
 מפורט פר נתרם 2019ח תרומות "דו

לפי דיווח תורמים

ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

  

224,568מ"י טכנולוגיות רפואיות בע.מ.א

38,441קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

33,001ם"תאגיד הבריאות רמב

32,480ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

24,288ידידי מרכז רפואי רבין

15,070הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

14,260ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

13,966ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

12,115מרכז רפואי שערי צדק

9,986קמר המרכז הרפואי בני ציון

8,000ההסתדרות הרפואית בישראל

6,696קרן מחקרים רפואיים הדסה

5,039קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

4,630שירותי בריאות כללית

4,096ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

2,500קרן מחקרים רפואיים ברזילי

5,099,651מ"אבווי ביופארמה בע

1,525,926קרן רשי

1,250,000ע ר)חברים לרפואה 

171,418ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

152,850עמותת פרקינסון בישראל

147,500ההסתדרות הרפואית בישראל

118,300אגודת הפסוריאזיס הישראלית

115,100למען הפגים בישראל– ב "לה

109,437ם"תאגיד הבריאות רמב

107,550עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

105,000אגודת עזרה למרפא שע י אברכי חסידי

100,000העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

89,250ע ר)עמותת חליל האור 

88,961הדסה

83,255שירותי בריאות כללית

76,441מרכז רפואי רבין

76,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

69,928העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

63,829קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

60,000ע ר)מפרקים צעירים 

47,502קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

46,257כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

45,742ח איכילוב"בי

40,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

40,000חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

38,260ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

30,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

28,639מרכז רפואי סורוקה

27,281האגודה למלחמה בסרטן

25,000האגודה לזכויות החולה בישראל

24,226קמר המרכז הרפואי בני ציון

23,608ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

20,280מרכז רפואי קפלן

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 

לפי דיווחי תורמים,  ב ומפורט-ממוין לפי א, ח" בש2019ח תרומות לשנת "דו

23 מתוך 1עמוד 



 מפורט פר נתרם 2019ח תרומות "דו

לפי דיווח תורמים

ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

20,000עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

19,136מרכז רפואי שערי צדק

17,681שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

16,336קרן מחקרים רפואיים ברזילי

13,722ח מאיר"בי

12,547ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

8,749קרן מחקרים וולפסון

8,247מרכז שניידר לרפואת ילדים

7,035קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

5,431מכבי שרותי בריאות

5,342(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

4,270מ''אסותא אשדוד בע

4,077קרן מחקרים רפואיים פוריה

3,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

2,662קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

1,820ער)ש רות ורובל "הקרן ע

1,056קופת חולים לאומית

1,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

476,123מ"אבוט מעבדות רפואיות בע

137,500ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

42,772מרכז רפואי קפלן

29,668מרכז שניידר לרפואת ילדים

25,000ההסתדרות הרפואית בישראל

24,387קרן מחקרים רפואיים הדסה

24,158מרכז רפואי רבין

20,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

18,076האגודה למלחמה בסרטן

16,985קרן מחקרים רפואיים פוריה

16,707הדסה

15,000ת"ס העמותה לגידולים נאורואנדוקרינים במזה"מנט

14,702ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

12,109קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

12,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

10,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

