
 מפורט לפי תורם2012ח תרומות לשנת "דו

סכום של סכום התרומה

כ"סהשם הנתרםשם התורם

CWT6394ר תל השומר"קמ

CWT 6394כ"סה

PPD GLOBAL LIMTED58298ר פוריה"קמ

PPD GLOBAL LIMTED 58298כ"סה

5625ר פוריה"קממ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

69271ר תל השומר"קמ

74896כ"מ סה"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

91489ר תל השומר"קממ"אבוט מעבדות רפואיות בע

91489כ"מ סה"אבוט מעבדות רפואיות בע

5000ר תל השומר"קממ" בע1987אגנטק 

5000כ"מ סה" בע1987אגנטק 

7920ר תל השומר"קממ"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

7920כ"מ סה"אי מכשור מדעי בע.אס.אי

4065ר תל השומר"קממ"טי מדיקל בע.סי.אי

4065כ"מ סה"טי מדיקל בע.סי.אי

15809ר תל השומר"קממ"אילקס מדיקל בע

15809כ"מ סה"אילקס מדיקל בע

9192ר תל השומר"קממ"אינווסט אימפקס בע

9192כ"מ סה"אינווסט אימפקס בע

7759ח שערי צדק"בימ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

2500מרכז רפואי אסף הרופא

500מרכז רפואי רבין

3791ם"מרכז רפואי רמב

2800עמותת ידידי בית לוינשטיין

7070ם"ר רמב"קמ

9623ר תל השומר"קמ

4923קרן שיבא למחקר רפואי

38966כ"מ סה"אלדן ציוד אלקטרוני בע

14420אגודת איכות בשיקוםמ"אלי לילי בע

15000אגודת יד שרה

1917אוניברסיטת בן גוריון

10800אור ירוק

1907עפולה– ח העמק "בי

15000העמותה לשיקום נפשי בקהילה- דרור

7360האגודה הישראלית לסוכרת

25320האגודה לסוכרת נעורים בישראל

10000האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים בישראל

5000האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית

40000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

3000ידידי המרכז הרפואי סורוקה

1400ידידי המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

10000ידידי כפר עידוד

36000לתת

10000מ"לתת תקוה בע

4235מרכז לבריאות הנפש גהה

1500מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל

20959מרכז רפואי אסף הרופא

44799מרכז רפואי הדסה עין כרם

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 

 מפורט לפי תורם2012דוח תרומות לשנת 

14 מתוך 1עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

1116מרכז רפואי כרמל

3722מרכז רפואי סורוקה

5651מרכז רפואי קפלן

10750מרכז רפואי רבין

1000יד לחברי תנועת הנוער הציונית-משואה

6304נאמני מרכז שניידר

2100עמותת אנוש

20000עמותת בנפש חפצה

6659קופת חולים לאומית

9770ר איכילוב"קמ

6318ר בני ציון"קמ

5065ר הלל יפה"קמ

13956ר וולפסון"קמ

6037ר פיתוח ותשתיות"קמ

24700ם"ר רמב"קמ

56867ר תל השומר"קמ

1200שים לב ללב

21326שירותי בריאות כללית

481158כ"מ סה"אלי לילי בע

13932ר תל השומר"קממ"אי טכנולוגיה מתקדמת בע.אר.טי.אם

13932כ"מ סה"אי טכנולוגיה מתקדמת בע.אר.טי.אם

12500ח מאיר"בימ"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

10580עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

12500ר בני ציון"קמ

12500ם"ר רמב"קמ

12500קרן שיבא למחקר רפואי

60580כ"מ סה"אקטליון פרמצבטיקה ישראל בע

4033ר תל השומר"קמאר קיור מדיקל

4033כ"אר קיור מדיקל סה

81838ר תל השומר"קמבאייר ישראל

81838כ"באייר ישראל סה

6250ר תל השומר"קמביו ראד לבורטיס לימטד

6250כ"ביו ראד לבורטיס לימטד סה

37416ר תל השומר"קממ"ביוטיס בע

37416כ"מ סה"ביוטיס בע

8000ר תל השומר"קממ"ביוקורד בע

8000כ"מ סה"ביוקורד בע

18939ר פוריה"קממ"ביורסט בע

18939כ"מ סה"ביורסט בע

38070ר תל השומר"קמבנק הפועלים

38070כ"בנק הפועלים סה

3734ר פוריה"קממ"בפקס בע

14341ר תל השומר"קמ

18075כ"מ סה"בפקס בע

14996ר איכילוב"קממ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

7498ר פוריה"קמ

49080ר תל השומר"קמ

71574כ"מ סה"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

10000אגודת איכות בשיקוםמ"בריסטול מאיירס בע

10000אגודת מרפאות לין

10000כפר שאול- ח איתנים "בי

20000ח מאיר"בי

10000ח שערי צדק"בי

20000המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

10000מרכז לבריאות הנפש גהה

31800מרכז רפואי אסף הרופא

39750מרכז רפואי הדסה עין כרם

8250מרכז רפואי סורוקה

22200מרכז רפואי רבין

42800ר איכילוב"קמ

24500ר וולפסון"קמ

10000ר רבקה זיו"קמ

10000ם"ר רמב"קמ

131748ר תל השומר"קמ

411048כ"מ סה"בריסטול מאיירס בע

