,930מרכז לבריאות הנפש גהה

4,600אביב-אוניברסיטת תל

4,381ם"מרכז רפואי רמב

4,262ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

4,136אגודת איכות בשיקום

3,442המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

3,000ארגון רוקחות בישראל

1,800בית החולים הצרפתי נצרת

1,500כפר שאול- ח איתנים "בי

1,313מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

543ח ביקור חולים"בי

3,892,200כ"סאנופי אוונטיס סה

5,600ארגון רוקחי בריאות כלליתסם און

4,000ארגון רוקחות בישראל

2,500האגודה הישראלית לסוכרת

12,100כ"סם און סה

6,500ר וולפסון"קממ"פילטל פרמצביטקל בע

2,550שירותי בריאות כללית

1,500ם"ר רמב"קמ

1,250ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

1,187עזר מציון

800חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

13,787כ"מ סה"פילטל פרמצביטקל בע

CF12,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

7,000עמותת פרקינסון בישראל

6,040האגודה לסוכרת נעורים בישראל

3,718אביב-אוניברסיטת תל

2,000ר בני ציון"קמ

1,000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל
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400ר העמק"קממ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

32,158כ"מ סה"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

17,059שניידרפרמהבסט נטי גולן

10,333ר איכילוב"קמ

7,468מרכז רפואי הדסה עין כרם

6,936ם"ר רמב"קמ

5,331י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

3,555ר וולפסון"קמ

3,377ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

3,000ח שערי צדק"בי

2,500ח לניאדו"בי

2,046ר פוריה"קמ

61,605כ"פרמהבסט נטי גולן סה

56,526ם"ר רמב"קממ"קובידיאן ישראל בע

48,611מרכז רפואי רבין

40,580מרכז רפואי כרמל

38,230ר וולפסון"קמ

36,744ח שערי צדק"בי

30,013ר איכילוב"קמ

26,480מרכז רפואי הדסה עין כרם

19,809ר ברזילי"קמ

17,592ר בני ציון"קמ

14,586מרכז רפואי קפלן

14,369ר תל השומר"קמ

12,479ח מאיר"בי

10,540עפולה– ח העמק "בי

8,565אסותא מרכזים רפואיים

8,280ח ביקור חולים"בי

7,405מרכז רפואי סורוקה

7,341ר הלל יפה"קמ

4,272מרכז רפואי אסף הרופא

402,422כ"מ סה"קובידיאן ישראל בע

10,992ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביהמ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

7,351ר הלל יפה"קמ

5,371ם"ר רמב"קמ

4,000שירותי בריאות כללית

27,714כ"מ סה"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

421,600האגודה למלחמה בסרטןרוש פרמצבטיקה ישראל

323,725ם"ר רמב"קמ

312,545מרכז רפואי רבין

206,824ר איכילוב"קמ

170,097ר תל השומר"קמ

147,674י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

99,000משרד הבריאות- המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

CF90,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

88,892מרכז רפואי הדסה עין כרם

80,600עמותת מפרקים צעירים

80,024ח מאיר"בי

71,251מרכז רפואי קפלן

52,269מרכז רפואי כרמל

51,385מרכז רפואי אסף הרופא

49,300ח שערי צדק"בי

40,969ר וולפסון"קמ
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40,460מרכז רפואי סורוקהרוש פרמצבטיקה ישראל

35,000חברים לרפואה

31,600ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

30,745ר ברזילי"קמ

22,912שירותי בריאות כללית

19,475ר בני ציון"קמ

17,767עפולה– ח העמק "בי

17,590שניידר

16,475ח לניאדו"בי

15,575ר הלל יפה"קמ

12,633ר רבקה זיו"קמ

7,500רופאים לזכויות אדם

7,500ר פוריה"קמ

6,900אגודת מרפאות לין

5,500עמותת אחים ואחיות נפרולוגים

5,000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

5,000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

4,900עמותת נווה מלכישוע

3,391אסותא מרכזים רפואיים

1,800א"זק

1,211המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

1,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

353ח הרצוג""בי

2,596,442כ"רוש פרמצבטיקה ישראל סה

145,919י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל י'ג. שרינג פלאו ישראל איי

78,000ה"האגודה הישראלית לחקר הפוריות איל

75,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

45,600ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

45,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

36,000עמותת מפרקים צעירים

26,515ר איכילוב"קמ

23,450ח שערי צדק"בי

18,333מרכז רפואי הדסה עין כרם

15,486ח מאיר"בי

15,254ר תל השומר"קמ

7,874ר הלל יפה"קמ

7,514ר וולפסון"קמ

7,204מרכז רפואי כרמל

5,970ם"ר רמב"קמ

4,747מרכז רפואי סורוקה

4,500מרכז רפואי רבין

4,000ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

3,215ם"מרכז רפואי רמב

2,750ר רבקה זיו"קמ

2,576ח לניאדו"בי

2,286ר בני ציון"קמ

577,193כ"י סה'ג. שרינג פלאו ישראל איי
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