
 מפורט לפי תורם2013ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סהשם התורם                                                                   שם הנתרם

                                       

780,657מ"אבווי ביופארמה בע

106,000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

650אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון

2,370בית חולים בני ציון

3,858בית חולים עש אידית וולפסון

5,000התמודדות והקטנת הסיכון של סרטן-ברכה

4,645הדסה

267,305ההסתדרות הרפואית בישראל

2,000העמותה הלאומית הישראלית למושתלי כליה

16,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

500העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

70,400ע ר)חברים לרפואה 

15,000ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

24,596ם"ידידי מרכז רפואי רמב

31,000למען הפגים בישראל– ב "לה

4,098מכבי שרותי בריאות

3,135מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

43,935מרכז רפואי שערי צדק

51,021עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

3,248עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

9,219עמותת פרקינסון בישראל

7,058קרן מחקרים רפואיים ברזילי

8,394קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

26,110קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

11,928שיבא תל השומר

63,187שירותי בריאות כללית

1,751,137מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

9,300אגודת הפסוריאזיס הישראלית

3,832ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

1,250אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון

6,545אביב-אוניברסיטת תל

1,897מ"אלישע בע

15,000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

6,454וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

4,223ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

9,162נצרת)בית החולים הצרפתי 

838בית חולים בני ציון

321בית חולים דנה

3,693(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

12,839בתי חולים ציבוריים למען הציבור

3,600ער)גדולים מהחיים 

1,000האגודה לסוכרת נעורים בישראל

2,122האוניברסיטה העיברית

2,500(ער)האוניברסיטת אריאל בשומרון 

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

נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 
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35,665הדסה

3,933מ"הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע

182,860ההסתדרות הרפואית בישראל

17,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

2,500המכון ע ש ד ר פלק שלזינגר

1,440העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית

22,000העמותה הלאומית הישראלית למושתלי כליה

60,470העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

92,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

33,600ע ר)חברים לרפואה 

80,000ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

17,203ידידי מרכז רפואי רבין

21,165למען הפגים בישראל– ב "לה

8,945מכבי שרותי בריאות

25,032ע ר)מפרקים צעירים 

66,135מרכז רפואי שערי צדק

15,000נאמני מרכז שניידר

19,000ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

52,802עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

27,000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

5,536עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

34,000עמותת פרקינסון בישראל

22,715קופת חולים לאומית

5,278קופת חולים מאוחדת

7,242ע ר)קרן ילודים 

7,096קרן מחקרים רפואיים בני ציון

24,923קרן מחקרים רפואיים ברזילי

7,484קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

34,780קרן מחקרים רפואיים וולפסון

3,237קרן מחקרים רפואיים פוריה

65,210קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

28,905קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

253,046קרן רשי

84,822שיבא תל השומר

222,763שירותי בריאות כללית

4,064ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

71,710תאגיד הבריאות רמב ם

108,000מ" בע1987אגנטק 

21,500אגודה ישראלית לסוכרת

68,400האגודה לסוכרת נעורים בישראל

3,050מרכז רפואי סורוקה

3,000מרכז רפואי קפלן

6,650מרכז רפואי שערי צדק

5,400שיבא תל השומר

1,200מ"אוניפארם בע

1,200שיבא תל השומר

48,728מ"אינווסט אימפקס בע

2,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

2,753מרכז רפואי סורוקה

15,373מרכז רפואי רבין

4,580שיבא תל השומר

24,022תאגיד הבריאות רמב ם

118,911מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

5,900עפולה– ח העמק "בי

3,504הדסה

10,000הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

3,604ם"ידידי מרכז רפואי רמב

4,609מרכז רפואי סורוקה

4,000מרכז רפואי קפלן

7,410מרכז רפואי רבין
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53,996קידום הטיפול, קרן שיבא למחקר רפואי