11252ר תל השומר"קממ"ברסלויער בע

14 מתוך 2עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

11252כ"מ סה"ברסלויער בע

9173ר תל השומר"קממ"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

9173כ"מ סה"מדיקל סיסטם ישראל בע' ג

2658אגודת איכות בשיקוםקר'סי הלת-יי'ג

6000ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

71450אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

13896אסותא מרכזים רפואיים

285823ח איכילוב"בי

27850ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

9761ח ביקור חולים"בי

98270עפולה– ח העמק "בי

58255ח לניאדו"בי

158979ח מאיר"בי

6756וזף'ח סנט ג"בי

288627ח שערי צדק"בי

10540בית החולים הצרפתי נצרת

87144בית חולים וולפסון

66775האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית

5293ההסתדרות הרפואית בישראל

347516י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

4409הועד למלחמה באיידס

10000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

90000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

77000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

762300מ"מור ישום מחקרים בע

5500מכבי שרותי בריאות

174033מרכז רפואי אסף הרופא

592113מרכז רפואי הדסה עין כרם

362857מרכז רפואי כרמל

21400מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

196910מרכז רפואי סורוקה

147146מרכז רפואי קפלן

436431מרכז רפואי רבין

166783ם"מרכז רפואי רמב

3515מרכז רפואי שלוותא

5049נאמני מרכז שניידר

8760עמותה למען המרכז לבריאות הנפש מזרע

70000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

76500עמותת אנוש

40000עמותת חיים עם סרטן הערמונית

3679עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

93967ר בני ציון"קמ

20436ר ברזילי"קמ

38377ר הלל יפה"קמ

82130ר פוריה"קמ

101093ר רבקה זיו"קמ

435914ר תל השומר"קמ

365589קרן שיבא למחקר רפואי

9607מעייני הישועה.- ב.ר.ש

25389שירותי בריאות כללית

54705שניידר

232216ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

14454הרצליה מדיקל סנטר

10000קווים ומחשבות

4000תקווה ומרפא

5000ללמוד שאתה יכול- אחיה

8000ח גליל מערבי"אגודת ידידי בי

10000פורום ארצי של נפגעי נפש- עוצמה 

6310855כ"קר סה'סי הלת-יי'ג

3068ר תל השומר"קממ"נזיים ישראל בע'ג

3068כ"מ סה"נזיים ישראל בע'ג

67265ר תל השומר"קממ"מדאקויפ בע-גאמידה

67265כ"מ סה"מדאקויפ בע-גאמידה

5090ר תל השומר"קממ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

5090כ"מ סה"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

3650ר תל השומר"קממ"מד בע-גטר ביו

14 מתוך 3עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

3650כ"מ סה"מד בע-גטר ביו

7800האגודה למלחמה בסרטןמ"ינג בע'גיוון אימג

10000מ"שמיר שירותי מידע רפואי בע

17800כ"מ סה"ינג בע'גיוון אימג

7000אגודת איכות בשיקום(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

3986ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

4462ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

12447עפולה– ח העמק "בי

12676ח מאיר"בי

47159ח שערי צדק"בי

3947בית חולים איטלקי בחיפה

7748האגודה למלחמה בסרטן

15000הועד למלחמה באיידס

10000הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה

4000העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

13385מרכז רפואי אסף הרופא

183285מרכז רפואי הדסה עין כרם

17191מרכז רפואי כרמל

10739מרכז רפואי סורוקה

28904מרכז רפואי קפלן

6126מרכז רפואי רבין

42228ם"מרכז רפואי רמב

15000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

28500עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

31300עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

19060עמותת אלזהראוי

8000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

15239עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

22000עמותת לנשום

44301ר איכילוב"קמ

12066ר בני ציון"קמ

8238ר וולפסון"קמ

27629ר פוריה"קמ

21656ם"ר רמב"קמ

50534ר תל השומר"קמ

5942שירותי בריאות כללית

3487שניידר

3800ח גליל מערבי"אגודת ידידי בי

747035כ"סה (GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8570ר תל השומר"קמגנים תורס

