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 U)1טבלה (2010דיווח תרומות  U: הנדון 

 
גוף נותן התרומה 

סאנופי 
אוונטיס 

MSD 
מרק שארפ 

ודוהם ישראל 

שרינג פלאו 
. ישראל איי

י 'ג

רוש פרמצבטיקה 
ישראל 

פרינג באייר ישראל טבע 
פרמצויטיקלס 

 
מקבל התרומה גוף 

 
קופות חולים 

 
שירותי 
בריאות 
כללית 

שירותי בריאות 
כללית 

שירותי 
בריאות 

כללית מחוז 
מרכז 

שירותי בריאות 
כללית ומוסדותיה 

שירותי בריאות כללית  
הנהלה ראשית 

קופת חולים לאומית 

מכבי שירותי 
בריאות 

מכבי שירותי 
בריאות 

מכבי שירותי 
בריאות 

 –ת מכבי שירותי בריאו  
היחידה למחקרים 

קליניים 

 

קופת חולים 
לאומית 

קופת חולים 
לאומית 

     

קופת חולים 
מאוחדת 

קופת חולים 
מאוחדת 

קופת חולים 
מאוחדת 
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בתי חולים 

 
ח "בי

האיטלקי 
בית חולים שערי 

צדק 
אסותא 

מרכזים 
רפואיים 

מ "בע

אסותא מרכזים 
רפואיים 

הדסה ישראל 
הסתדרות 
מדיצינית 

רפואי צאנז בית מרכז 
חולים לניאדו 

מ "אלישע בע

מרכז רפואי 
קפלן 

מרכז רפואי מרכז רפואי קפלן 
ם "רמב

מרכז רפואי שערי 
צדק 

בית חולים לניאדו 
קרית צאנז 

אסותא מרכזים מרכז רפואי שערי צדק 
רפואיים 

מרכז רפואי 
בני ציון 

המרכז בית חולים מאיר 
הרפואי שערי 

צדק 

בית החולים 
פה האיטלקי חי

ח "בי –מרכז רפואי רבין  
השרון 

ח מאיר "בי

מרכז רפואי 
ברזילי 

בית חולים 
משפחה קדושה 

בית חולים 
) ספיר(מאיר 

ש "מרכז רפואי ע
סוראסקי 

שירותי (קפלן .ר.מ 
) בריאות כללית

בית חולים אנגלי 
ס .מ.מ.נצרת א

מרכז רפואי 
כרמל 

בית חולים 
איכילוב 

הסתדרות 
מדיצינית 

הדסה 

בית חולים המשפחה ) כ"שב(מאיר . ר.מ מ "אלישע בע
הקדושה 

מרכז רפואי 
הלל יפה 

המרכז מרכז רפואי כרמל 
הרפואי 

האוניברסיט
אי סורוקה 

ר רבין קמפוס .מר בית חולים נצרת  
) כ"שב(בלינסון 

ש "המרכז הרפואי ע
חיים שיבא 

מרכז רפואי 
אסף הרופא 

בית חולים 
איטלקי חיפה 

מרכז רפואי 
רבין קמפוס 

ינסון בל

בית החולים קרית 
ש לניאדו "צאנד ע

מרכז רפואי ) כ"שב(כרמל .ר.מ 
אונברסיטאי סורוקה  

יח העמק "ב
עפולה 

הסתדרות 
מדיצינית הדסה 

בית חולים 
המשפחה 
הקדושה 

בית חולים המשפחה 
הקדושה 

מרכז רפואי כרמל ) כ"שב(סורוקה .ר.מ 
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מרכז רפואי 
מאיר 

מרכז רפואי  
קפלן 

הר  מרכז רפואי הדסה
הצופים 

בית חולים ביקור חולים  
ירושלים 

מרכז רפואי קפלן 

מרכז רפואי 
סורוקה 

מרכז רפואי  
העמק 

מרכז רפואי הדסה 
הסתדרות  עין כרם-

מדיצינית הדסה 

בית חולים משפחה  
קדושה 

הסתדרות מדיצינית 
הדסה 

מרכז רפואי 
רבין בלינסון 

שניידר  
שירותי (

בריאות 
) כללית

כז הרפואי המשולב המר ם "ח רמב"בי
 –ש חיים שיבא "ע

 המערך האוקולוגי

מרכז רפואי שערי 
צדק 

מרכז רפואי 
וולפסון 

המרכז  
הרפואי שערי 

צדק 

א "מרכז רפואי שיב
תל השומר 

   

מרכז רפואי 
ם  "רמב

בית חולים  
אלישע 

    

מרכז רפואי 
נהריה 

בית חולים  
לניאדו קרן 

בית המרקחת 

    

מרכז רפאי 
שלוותא 

מרכז ה 
הרפואי כרמל 

    

בית 
לווינשטיין 

      

בית חולים 
ביקור חולים 

      

ח לין-"בי
חיפה 

      

      ח כרמל "בי
      ח הרצוג "בי
      ח אברבנל "בי
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הסתדרות 
מדיצינית 

הדסה 

      

 

) קרנות מחקרים(תאגידי בריאות 
 

קרן מחקרים 
) איכילוב(

ליד המרכז 
א "הרפואי ת

חקרים הלל קרן מ
יפה 

מור יישום 
מחקרים 

מ "בע
שירותי (

בריאות 
) כללית

קרן  –ר פורייה "קמ
מחקרים רפואיים 

פתוח תשתית 

קרן מחקר בית 
החולים תל 

השומר 

 –קרן מחקרים רפואיים 
פיתוח תשתיות ושירותי 

בריאות ליד המרכז 
הרפואי אסף הרופא 

מור יישום מחקרים 
מ "בע

קרן מחקרים 
ש "ע. ר.מ

ל שיבא ת
השומר 

קרן מחקרים 
רפואיים תל 

השומר 

קרן מחקרים 
רפואיים 

ם "רמב

קרן מחקרים 
רפואיים בני ציון 

קרן מחקרים 
מרכז רפואי 

איכילוב 

 –קרן מחקרים רפואיים 
פיתוח תשתיות ושירותי 
בריאות ליד בית החולים 

פוריה 

. ר.מ –קרן מחקרים 
בלינסון .רבין קמפ

קרן מחקרים מור ישומים  
רפואיים 

ח פוריה "בי

קרן  ר ברזילאי-"קמ
ש "מחקרים הרפואי ע

ברזילי 

הקרן לפיתוח 
מרכז רפואי 

העמק 

קרן מחקרים רפואיים 
בני ציון 

ח "בי –קרן מחקרים 
איכילוב 

קרן מחקרים  
םקרן  "רמב

קרן מחקרים 
רפואיים בית 

החולים שיבא 

קרן  –ר הלל יפה "קמ
מחקרים רפואיים 

 –קרן מחקרים רפואיים  
תשתיות ושירוי פיתוח 

בריאות ליד המרכז 
הרפואי ברזילי 

ח "בי –קרן מחקרים 
העמק 

מחקרים בית  
חולים מאיר 

קרן מחקרים 
בית חולים 

ברזילי 

קרן  –ר נהריה "קמ
מחקרים רפואיים 

גליל המערבי נהירה 

קרן מחקרים רפואיים  
ליד המרכז הרפואי 

שיבא 

ח "בי –קרן מחקרים 
וולפסון 

מרכז  –קרן מחקרים  –קרן מחקרים רפואיים  קרן  –ר וולפסון "קמקרן מחקרים קרן מחקרים בית  
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מרכז רפואי ולים בני ציון ח
מאיר 

