
ח לפי נתרם" בש2015ח סיכום תרומות לשנת "דו

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

9,295,997קרן מחקרים רפואיים ברזילי

6,662,599ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

4,261,917קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

3,878,992קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

3,401,628צפת" זיו"ח "אגודת שוחרי ביה

2,915,794הדסה

1,949,577מרכז רפואי רבין

1,830,841ם"תאגיד הבריאות רמב

1,792,236קופת חולים לאומית

1,640,873ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

1,220,599קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

1,184,221וי.די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

1,081,957מכבי שרותי בריאות

971,804מרכז רפואי שערי צדק

966,688שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון

917,085ידידי מרכז רפואי רבין

751,045שירותי בריאות כללית

749,788מרכז רפואי קפלן

745,644ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

730,510מרכז רפואי סורוקה

663,025קרן מחקרים וולפסון

652,315ח מאיר"בי

633,567ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

616,704חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

594,489אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי- ידידי עמותת אלין 

592,039עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

586,905העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

577,713קמר המרכז הרפואי בני ציון

505,442קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

504,899ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

484,483ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

433,783כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

430,552עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

384,400האוניברסיטה העברית בירושלים

383,921מרכז שניידר לרפואת ילדים

376,811אוניברסיטת בן גוריון

360,550הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

339,324אביב-אוניברסיטת תל

242,181ש יהודה אברבנאל"אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

194,192א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

178,951קרן מחקרים רפואיים פוריה

156,153נאמני מרכז שניידר

137,500האגודה למלחמה בסרטן

113,930ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

109,550בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

108,941מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

98,300ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהסתמך על הדיווח של התורמים ושל מקבלי התרומות ועל אחריותם'  א40המידע על התרומות מפורסם בהתאם לסעיף 

נתוני התרומות מופיעים ללא עיבוד של משרד הבריאות 

ח לפי דיווחי מקבלי התרומות " בש2015סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



ח לפי נתרם" בש2015ח סיכום תרומות לשנת "דו

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

65,900לשכת בריאות תל אביב, מרפאת לוינסקי

60,332ח איכילוב"בי

60,000חיפה- בית חולים איטלקי 

47,220בי ח רמות רמז פלימן

39,250עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

38,608ידידי בית חולים פוריה

24,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

17,018חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

8,949מרכז לבריאות הנפש גהה

6,000ידידי המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה)בנפש חפצה 

3,198בית חולים שלוותה

2,031ח הרצפלד"בי

1,300ש.י"קרן ילדים שלנו 

57,784,221כ"סה

2 מתוך 2עמוד 