8570כ"גנים תורס סה

23750האגודה לסוכרת נעורים בישראלמ"גפן מדיקל בע

4000עמותה לחקר בריאות העין

27750כ"מ סה"גפן מדיקל בע

3887ר תל השומר"קממ"דובר מיכשור רפואי בע

3887כ"מ סה"דובר מיכשור רפואי בע

4378ר תל השומר"קמדיאסורין בעמ

4378כ"דיאסורין בעמ סה

3330ר תל השומר"קמדיזנהויז יוניתורס

3330כ"דיזנהויז יוניתורס סה

6000ר תל השומר"קמדקסון

6000כ"דקסון סה

10656ר תל השומר"קממ"דקסל בע

10656כ"מ סה"דקסל בע

2755ר תל השומר"קמהעמותה לתסמונת רט

2755כ"העמותה לתסמונת רט סה

17246ר תל השומר"קמל"חברת שח

17246כ"ל סה"חברת שח

8000ר תל השומר"קמהמאגר המרכזי לדם טבורי בעמ-טבורית

8000כ"המאגר המרכזי לדם טבורי בעמ סה-טבורית

750אגודה למען שרותי בריאות הצבורטבע

5000אגודת איכות בשיקום

50000אגודת החרשים בישראל

3000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

40630ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בני

10408ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

14 מתוך 4עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

3043200אוניברסיטת בר אילןטבע

900אחד מתשע נשים למען נפגעות סרטן

CF50000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

550אקים ישראל אגודה לאומית

860ארגון רוקחות בישראל

20310איגוד השיננות- י "אש

45527ח שערי צדק"בי

2300בית החולים הצרפתי נצרת

40000ארגון כבדי השמיעה בישראל– בקול 

3400בתי חולים ציבוריים למען הציבור

165000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

4000האגודה למלחמה בסרטן

79450האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

142125י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

25000המרכז הבינלאומי לחינוך לחקר האוטיזם

10000העמותה הישראלית למתן מבוקר של ביו חומרי

10000העמותה לחולי כליה ומושתלים

25000העמותה לחקר אי אל אס בישראל

50000טי-איי-העמותה למאבק במחלת ה

12000העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

116900העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

5000העמותה של אחיות מניעת זיהומים

3900הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

38300חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

98105ידידי מרכז רפואי רבין

50000מרכז לתסמונת רט בישראל

8000מרכז מפנה התערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם

24435מרכז רפואי אסף הרופא

176012מרכז רפואי הדסה עין כרם

27278ם"מרכז רפואי רמב

18851מרכז רפואי שיבא תל השומר

250000מתן משקיעים בקהילה

10000עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

22000נאמני מרכז שניידר

25000עזר מציון

25543עמותה לחולי המופיליה- עלה 

19000עמותה לחקר בריאות העין

20000עמותה למושתלי כבד