25,888תאגיד הבריאות רמב ם

1,217,059מ"אלי לילי בע

1,187אבו לבדה עבדל סלאם

62,500אגודה ישראלית לסוכרת

25,000ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

2,600אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון

9,500אוניברסיטת בן גוריון

1,900אביב-אוניברסיטת תל

7,500ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה

16,550אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

45,000(AISFOR)העמותה ישראלית לפרמקו כלכלה וחקר תוצאות -איספור ישראל

20,000חברתי ליוצאי הולנד וקרוביהם-מרכז לסיוע נפשי- אלה 

21,800אנוש העמותה הישראלית

10,000סיוע הומניטרי ישראלי-ארגון לתת

1,006ח ע ש הרבנית הרצוג""בי

1,636עפולה– ח העמק "בי

9,315ח מאיר"בי

6,996וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

749ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

595בית רבקה

10,000העמותה לשיקום נפשי בקהילה- דרור

36,200האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

15,800ם"איט- האגודה הישראלית לטיפול מיני 

10,000האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

7,800האגודה למלחמה בסרטן

91,265האגודה לסוכרת נעורים בישראל

37,666האוניברסיטה העיברית

36,034הדסה

134,700ההסתדרות הרפואית בישראל

71משרד הבריאות- המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

2,000העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בישראל

15,000יפו-העמותה לקידום החינוך בתא

10,000חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

10,000ר"ע)טנא בריאות 

1,429ידידי המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

5,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

unistream (a.r)10,919 (ע ר)יוניסטרים 

10,000מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ

7,927מכבי שרותי בריאות

311באר שבע- מרכז לבריאות הנפש 

3,510מרכז רפואי כרמל

34,985מרכז רפואי סורוקה

5,834מרכז רפואי קפלן

3,102מרכז רפואי רבין

3,780מרכז רפואי שערי צדק

40,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

43,200ע ר)עמותה לילדים בסיכון 

13,500עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

165,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

5,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

4,703קופת חולים לאומית

4,624קופת חולים מאוחדת

1,208קרן מחקרים רפואיים בני ציון

995קרן מחקרים רפואיים ברזילי

3,310קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

9,689קרן מחקרים רפואיים וולפסון

9,120קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

13,733קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

7,718שיבא תל השומר
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1,000שים לב ללב מיסודה של רבקה דוידס

79,844שירותי בריאות כללית

7,368שניידר

511ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

59,369תאגיד הבריאות רמב ם

383,794(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

383אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות הנפש

5,000ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

5,000אחד מתשע נשים למען נפגעות סרטן

10,000(AISFOR)העמותה ישראלית לפרמקו כלכלה וחקר תוצאות -איספור ישראל

48,600אנוש העמותה הישראלית

318בי ח ממשלתי שער מנשה

4,500התמודדות והקטנת הסיכון של סרטן-ברכה

8,500ער)גדולים מהחיים 

15,000האגודה למלחמה בסרטן

6,699הדסה

64,500ההסתדרות הרפואית בישראל

28,368העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

15,000העמותה הישראלית למחקרי לב וכלי דם

50,000העמותה לקידום רפואת ילדים דחופה בישראל

5,000ע ר)חיים עם סרטן הערמונית 

17,891ער)טכנולוגיות מוח ישראל 

5,000לשילוב מתמודדים והעצמה בברי-לשמ ה

31,400ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

115,000 מתוך 1עמותת 

2,000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

145עמותת ידידי המרכז לבריאות הנפש נס ציונה

2,700ער)עזרה ראשונה נפשית בטלפון -ער ן 

1,617קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

899קרן מחקרים רפואיים וולפסון

584קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

9,048שיבא תל השומר

30,000שירותי בריאות כללית

466ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

7,676תאגיד הבריאות רמב ם

2,500תמורה עמותה רשומה

844,655באייר ישראל

3,000אביב-אוניברסיטת תל

6,281אסותא מרכזים רפואיים

15,681עפולה– ח העמק "בי

13,022ח מאיר"בי

3,161ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

2,470חיפה- בית חולים איטלקי 

2,400ער)בני ברק - בריתי שלום 

15,000ם"איט- האגודה הישראלית לטיפול מיני 

79,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

15,170הדסה

212,033ההסתדרות הרפואית בישראל

4,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

5,000העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

13,500ער)תורת המשפחה -מכון 

15,982מרכז רפואי כרמל

3,709מרכז רפואי סורוקה

24,692מרכז רפואי רבין

5,344מרכז רפואי שערי צדק

10,000נאמן עמותת נפגעי שבץ מוחי

AMD15,000ג עמותה לחולי ניוון מקולרי "נמ

26,500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

28,260עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

100,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

19 מתוך 4עמוד 



 מפורט לפי תורם2013ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סהשם התורם                                                                   שם הנתרם

3,500חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

1,500קרן מחקרים רפואיים בני ציון

7,300קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

8,652קרן מחקרים רפואיים וולפסון

49,515קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

2,500קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

36,984קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

94,082שיבא תל השומר

5,750שירותי בריאות כללית

4,100ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

11,567תאגיד הבריאות רמב ם

3,500מ"בקטלאב דיאגנוסטיקה בע

3,500ידידי מרכז רפואי רבין

627,989מ"בריסטול מאיירס בע

10,165ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

7,491עפולה– ח העמק "בי

6,529ח מאיר"בי

6,332ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

10,740בית חולים נהריה

7,491בית חולים עש אידית וולפסון

52,451הדסה

90,690ההסתדרות הרפואית בישראל

5,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

30,000ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

5,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

34,805מרכז רפואי סורוקה

19,761מרכז רפואי קפלן

49,842מרכז רפואי רבין

19,578מרכז רפואי שערי צדק

10,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

54,407אל.אם.עמותת חולי סי

9,692קרן מחקרים רפואיים בני ציון

14,625קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

31,880קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

12,992קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

10,740קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

88,965שיבא תל השומר

38,813תאגיד הבריאות רמב ם

6,800מ"י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

6,800ההסתדרות הרפואית בישראל

5,040,418קר'סי הלת-יי'ג

3,375ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

15,099ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה

25,000איגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

8,979מ"אלישע בע

80,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

10,900אנוש העמותה הישראלית

7,733מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

10,907ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

12,785ח יוספטל"בי

16,606ח מאיר"בי

3,642וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

28,278ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

3,500(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

10,000האגודה למלחמה בסרטן

74,328האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית בישראל

567,895הדסה

278,341ההסתדרות הרפואית בישראל

30,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

3,000העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בישראל
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3,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

