
 לפי דיווח מקבלי תרומות2017סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

34,502,636(עבור מבנה שיקום₪ מיליון 20)קרן מחקרים רפואיים ברזילי 

29,492,789(יח אסותא אשדוד"עבור ב₪ מיליון 22)מכבי שרותי בריאות 

8,189,384עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

7,754,532אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

6,593,413אוניברסיטת בן גוריון 

4,469,481קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו 

4,146,185אוניברסיטת בר אילן 

3,702,785עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

3,206,683קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה 

3,109,067מרכז רפואי שערי צדק 

3,097,376אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת 

2,978,243קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר 

2,280,003ם "תאגיד הבריאות רמב

1,951,199חברים לרפואה 

1,784,972מרכז רפואי רבין 

1,748,065הדסה 

1,601,507קופת חולים לאומית 

1,529,743עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן 

1,347,682ידידי מרכז רפואי רבין 

1,260,921וי .די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

1,224,830ס .מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

1,216,000בי ח רמות רמז פלימן 

1,102,007עמותת כוכב הצפון 

980,175הטכניון מכון טכנולוגי לישראל 

915,179נאמן נפגעי אירוע מוחי 

714,106חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר 

700,671מפרקים צעירים 

674,996ח לגליל מערבי נהריה "תאגיד הבריאות ליד בי

641,549מרכז רפואי סורוקה 

619,394ם "ידידי מרכז רפואי רמב

577,832ח מאיר "בי

574,000קרן מחקרים וולפסון 

572,460ש סוראסקי "אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

567,870איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

550,018שירותי בריאות כללית 

539,966כרמל . ר.שרותי בריאות כללית מ

513,856העמק . ר.שרותי בריאות כללית מ

512,822קמר המרכז הרפואי בני ציון 

462,221עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון 

450,842מרכז רפואי קפלן 

448,674מרכז שניידר לרפואת ילדים 

426,564קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא 

409,449האוניברסיטה העברית בירושלים 

354,752קרן מחקרים רפואיים פוריה 

272,121האגודה לזכויות החולה בישראל 

217,496א "ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

214,270ש יהודה אברבנאל "אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

178,567האגודה למלחמה בסרטן 

176,845ש לניאדו "ח קרית צאנז ע"בי

158,917אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי - ידידי עמותת אלין 

128,918תקוה לפרקינסון 

118,500לשכת בריאות תל אביב , מרפאת לוינסקי

115,017קרן מחקרים רפואיים הדסה 

81,887פאה לכל אשה-א .ל.פ

64,000ידידי בית חולים פוריה 

63,000ח איכילוב "בי

61,678בישראל  (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

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 " בש2017סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



 לפי דיווח מקבלי תרומות2017סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

54,000שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון 

39,379מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון 

27,900ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב 

22,036מ ''אסותא אשדוד בע

18,000אביב -אוניברסיטת תל

14,933ח שמואל הרופא "אגודת ידידים בי

6,820ח יוספטל "בי

5,000קרן צליאק 

3,907ח הרצפלד "בי

3,500מרכז לבריאות הנפש גהה 

2,181בית חולים לוינשטיין 

142,545,771כ"סה

2 מתוך 2עמוד 