50000עמותה נא לגעת

2500עמותת אחים ואחיות נפרולוגים

50000עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

1800עמותת אנוש

119500עמותת העין

9055עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

6500עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

3000למען הטבת בריאות הכליות ע ר-ה "עמותת להב

10000עמותת לנשום

73000עמותת פרקינסון בישראל

36000ר"פרס לחיים ע 

40143ר איכילוב"קמ

3809ר בני ציון"קמ

18866ר ברזילי"קמ

8592ר הלל יפה"קמ

27810ר וולפסון"קמ

9808ר פוריה"קמ

4355ר רבקה זיו"קמ

23267ם"ר רמב"קמ

216877ר תל השומר"קמ

8000ש.י"קרן ילדים שלנו 

30000הבית של המשפחות המיוחדות ע ר-קשר 

2545110שירותי בריאות כללית

17388ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

15000עוצמה פורום ארצי של נפגעי נפש

8108114כ"טבע סה

20000מרכז רפואי אסף הרופאמ"טק או פארם ליברה בע

4000ר רבקה זיו"קמ
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

24000כ"מ סה"טק או פארם ליברה בע

10450ח שערי צדק"ביטרדיס גת

5000ארגון כבדי השמיעה בישראל– בקול 

20האגודה למלחמה בסרטן

5800עמותה לחקר בריאות העין

500ר העמק"קמ

49320ר תל השומר"קמ

71090כ"טרדיס גת סה

180האגודה למלחמה בסרטןמ"גיל מדיקל בע.י

180המרכז לעיוור בישראל

1000ידידי מרכז רפואי רבין

6504ר תל השומר"קמ

500חסד שבלב

360מרכז תשמע

8724כ"מ סה"גיל מדיקל בע.י

12000ר תל השומר"קממ"כמיפל בע

12000כ"מ סה"כמיפל בע

700ח איכילוב"בימ"לבנט טכנולוגיות בע

5047ח שערי צדק"בי

1488בית חולים וולפסון

3100מרכז רפואי אסף הרופא

66224מרכז רפואי הדסה עין כרם

41030מרכז רפואי כרמל

4701מרכז רפואי סורוקה

12402מרכז רפואי קפלן

45933מרכז רפואי רבין

24919ם"מרכז רפואי רמב

3500ר בני ציון"קמ

9876ר ברזילי"קמ

12932ר תל השומר"קמ

42216תל השומר" בי

274068כ"מ סה"לבנט טכנולוגיות בע

5000ם"מרכז רפואי רמבמ"לבפארם בע

5000כ"מ סה"לבפארם בע

9396מרכז רפואי שלוותאמ"לונדבק ישראל בע

7500עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

3000עמותת אנוש

10000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

26100ר פיתוח ותשתיות"קמ

30000עוצמה פורום ארצי של נפגעי נפש

85996כ"מ סה"לונדבק ישראל בע

4500ר תל השומר"קממ"מאמי קר בע

4500כ"מ סה"מאמי קר בע

9482ר תל השומר"קממ"מגאפארם בע

9482כ"מ סה"מגאפארם בע

3020ר תל השומר"קממ"מד פייס ישראל בע

3020כ"מ סה"מד פייס ישראל בע

4886ר תל השומר"קממ"מדוק בע

4886כ"מ סה"מדוק בע

17720ר תל השומר"קממ"מדטכניקה בע

17720כ"מ סה"מדטכניקה בע

140479ר פוריה"קממדטרוניק

85561ר תל השומר"קמ

226040כ"מדטרוניק סה

7000ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בנימ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

