
ח"כ תרומות בש"סהשם מקבל התרומה

51,742,978(ח אסותא"מעמותת ידידי מכבי עבור בי₪ ' מ.20-כ)מכבי שרותי בריאות 

21,737,122(עבור מבנה שיקום₪ '  מ3-כ)קרן מחקרים רפואיים ברזילי 

19,998,168אוניברסיטת בר אילן 

19,034,997עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות 

12,566,234חדרה - בית חולים הלל יפה 

11,481,576ר "ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

11,255,971ע ר )חברים לרפואה 

7,965,255ש סוראסקי "אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

7,889,131אוניברסיטת בן גוריון 

4,237,858שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון 

3,852,340אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת 

3,231,581קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר 

3,004,200קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה 

2,638,959ע ר )עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

2,160,573קופת חולים לאומית 

2,121,295הדסה 

2,063,256עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן 

1,884,455ם "תאגיד הבריאות רמב

1,844,873וי .די)רופאי שיניים מתנדבים לישראל

1,771,980מרכז רפואי שערי צדק 

1,446,355ידידי מרכז רפואי רבין 

1,382,685מרכז רפואי רבין 

1,236,053קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו 

1,141,740א "ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

1,066,700ע ר )הוועד למלחמה באיידס 

1,005,968האגודה הישראלית לטרשת נפוצה 

864,847הטכניון מכון טכנולוגי לישראל 

781,526נאמן נפגעי אירוע מוחי 

781,136מרכז רפואי סורוקה 

757,817ס .מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

628,750ע ר )עמותת חליל האור 

594,128ח לגליל מערבי נהריה "תאגיד הבריאות ליד בי

533,012ר "ע)עמותת כוכב הצפון 

503,747כרמל . ר.שרותי בריאות כללית מ

481,289מרכז רפואי קפלן 

455,232קרן מחקרים רפואיים הדסה 

440,525מ ''אסותא אשדוד בע

427,018ם "ידידי מרכז רפואי רמב

425,480קרן מחקרים וולפסון 

423,271קמר המרכז הרפואי בני ציון 

421,672העמק . ר.שרותי בריאות כללית מ

385,787עמותה לחולי המופיליה - עלה 

383,569ח מאיר "בי

377,923ואחים נפרולוגים /עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

362,804העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות 

351,859האגודה לזכויות החולה בישראל 

334,248מרכז שניידר לרפואת ילדים 

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 " בש2019סיכום דיווח תרומות לשנת 



319,081האוניברסיטה העברית בירושלים 

315,000אל .אם.עמותת חולי סי

314,359חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר 

299,817ש לניאדו "ח קרית צאנז ע"בי

273,873קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא 

259,093ע ר )מפרקים צעירים 

255,450 (צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

228,672שירותי בריאות כללית 

226,554קרן מחקרים רפואיים פוריה 

215,577קופת חולים מאוחדת 

206,160מלנומה - העמותה הישראלית לסרטן העור 

165,195אגודה לעזרת ילדים נכים בית חולים אורטופדי - ידידי עמותת אלין 

143,200אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש 

126,000 (הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

125,000ידידי בית חולים פוריה 

119,815בישראל  (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

102,500המרכז הרפואי אסף הרופא 

89,500ער )ש רות ורובל "הקרן ע

56,000אגודה ישראלית לסוכרת 

54,000ח איכילוב "בי

43,200האגודה למלחמה בסרטן 

36,000עמותה למושתלי כבד 

29,037ש יהודה אברבנאל "אגודת ידידי המרכז לבריאות הנפש ע

18,500עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון 

11,000ר "ע)קרן צליאק 

9,739ח יוספטל "בי

4,936לשכת בריאות תל אביב , מרפאת לוינסקי

4,664בית חולים לוינשטיין 

3,000אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות הנפש 

2,607בית חולים שלוותה 

2,489מרכז לבריאות הנפש גהה 

214,537,961כ"סה