מחקרים רפואיים 
ש אידית וולפסון "ע

פיתוח תשתיות ושירותי 
בריאות ליד המרכז 

הרפואי אסף הרופא 

רפואי סורוקה 

קרן מחקרים   
ח הלל "בי

יפה 

ם  קרן "ר רמב"קמ
ים מחקרים רפואי

קרן מחקרים מרכז  
רפואי רמבם 

קרן מחקרים אסף 
הרופא 

קרן מחקרים בית  
חולים כרמל 

קרן מחקרים 
רפואיים אסף 

הרופא 

קרן מחקרים 
רפואיים תל השומר 

קרן מחקר רפואי בית  
החולים הכירורגי 

האיטלקי 

ח "קרן מחקרים בי
איטלקי בחיפה 

קרן מחקרים בית  
חולים לניאדו 

קרן מחקרים 
ים בית רפואי

חולים נהריה 

 –ר  אסף הרופא "קמ
קרן מחקרים 

פתוח , רפואיים
תשתית 

ח "קרן מחקרים בי  
ברזילי 

קרן מחקרים בית  
חולים איכילוב 

קרן מחקרים 
רפואי רבין .מ
קמפוס  –

בלניסון 
 

קרן מחקרים 
רפואיים בני ציון 

ח "קרן מחקרים בי  
מאיר 

קרן מחקרים אסף  
הרופא 

קרן מחקרים 
המרכז 

הרפואי בני 
ציון 

קרן  –ר הלל יפה "קמ
מחקרים רפואיים 

ח "קרן מחקרים בי  
פוריה 

קרן מחקרים  
רפואיים סורוקה 

קרן מחקרים 
ופיתוח בית 

חולים וולפסון 

קרן  –ר רבקה זיו "קמ
ח "מחקרים ביה

רבקה זיו 

קרן מחקרים המרכז   
הרפואי הלל יפה 

קרן מחקרים בית  
חולים נהריה 

קרן מחקרים 
ואיים רפ

איכילוב 

קרן מחקרים 
פיתוח , רפואיים

תשתית ושירוי 

ש "קרן מחקרים ע  
שיבא 
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בריאות ליד הבירה 
ירושלים 

קרן מחקרים בית  
חולים וולפסון 

קרן מחקרים 
בית חולים זיו 

א קרן "ר ת"קמ
י המרכז "מחקרים ע
א "הרפואי ת

קרן מחקרים   
ח זיו "בי –רפואיים 

צפת 
הקרן לניהול שבץ  

מוחי 
קרן מחקרים 

ם "רמב
הקריה 

לבריאות 
האדם 

מחקרים בני ציון  קרן    

פיתוח  ר"מק  
תשתית 
ושירותי 
 –בריאות 

 משרד
הבריאות 
ירושלים 

קרן מחקרים    
ם "רפואיים רמב

קרן מחקרים שערי       
צדק 

 

עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים  אגודות
 

האגודה 
הישראלית 

לסוכרת 

וד רופאי איג
המשפחה 

האיגוד 
הישראלי 

לרפואת עור 
ומין 

איגוד סיסטיק 
פיברוזיס בישראל 

אגודת ידידי בית 
חולים כרמל 

אגוד הישראלי אגודה ישראלית לסוכרת 
למיילדות 

וגניקולוגיה 

אגודת ידידי מרכז אגודת ידידי המרכז אגודת ידידי מרכז האגודה למלחמה האיגוד איגוד רופאי איגוד 
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האורולוגים 
הישראלי 

הישראלי העיניים בישראל 
לאלרגיה 

ואימונולוגיה 
קלינית 

רפואי זבולון הרפואי בני ציון חיפה רפואי בני ציון בסרטן 

איגוד 
האורטופדיה 

הישראלי 

איגוד  –ן "איל
ישראלי לילד 

חץ ארגון 
ישראלי 

לבריאות 
הכבד 

אגודת ידידי מרכז 
רפואי בני ציון 

הארגון הישראלי 
רטן לחקר הס

ן אגודה למיאלומה "אמ
נפוצה 

איגוד האורולוגים 
הישראלי 

איגוד 
הפסיכיאטרי

ה בישראל 

האיגוד הישראלי 
לאלרגיה 

ואימונולוגיה 

אגודת 
הפסוריאזיס 

הישראלית 

האגודה אגודת מרפאת לין 
הישראלית 

לטרשת נפוצה 

האגודה הישראלית 
לטרשת נפוצה 

איגוד רופאי העיניים 

האיגוד 
הנוירולוגי 

שראל בי

האגודה 
הישראלית 

לסוכרת  

 –ה "איל
האגודה 

הישראלית 
לחקר 

הפוריות 

אגודה לאומית  
אקים 

הישראלית  ההאגוד
לתכנון המשפחה  

האיגוד הישראלי 
לאורתופודיה 

האיגוד 
האלקטרופיז

יולוגי 
בישראל 

האגודה 
הישראלית לכאב 

האגודה למלחמה בסרטן אגודת יד שרה   
בישראל 

האיגוד הישראלי 
דוקרינולוגיה לאנ

האיגוד  
הקרדיולוגי 

בישראל 

אגודת עזרא   
למרפא 

האיגוד הישראלי 
לאורטופדיה 

 

אגודת ידידי בית  
ם "חולים רמב

האיגוד הישראלי ישראל . וי.אי  
למיילדות וגניקולוגיה 

 

האגודה  
הישראלית לחקר 

העין 

אגודת סיסטיק   
פיברוזיס בישראל 
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האגודה למלחמה  
בסרטן 

אגודה  – איל  
ישראלית 

לאפילפסיה 

  

האיגוד הישראלי  
לרפואת עור ומין 

ארגון רופאי   
שיניים בישראל 

  

איגוד ישראלי  
למחלות עמוד 

שדרה 

האגודה לקידום   
החינוך בירושלים 

  

האיגוד הישראלי  
לאורטופדיה 

בקול  ארגון כבדי   
שמיעה 

ומתחרשים 

  

להב למען הפגים  
בישראל 

קידום האגודה ל  
מחקר וטיפול 
בתסמונת רט 

  

איגוד נכי  –ה "אחו 
חיפה והצפון 

     

האגודה  
הישראלית 

לקולפוסקופיה 
ופטולוגיה של 

צוואר הרחם 

     

האיגוד הישראלי  
למיילדות 

וגניקולוגיה 

     

עמותה 
לקרדיולוגיה 

בישראל 
) ר"ע(

עמותה למען עמותת חץ 
ב "ח ב"בי

מעייני 
הישועה 

ישראלי  ארגון –חץ 
לבריאות הכבד 

חוג ידידי תל 
השומר 

העמותה לסיעוד 
אורולוגי בישראל 

העמותה לתמיכה 
בחולי קרוהן וכוליט 
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עמותת אחד 
  11מתוך 