7253בית החולים הצרפתי נצרת

3000עמותה לחקר בריאות העין

7000ר הלל יפה"קמ

30000שירותי בריאות כללית

54253כ"מ סה"מדי פישר הנדסה ומדע בע

8255ר תל השומר"קממ"מדיוונד בע

8255כ"מ סה"מדיוונד בע

1000ציון-אגודת ידידי המרכז הרפואי בנימדיסון

22915עפולה– ח העמק "בי

9281ח לניאדו"בי

28423ח מאיר"בי
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

78580ח שערי צדק"בימדיסון

23435י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

69580חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

1200ידידי המרכז הרפואי סורוקה

6000ידידי מרכז רפואי רבין

36713מרכז רפואי אסף הרופא

159573מרכז רפואי הדסה עין כרם

13506מרכז רפואי כרמל

17219מרכז רפואי סורוקה

66166מרכז רפואי קפלן

73059מרכז רפואי רבין

13111ם"מרכז רפואי רמב

5400נאמני מרכז שניידר

2500עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

6000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

70298ר איכילוב"קמ

10761ר בני ציון"קמ

14456ר ברזילי"קמ

6600ר הלל יפה"קמ

24951ר וולפסון"קמ

2399ר פוריה"קמ

9396ר רבקה זיו"קמ

84889ם"ר רמב"קמ

170483ר תל השומר"קמ

3000קרן מחקרים ביקור חולים

5903שירותי בריאות כללית

15624שניידר

37401ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

5000ח גליל מערבי"אגודת ידידי בי

23000ח פוריה"ידידי בי

1117822כ"מדיסון סה

2506ר תל השומר"קממדיקל הייטק מסחר

2506כ"מדיקל הייטק מסחר סה

4095ר תל השומר"קממדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

4095כ"מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ סה

4000ר תל השומר"קממדנס סוכנות לביטוח

4000כ"מדנס סוכנות לביטוח סה

12643ר תל השומר"קממ"מוח שרותי מחקר ופיתוח בע

12643כ"מ סה"מוח שרותי מחקר ופיתוח בע

16000ר תל השומר"קממטרנה

16000כ"מטרנה סה

220000ר פוריה"קממטרנה תעשיות שותפות

220000כ"מטרנה תעשיות שותפות סה

10000ר תל השומר"קממ"מיקרומרקט בע

10000כ"מ סה"מיקרומרקט בע

860ח איכילוב"בימעבדות רפא

14294עפולה– ח העמק "בי

10000ח מאיר"בי

46964ח שערי צדק"בי

8000בית החולים הצרפתי נצרת

8000האגודה הישראלית לכאב

266686י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

44550ידידי מרכז רפואי רבין

33500מרכז רפואי הדסה עין כרם

4000מרכז רפואי קפלן

1319מרכז רפואי רבין

35000עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

198000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

27928חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

4000קופת חולים לאומית

19125ר איכילוב"קמ

12000ר וולפסון"קמ

8000ר פוריה"קמ

60567ם"ר רמב"קמ

51657ר תל השומר"קמ

4745שירותי בריאות כללית
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10000שניידרמעבדות רפא

869195כ"מעבדות רפא סה

13149ר תל השומר"קממ"מקרוקיור בע

13149כ"מ סה"מקרוקיור בע

5224אסותא מרכזים רפואייםמרק סרונו

4000בוני עולם

7440ח מאיר"בי

33192ח שערי צדק"בי

55345מ"ביוראפ בע

70000ה"האגודה הישראלית לחקר הפוריות איל

120000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

34000האגודה לזכויות החולה בישראל

6220האגודה למלחמה בסרטן

77533י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

59970חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

16240ידידי מרכז רפואי רבין

31111מכבי שרותי בריאות

21625מרכז רפואי אסף הרופא

94414מרכז רפואי הדסה עין כרם

8260מרכז רפואי כרמל

13006מרכז רפואי סורוקה

33807מרכז רפואי רבין

15016ם"מרכז רפואי רמב

17472עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

91184ר איכילוב"קמ

7356ר בני ציון"קמ

10259ר ברזילי"קמ

5216ר הלל יפה"קמ

1959ר פוריה"קמ

9984ר רבקה זיו"קמ

30958ם"ר רמב"קמ

173974ר תל השומר"קמ

24000ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

10000שמיר שירותי מידע רפואי

1088765כ"מרק סרונו סה

6000ארגון רוקחות בישראלMSDמרק שארפ ודוהם ישראל 

17466עפולה– ח העמק "בי

4400ח יוספטל"בי

18080ח מאיר"בי

32816ח שערי צדק"בי

80000ה"האגודה הישראלית לחקר הפוריות איל

25000האגודה הישראלית לכאב

101791האגודה הישראלית לסוכרת

5000האגודה למלחמה בסרטן

360815י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

221267הועד למלחמה באיידס

30000העמותה הישראלית למחקרי לב וכלי דם

80000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

30000מכבי שרותי בריאות

14605מרכז רפואי אסף הרופא

41915מרכז רפואי הדסה עין כרם

20679מרכז רפואי כרמל

9237מרכז רפואי סורוקה

32473מרכז רפואי קפלן

24703מרכז רפואי רבין

21000ם"מרכז רפואי רמב

5000עמותת נפגעי ארוע מוחי-נאמן

100000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

125000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

41464ר איכילוב"קמ

9303ר בני ציון"קמ

5865ר ברזילי"קמ

9700ר הלל יפה"קמ

29771ר וולפסון"קמ

8000ר רבקה זיו"קמ

10468ם"ר רמב"קמ
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131250ר תל השומר"קמMSDמרק שארפ ודוהם ישראל 

67145שירותי בריאות כללית

15620ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

1735833כ" סהMSDמרק שארפ ודוהם ישראל 

12109אסותא מרכזים רפואייםמ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

19499ח מאיר"בי

4000ח שערי צדק"בי

19325י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

1100מרכז רפואי אסף הרופא

6576מרכז רפואי סורוקה

5196מרכז רפואי רבין

3500ר איכילוב"קמ

14534ר וולפסון"קמ

5826ם"ר רמב"קמ

11292ר תל השומר"קמ

3188ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

106145כ"מ סה"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2772ר פוריה"קממ"נובו נורדיסק בע