120,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

316,783הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

5,796מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

2,794חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

105,000ע ר)חיים עם סרטן הערמונית 

68,000ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

4,227ידידי המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

63,809ידידי מרכז רפואי רבין

22,797ם"ידידי מרכז רפואי רמב

91,240מ"מור ישום מחקרים בע

37,400ע ר)מפרקים צעירים 

295,651מרכז רפואי כרמל

81,059מרכז רפואי סורוקה

84,671מרכז רפואי קפלן

351,948מרכז רפואי רבין

394,607מרכז רפואי שערי צדק

5,000נאמני מרכז שניידר

5,613עמותה למען המרכז לבריאות הנפש מזרע

20,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

11,600עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

11,459עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

137,134ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

5,000קווים ומחשבות

88,490קופת חולים לאומית

7,126קופת חולים מאוחדת

90,009קרן מחקרים רפואיים בני ציון

40,477קרן מחקרים רפואיים ברזילי

36,290קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

102,923קרן מחקרים רפואיים וולפסון

3,248קרן מחקרים רפואיים פוריה

101,568קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

12,920פיתוח תשתית ושירותי בריאות, קרן מחקרים רפואיים

89,022קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

325,519שיבא תל השומר

33,056שירותי בריאות כללית

33,733שניידר

330,142ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

140,930ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

170,009תאגיד הבריאות רמב ם

32,800מ"ינג בע'גיוון אימג

7,800האגודה למלחמה בסרטן

5,000עזר מציון

20,000מ"שירותי מידע רפואי בע- שמיר 

545,584(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

8,284ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

20,174ח מאיר"בי

7,136חיפה- בית חולים איטלקי 

23,322בתי חולים ציבוריים למען הציבור

5,000האגודה לזכויות החולה בישראל

37,029הדסה

16,881ההסתדרות הרפואית בישראל

12,332ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

10,000העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

40,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

50,000העמותה הישראלית לחולי אסתמה-לנשום

3,229מ"מור ישום מחקרים בע

4,690מרכז רפואי שערי צדק

20,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

35,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר
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28,168עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

3,830עמותת אלזהראוי

3,000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

7,943קרן מחקרים רפואיים וולפסון

31,150קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

5,163קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

39,293שיבא תל השומר

114,505שירותי בריאות כללית

6,277ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

13,178תאגיד הבריאות רמב ם

26,526מ"גפן מדיקל בע

11,526אגודה ישראלית לסוכרת

15,000האגודה לסוכרת נעורים בישראל

23,846מ"דנטלון חברה בע

10,598אביב-אוניברסיטת תל

13,248הדסה

5,671,527טבע

34,500אגודה ישראלית לסוכרת

250אגודה לרפואה ולמשפט בישראל

50,000אגודת החרשים בישראל

650אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון

3,493ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

30,000אגודת עזרה למרפא שע י אברכי חסידי

100,425אוניברסיטת בן גוריון

214,020אוניברסיטת בר אילן

88,625אוניברסיטת חיפה

1,760,270אביב-אוניברסיטת תל

CF50,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

13,000אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

4,350אלוט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

17,000ארגון לקידום ילדים עם עוורון-אלי ע 

47,000אנוש העמותה הישראלית

15,958מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

200אקים ישראל אגודה לאומית לקימום אנשים

30,310ר"ע-ארגון רוקחות בישראל

2,500ארגון רוקחי שרותי בריאות כללית

4,974ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

40,000ארגון כבדי השמיעה בישראל– בקול 

10,000ער)גדולים מהחיים 

165,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

15,000האגודה הישראלית למתן מבוקר של ביו חומרי

20,000האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

568,365האוניברסיטה העיברית

27,284האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

476,954הדסה

245,384ההסתדרות הרפואית בישראל

30,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

43,200הספריה המרכזית לעוורים כבדי ראייה ומוגבלים

18,607העמותה הלאומית הישראלית למושתלי כליה

50,000ע ר)טי -איי-העמותה למאבק במחלת ה

55,200העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

22,481הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

30,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

50,000ר"ע)טנא בריאות 

101,446ידידי מרכז רפואי רבין

25,000אס בישראל.אל.ישראלס העמותה לחקר האי

45,000העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

372מגן דוד אדום

43,413מרכז רפואי שערי צדק

5,111נא לגעת
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20,000נאמן עמותת נפגעי שבץ מוחי