העמותה לחולי 
קרון 

העמותה 
לתמיכה 

בחולי קרוהן 
וכוליטיס 

כיבית 

חוג ידידי המרכז ) ר"ע(חברים לרפואה 
הרפואי סורוקה 

בנגב 

ידידי מרכז רפואי העמותה לילדים בסיכון 
ם "רמב

עמות  –נאמן 
נפגעי אירוע 

מוחי 

העמותה 
לקרדיולוגיה 

בישראל 

עמותה 
למניעת 

מחלות לב 
וקידום 

הקרדיולוגיה 

חוג ידידי מרכז רפואי 
שיבא תל השומר 

 –עמותת נאמן 
נפגעי ארוע מוחי 

עמותת חיים עם העמותה לקידום המדע 
סרטן הערמונית 

עמותת חיים 
עם סרטן 

ונית הערמ

עמותת ידידי מרכז 
רפואי קפלן 

עמותה 
לקרדיולוגיה 

בישראל 

עמותת ידידי המרכז 
הרפואי כרמל 

י לב 'עמותת עמ
ריאות 

עמותת הידידים ידידי מרכז רפואי רבין 
ח סוראסקי "בי

עמותת ידידי מרכז  
רפואי כרמל 

עמותת חן 
לפריון וחיים 

עמותת ידידי מרכז 
בית  רפואי ספיר-
חולים מאיר 

תת ידידי עמו
המרכז הרפואי על 

שם אידית 
וולפסון 

ידידי המרכז הרפואי 
ם "רמב

עמותת העין 

העמותה  
הישראלית 

לאוסטיאופורוזיס 

העמותה 
לקידום 

מחקר מדע 
ורפואה 

בישראל 

ידידי המרכז הרפואי 
סורוקה בנגב 

עמותת פרקינסון 
ישראל 

עמותה לחולי  –עלה 
המופיליה 

עמותת חן לפריון 
וחיים 

י מרכז רפואי ידיד 
רבין 

עינבר עמותה 
ישראלית 

עמותת ידידי המרכז 
הרפואי קפלן 

העמותה 
הישראלית 

לדיסאוטונומיה 
משפחתית 

ישראלית ליתר עמותה 
לחץ דם ריאתי 

ח "עמותת ידידי בי
כרמל 

עמותת ידידי מרכז  
רפואי סוראסקי  

ידידי מרכז רפואי  
ם "רמב

העמותה למחקר 
בריאות העין 

עמותת ידידי מרכז 
רפואי כרמל חיפה 

עמותה  –ענבר 
ישראלית לנפגעים 
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ן ומניעת עיוורו
נפגעי  –נאמן  

אירועי מוחי 
נאמני מרכז שניידר  

) ר"ע(
חוג ידידי אסף 

הרופא 
) ר"ע(פרחי רפואה  

העמותה לחקר  
הלב הסוכרתי  

עמותת אחרים  
ואחיות בנפרולוגיה  

ידידי מרכז רפואי 
ספיר 

  

נאמני מרכז  
שניידר 

עמותת הדרך מרכז  
טיפול רוחני 

בהתמכרויות 
) ר"ע)(ה"מטר(

ידידי עמותת אלין 
ת ראגודה לעז –

הילד 

  

עמותה  –לנשום  
ישראלית לחולי 

אסתמה 

עמותה לחולי כליה  
ומושתלים 

העמותה  –לנשום 
הישראלית לחולי 

אסטמה 

  

העמותה לחינוך  
לבריאות  בישראל 

העמותה למושתלי  
כבד 

עמותת מרכז 
מצילה 

  

לראות העמותה  
לחקר בריאות 

העין 

עמותת  –עמדא עמותת נוה מלכישוע  
אלצהיימר 

ומחלות דומות 
בישראל 

  

עמותה  –עינבר    
ישראלית לנפגעים 

במחלת 
ריאומטולוגיות 

 –עמותת אפי 
אספרגר ישראל  

  

מפרקים צעירים    
) ר"ע(

עמותת הפורום 
למניעת מחלות 
מחלות לב וכלי 

דם 

  

ש "עמותת הידידים ע   
סוראסקי 

עמותת ידידי בית 
לוינשטיין 
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עמותת ידידי המרכז    
הרפואי כרמל 

עמותת ידידי 
מפתנים 

  

עמותת ידידי המרכז    
ש אידית "הרפואי ע

וולפסון 

עמותת פרקינסון 
בישראל 

  

עמותת ידידי המרכז    
הרפואי קפלן 

העמותה  –עמיחי 
למשפחות לילדים 

חריגים 

  

ידידי מרכז רפואי    
ם "רמב

 –צחוק בריא 
העמותה 

הישראלית 
לליצנות רפואית 

  

ידידי מרכז רפואי    
רבין 

העמותה למען 
הקשיש בקרית 

שמונה 

  

ידידי המרכז הרפואי    
סורוקה בנגב 

   

חוג ידידי מרכז רפואי    
שיבא תל השומר 

   

   נאמני מרכז שניידר    
הסתדרות רפואית  

) י"הר( ישראל
הסתדרות 

רפואית 
בישראל 

) י"הר(

ההסתדרות  
הרפואית בישראל 

הסתדרות מדיצנית 
הדסה 

 

הועד למלחמה  
באיידס 
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אוניברסיטאות 
 

אוניברסיטת   
בן גוריון 

אוניברסיטת בר  
אילן 

 –אוניברסיטת בן גוריון 
מחקרים והקצבות 

אוניברסיטת תל 
אביב 

האוניברסיטה     
העברית 

לים בירוש

  

אוניברסיטת תל     
אביב 

  

 
שונות 

 
פארמה 
ישראל 

החברה הדסית 
הישראלית 

לחקר הכבד 

ן חולי סרטן .ס.ח 
נלחמים 

החברה הישראלית 
להפרעות בתפקוד מיני 

שמיר שירותי מידע 
רפואי 

תמיכה  –תללים     
לימודית 

לתלמידים 
מרותקים 

החברה הישראלית 
לקרישת דם 

 

החברה  
של הישראלית לכ

חיסוני 

החברה לטיפול וחקר עמך   
הגבר המבוגר 

 

החברה  
הישראלית 

לרפואת ריאות 
ילדים 

  שמחה  ראו  

  בית איזי שפירא   החברה  
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הישראלית 
לרפואת ילדים 

ארגון רוקחי  
בריאות כללית 

ילדים בסיכוי  -  
המועצה לילד 

החולה 

  

ה "מכון פוע 
 

  צעד קדימה   

 
 
 

 ;#טבלאות  -2010דיווח תרומות :דיווח על תרומות:פיקוח קופות חולים:ניין ראשיב:
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15491811 
 
 

U2' טבלה מס( מפת דיווח (
 

  –קופות חולים 
 

  מרכזים  רפואיים -/בתי חולים
 

  –מוסדות ממשלתיים/ משרדים ממשלתיים 
 

  אוניברסיטאות -/ מוסדות אקדמאיים
 

  – אחרים  שירותי מחקר )קרן מחקרים(תאגידי בריאות
 

 דים של בתי החוליםאגודות עמותות שונות כולל אגודות ידי
 
  

' קרנות וכו,חברות  –שונות ללא צבע 
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 U) 2טבלה (2010דיווח תרומות   U: הנדון 
 

