
ח לפי נתרם" בש2014ח סיכום תרומות לשנת "דו

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

21,853,990קרן מחקרים רפואיים ברזילי

8,157,893קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

4,766,573הדסה

4,200,085שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

3,166,499ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

2,691,793קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

2,685,337מרכז רפואי רבין

1,923,039תאגיד הבריאות רמב ם

1,729,355קופת חולים לאומית

1,667,300חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

1,459,508א"קרן מחקרים ת

921,616עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

889,729ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

759,609קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

745,675מרכז רפואי סורוקה

668,931ידידי מרכז רפואי רבין

622,342שירותי בריאות כללית

583,939אוניברסיטת בן גוריון

562,405מכבי שרותי בריאות

561,491העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

559,536קרן מחקרים וולפסון

554,313מרכז שניידר לרפואת ילדים

554,110ח מאיר"בי

551,207ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

544,165כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

501,137ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

485,211מרכז רפואי קפלן

479,821ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

448,325אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

414,348מרכז רפואי שערי צדק

376,891קמר המרכז הרפואי בני ציון

358,500ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

355,473קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

314,768חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

292,345עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

240,617קרן מחקרים רפואיים פוריה

219,126אביב-אוניברסיטת תל

205,211האגודה למלחמה בסרטן

176,625האוניברסיטה העברית בירושלים

139,146לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

124,928בית רבקה

86,775ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

81,249האגודה לסוכרת נעורים בישראל

72,500ח איכילוב"בי

68,280עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

63,456מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

62,250ידידי בית חולים פוריה

המידע על התרומות מפורסם בהסתמך על הדיווח של התורמים ושל מקבלי התרומות  ועל אחריותם

נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ח לפי נתרם" בש2014סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



ח לפי נתרם" בש2014ח סיכום תרומות לשנת "דו

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

60,356ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

55,050קרן מחקרים רפואיים הדסה

46,220ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

35,000ידידי המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה)בנפש חפצה 

22,769ח שמואל הרופא"אגודת ידידים בי

18,088מרכז לבריאות הנפש גהה

16,531ח הרצפלד"בי

16,500המרכז הגריאטרי המשולב

13,000וינר-וול- יונית 

10,467בית חולים שלוותה

10,000חיפה- בית חולים איטלקי 

8,633הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

8,450ע ר)פאה לכל אשה-א .ל.פ

6,900בי ח רמות רמז פלימן

4,500ח יוספטל"בי

4,433בית חולים לוינשטיין

4,000מזרע- ש פליגלמן "המרכז לבריאות הנפש ע

69,288,318כ "סה

2 מתוך 2עמוד 