8,593נאמני מרכז שניידר

AMD30,000ג עמותה לחולי ניוון מקולרי "נמ

16,524ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

25,000עזר מציון

30,328עמותה לחולי המופיליה- עלה 

20,000עמותה למושתלי כבד

4,000עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

50,000עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

8,500ע ר)עמותת העין 

1,400עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

11,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

3,000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

73,000עמותת פרקינסון בישראל

3,000ער) 2012קורס אולטרה סאונד שד 

3,061קרן מחקרים רפואיים בני ציון

98,424קרן מחקרים רפואיים ברזילי

4,000קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

13,182קרן מחקרים רפואיים וולפסון

26,647קרן מחקרים רפואיים פוריה

44,628קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

6,070קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

1,117קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

149,523שיבא תל השומר

275,515שירותי בריאות כללית

73,000ע ר)שמחה לילד 

50,000לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי שמיעה-שמע

8,338ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

58,335תאגיד הבריאות רמב ם

5,280מ"גיל מדיקל בע.י

1,140האגודה למלחמה בסרטן

3,600העמותה להנצחת חללי חיל הרפואה בישראל

360א לחימה באלימות נגד נשים.ל

180קרן קיימת לישראל

19,200מ"ט בע.צ.כ

7,200המרכז הרפואי מעיני הישועה

4,000נאמני מרכז שניידר

4,000עמותת ידידי המרכז הרפואי איכילוב

4,000שיבא תל השומר

223,797מ"לבנט טכנולוגיות בע

43,291ח איכילוב"בי

3,618ח מאיר"בי

13,617הדסה

2,597חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

7,450ם"ידידי מרכז רפואי רמב

25,334מרכז רפואי כרמל

4,735מרכז רפואי סורוקה

3,781מרכז רפואי קפלן

22,316מרכז רפואי רבין

1,500חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

18,378קרן מחקרים רפואיים ברזילי

2,958קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

20,153קרן מחקרים רפואיים וולפסון

14,686שיבא תל השומר

12,095ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

27,288תאגיד הבריאות רמב ם

7,829מ"לבפארם בע

999בית חולים עש אידית וולפסון

2,000נאמן עמותת נפגעי שבץ מוחי

4,830קרן מחקרים רפואיים וולפסון
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35,143מ"לונדבק ישראל בע

5,000אנוש העמותה הישראלית

9,580בי ח ממשלתי ע ש יהודה אברבנאל

4,200ההסתדרות הרפואית בישראל

4,008זיו כרמל

4,855מרכז לבריאות הנפש גהה

7,500עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

27,845לפידות מדיקל

4,000ידידי מרכז רפואי רבין

6,000העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

17,845עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

14,000מדטכניקה בעמ

2,000ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

2,000ע ר)בית נועם -אלין

3,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

7,000מ"שירותי מידע רפואי בע- שמיר 

3,180,271מדטרוניק

997ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

342,660ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה

66,726עפולה– ח העמק "בי

60,354ח מאיר"בי

52,154ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

7,200מרכז לשיקום ילדים-בית חולים אלין

3,600האגודה למלחמה בסרטן

219,931הדסה

70,560ההסתדרות הרפואית בישראל

37,800הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

5,670המרכז הישראלי לניתוחי עמוד השדרה בעמ

4,032הצל ליבו של ילד לזכר ד ר עמי כהן ז ל

32,238מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

20,998חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

5,997ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

18,000ידידי מרכז רפואי רבין

1,497ם"ידידי מרכז רפואי רמב

37,728מכבי שרותי בריאות

730פרדס חנה- מרכז גריאטרי עש שהם 

135,329מרכז רפואי כרמל

152,807מרכז רפואי סורוקה

62,240מרכז רפואי קפלן

244,551מרכז רפואי רבין

133,657מרכז רפואי שערי צדק

5,000נאמני מרכז שניידר

290,820ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

2,998חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

2,700עמותת פרקינסון בישראל

25,029קרן מחקרים רפואיים בני ציון

77,378קרן מחקרים רפואיים ברזילי

27,637קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

73,321קרן מחקרים רפואיים וולפסון

62,856קרן מחקרים רפואיים פוריה

151,124קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

26,892קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

100,404קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

328,979שיבא תל השומר

2,880שים לב ללב מיסודה של רבקה דוידס

29,646שירותי בריאות כללית

49,111שניידר

55,987ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

150,053תאגיד הבריאות רמב ם

29,431מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע
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7,000ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