 
גוף נותן התרומה 

 
ניאופרם פייזר נוברטיס 

נאופרם ' קב(
ישראל 
, פרומדיקו

, קיור, אלדן 
) נמדיקס'ג

נאופרם ציוד 
  1997רפואי 

אסטרהזניקה 
מ "בע) ישראל(

גלקסוסמיתקליין מ "בו נורדיסק בענו
מ "ישראל בע

)GSK (

 
גוף מקבל התרומה 

 
קופות חולים 

 
מכבי שירותי   

בריאות 
שירותי בריאות  

כללית 
 

שירותי בריאות 
כללית 

 

שירותי בריאות   
כללית 

 מכבי שירותי בריאות    
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בתי חולים 
 

מרכז רפואי 
שערי צדק 

המרכז הרפואי  
שערי צדק 

רפואי מרכז  
ם "רמב

בית החולים קרית 
ש לניאדו "צאנז ע

הסתדרות מדיצינית 
הדסה 

הסתדרות 
מדיצינית הדסה 

המרכז הרפואי  
הגריאטרי 

שמואל הרופא 

צינית הסתדרות מדימרכז רפואי רבין  
הדסה 

מרכז רפואי שערי צדק 

המרכז הרפואי  ם "רמב
פורייה 

המרכז הרפואי  
, ש ברזילי"ע

אשקלון 

ל  זף דה'סנט זו
אפריסיו 

ח הרצפלד גדרה "בי

המרכז הרפואי   
בני ציון 

מרכז רפואי  
הסתדרות , הדסה

מדיצינית הדסה 

ח מאיר "בי 

המרז הרפואי   
הלל יפה 

המרכז הרפואי על  
שם אדית וולפסון 

ח לניאדו "בי 

הסתדרות   
מדיצינית 

הדסה 

מרכז רפואי וולפסון  מרכז רפואי כרמל  
מחלקת אורולוגיה 

רכז הרפואי המ  
וולפסון 

המרכז הרפואי  
האוניברסיטאי 

סורוקה 

א "מרכז רפואי ת 

המרכז הרפואי   
א  "ת
) סוראסקי(

מרכז שניידר  
לרפואת ילדים 

בישראל 

בית חולים קפלן  

המרכז הרפואי   
ברזילי 

המרכז הרפואי  
ש "המשולב ע

חיים שיבא תל 

מרכז רפואי רבין  
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השומר 
המרכז הרפואי   

ו רבקה זי
המרכז הרפואי  

לבריאות הנפש 
באר שבע 

תחנות לבריאות הנפש  
טלביה 

המרכז הרפואי   
ש שיבא "ע

המרכז הרפואי  
לבריאות הנפש 

גהה 

מחלקה פסיכיאטרית  
ח ברזילי "בי

המרכז הרפואי   
נהרייה 

  מרכז רפואי מאיר  

המרכז הרפואי   
ם "רמב

בית חולים צרפתי  
נצרת 

  

מרכז רפואי     
ק העמ

  

מרכ רפואי שערי     
צדק ירושלים 

  

המרכז הרפואי     
הגריאטרי 

בית  –המשולב 
שמואל "החולים 

" הרופא

  

המרכז הרפואי     
בני ציון 

  

המרכז הרפואי     
ש "תל אביב ע
סוראסקי 

  

  מרכז רפואי קפלן     
מרכז רפואי אסף     

הרופא 
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המרכז הרפואי     
לבריאות הנפש 

נס  יעקב-באר 
ציונה 

  

בית החולים כפר     
שאול 

  

 
מוסדות ממשלתיים / משרדים ממשלתיים 
 

לשכת המסחר  
 ישראל -
אמריקה 

     

שגרירות  
ב  "ארה

     

 

 שירותי מחקר אחרים  ) קרן מחקרים(תאגידי בריאות
 

קרן מחקרים 
ח בני ציון "ביה

הקרן לפיתוח 
מרכז רפואי 

העמק 

קרן מחקרים  
רות מדיצינית הסתד

, הדסה עין כרם
ירושלים 

קרן מחקרים רפואיים  
איכילוב 

קרן מחקרים רפואיים 
ם "ח רמב"בי

קרן מחקרים 
ח הגליל "בי

המערבי 

קרן  –ק "קלי
למען ילדים 

וקשישים 

קרן מחקרים מרכז  
ם חיפה "רפואי רמב

קרן מחקרים רפואיים  
שיבא 

 

קרן מחקרים 
ח העמק "בי

) העמק. ר.מ(

קרים המרכז קרן מח  
, הרפואי שערי צדק

ירושלים 

קרן מחקרים רפואיים  
ם "רמב
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קרן מחקרים 
ח איכילוב "ביה

קרן מחקרים המרכז   
ח "בי, רפואי רבין

פתח תקווה , גולדה

קרן מחקרים רפואיים  
ח נהריה "בי

 

קרן מחקרים 
רפואיים פיתוח 

תשתית ושירותי 
בריאות  

קרן מחקרים בית   
מרכז , חולים מאיר
כפר , רפואי ספרי

סבא 

קרן מחקרים רפואיים  
פוריה 

 

קרן מחקרים המרכז    
ש עידית "הרפואי ע

חולון , וולפסון

קרן מחקרים רפואיים  
הלל יפה 

 

קרן מחקרים רפואיים      
וולפסון 

 

קרן מחקרים אסף      
הרופא 

 

קרן מחקרים רפואיים      
בני ציון 

 

קרן מחקרים רפואיים      
צפת 

 

 
 אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים

 

 
איגוד סיסטיק 

פיבורזיס 
בישראל 

אגודת עזרא 
למרפא 

עזה "אגודת 
" למרפא

האגודה למלחמה  
בסרטן 

ידידי מרכז רפואי 
ם "רמב

האגודה למלחמה 
בסרטן 

האגודה 
הישראלית 

אגודה לעידוד 
וקידום מרכזים 

אגודת 
הפסוריאזיס 

אלוט אגודה  
לאומית לילדים 

האגודה לסוכרת 
נעורים 

אגודת ידידי מרכז 
רפואי זבולון 
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קהילתיים לאנדוקרינולוגיה 
בישראל 

אוטיסטים הישראלית 

האגודה 
הישראלית 

לטרשת נפוצה 

אגודה  
ישראלית 

לסוכרת 

אגודת ידידי  
המרכז לבריאות 

ש יהודה "הנפש ע
אברבנאל 

ידידי מרכז רפואי רבין נאמני מרכז שניידר 

האגודה 
הישראלית 
לתלסמיה 

ט אגודה "אלו 
לאומית 
לילדים 

אוטיסטים 

חוג ידידי המרכז   
הרפואי אסף הרופא 

ידידי מרכז רפואי 
ם "רמב

האגודה 
למלחמה בסרטן 

ארגון הרוקחות  
בישראל 

 

ידידי בית החולים   
פוריה 

 

האיגוד 
להמטולוגיה 

גיה ואונקולו
ילדים 

האגודה  
לזכויות החולה 

בישראל 

אגודה ישראלית לגיל   
המעבר 

 

האגודה   
למלחמה 

בסרטן 

אגודת ידידי המרכז   
הרפואי בני ציון 

 

אגודה ישראלית לגיל      
המעבר 

 

אגודה ישראלית      
לסוכרת 

 

 

האגודה לזכויות      
החולה 
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העמותה 
הישראלית 