58536ר תל השומר"קמ

61308כ"מ סה"נובו נורדיסק בע

5275ר פוריה"קמ.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

245356ר תל השומר"קמ

250631כ"סה. י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

6000אגודת הפסוריאזיס הישראליתמ" בע1996ניאופרם ישראל 

100000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

10620ח איכילוב"בי

27731עפולה– ח העמק "בי

6007ח לניאדו"בי

24066ח מאיר"בי

17269ח שערי צדק"בי

3014המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

51155י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

58000הועד למלחמה באיידס

5000העמותה לחולי כליה ומושתלים

8000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

1946מרכז רפואי אסף הרופא

61137מרכז רפואי הדסה עין כרם

12398מרכז רפואי כרמל

12795מרכז רפואי סורוקה

10471מרכז רפואי קפלן

44523מרכז רפואי רבין

17333ם"מרכז רפואי רמב

21136עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

8500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

30000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

1000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

20000עמותת מפרקים צעירים

51291ר איכילוב"קמ

6499ר בני ציון"קמ

4796ר ברזילי"קמ

7517ר וולפסון"קמ

82766ם"ר רמב"קמ

249362ר תל השומר"קמ

19895קרן מחקרים רפואיים הדסה

26250שירותי בריאות כללית

2586שניידר

17504ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

1026567כ"מ סה" בע1996ניאופרם ישראל 

9500אוניברסיטת בן גוריוןמ"ניאופרם סיינטיפיק בע

7237עפולה– ח העמק "בי

94000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

16000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

16344מרכז רפואי הדסה עין כרם

13315מרכז רפואי רבין

3000עמותת אחים ואחיות נפרולוגים

10994ר איכילוב"קמ
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30684ם"ר רמב"קממ"ניאופרם סיינטיפיק בע