3,560מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

2,436ח מאיר"בי

2,000מרכז רפואי סורוקה

5,000מרכז רפואי קפלן

3,730קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

705קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

5,000ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

807,255מ"מדיסון פארמה בע

3,822ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

7,072חיפה- בית חולים איטלקי 

79,223הדסה

10,303מ"הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע

28,326ההסתדרות הרפואית בישראל

3,000חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

113,879חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

10,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

20,388ם"ידידי מרכז רפואי רמב

34,070מרכז רפואי שערי צדק

4,035עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

3,300עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

17,676קרן מחקרים רפואיים בני ציון

20,075קרן מחקרים רפואיים ברזילי

12,401קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

52,423קרן מחקרים רפואיים וולפסון

2,399קרן מחקרים רפואיים פוריה

63,291קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

11,800קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

4,889פיתוח תשתית ושירותי בריאות, קרן מחקרים רפואיים

10,148קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

12,651שיבא תל השומר

193,528שירותי בריאות כללית

29,382ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

59,174תאגיד הבריאות רמב ם

799,837מעבדות רפא

19,068עפולה– ח העמק "בי

55,484ח מאיר"בי

4,000נצרת)בית החולים הצרפתי 

20,000האגודה הישראלית לכאב

20,710הדסה

112,194ההסתדרות הרפואית בישראל

4,000הוספיס גליל עליון

11,200העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

8,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

39,453מרכז רפואי כרמל

2,513מרכז רפואי סורוקה

48,907מרכז רפואי שערי צדק

30,000נאמן עמותת נפגעי שבץ מוחי

14,000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

145,789ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

8,975ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

10,000קרן מחקרים רפואיים ברזילי

9,000קרן מחקרים רפואיים וולפסון

121,183קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

5,000קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

24,411שיבא תל השומר

10,044שירותי בריאות כללית

8,000שניידר

4,000ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

63,906תאגיד הבריאות רמב ם
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812,113מרק סרונו

1,000ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

6,000אביב-אוניברסיטת תל

3,166מ"אלישע בע

10,031מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

4,000ע ר)בוני עולם 

14,283ח מאיר"בי

2,858מ"ראפ טכנולוגיות בע-ביו

962בית חולים עש אידית וולפסון

120,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

24,300האגודה למלחמה בסרטן

63,698הדסה

72,789ההסתדרות הרפואית בישראל

4,200הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ויצו

8,633חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

8,521ידידי מרכז רפואי רבין

22,415מ"מור ישום מחקרים בע

15,143מכבי שרותי בריאות

3,653שירותי רפואה בע מ- מעוף

6,420מרכז רפואי כרמל

24,494מרכז רפואי סורוקה

4,980מרכז רפואי קפלן

45,940מרכז רפואי רבין

17,804מרכז רפואי שערי צדק

1,239ע ר)עמותת חן לפריון וחיים 

4,790קרן מחקרים רפואיים בני ציון

7,385קרן מחקרים רפואיים ברזילי

8,104קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

7,389קרן מחקרים רפואיים וולפסון

3,637קרן מחקרים רפואיים פוריה

61,695קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

4,472קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

11,213קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

99,142שיבא תל השומר

15,682שירותי בריאות כללית

5,000מ"שירותי מידע רפואי בע- שמיר 

6,135ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

90,940תאגיד הבריאות רמב ם

MSD1,247,434מרק שארפ ודוהם ישראל 

25,000אגודה ישראלית לסוכרת

3,528אוניברסיטת בן גוריון

11,549מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

23,543ח מאיר"בי

120,000ה"האגודה הישראלית לחקר הפוריות איל

100,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

10,000האגודה לזכויות החולה בישראל

5,000האגודה למלחמה בסרטן

44,520הדסה

195,000ההסתדרות הרפואית בישראל

50,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

20,000העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

25,043הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

20,000ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

12,400העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

13,192מרכז רפואי כרמל

14,080מרכז רפואי סורוקה

7,930מרכז רפואי קפלן

34,711מרכז רפואי רבין

2,788מרכז רפואי שערי צדק

15,000נאמן עמותת נפגעי שבץ מוחי
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50,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

8,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

170,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

15,000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

12,245קרן מחקרים רפואיים וולפסון

90,713קידום הטיפול, קרן שיבא למחקר רפואי

23,751שירותי בריאות כללית

2,568שניידר

47,699ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

1,706ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

72,468תאגיד הבריאות רמב ם

103,433מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

2,544ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

16,061האוניברסיטה העיברית

9,700הדסה

18,405ההסתדרות הרפואית בישראל

1,500ם"ידידי מרכז רפואי רמב

8,590מרכז רפואי סורוקה

3,000קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

19,600קרן מחקרים רפואיים וולפסון

3,321קרן מחקרים רפואיים פוריה

13,163שיבא תל השומר

3,945ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

3,604תאגיד הבריאות רמב ם

1,159,127מ"נובו נורדיסק בע

2,000אגודה ישראלית לסוכרת

1,900אביב-אוניברסיטת תל

4,448ארגון הלוטרנים

16,000ר"ע-ארגון רוקחות בישראל

7,000ח איכילוב"בי

33,975עפולה– ח העמק "בי

3,459ח מאיר"בי

5,337וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

5,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

1,319בית חולים עש אידית וולפסון

60,500האגודה לסוכרת נעורים בישראל

22,054הדסה

220,750ההסתדרות הרפואית בישראל

10,271המרכז הרפואי מעיני הישועה

2,500העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

2,700חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

18,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

3,988מכבי שרותי בריאות

3,135מרכז רפואי כרמל

18,025מרכז רפואי סורוקה

2,223מרכז רפואי קפלן

46,121מרכז רפואי רבין

18,503מרכז רפואי שערי צדק

42,500נאמני מרכז שניידר

15,000עמותת נשים למען אחריות-נשים לגופן

22,500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

2,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

200,000קופת חולים לאומית

13,665קופת חולים מאוחדת

19,405קרן מחקרים רפואיים בני ציון

4,052קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

17,208קרן מחקרים רפואיים וולפסון

14,773קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

2,000קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

7,397קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא
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51,702שיבא תל השומר