לאוסיאופורוזיס 

אנוש העמותה   שובע עמותת ל
הישראלית 

לבריאות הנפש 

עלה עמותה לחולי 
המופיליה 

העמותה למניעת 
מחלות לב וקידום 

חוג ידידי המרכז 
הרפואי אסף 

הרופא 

עמותת ידידי 
מרכז רפואי 

חיפה  –כרמל 

העמותה 
לתמיכה בחולי 

קרוהן 

עמותת חברים  
לרפואה 

) ר"ע(חברים לרפואה  

חיים עם סרטן 
הערמונית 

וש העמותה אנ
הישראלית 

לבריאות הנפש 

העמותה 
הישראלית 

למחלות 
זיהומיות 
בישראל 

עמותה ישראלית ליתר    
דם ריאתי .ל

ארגון  –חץ 
ישראלי 

לבריאות הכבד 
) ר"ע(

עמותה 
ישראלית ליתר 
לחץ דם ריאתי 

העמותה 
הישראלית 

למחלות מחקר 
בסיעוד 

עמותת חיים עם סרטן    
הערמונית 

ידידי מרכז 
י רבין רפוא

ידידי מרכז 
רפואי רבין 

העמותה 
לסיעוד 

אורולוגי 

עמותת ידידי המרכז    
הרפואי קפלן 

נאמני מרכז 
שניידר 

עמותה משולחן 
לקט  –לשולחן 
ישראל 

למען  עמותת להב-   יד שרה 
הפגים בישראל 

עמותת 
אלצהיימר 

ומחלות דומות 
בישראל 

ידידי מרכזי 
זכויות בקהילה 

עמותה 
ישראלית ליתר 
לחץ דם ריאתי 

עמותת לנשום העמותה    
הישראלית 

עמותת חולי 
אל . אם.סי

)CML (

עמותת פרקינסון    עמותת עינבר  
ישראל 
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עמותת ידידי 
ואי פהמרכז הר

ש אדית "ע
וולפסון 

מפרקים  
צעירים 

    

עמותת ידידי 
המרכז הרפואי 

קפלן 

      

עמותת ידידי 
א "מרכז רפואי ת

      

ג "עמותת נמ
AMD 

      

עמותה הלאומית 
הישראלית 

      

עמותת 
אלזהראוי 

      

ההסתדרות 
הרפואית 
בישראל 

 –ויצו 
הסתדרות 

עולמית לנשים 
ציוניות 

ההסתדרות 
הרפואית 
בישראל 

ההסתדרות  
הרפואית בישראל 

הסתדרות הרפואית  
בישראל 

ההסתדרות 
הרפואית 
איגוד  –בישראל 

רופאי העיניים 
בישראל 

מלחמה הוועד ל 
באיידס 

 הוועד למלחמה באיידס   
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 אוניברסיטאות
אוניברסיטת בן 

גוריון בנגב 
 אוניברסיטת בן גוריון     

שונות 
ליגה למלחמה 

בשחפת 
ובמחלות ריאה 

בישראל 

 –טל חיים 
מרכז לעזרה 

בקהילה 
ולקליטת 

עלייה 

החבר הישראלית ישע ומזור 
לכירורגיה של 

הקולון והרקטום 

רחשי לב   

קדם  –קשת  
שירות תקון 

     

לתת תקווה  
 

    משאלת לב 

מרכז  –סלע  
סיוע לעולה 

במשבר 

שירות  –רעות 
נשים סוציאלי 

    

בית שבתי לוי  
פנימייה  –

ומרכז חירום 
לילדים בגן 

הרך 

     

 –שב  –אח  
  2000ציונות 

     

הכפר הירוק  
ש לוי אשכול "ע

     

 בית אפל- 
מ "משען בע
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16304311 
 
 

U3' טבלה מס( מפת דיווח (
 

  –קופות חולים 
 

  מרכזים  רפואיים -/בתי חולים
 

  –מוסדות ממשלתיים/ משרדים ממשלתיים 
 

  אוניברסיטאות -/ מוסדות אקדמאיים
 

  – אחרים  שירותי מחקר )קרן מחקרים(תאגידי בריאות
 

 ליםאגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החו
 
  

' קרנות וכו,חברות  –שונות ללא צבע 
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 ) 3טבלה (2010דיווח תרומות U: הנדון 
 

 
גוף נותן התרומה 

 
אבוט מרק סרונו 

לבורטוריז 
איי .אס

קובידיאן 
) ישראל(

מ "בע

יק 'פארמלוג
מ "בע

מ "אלי לילי בעמ "כצט בעמעבדות רפא 

 
גוף מקבל התרומה 

 
קופות חולים 

 
מרפאת כללית  

תל נורדאו תל  –
אביב 

שירותי בריאות   
כללית 

שירותי בריאות 
א יפו "כללית מחוז ת

 

מכבי שירותי  
בריאות 

שירותי בריאות    
כללית מחוז מרכז 
המחלקה לרפואת 

המשפחה 
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בתי חולים 
 

ש "המרכז הרפואי ע
מחלקת  סוראסקי-

אונקולוגיה 

ח אסף "בי
הרופא 

אסותא מרכזים 
רפואיים 

ח המשפחה "בין ח בלינסו"בי
הקדושה 

מרכז רפואי מאיר 
שירותי בריאות 

כללית 

 

המרכז הרפואי 
 שיבא תל השומר-

מחלקת אונקולוגיה 

בית החולים ח בני ציון "בי
ביקור חולים 

ירושלים 

המרכז הרפואי ח הדסה "בי
מעייני הישועה 

 מרכז רפואי כרמל-
שירותי בריאות 

כללית 

 

ח ברזילאי "ביבית חולים מאיר 
 

רכז הרפואי המ
זיו 

ח אוגוסטה "בי
ויקטוריה 

הסתדרות מדיצינית  
הדסה 

 

בית חולים שערי 
צדק  

הסתדרות ח הלל יפה "בי
מדיצינית 

הדסה 

    

מרכז רפואי בני ציון 
  IVFיחידת  –

הרצליה מדיקל ח העמק "בי
מ "סנטר בע

    

הסתדרות מדיצינית 
הדסה 

מרכז רפואי ח וולפסון "בי
כרמל 

    

ח יוספטל "בילים פוריה בית החו
 

מרכז רפואי 
ח "צאנז בי
לניאדו 

    

בית החולים הלל 
יפה 

מרכז רפואי ח כרמל "בי
קפלן 

    

מרכז רפואי ח כרמל "ביבית חולים לניאדו 
רבין 

    

מרכז רפואי ח קפלן "ביבית חולים איכילוב 
שערי צדק 

    

    מרכז רפואי ם "ח רמב"בי 
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העמק 
ח תל "בי 

השומר 
     

המרכז הרפואי  
האוניברסיטאי 

סורוקה 

     

מרכז לרפואה  
זמנהוף 

     

מרכז רפואי  
הדסה עין כרם 

     

מרכז רפואי  
זבולון 

     

מרכז רפואי  
ספיר מאיר 

כפר סבא 

     

מרכז רפואי  
ח "בי –צאנז 

לניאדו 

     

מרכז רפואי  
רבין 

     

מרכז רפואי  
רבקה זיו 

     

רפואי מרכז  
שערי צדק 

     