3200ר תל השומר"קמ

10410שניידר

214684כ"מ סה"ניאופרם סיינטיפיק בע

34500ר תל השומר"קממ"מ בע.א.ר.י.ס

34500כ"מ סה"מ בע.א.ר.י.ס

9539אוניברסיטת בן גוריוןסאנופי אוונטיס

3000אביב-אוניברסיטת תל

1389אסותא מרכזים רפואיים

6500ארגון רוקחות בישראל

10674ח אברבנאל"בי

127558ח איכילוב"בי

28466ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

108185עפולה– ח העמק "בי

9449ח לניאדו"בי

103595ח מאיר"בי

8514ח פלימן"בי

6990ח שער מנשה"בי

9921ח שערי צדק"בי

44823המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

22972בית חולים אלין

78825בית חולים וולפסון

1600האגודה הישראלית למילדות ולגניקולוגיה

391980האגודה הישראלית לסוכרת

3000האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

5000האגודה לזכויות החולה בישראל

34755האגודה לסוכרת נעורים בישראל

23420האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית

626831י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

6000מ"שרותי רפואה ומכונים בע-הכליה

4000המרכז הארצי להתעמלות בונה עצם

5000תדהר זן בר-המרכז הארצי לפריון

7646משרד הבריאות- המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

6990המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

1200ידידי המרכז הרפואי סורוקה

600ידידי מרכז רפואי רבין

185892מכבי שרותי בריאות

10154מכון עוגב

4107פרדס חנה- מרכז גריאטרי שהם 

8312באר שבע- מרכז לבריאות הנפש 

6990מרכז לבריאות הנפש גהה

6990מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל

23449מרכז רפואי אסף הרופא

38572אשקלון- מרכז רפואי ברזילי 

51991מרכז רפואי הדסה עין כרם

16514חדרה- מרכז רפואי הלל יפה 

48857מרכז רפואי כרמל

15318מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

33295מרכז רפואי נהריה

63760מרכז רפואי סורוקה

8283מרכז רפואי פוריה

35759מרכז רפואי קפלן

190525מרכז רפואי רבין

59080צפת- מרכז רפואי רבקה זיו 

134991ם"מרכז רפואי רמב

264280מרכז רפואי שיבא תל השומר

532מרכז רפואי שלוותא

50000עמותה לקרדיולוגיה בישראל

35920עמותת חיים עם סרטן הערמונית

5000עמותת טנא בריאות

10703עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

2500חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

7000פדרציה ארצית של ישראלים דוברי רוסית

14339קופת חולים לאומית

35595קופת חולים מאוחדת

7542ר איכילוב"קמ

14 מתוך 10עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

53746ר בני ציון"קמ

4000ר הלל יפה"קמ

7647ר העמק"קמ

2711ר פוריה"קמ

4000ר רבקה זיו"קמ

2696ם"ר רמב"קמ

91101ר תל השומר"קמ

3370קרן מחקרים-רעות שרות נשים סוציאלי

21664מ"רפאל קרסו מדיקל סנטר בע

2000מעייני הישועה.- ב.ר.ש

1000מ"שבע עיניים בנגב מרכז רפואי בע

490031שירותי בריאות כללית

1078בית רבקה

3759716כ"סאנופי אוונטיס סה

38070ר תל השומר"קמפארם-סופר

38070כ"פארם סה-סופר

22390ר תל השומר"קמסימנס ישראל

22390כ"סימנס ישראל סה

9729ר תל השומר"קממ"סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

9729כ"מ סה"סנסיבל מדיקל אינוביישנס בע

12000ר תל השומר"קממ"לקידום בע' סער פרומרקט סוכ

12000כ"מ סה"לקידום בע' סער פרומרקט סוכ

3000ר פוריה"קממ"ח בע"עדשות חניתה אגש

3000כ"מ סה"ח בע"עדשות חניתה אגש

10000ר תל השומר"קממ'עמוס גזית בע

10000כ"מ סה'עמוס גזית בע

2500ח אברבנאל"ביפייזר

15000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

98721ר תל השומר"קמ

116221כ"פייזר סה

5000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בימ"פילטל פרמצביטקל בע

2648ר איכילוב"קמ

12734ר תל השומר"קמ

10029שירותי בריאות כללית

30411כ"מ סה"פילטל פרמצביטקל בע

14253ר תל השומר"קממ"פיליפס אלקטרוניקס בע

14253כ"מ סה"פיליפס אלקטרוניקס בע

1500ר פוריה"קממ"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

1500כ"מ סה"בע(לנסל)פראקסל איטרנשיונל 

CF12000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

44436.15האגודה לסוכרת נעורים בישראל

1500ידידי המרכז הרפואי סורוקה

10000עמותה לחולי המופיליה- עלה 

30854ר תל השומר"קמ

1500שירותי בריאות כללית

100290.15כ"מ סה"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

1000אגודת ידידי מרכז רפואי זבולוןפרינג פרמצויטיקלס

3000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית

3000ידידי המרכז הרפואי סורוקה

20000עמותת חן לפריון וחיים

4000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

6500ר תל השומר"קמ

37500כ"פרינג פרמצויטיקלס סה

4750ר פוריה"קממ"פרמה קלינקל בע

4750כ"מ סה"פרמה קלינקל בע

4000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל פרמהבסט נטי גולן

4000מרכז רפואי הדסה עין כרם

4000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

5000ר איכילוב"קמ

3961ר וולפסון"קמ

4301ם"ר רמב"קמ

3500ר תל השומר"קמ

6984שירותי בריאות כללית

35746כ"פרמהבסט נטי גולן סה

8605מרכז רפואי הדסה עין כרםמ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

9304מרכז רפואי שיבא תל השומר

14 מתוך 11עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

18000ר הלל יפה"קממ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

9345ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

45254כ"מ סה"ל ביו פרמה בע.מ.צ

1000ח שערי צדק"בימ"ל מדיקייר בע.מ.צ

1000כ"מ סה"ל מדיקייר בע.מ.צ

11000מרכז רפואי הדסה עין כרםמ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