94,557שירותי בריאות כללית

84,875שניידר

25,369ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

10,845ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

22,071תאגיד הבריאות רמב ם

5,867,474.י'ג.נוברטיס פארמה סרויסס איי

124,000אגודה ישראלית לסוכרת

7,893ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

8,133ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

20,000אביב-אוניברסיטת תל

CF164,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

43,850(AISFOR)העמותה ישראלית לפרמקו כלכלה וחקר תוצאות -איספור ישראל

56,855עפולה– ח העמק "בי

102,206ח מאיר"בי

52,603ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

38,090האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

210,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

32,782האגודה למלחמה בסרטן

164,207ע ר)הבית לחולי טרשת נפוצה 

377,909הדסה

185,474ההסתדרות הרפואית בישראל

9,543ער)המרכז הישראלי למצויינות בחינוך 

66,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

17,530הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

20,500חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

20,139חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

39,982ער)ליזמות וחדשנות חברתית - טופז

10,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

104,854ידידי מרכז רפואי רבין

165,645ם"ידידי מרכז רפואי רמב

27,160מכבי שרותי בריאות

91,261מרכז רפואי כרמל

79,433מרכז רפואי סורוקה

133,571מרכז רפואי קפלן

427,929מרכז רפואי רבין

206,672מרכז רפואי שערי צדק

4,000נאמני מרכז שניידר

AMD100,000ג עמותה לחולי ניוון מקולרי "נמ

48,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

57,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

4,000עמותה ישראלית להתפתחות הילד והשיקומו

32,000עמותה למושתלי כבד

96,000עמדא- עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 

27,500ע ר)עמותת העין 

GIST198,700-עמותת חולי ה

220,500אל.אם.עמותת חולי סי

91,100עמותת פרקינסון בישראל

85,000קווים ומחשבות

13,468קופת חולים לאומית

8,015קופת חולים מאוחדת

163,115קרן מחקרים רפואיים בני ציון

65,470קרן מחקרים רפואיים ברזילי

31,231קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

88,258קרן מחקרים רפואיים וולפסון

30,006קרן מחקרים רפואיים פוריה

310,214קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

36,555קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

50,889קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

8,000שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

19 מתוך 13עמוד 



 מפורט לפי תורם2013ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סהשם התורם                                                                   שם הנתרם

380,619שיבא תל השומר

303,197שירותי בריאות כללית

53,551שניידר

81,096ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

271,769תאגיד הבריאות רמב ם

1,271,795מ" בע1996ניאופרם ישראל 

3,300אגודת הפסוריאזיס הישראלית

14,560אגודת עזרה למרפא שע י אברכי חסידי

194,050אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

3,163ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

12,019עפולה– ח העמק "בי

38,958ח מאיר"בי

6,260(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

2,500ער)רב אלכירייה 'מעיית ית'ג

53,954הדסה

196,402ההסתדרות הרפואית בישראל

73,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

15,000ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

1,000ישע ומזור

2,240מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים

30,000ע ר)מפרקים צעירים 

11,559מרכז רפואי כרמל

16,228מרכז רפואי סורוקה

11,870מרכז רפואי קפלן

77,306מרכז רפואי רבין

5,131מרכז רפואי שערי צדק

5,000נאמני מרכז שניידר

5,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

41,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

8,500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

35,000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

10,000אל.אם.עמותת חולי סי

20,000עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

1,456קרן מחקרים רפואיים בני ציון

6,302קרן מחקרים רפואיים ברזילי

9,281קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

18,192קרן מחקרים רפואיים וולפסון

34,117קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

2,761קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

30,000פיתוח תשתית ושירותי בריאות, קרן מחקרים רפואיים

15,356קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

50,000רחשי לב

125,524שיבא תל השומר

31,581שירותי בריאות כללית

5,226שניידר

48,999תאגיד הבריאות רמב ם

193,169מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

6,000עמותה לחולי אנגיואדמה-אדמה

2,400ח איכילוב"בי

2,312עפולה– ח העמק "בי

55,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

15,529הדסה

8,000ההסתדרות הרפואית בישראל

7,881מרכז רפואי סורוקה

11,731מרכז רפואי רבין

4,253מרכז רפואי שערי צדק

2,000ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

2,950עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

5,661קרן מחקרים רפואיים וולפסון

26,572קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית
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29,390שיבא תל השומר