CF10,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

7,627שרות נשים סוציאלי- רעות 

7,619המכללה לחינוך ולטכנולוגיה- סמינר הקיבוצים 

7,500עמותה לקידום התזונה והדיאטה. ד.י.ת.ע

5,593מכבי שרותי בריאות

4,153מרכז רפואי שערי צדק

2,786ם"תאגיד הבריאות רמב

2,126קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

2,088שירותי בריאות כללית

2,000ח מאיר"בי

2,000מרכז רפואי סורוקה

1,889ח יוספטל"בי

1,678העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

3,600מ" בע1987אגנטק 

3,600ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

369,062בעמ (ישראל)אדוורדס לייפסיינסז מכירות 

176,340ידידי מרכז רפואי רבין

37,741מרכז רפואי רבין

33,649ח איכילוב"בי

26,939קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

20,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

19,071רן קורנובסקי

15,946הדסה

10,993כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

10,993א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

10,000אגוד הרופאים המרדימים בישראל

7,390בית חולים פוריה

213,900או.אר.ק גרופ אס'אולימפוס צ

94,489כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

94,448מרכז רפואי ת א עש אליאס סוראסקי

12,110מרכז רפואי שערי צדק

3,838מרכז רפואי רבין

23 מתוך 2עמוד 
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3,445ח איכילוב"בי

3,385אשקלון- מרכז בריאות רפואי ברזילי 

2,185מ''אסותא אשדוד בע

132,366מ"אוניפארם בע

115,000ער)בית הגלגלים 

9,216ע ר)חברים לרפואה 

5,650ע ר)עמותה לילדים בסיכון 

2,500ער)א בישראל "עמותת שוחרי מד

7,045אילקס ביוטק בעמ

7,045האוניברסיטה העברית בירושלים

128,354מ"אילקס מדיקל בע

35,000העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

18,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

13,968בית חולים בני ציון

11,894ח איכילוב"בי

11,893חדרה- בית חולים הלל יפה 

10,039מרכז רפואי רבין

10,000אשקלון- מרכז בריאות רפואי ברזילי 

8,438העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

6,622בית חולים עש אידית וולפסון

2,500מרכז רפואי שערי צדק

23,789מ"אינדיביור ישראל בע

11,737ב"משרה-ליד הבירה ירושלים- פיתוח תשתית ושירותי בריאות, קמר

9,019קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

3,033ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

226,773מ"אלדן ציוד אלקטרוני בע

35,756(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

26,260ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

21,993ההסתדרות הרפואית בישראל

20,000ער (2004)העמותה לאימונולוגיה 

19,500ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

19,000האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

15,504קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

14,210מכון ויצמן למדע

13,059מ"נפרו לייף בע

7,300שירותי בריאות כללית

7,000הדסה

5,000קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

4,500קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

4,000מכבי שרותי בריאות

3,000ם"תאגיד הבריאות רמב

2,880האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית

2,100אוניברסיטת בר אילן

2,000קופת חולים מאוחדת

1,911ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

1,800האגודה הישראלית לחקר חמצן ורדיקלים חופשיים

6,240מ"אלי לילי ישראל בע

5,000ער)גדולים מהחיים 

1,240בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

478,233מ"טכנולוגיות מצרי יהלום בע.- טי.די.אמ

150,000אגודת עזרה למרפא שע י אברכי חסידי

130,000ער)ש רות ורובל "הקרן ע

100,000הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

70,600שירותי בריאות כללית

15,093האוניברסיטה העיברית

5,000וראייטי ישראל ער

4,540חלצ)מ "דרך הלוטוס בע

3,000עזר מציון

269,214וי.אסטלס פארמה אינטרנשיונל בי

49,860מרכז רפואי רבין

32,929מרכז רפואי ת א עש אליאס סוראסקי

25,135ם"תאגיד הבריאות רמב

23,670מרכז רפואי שערי צדק

22,197ם"ח רמב"בי

16,268שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

13,313המרכז הרפואי אסף הרופא

23 מתוך 3עמוד 
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12,071ההסתדרות הרפואית בישראל