מרכז רפואי תל  
ש "אביב ע

סוראסקי 
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מוסדות ממשלתיים / משרדים ממשלתיים 

       
 

 שירותי מחקר אחרים  ) קרן מחקרים(תאגידי בריאות
 

קרן המרכז לטרשת 
ח "נפוצה ביה

האוניברסיטאי 
הדסה עין כרם 

קרן ילודים 
ביקור ) ר"ע(

חולים 

 –קרן מחקרם 
לוב ח איכי"בי

קרן איוונוב טום 
רפאל 

קרן מחקרים 
ם "ח רמב"בי

קרן מחקרים רפואיים 
פיתוח תשתית 

ושיורתי בריאות ליד 
המרכז הרפואי 

א "שיב

 –קרן מחקרים 
הסתדרות מדיצינית 

הדסה 

קרן הידידים של 
בית חולים אסף 

הרופא 

קרן מחקרים 
ח וולפסון "ביה

 –קרן מחקרים 
ח בלינסון "בי

 –קרן מחקרים  
וולפסון  ח"בי

קרן מחקרים רפואיים 
ח נהריה "בי

 

קרן מחקרים  
רפואיים 

ם "רמב

קרן מחקרים 
ח הלל יפה "בי

קרן מחקרים ליד  
המרכז הרפואי 

בני ציון 

קרן מחקרים רפואיים 
פיתוח תשתית 

ליד  –ושירותי בריאות 
המרכז הרפואי אסף 

הרופא 

 

קרן מחקרים  
רפואיים מרכז 
רפואי איכילוב 

 –קרן מחקרים 
ח וולפסון "בי

קרן מחקרים  
פרדס חנה 

קרן מחקרים 
פיתוח , רפואיים

תשתיות ושירותי 
בריאות ליד המרכז 

הרפואי ברזילי 

 

קרן מחקרים  
שיבא תל 

השומר 

קרן מחקרים 
ח מאיר "בי

קרן מחקרים  
בלינסון 

קרן מחקרים 
פיתוח , רפואיים

תשתית ושיורתי 
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בריאות ליד המרכז 
ש אדית "הרפואי ע

חולון , ןוולפסו
 –קרן מחקרים   

ם "ח רמב"בי
קרן מחקרים תל  

השומר 
  

 –קרן מחקרים   
א "ח שיב"בי

קרן מחקרים  
ברזילי  

  

 –קרן מחקרים   
ח שניידר "בי

קרן מחקרים הלל  
יפה 

  

 –קרן מחקרים   
ח נהריה "בי

קרן מחקרים  
סוראסקי 

  

 –קרן מחקרים   
ח אסף "בי

הרופא 

קרן מחקרים  
גליל מערבי  ח"בי

נהריה 

  

קרן מחקרים   
ח ברזילי "בי

    

קרן מחקרים   
בני ציון 

    

קרן מחקרים   
סורוקה 

    

 

אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים 
 

האגודה למלחמה 
בסרטן 

אגודת 
הפסוריאזיס 

הישראלית 

חוג ידידי מרכז 
רפואי שיבא 

תל השומר 

האגודה  
לכאב הישראלית 

חוג ידידי המרכז 
הרפואי אסף הרופא 

האיגוד הישראלי 
לפסיכיאטריה ביולוגית 

האגודה הישראלית אגודה  –ל "איאגודה למען  ידידי המרכז אגודת ידידי אגודת ידידי המרכז 
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המרכז הרפואי הרפואי בני ציון 
בני ציון 

הרפואי 
סורוקה 

שירותי בריאות 
הציבור 

לסוכרת נעורים ישראלית לאפילפסיה 

האגודה הישראלית 
לטרשת נפוצה 

אגודת ידידי 
המרכז הרפואי 

זבולון 

אגודה לסוכרת   
נעורים 

האגודה  –ט "אלו
הלאומית לילדים 

אוטיסטים 

אגודה  –אנוש 
ישראלית לבריאות 

הנפש 
האיגוד הנוירולוגי 

בישראל 
איגוד 

הישראלי 
לניאונטולוגיה 

ה "אירגון רפע  
י "פואה עפר

הלכה 

חוג ידידי המרכז 
הרפואי אסף הרופא 

האגודה  אגודת הגליל-
הערבית הארצית 
למחקר ושירותי 

בריאות 
חוג הידידים של 

, המכון לפריון הגבר
ח איכילוב "בי

האיגוד 
הישראלי 

לנפרולוגיה 

איגוד נכי  אחוה-  
חיפה והצפון 

איגוד ישראלי  –אילן 
לילדים נפגעים 

לי אילן איגוד ישרא
לילדים נפגעים 

האיגוד  
הישראלי 

לראומטולוגיה 

אגודה למלחמה   
בסרטן 

האגודה למלחמה 
בסרטן בישראל 

האגודה למלחמה 
פרוייקט ניצוץ  –בסרטן 

של תקווה 
האיגוד  

הישראלי 
לרפואה 
פנימית  

אגודת ידידי בית   
 –החולים 

ירושלים 

ארגון  –קו לחיים 
הסיוע הישראלי 

לילדים חולים 

 

יגוד הא 
הישראלי 

לרפואת עור 
ומין 

האיגוד הישראלי   
לעמוד השידרה 

האגודה הישראלית 
לטרשת נפוצה 

 

אגודת ידידי מרכז     
רפואי בני ציון 

  

אגודה לשיקום     
וסיעוד ילדים 

ר "נכים ע
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ארגון הרוקחות 

בישראל 

  

     
ידידי המרכז 
הרפואי רבין 

  

     
ידידי מרכז רפואי 

ר ספי

  

     
ידידי המרכז 
ם "הרפואי רמב

  

העמותה לחולי עמותת בוני עולם 
הכליה 

ומושתלים 

עמותת ידידי 
המרכז קפלן  

עמותה לקידום  
הסיעוד 

האונקולוגי 

 עמותת פלא-
פרוייקטים למען 

אחרים 

עמותת כנפיים 

עמותת ידידי 
המרכז הרפואי 

קפלן 

העמותה 
לקידום 

ושמירת זכויות 
חולי כלית 

חיים ארגון קו ל
הסיוע 

הישראלי 

עמותת הידידים  
של המרכז 

א "הרפואי ת

 –נאמני מרכז שניידר  
המכון לאנדוקרינולוגיה 

וסוכרת 

עמותת ידיד המרכז 
א "הרפואי ת

העמותה 
לתמיכה בחולי 

קרוהן 
וכוליטיס 

כיבית 

נאמני מרכז 
שניידר 

העמותה למניעת  
מחלות לב וקידום 

הקרדיולוגיה 
בישראל 

דידי כפר עידוד  עמותת י 

ידידי מרכז  
ם "רפואי רמב

עמותה לקידום   
מחקר מדע 

ורפואה בישראל 

עמותה לשיקום  –דרור  
מחלימים 

עמותה לקידום החינוך  עמותת ידידי בית   נאמני מרכזי  
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הרווחה והבריאות ביפו לוינשטיין  שניידר 
ג עמותה "נמ 

לחולי מרכז 
הרשתית 
בישראל 

עמותה לקידום   
ע המד

 PDAוהטכנולוגיה 

  

ד עמותה .י.ת.ע 
לקידום תזונה 

ודיאטה 

עמותת איכות   
בשיקום 

  