5,917שניידר

7,573תאגיד הבריאות רמב ם

112,832מ"בע(2005)ניאופרם קיור

9,500אוניברסיטת בן גוריון

2,742מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

3,015עפולה– ח העמק "בי

3,035חדרה- בית חולים הלל יפה 

4,000האגודה למלחמה בסרטן

1,880הדסה

13,855ההסתדרות הרפואית בישראל

10,000העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

6,050ם"ידידי מרכז רפואי רמב

10,462מכבי שרותי בריאות

4,835מרכז רפואי סורוקה

3,284מרכז רפואי רבין

3,258מרכז רפואי שערי צדק

1,140ע ר)עמותה לסיעוד אורולוגי 

8,000עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

400עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן

9,761קופת חולים מאוחדת

2,988קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

5,891קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

5,736שירותי בריאות כללית

3,000תאגיד הבריאות רמב ם

1,905,597סאנופי אוונטיס

6,500אגודה ישראלית לסוכרת

750אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון

2,426מ"אלישע בע

20,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

3,473מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

8,039בי ח ממשלתי ע ש יהודה אברבנאל

6,499בי ח רמות רמז פלימן

102,748ח איכילוב"בי

11,360ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

7,181ח ביקור חולים ירושלים"בי

54,360עפולה– ח העמק "בי

76,609ח מאיר"בי

12,740ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

7,500אלמוסתשפה אלהילאל אלאחמר לילודה)ביח הסהר האדום

32,289חדרה- בית חולים הלל יפה 

13,153(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

29,318בית חולים נהריה

66,258בית חולים עש אידית וולפסון

21,116בית חולים פוריה

37,527בית חולים רבקה זיו צפת

50,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

7,000האגודה לזכויות החולה בישראל

16,764האגודה לסוכרת נעורים בישראל

50,000ער)האגודה לקידום מחקר הסוכרת בישראל 

62,710הדסה

140,208ההסתדרות הרפואית בישראל

10,000המועצות הלאומיות

9,831המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

10,000ע ר)חיים עם סרטן הערמונית 

53,413ל בני ציון יד עזר למרכז הרפואי בני ציון.ע.י

3,500ידידי מרכז רפואי רבין

75,696ם"ידידי מרכז רפואי רמב

19,345מכבי שרותי בריאות

21,614אשקלון- מרכז בריאות רפואי ברזילי 
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2,856באר שבע- מרכז לבריאות הנפש 

64,222מרכז לבריאות הנפש גהה

6,254מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל

24,023מרכז רפואי כרמל

57,938מרכז רפואי סורוקה

26,499מרכז רפואי קפלן

104,302מרכז רפואי רבין

14,049מרכז רפואי שערי צדק

147,347שיבה)מרכז רפואי תל השומר 

40,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

116,000 מתוך 1עמותת 

734קופת חולים לאומית

7,269קופת חולים מאוחדת

14,236קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

1,632מ"רפאל קרסו מדיקל סנטר בע

2,856מרכז רפואי מעיני הישועה- בע מ. ב.ר.ש

298,215שירותי בריאות כללית

19,670שניידר

17,568ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

3,072מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

3,072קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

129,642"ידיד בלב ונפש" עמותת 

129,642מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

70,500פייזר

50,000אוניברסיטת חיפה

10,500אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

10,000אנוש העמותה הישראלית

19,509מ"פילטל פרמצביטקל בע

4,000האגודה למלחמה בסרטן

2,360הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ויצו

3,500קופת חולים מאוחדת

900קרן מחקרים רפואיים בני ציון

4,813שירותי בריאות כללית

3,936תאגיד הבריאות רמב ם

671,720מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

2,300אגודה ישראלית לגיל המעבר

10,800אגודה ישראלית לסוכרת

2,500מ"אדיר שני שרותי רפואה בע

CF33,320איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

6,000אנוש העמותה הישראלית

64,980ר"ע-ארגון רוקחות בישראל

13,810ח איכילוב"בי

3,647ח מאיר"בי

10,000ם"איט- האגודה הישראלית לטיפול מיני 

5,000האגודה לסוכרת נעורים בישראל

322,493ההסתדרות הרפואית בישראל

35,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

7,200מ"חברת הרוקחים לפעילות כלכלית בע

8,500מכבי שרותי בריאות

7,928מרכז רפואי קפלן

8,606מרכז רפואי שערי צדק

10,000עמותה לחולי המופיליה- עלה 

33,261קופת חולים לאומית

7,070קופת חולים מאוחדת

7,254קרן מחקרים רפואיים וולפסון

15,071קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

10,920שרות רוקחים מקצועיים-פארם. מ .ר.ש

18,625שיבא תל השומר

27,435שירותי בריאות כללית

45,040פרינג פרמצויטיקלס
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8,000ע ר)עמותת חן לפריון וחיים 