9,675בית חולים רבקה זיו צפת

9,571מכבי שרותי בריאות

8,717אסותא מרכזים רפואיים

8,320בית חולים נהריה

7,369כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

7,353בית חולים בני ציון

7,353עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

4,553קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

4,545ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

4,051קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

2,264ח מאיר"בי

2,067,291(ישראל)מ "אסטרהזניקה בע

835,909ע ר)חברים לרפואה 

407,518ההסתדרות הרפואית בישראל

215,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

152,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

60,000מכבי שרותי בריאות

57,464מרכז רפואי סורוקה

50,000אגודה ישראלית לסוכרת

33,311מרכז רפואי שערי צדק

30,000קופת חולים לאומית

25,000התמודדות והקטנת הסיכון של סרטן-ברכה

23,700שירותי בריאות כללית

15,000בית חולים עש אידית וולפסון

14,678הדסה

14,094קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

12,863ח מאיר"בי

10,217ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

10,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

10,000אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

10,000האגודה לזכויות החולה בישראל

10,000ער)בואו נתערב 

10,000יפו-העמותה לקידום החינוך בתא

10,000אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית

8,000קופת חולים מאוחדת

6,654קרן מחקרים רפואיים ברזילי

5,000ם"תאגיד הבריאות רמב

4,525העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

4,200קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

4,025אמיר בר שי

3,457גרשון פינק

3,378ריר חורי'ג

3,341מרכז רפואי רבין

2,730דוד שגב

2,727ח האזורי לגליל המערבי נהריה"ביה

2,500סיוע הומניטרי ישראלי-ארגון לתת

1,171,100באייר ישראל

295,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

290,997ההסתדרות הרפואית בישראל

117,104ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

86,047קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

75,000ע ר)חברים לרפואה 

65,000העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

55,394הדסה

44,568מרכז רפואי רבין

27,910ם"תאגיד הבריאות רמב

21,184מרכז רפואי שערי צדק

13,602מרכז רפואי סורוקה

12,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

10,817העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

9,200י ההלכה"ה פוריות ורפואה עפ"מכון פוע

8,331מ''אסותא אשדוד בע

7,683קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

7,000עמותת נשים למען אחריות-נשים לגופן

6,177מרכז רפואי קפלן

23 מתוך 4עמוד 
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3,854קרן מחקרים רפואיים ברזילי

3,450שירותי בריאות כללית

3,102כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

3,000ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

2,680ח מאיר"בי

2,000קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,261,456מ"בורינגר אינגלהיים ישראל בע

210,000העמותה הישראלית למחקרי לב וכלי דם

182,969מרכז רפואי רבין

120,000מכבי שרותי בריאות

100,000חולי פיברוזיס ריאתי בישראל- ף "חו

90,000האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

55,707שירותי בריאות כללית

50,000נאמן נפגעי אירוע מוחי

48,093כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

46,154שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

44,755ם"תאגיד הבריאות רמב

44,498הדסה

34,200אגודה ישראלית לסוכרת

26,893ההסתדרות הרפואית בישראל

25,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

23,598קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

21,639קרן מחקרים וולפסון

20,000אוניברסיטת בן גוריון

14,285קופת חולים לאומית

13,492מרכז רפואי שערי צדק

12,509העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

12,458ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

10,614קופת חולים מאוחדת

10,000מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ

8,493קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

8,164קרן מחקרים רפואיים ברזילי

6,513מ''אסותא אשדוד בע

4,200האגודה למלחמה בסרטן

3,441מרכז רפואי סורוקה

3,121ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

2,556ח מאיר"בי

2,008בית חולים רבקה זיו צפת

1,849בית חולים עש אידית וולפסון

1,537קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

1,114אשקלון- מרכז בריאות רפואי ברזילי 

1,046בית חולים פוריה

550בית החולים האיטלקי חיפה

101,956מ"בפקס בע

26,398ר עמי כהן זל"הצל ליבו של ילד לזכר ד

20,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

14,592רחשי לב

7,200ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

7,000תמיכה וסיוע בילדים חולי- להושיט יד 

4,000קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי לחול

4,000ער)בית חם לנוער -החוט המשלוש 

3,500עמותת ידידי בית לוינשטיין

2,700ער)קהילה למען יזמות לקשישים -ק "קלי

2,500ע ר)חברים לרפואה 

2,500ידידי מרכז רפואי רבין

2,000אלוט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

2,000ער)קרן עשור 

1,500חל צ)מ "לתת תקוה בע

1,066רפואה ומשען

1,000ער)חסד שבלב 

29,008.מ"בקטון דיקינסון ישראל בע

12,816קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

5,696שירותי בריאות כללית

5,696בית חולים רבקה זיו צפת

4,800ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

9,776,467מ"בריסטול מאיירס בע
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7,346,833ע ר)חברים לרפואה 