עמותה  –עינבר  
ישראלית 
לנפגעים 
במחלות 

ראומטיות 

העמותה לתמיכה   
בחולי קרוהן 

וכוליטיס 

  

עמותה למניעת  
מחלות לב 

     

עמותת אחיות  
הגסטרו 
בישראל 

     

עמותת  
הידידים של 

ואי המרכז הרפ
ש "א ע"ת

סוראסקי 

     

עמותת ידידי  
המרכז הרפואי 

ש אדית "ע
וולפסון 

     

     עמותת ידידי  
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המרכז הרפואי 
קפלן 

עמותת ידידי  
המרכז הרפואי 

חיפה  כרמל -

     

ב "עמותת לה 
למען הפגים 

בישראל 

     

עמותת  
מפרקים 
צעירים 

 

     

הוועד למלחמה  
באיידס 

ההסתדרות   
אית בישראל הרפו

  

 
אוניברסיטאות 

 
אוניברסיטת תל 

אביב 
אוניברסיטת בן 

גוריון בנגב 
     

אוניברסיטת  
תל אביב 

     

 
שונות 

 
החברה הישראלית 
לנויראואימונולוגיה 

בית אבות 
קריית מנחם 

הצל ליבו של 
הילד 

נפגעי  –ל "נטהר האושר משען למרפא 
טראומה על רקע 

לאומני 

ותים ר קידום שיר.ש.ק
 –מ "חברתיים בע

הוסטל בית חצב 
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בית דיור מוגן  
בית בלב רמת 

השרון 

 –אישפוזית אשדוד בית איזי שפירא  לתת תקווה משאלת לב 
רשות עירונית למלחמה 

בסמים אשדוד 
החברה   

הישראלית 
לכירורגיה של 

הקולון 
והרקטום 

קהילה שיקומית נתן   הבית בנווה עופר 

החברה   
הישראלית 

וסקופיה לאנד
גניקולוגית 

בית רות הוסטל 
לנערות בסיכון 

   

החברה   
הישראלית 

לכירורגית חזה 
כללית 

    

 
 
 

 ;#טבלאות  -2010דיווח תרומות :דיווח על תרומות:פיקוח קופות חולים:בניין ראשי:
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 16305511 
 

 

U4' טבלה מס( מפת דיווח (
 

  –קופות חולים 
 

  מרכזים  רפואיים -/בתי חולים
 

  –מוסדות ממשלתיים/ משרדים ממשלתיים 
 

  אוניברסיטאות -/ מוסדות אקדמאיים
 
  – אחרים  שירותי מחקר )קרן מחקרים(תאגידי בריאות 
 

 חוליםאגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי ה
  

' קרנות וכו,חברות  –שונות ללא צבע 
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 )4טבלה ( 2010דיווח תרומות U: הנדון 
 

 
גוף נותן התרומה 

 
פילטל 

פרמצביטקל 
מ "בע

גפן מדיקל פרמה בסט 
מ "בע

פריגו ישראל סם און מדטרוניק 
מ "פרמצבטיקה בע

פארמהסוויס 
מ "ישראל בע

 
גוף מקבל התרומה 

קופות חולים 
 

ריאות שירותי ב
מחוז  –כללית 

ירושלים 

מכבי שירותי  
בריאות 

קופת חולים  
לאומית 

  

שירותי בריאות 
כללית מחוז חיפה 

      

 
בתי חולים 

 
הדסה מרכז עזרא למרפא 

הסתדרות 
 –מדיצינית 

ארוכת בת עמי 

מרכז רפואי 
העמק עפולה 

שירותי (
) בריאות כללית

הסתדרות 
מדיצינית הדסה 

מרכז רפואי כפר 
שירותי  – סבא

בריאות כללית 

הסתדרות מדיצינית 
הדסה 

בית (מרכז רפואי רבין 
) חולים בלינסון
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המרכז הרפואי אסף 
הרופא 

ח הדסה "ביה
הר הצופים 

מרכז רפואי 
סורוקה באר 

) כ"שב(שבע 

בית חולים וולפסון    

ח צרפתי "בי 
 

מרכז רפואי 
וולפסון 

בית חולים מאיר    

מרכז רפואי   
 –וולפסון 

רפאת סורת מ
ח "ילדים ביה

אסף הרופא 

ם "מרכז רפואי רמב   

בית חולים שערי צדק       
 

מוסדות ממשלתיים / משרדים ממשלתיים 
       

 
 שירותי מחקר אחרים  ) קרן מחקרים(תאגידי בריאות

 
קרן מחקרים 

ח "רפואיים בי
נהריה , המערבי

קרן מחקרים 
, רפואיים 

ם "רמב

קרן מחקרים 
צפת רפואיים 

קרן מחקרים 
נהרייה 

ח "קרן מחקרים בי 
הלל יפה 

 

ח "קרן מחקרים בי
מאיר כפר סבא 

קרן מחקרים 
, רפואיים

שיבא תל 
השומר 

קרן מחקרים  
ברזילי 

מרכז  –קרן מחקרים  
ש שיבא "רפואי ע

 

קרן מחקרים 
שוהם  –רפואיים 

כללית קרן 
מחקרים ילדים 

' ב

קרן מחקרים  
ם "רמב

ח מאיר קרן "בי 
ים כללית מחקר
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קרן מחקרים 
א "ת, רפואיים

קרן מחקרים 
א "ת, רפואיים 

     

קרן מחקרים 
ם "רמב, רפואיים

קרן מחקרים 
ח "רפואיים בי

פוריה 

     

קרן מחקרים 
ח "בי, רפואיים
וולפסון 

      

קרן  –כללית 
ח מאיר "הסיעוד בי

      

 
חולים אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי ה

 
האגודה למלחמה 

בסרטן בישראל 
נאמני מרכז 

שניידר 
האגודה 

לסוכרת נעורים 
בישראל 

האיגוד הישראלי 
לעמוד שדרה 

אגודה ישראלית 
לסכרת 

איגוד סיסטיק 
פיבורזיס 

 

אגודה   
ישראלית 

לסוכרת 

ארגון הרוקחות ם "ידידי רמב
בישראל 

האגודה לסוכרת 
נעורים 

 

נאמני מרכז   
שניידר 

למלחמה  האגודה
בסרטן 

מרכז  –אגודת ידידים  
רפואי בני ציון 

 

אגודת ידידי בני    
ציון 

   

איגוד הרופאים    
המרדימים 

   

חוג ידידי המרכז    
הרפואי על שם 
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שיבא 
עמותת ידידי 

המרכז הרפואי אסף 
הרופא 

עמותת פרקינסון   
בישראל 

עמותת הידידים 
של המרכז 

ש "א ע"הרפואי ת
סוראסקי 

עלה עמותה לחולי 
המופיליה 

 

עמותת ידידי מרכז 
הרפואי כרמל חיפה 

העמותה למניעת   
מחלות לב 

וקידום 
הקרדיולוגיה 

בישראל 

עמותת פרקינסון  
בישראל 

 

ידידי המרכז 
ם "הרפואי רמב

   שים לב ללב   

העמותה לתמיכה 
בחולי קרוהן 

וכוליטים כיבית 

      

 
אוניברסיטאות 

 
       

 
ת שונו
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U5' טבלה מס( מפת דיווח (
 

