
ח" בש2016ח סיכום תרומות לשנת "דו

לפי דיווחי מקבלי תרומות

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

18,360,856קרן מחקרים רפואיים ברזילי 

10,266,985(ח אסותא אשדוד"עבור בי₪  מיליון 6-כ)מכבי שרותי בריאות  

7,875,639אביב -אוניברסיטת תל

6,505,582ר "ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

3,180,498קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו 

2,907,415קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר 

2,689,310הדסה 

2,385,954ע ר )עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

2,345,260עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

2,081,736הטכניון מכון טכנולוגי לישראל 

2,059,570צפת " זיו"ח "אגודת שוחרי ביה

2,025,842מרכז רפואי רבין 

1,930,594ם "תאגיד הבריאות רמב

1,919,932אוניברסיטת בן גוריון 

1,874,574קופת חולים לאומית 

1,775,570קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה 

1,506,860ער )אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

1,444,788וי .די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

1,316,197ס .מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

1,080,055שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון 

1,058,722מרכז רפואי שערי צדק 

978,112חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר 

783,507ידידי מרכז רפואי רבין 

772,510קרן מחקרים וולפסון 

709,377קמר המרכז הרפואי בני ציון 

621,836ח לגליל מערבי נהריה "תאגיד הבריאות ליד בי

605,970העמק . ר.שרותי בריאות כללית מ

584,285ח מאיר "בי

571,529מרכז רפואי סורוקה 

566,816שירותי בריאות כללית 

542,745האגודה לזכויות החולה בישראל 

533,445קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא 

528,548כרמל . ר.שרותי בריאות כללית מ

497,205מרכז רפואי קפלן 

494,258ער )איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

478,808ש יהודה אברבנאל "אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

367,093מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון 

362,422קרן מחקרים רפואיים פוריה 

296,045ע ר )מפרקים צעירים 

272,897מרכז שניידר לרפואת ילדים 

205,152ש סוראסקי "אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

198,491האגודה למלחמה בסרטן 

181,100האוניברסיטה העברית בירושלים 

162,608א "ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

157,181ש לניאדו "ח קרית צאנז ע"בי

145,830קרן מחקרים רפואיים הדסה 

130,000לשכת בריאות תל אביב , מרפאת לוינסקי

112,844נאמני מרכז שניידר 

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 " בש2016סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



ח" בש2016ח סיכום תרומות לשנת "דו

לפי דיווחי מקבלי תרומות

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

104,855אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי - ידידי עמותת אלין 

77,000ע ר )עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

76,700חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא 

70,835בי ח רמות רמז פלימן 

70,197עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן 

60,900עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון 

59,726בישראל  (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

58,700ידידי בית חולים פוריה 

54,000ח איכילוב "בי

15,097הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק 

9,221מגן דוד אדום 

7,950ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב 

6,088מרכז לבריאות הנפש גהה 

4,322ח הרצפלד "בי

2,926בית חולים לוינשטיין 

2,744ח יוספטל "בי

89,133,814כ"סה

2 מתוך 2עמוד 