1,138,541קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי לחול

252,029ם"תאגיד הבריאות רמב

211,931קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

100,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

96,748ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

86,491מרכז רפואי רבין

72,160הדסה

64,134שירותי בריאות כללית

55,119מרכז רפואי סורוקה

50,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

50,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

30,000ע ר)עמותת חליל האור 

29,883מכבי שרותי בריאות

29,438כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

25,000אל.אם.עמותת חולי סי

20,000הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

18,196קמר המרכז הרפואי בני ציון

13,527מלנומה יוניט בעמ

12,023מרכז רפואי שערי צדק

11,718ח מאיר"בי

10,701א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

10,500מ"הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע

10,272חדרה- בית חולים הלל יפה 

10,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

8,269קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

5,088(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

3,361קופת חולים לאומית

2,732אסותא מרכזים רפואיים

1,773(ח אוגוסטה ויקטוריה"גם בי)ארגון הלוטרנים

46,200מ"ברסלויער בע

24,000שירותי בריאות כללית

9,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

7,200מרכז רפואי שערי צדק

4,000מכבי שרותי בריאות

2,000מ''אסותא אשדוד בע

28,500מ"י אי מדיקל סיסטמס ישראל בע'ג

22,000ההסתדרות הרפואית בישראל

4,000א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

2,500שיקובטה דיאגו גרמן

72,200קר ישראל בעמ'קיי קונסיומר הלת.אס.י'ג

72,200ער)עמותת אתנה מחשב נייד לכל מורה 

3,080,524קר'סי הלת-יי'ג

414,218מרכז רפואי שערי צדק

389,890מרכז רפואי ת א עש אליאס סוראסקי

271,524קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

240,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

199,052ההסתדרות הרפואית בישראל

151,997ם"תאגיד הבריאות רמב

128,804קרן מחקרים רפואיים הדסה

110,000ידידי מרכז רפואי רבין

101,550מרכז רפואי רבין

96,723קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

80,000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

69,300אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש

64,570כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

60,249מרכז רפואי סורוקה

57,500האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית בישראל

45,900קרן מחקרים וולפסון

44,186קרן מחקרים רפואיים ברזילי

39,482העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

37,766ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

37,761קרן מחקרים רפואיים פוריה

31,139אסותא מרכזים רפואיים

30,801מ''אסותא אשדוד בע

25,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 
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23,923המרכז הרפואי מעיני הישועה