9092ר איכילוב"קמ

20092כ"מ סה" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

17303צפת" זיו"ח "אגודת שוחרי ביהמ"צמל יעקובסון בע

3620מ"אלישע בע

18325עפולה– ח העמק "בי

12057ח מאיר"בי

4500ח שערי צדק"בי

7041חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

18115ידידי מרכז רפואי רבין

33179מרכז רפואי הדסה עין כרם

2250מרכז רפואי קפלן

6000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

8050ר בני ציון"קמ

18000ר הלל יפה"קמ

6808ר וולפסון"קמ

17326ר פוריה"קמ

50713ר תל השומר"קמ

41409קרן שיבא למחקר רפואי

17142ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

281838כ"מ סה"צמל יעקובסון בע

3000ר פוריה"קמקובאנס קליניקל

3000כ"קובאנס קליניקל סה

8550מ"אלישע בעמ"קובידיאן ישראל בע

4441אסותא מרכזים רפואיים

9288אסיא מדיקל

10800ח ביקור חולים"בי

20802עפולה– ח העמק "בי

35155ח מאיר"בי

17281ח שערי צדק"בי

31180מרכז רפואי הדסה עין כרם

50963מרכז רפואי כרמל

12293מרכז רפואי סורוקה

11520מרכז רפואי קפלן

110315מרכז רפואי רבין

61945ר איכילוב"קמ

51773ר וולפסון"קמ

70888ם"ר רמב"קמ

118420ר תל השומר"קמ

4825שניידר

630439כ"מ סה"קובידיאן ישראל בע

552235ר פוריה"קממ"קוינטיילס ישראל בע

552235כ"מ סה"קוינטיילס ישראל בע

18889ר תל השומר"קמקיורטק

18889כ"קיורטק סה

3750אלוטמ"קמהדע בע

18000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

6000מרכז רפואי הדסה עין כרם

8500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

50000עידן חדש הוכמן

7500כנס ישראל

10000פאלקס תורס

2000ין השטיח המעופף'קבוצת אימג

2496.96מורן לביא

108246.96כ"מ סה"קמהדע בע

18000ר תל השומר"קממ"קריו סל ישראל בע

18000כ"מ סה"קריו סל ישראל בע

CF76500איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל רוש פרמצבטיקה ישראל

3000ארגון הלוטרנים

8000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

36221עפולה– ח העמק "בי

14 מתוך 12עמוד 
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כ"סהשם הנתרםשם התורם

10500ח לניאדו"בירוש פרמצבטיקה ישראל

42643ח מאיר"בי

24806ח שערי צדק"בי

2483המשפחה הקדושה-ח האיטלקי"ביה

422605האגודה למלחמה בסרטן

2450האוניברסיטה העברית בירושלים

3326מרכז טיפול רוחני בהתמכרויות- הדרך 

35500י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

15000חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

32422מרכז רפואי אסף הרופא

134568מרכז רפואי הדסה עין כרם

58060מרכז רפואי כרמל

15944מרכז רפואי סורוקה

32165מרכז רפואי קפלן

112485מרכז רפואי רבין

57330ם"מרכז רפואי רמב

2500עמותת בית נתן

3810עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

14000עמותת מפרקים צעירים

826עמותת נווה מלכישוע

53573ר איכילוב"קמ

9895ר בני ציון"קמ

4291ר ברזילי"קמ

5551ר הלל יפה"קמ

11035ר וולפסון"קמ

10952ר פוריה"קמ

99000ר פיתוח ותשתיות"קמ

20252ר רבקה זיו"קמ

77739ם"ר רמב"קמ

291516ר תל השומר"קמ

20826שירותי בריאות כללית

3813ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

1755587כ"רוש פרמצבטיקה ישראל סה

2968.17אגודת איכות בשיקוםרקיט בנקיזר

30000י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

15000הועד למלחמה באיידס

4488.2מרכז רפואי אסף הרופא

4000מרכז רפואי הדסה עין כרם

3168ר בני ציון"קמ

17651ר פיתוח ותשתיות"קמ

5000ם"ר רמב"קמ

2211שירותי בריאות כללית

50000האוניברסיטה העברית קרן יישום

2687העמותה לסיוע מרכז בריאות הנפש

137173.37כ"רקיט בנקיזר סה

19883ר פוריה"קממ"שיווק כל מלניום בע.ש

19883כ"מ סה"שיווק כל מלניום בע.ש

19671ר תל השומר"קממ"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

19671כ"מ סה"שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע

42058מרכז רפואי הדסה עין כרםמ"שני טל שווק בע

3940מרכז רפואי רבין

18068ר פוריה"קמ

16567ם"ר רמב"קמ

7560ר תל השומר"קמ

3000ח נהריה"תאגיד הבריאות ליד ביה

5000העמותה לקידום הסיעוד הגסטרואנטרולוגי

96193כ"מ סה"שני טל שווק בע

2987אסותא מרכזים רפואייםי'ג. שרינג פלאו ישראל איי

3432ח שערי צדק"בי

112682י"הר- ההסתדרות הרפואית בישראל 

20000ארגון ישראלי לבריאות הכבד– ץ "ח

12714מרכז רפואי אסף הרופא

36000מרכז רפואי הדסה עין כרם

5600מרכז רפואי כרמל

14757מרכז רפואי סורוקה

2497מרכז רפואי קפלן
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8034מרכז רפואי רביןי'ג. שרינג פלאו ישראל איי

55000ר פוריה"קמ

25000שירותי בריאות כללית

298703כ"י סה'ג. שרינג פלאו ישראל איי

32737473.48סכום כולל

14 מתוך 14עמוד 