35,540עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

1,500קרן מחקרים רפואיים בני ציון

48,071פרמהבסט נטי גולן

7,000הדסה

7,128ההסתדרות הרפואית בישראל

3,601קרן מחקרים רפואיים בני ציון

3,917קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

10,713שיבא תל השומר

10,962שירותי בריאות כללית

4,750תאגיד הבריאות רמב ם

60,601מ"ל ביו פרמה בע.מ.צ

7,800האגודה למלחמה בסרטן

8,678הדסה

9,000ההסתדרות הרפואית בישראל

6,000עמותה למושתלי כבד

13,754שיבא תל השומר

9,100שירותי בריאות כללית

800שניידר

5,469ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

9,700מ"ל מדיקייר בע.מ.צ

9,000האגודה לסוכרת נעורים בישראל

700מרכז רפואי שערי צדק

27,373מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2.ל.מ.צ

21,500אס בישראל.אל.ישראלס העמותה לחקר האי

5,873שיבא תל השומר

189,804מ"צמל יעקובסון בע

6,894הדסה

16,600המרכז הרפואי מעיני הישועה

2,000מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

2,953ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

5,522ידידי מרכז רפואי רבין

17,645ם"ידידי מרכז רפואי רמב

22,717מרכז רפואי שערי צדק

2,810ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

2,500חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

10,385קרן מחקרים רפואיים ברזילי

4,325קרן מחקרים רפואיים פוריה

11,526קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

22,800שיבא תל השומר

41,441ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

10,046ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

9,640תאגיד הבריאות רמב ם

1,064,693מ"קובידיאן ישראל בע

35,534מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

4,500אסיא מדיקל

104,348עפולה– ח העמק "בי

38,152ח מאיר"בי

22,604וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

60,938הדסה

4,000המרכז הרפואי מעיני הישועה

16,843מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

31,209מרכז רפואי כרמל

32,617מרכז רפואי סורוקה

9,025מרכז רפואי קפלן

53,915מרכז רפואי רבין

137,511מרכז רפואי שערי צדק

35,460קרן מחקרים רפואיים ברזילי

43,786קרן מחקרים רפואיים וולפסון

88,472קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית
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79,310שיבא תל השומר

22,789ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

243,680תאגיד הבריאות רמב ם

2,689מ"קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע

2,689תאגיד הבריאות רמב ם

113,050מ"קמהדע בע

11,800ארטרא בעמ

4,000הדסה

21,500ההסתדרות הרפואית בישראל

3,000ע ר)חינוך לפסגות 

9,250מ"בע. ר.כנס תערוכות ג

13,500עמותה לחולי המופיליה- עלה 

40,000מ"פאלקס תורס בע

10,000פורום מדיה בעמ

1,924,664רוש פרמצבטיקה ישראל

10,000אחד מתשע נשים למען נפגעות סרטן

18,650מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

6,000ארגון הלוטרנים

3,044ח איכילוב"בי

27,156עפולה– ח העמק "בי

9,300ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

2,800נצרת)בית החולים הצרפתי 

5,000(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

328,500האגודה למלחמה בסרטן

296,393הדסה

15,000ההסתדרות הרפואית בישראל

6,000ע ר)חברים לרפואה 

15,882ם"ידידי מרכז רפואי רמב

16,960ע ר)מפרקים צעירים 

51,072מרכז רפואי כרמל

33,974מרכז רפואי סורוקה

71,892מרכז רפואי קפלן

118,599מרכז רפואי רבין

21,400מרכז רפואי שערי צדק

5,000חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

28,847קרן מחקרים רפואיים בני ציון

21,004קרן מחקרים רפואיים ברזילי

22,550קרן מחקרים רפואיים הלל יפה

22,123קרן מחקרים רפואיים וולפסון

2,450קרן מחקרים רפואיים פוריה

156,888קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית

10,657קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

18,263קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

299,373שיבא תל השומר

152,419שירותי בריאות כללית

2,500שניידר

18,737ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

106,231תאגיד הבריאות רמב ם

480,461רקיט בנקיזר

7,842ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

5,000הדסה

166,000ההסתדרות הרפואית בישראל

25,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

4,000קופת חולים לאומית

88,761פיתוח תשתית ושירותי בריאות, קרן מחקרים רפואיים

3,635קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

162,617שיבא תל השומר

2,970שירותי בריאות כללית

9,636ח איכילוב"תאגיד הבריאות ביה

5,000תאגיד הבריאות רמב ם

19 מתוך 18עמוד 



 מפורט לפי תורם2013ח תרומות לשנת "דו

ח"כ בש"סהשם התורם                                                                   שם הנתרם

32,690מ"שני טל שווק בע

1,000ציון-אגודת ידידי מרכז רפואי בני

11,418הדסה

1,000המרכז הרפואי מעיני הישועה

2,740מרכז רפואי כרמל

4,200מרכז רפואי רבין

2,150מרכז רפואי שערי צדק

3,000נאמני מרכז שניידר

3,550ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

3,632תאגיד הבריאות רמב ם

10,000מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

2,000האגודה למלחמה בסרטן

7,000האוניברסיטה העיברית

1,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

39,959,272סכום כולל
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