23,732ר עמי כהן זל"הצל ליבו של ילד לזכר ד

20,985שירותי בריאות כללית

20,000האגודה לזכויות החולה בישראל

20,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

20,000(הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

18,429ח מאיר"בי

18,000ע ר)חיים עם סרטן הערמונית 

16,770לשילוב מתמודדים והעצמה בברי-לשמ ה

15,523ב"משרה-ליד הבירה ירושלים- פיתוח תשתית ושירותי בריאות, קמר

15,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

13,809מרכז לבריאות הנפש גהה

13,144קמר המרכז הרפואי בני ציון

13,009קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

12,015ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

12,000מ"הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע

11,955ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

11,000מכבי שרותי בריאות

10,000האגודה למלחמה בסרטן

9,037קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

7,500ע ר)עמותת חליל האור 

6,612מרכז רפואי קפלן

5,817(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

5,000נאמני מרכז שניידר

3,000איתנים-ח לחולי נפש כפר שאול"בי

2,607בית חולים שלוותה

2,245מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

2,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

131,756נמדיקס'ג

81,000עמותה לחולי המופיליה- עלה 

22,464קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

9,119הדסה

6,340ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

5,000קרן מחקרים רפואיים הדסה

2,987מרכז רפואי סורוקה

2,922מרכז שניידר לרפואת ילדים

1,924ם"תאגיד הבריאות רמב

16,300מ"גאמידור דיאגנוסטיקה בע

6,000העמותה לקידום חברתי מקצועי של עובדי המעבדות ביוכימאים ומיקרוביולוגים

4,000שירותי בריאות כללית

3,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

1,800ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

1,500ההסתדרות הרפואית בישראל

8,000מיכשור רפואי בעמ-גד מדיקל

8,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

1,515,778גיליאד סיאנסז ישראל בעמ

273,764ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

215,014ההסתדרות הרפואית בישראל

131,318ע ר)ארגון ישראלי לבריאות הכבד – חץ 

118,700ער). וי.איי.'ארגון החיים עם אייצ

100,050העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

100,000ע ר)חברים לרפואה 

87,302עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

65,000ע ר)עמותת חליל האור 

62,500חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא

50,000ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

50,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

38,409ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

30,581קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

30,000כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

29,199ם"תאגיד הבריאות רמב

18,894מרכז רפואי רבין

14,790מרכז רפואי שערי צדק

14,699מרכז רפואי סורוקה

13,584מרכז רפואי קפלן

11,942הדסה
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10,361ח מאיר"בי

10,000עמותה למושתלי כבד

CF10,000איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

8,795קרן מחקרים וולפסון

6,050קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

5,532קמר המרכז הרפואי בני ציון

5,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

4,294האגודה למלחמה בסרטן

951,144(GSK)מ "גלקסוסמיתקליין ישראל בע

434,393ההסתדרות הרפואית בישראל

159,251מכבי שרותי בריאות

109,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

50,000עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

50,000ע ר)חברים לרפואה 

35,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

30,000חברת מוסדות חנוך תרבות ושקום שכונות

30,000ער). וי.איי.'ארגון החיים עם אייצ

25,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

15,000סיוע הומניטרי ישראלי-ארגון לתת

10,000האגודה לזכויות החולה בישראל

3,500ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

23,525מ"גפן מדיקל בע

23,525בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

12,000ר עור בעמ"ד

12,000ההסתדרות הרפואית בישראל

2,307,850דותן בועז

2,031,100ידידי מרכז רפואי רבין

276,750אביב-אוניברסיטת תל

2,203,675מ"אי השקעות בע.אס.בי.די

1,750,000ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

234,000אביב-אוניברסיטת תל

89,675ידידי בית חולים פוריה

80,000אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

50,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

16,500תעשיות מוצרים חד פעמיים בעמ.אל.פי.די

16,500אגוד בתי אבות בישראל

412,036מ"דקסל בע

238,536ע ר)חברים לרפואה 

60,000ההסתדרות הרפואית בישראל

40,000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

13,500מכבי שרותי בריאות

13,000אוניברסיטת בן גוריון

10,000מרכז רפואי שערי צדק

10,000ידידי מרכז רפואי רבין

9,500שירותי בריאות כללית

8,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

5,000הדסה

2,500קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

2,000קמר המרכז הרפואי בני ציון

109,647דקסל פארמה טכנולוגיות בעמ

49,597ע ר)חברים לרפואה 

33,000ר"ע)איגוד השיננות הישראלי - י "אש

10,000ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

7,000עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל

6,250האוניברסיטה העיברית

3,000מרכז רפואי סורוקה

800הדסה

53,376ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בעמ

52,376ע ר)חברים לרפואה 

1,000עמותה למען ילדים חולי דושן ע ר-צעדים קטנים 

4,717,316טבע

1,234,320חלצ)המרכז הבינתחומי הרצליה 

612,195ער)טבע מכל הלב 

275,292(הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

218,400מתמודדים עם משבר חולי- גישה לחיים 

183,440קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר
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135,000ער)יד תמר לחולה 