  –קופות חולים 
 

  מרכזים  רפואיים -/בתי חולים
 

  –מוסדות ממשלתיים/ משרדים ממשלתיים 
 

  אוניברסיטאות -/ וסדות אקדמאייםמ
 
  – אחרים  שירותי מחקר )קרן מחקרים(תאגידי בריאות 
 

 ליםאגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החו
 
 
 

' קרנות וכו,חברות  –שונות ללא צבע 
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 )5טבלה ( 2010דיווח תרומות U: הנדון 
 

 
גוף נותן התרומה 

 
תרימה תוצרי 

רפואה 
מ"ישראליים בע  

אסנט מדיקל 
מ "ישראל בע

גיל מדיקל .יטרדיס גת 
מ "בע

מ "קמהדע בעמ "אוניפארם בעמדיסון 

 
גוף מקבל התרומה 

קופות חולים 
 
       

 
בתי חולים 

 
. אי –ח נצרת "בי
ס .מ.מ

המרכז הרפואי  
שערי צדק 

 –ח הדסה "בי 
המרכז לטרשת 

נפוצה 
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מוסדות ממשלתיים / משרדים ממשלתיים 
       

 
 שירותי מחקר אחרים  ) קרן מחקרים(תאגידי בריאות

 
קרן מחקרים    

ח "רפואיים בי
נהריה 

קרן מחקרים רפואיים  
י ליד המרכז הרפוא

שיבא 

 

 
אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים 

 
אגודת ידידי המרכז 

" בני ציון"הרפואי 
חיפה 

ז כידידי המר
הרפואי 

" סורוקה"
בנגב 

אגודת ידידי אקים 
המרכז הרפואי 

בני ציון חיפה 

האגודה 
הישראלית 

לטרשת נפוצה 

ט "אלוהאיגוד לרפואת ילדים 

איגוד מנהל  
בתי החולים 

בישראל 

בקול ארגון 
כבדי שמיעה  

חברים לרפואה    

א "א ת"מיח  
ואזור המרכז 

  עמותת נאמן  

נאמני מרכז   
שניידר 

הבית לחולי  
טרשת נפוצה 
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אוניברסיטאות 
 

       
 

שונות 
 

ישראל . וי.א  
 

    

מילבת   
 

    

חסידי יוסף   
מרכז עזרה 
ולה ותמיכה לח
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U6'טבלה מס( מפת דיווח (
 

  –קופות חולים 
 

  מרכזים  רפואיים -/בתי חולים
 

  –מוסדות ממשלתיים/ משרדים ממשלתיים 
 

  אוניברסיטאות -/ מוסדות אקדמאיים
 
  אחרים  שירותי מחקר )קרן מחקרים(תאגידי בריאות 
 

 אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים
 
 

' קרנות וכו,חברות  –שונות ללא צבע 
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 )6טבלה ( 2010דיווח תרומות U: הנדון 
 

 
גוף נותן התרומה 

 
נזיים 'גמ "מדיגל בע

ישראל 
סי .י'ג
חטיב(קר'הלת
ונסון אנד 'ת ג

ונסון מדיקל 'ג
) ישראל

קר 'סי הלת.י'ג
חטיבת יאנסן (

) ישראל

לונדבק ישראל אילקס מדיקל כמיפל 
מ "בע

 
בל התרומה גוף מק

 
קופות חולים 

 
       

 
בתי חולים 

 
מרכז רפואי  

א "ש שיב"ע
 מרכז רפואי העמק    

מרכז רפואי  
ם "רמב
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     ח איכילוב "בי 
     ח העמק "בי 
     ח קפלן "בי 
     ח בלינסון "בי 
     ח מאיר "בי 
ח אסף "בי 

הרופא 
     

     ח הלל יפה "בי 
 

מוסדות ממשלתיים / משלתיים משרדים מ
       

 
 שירותי מחקר אחרים) קרן מחקרים(תאגידי בריאות

 
קרן מחקרים רפואיים      

ח רבקה זיו "ביה
 

 
 אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים

האגודה 
הישראלית 

לרפואה אסטטית 
כנס האגודה  –

אגודה  –ן "אמ
למיאלומה 

נפוצה 

מרכז ידידי ה
הרפואי זבולון 

אגודת סעד 
לחולה 

האגודה למלחמה 
בסרטן 

האיגוד הישראלי 
למדעי המעבדה 

) ר"לאילמ(הרפואית 

 

האיגוד הישראלי 
למעבדות רפואיות 

ר "כנס אילמ –

האגודה 
לזכויות החולה 

ידידי המרכז 
הרפואי סורוקה 

אגודת ידידי בני 
ציון 

חץ ארגון ישראלי  
לבריאות הכבד 

 

האיגוד הישראלי 
לאורתופדיה 

האגודה 
למלחמה 

אגודת ידידי 
ח בני ציון "בי

אגודת 
הפסוריאזיס 
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הישראלית בסרטן 
ידידי המרכז   

הרפואי כרמל 
   ט "אלו

    ט "אלו  
העמותה  

הישראלית 
לגושה 

עמותת ידידי 
וולפסון 

עמותת הידידים של  עמותת אנוש 
א "המרכז הרפואי ת

 ום-עמותת איכות בשיק
אגודת הידידים של 

המרכז לבריאות הנפש 
אברבנאל 

עמותת ידידי   
ח קפלן "בי

עמותה לחולי  –עמדא חברים לרפואה  ן "עמותת אמ
אלצהיימר , דמנציה

ומחלות דומות בישראל 
עמותת שים לב   

ללב 
עמותת ידידי 

מרכז רפואי 
כרמל 

 עמותת לילך  

עמותת דרור    
לשיכון מחלימים 

ילדים  ד-"עמותת ית 
תסמונת דאון 

 

הוועד למלחמה    
באיידס 

   

 
אוניברסיטאות 

 
       

 
שונות 

 
כנס בנקי הדם 

בישראל 
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U7' טבלה מס( מפת דיווח (
 

  –קופות חולים 
 

  מרכזים  רפואיים -/בתי חולים
 

  –מוסדות ממשלתיים/ משרדים ממשלתיים 
 

  אוניברסיטאות -/ מוסדות אקדמאיים
 
  אחרים  שירותי מחקר )קרן מחקרים(תאגידי בריאות 
 

ם אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולי
 
 
  

' קרנות וכו,חברות  –שונות ללא צבע 
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 )7טבלה ( 2010דיווח תרומות U: הנדון 

 
 

גוף נותן התרומה 
 

מ "צמל יעקובסון בעמ "צמל תעשיות רפואיות בעמ "לוכסמבורג תרופות בע
 

גוף מקבל התרומה 
קופות חולים 

 
   

 
בתי חולים 

 
המרכז הרפואי שערי צדק 

 
 בית לוינשטיין 

בית חולים משפחה הקדושה 
 

  

 
מוסדות ממשלתיים / משרדים ממשלתיים 
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 שירותי מחקר אחרים  ) קרן מחקרים(תאגידי בריאות
 

קרן מחקרים רפואיים הלל יפה 
 

  

 
אגודות עמותות שונות כולל אגודות ידידים של בתי החולים 

 
" שיבא"אגודת ידידי תל השומר   
" בני ציון"אגודת ידידי   
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