
 לפי דיווח מקבלי תרומות2018סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

111,067,857(ח אסותא"מעמותת ידידי מכבי עבור בי₪ מיליון 95- כ)מכבי שרותי בריאות 

93,794,701עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

52,089,191(עבור מבנה שיקום₪  מיליון 20-כ)קרן מחקרים רפואיים ברזילי 

13,932,668חדרה - בית חולים הלל יפה 

9,813,372ע ר )חברים לרפואה 

7,303,279ר "ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

5,925,568אוניברסיטת בן גוריון 

4,909,623קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה 

3,185,757אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת 

3,025,843ע ר )עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

2,811,282קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר 

2,454,459מרכז רפואי רבין 

1,715,803עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן 

1,610,658קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו 

1,536,270קופת חולים לאומית 

1,514,312ם "תאגיד הבריאות רמב

1,490,098וי .די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

1,286,700הדסה 

1,262,862מרכז רפואי שערי צדק 

1,143,642ידידי מרכז רפואי רבין 

1,008,901האגודה הישראלית לטרשת נפוצה 

910,100שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון 

825,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה 

814,035הטכניון מכון טכנולוגי לישראל 

812,726מרכז רפואי סורוקה 

739,439ס .מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

707,784קמר המרכז הרפואי בני ציון 

698,500חיפה -עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

684,930חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר 

647,725ח לגליל מערבי נהריה "תאגיד הבריאות ליד בי

585,803ער )תקוה לפרקינסון 

568,000ע ר )הוועד למלחמה באיידס 

560,118קרן מחקרים וולפסון 

519,089אגודה ישראלית לסוכרת 

474,399נאמן נפגעי אירוע מוחי 

470,228ע ר )מפרקים צעירים 

452,061מרכז רפואי קפלן 

442,645כרמל . ר.שרותי בריאות כללית מ

441,941ער )איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

417,287קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא 

416,529העמק . ר.שרותי בריאות כללית מ

403,802ח מאיר "בי

382,216האוניברסיטה העברית בירושלים 

379,626האגודה לזכויות החולה בישראל 

370,157העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות 

367,802קרן מחקרים רפואיים פוריה 

362,787מרכז שניידר לרפואת ילדים 

356,000ע ר )עמותת חליל האור 

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 " בש2018סיכום דיווח תרומות לשנת 

2 מתוך 1עמוד 



 לפי דיווח מקבלי תרומות2018סיכום תרומות 

ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

353,027ם "ידידי מרכז רפואי רמב

AMD 299,340ג עמותה לחולי ניוון מקולרי "נמ

295,840ואחים נפרולוגים /עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

292,023ע ר )הבית לחולי טרשת נפוצה 

277,270ר "ע)עמותת כוכב הצפון 

267,198א "ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

255,600 (הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

244,196מ ''אסותא אשדוד בע

CF 235,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

218,877ש סוראסקי "אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

214,960מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון 

198,000 (צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

188,235ידידי בית חולים פוריה 

178,000אביב -אוניברסיטת תל

176,344עמותה לחולי המופיליה - עלה 

175,980שירותי בריאות כללית 

175,229ש לניאדו "ח קרית צאנז ע"בי

147,700לשכת בריאות תל אביב , מרפאת לוינסקי

145,451ע ר )טי -איי-העמותה למאבק במחלת ה

142,000מלנומה - העמותה הישראלית לסרטן העור 

108,640בישראל  (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

92,054אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי - ידידי עמותת אלין 

75,500עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון 

75,000ר "ע)ריפוי סוכרת בישראל - די קיור

60,866בית חולים לוינשטיין 

60,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס 

54,869קרן מחקרים רפואיים הדסה 

48,339ע ר )פאה לכל אשה-א .ל.פ

46,000עמותה למושתלי כבד 

36,957המרכז הרפואי מעיני הישועה 

36,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב 

33,900האגודה למלחמה בסרטן 

21,330ש יהודה אברבנאל "אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

14,372ח יוספטל "בי

5,500ר "ע)קרן צליאק 

5,133אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות הנפש 

3,320ער )ש רות ורובל "הקרן ע

2,500המרכז הרפואי אסף הרופא 

2,000בית רבקה 

1,956מרכז לבריאות הנפש גהה 

342,958,081כ "סה

2 מתוך 2עמוד 