130,956ער)עזר לילד המיוחד - עלה 

130,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

121,000האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים בישראל

118,520אביב-אוניברסיטת תל

102,000ההסתדרות הרפואית בישראל

100,000ער)סאנרייז ישראל 

100,000נאמן נפגעי אירוע מוחי

100,000ער)ש רות ורובל "הקרן ע

88,550אוניברסיטת בר אילן

88,000עמותת פרקינסון בישראל

85,800ער)גדולים מהחיים 

80,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

71,878אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש

60,000ידידי מרכז רפואי רבין

55,500מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות

51,480הרוח הישראלית המגבית הישראלית בעמ

50,000ארגון לקידום ילדים עם עוורון-אליע 

50,000ר"ע)טנא בריאות 

50,000ער)ירושלים – אגודה לקידום אנשים עם מוגבלויות – אקים 

46,500ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

39,020ר"ע-ארגון רוקחות בישראל

37,010מתן משקיעים בקהילה

30,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

24,360אלוט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

20,000האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית בישראל

19,110העמותה לקידום המדע והטכנולוגיה הפרמצבטית בישראל

18,000ע ר)עמותת העין 

16,300ם"תאגיד הבריאות רמב

14,680ר"ע)קבוצת שכולו טוב 

14,000עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

12,000אגודת יד שרה

10,450ער)נגישות ישראל 

10,250(סביון)העמותה למען הקשיש כפר סבא 

10,000ער)קווים ומחשבות 

10,000(ר"ע) 2000שב ציונות -אח

9,500אוניברסיטת בן גוריון

9,232האגודה למלחמה בסרטן

8,810האוניברסיטה הפתוחה

7,704ער)יד למגן 

7,400קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

5,745בטרם המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות

5,500סיוע הומניטרי ישראלי-ארגון לתת

5,148רוח טובה

5,000ר"ע)שיעור אחר 

5,000נאמני מרכז שניידר

4,667(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

3,200מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

3,000ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

3,000קרן מחקרים וולפסון

2,680ער)עמותה ישראלית למדעי המוח 

2,400איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

2,000נצרת)בית החולים הצרפתי 

1,959ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

1,000עמותה לקידום התזונה והדיאטה. ד.י.ת.ע

360ארגון הממונים על הבטיחות וגיהות בישראל

887,137טקדה ישראל בעמ

200,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

88,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

66,741ם"תאגיד הבריאות רמב

65,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

63,027קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

50,000ע ר)חברים לרפואה 

47,591ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

39,880מרכז רפואי רבין

37,186מרכז רפואי שערי צדק

23 מתוך 9עמוד 



 מפורט פר נתרם 2019ח תרומות "דו

לפי דיווח תורמים

ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

28,465קרן מחקרים וולפסון

27,178הדסה

25,695ח מאיר"בי

24,389מרכז רפואי סורוקה

20,344מ''אסותא אשדוד בע

15,776ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

15,000האגודה לזכויות החולה בישראל

11,470כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

10,949קמר המרכז הרפואי בני ציון

10,533קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

9,977מרכז רפואי קפלן

9,289העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

5,750ם"ידידי מרכז רפואי רמב

5,388קרן מחקרים רפואיים ברזילי

4,912מרכז שניידר לרפואת ילדים

4,597ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

92,897טרדיס גת

13,258מרכז רפואי רבין

10,082גבריאל מוזס

9,324ח איכילוב"בי

8,783העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

8,051ם"ח רמב"בי

6,388מרכז רפואי שערי צדק

5,655שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

5,447המרכז הרפואי אסף הרופא

5,183הדסה

4,273קמר המרכז הרפואי בני ציון

3,245מ''אסותא אשדוד בע

2,660ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

2,400ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

2,400ידידי מרכז רפואי רבין

2,205רוברט לוי

2,143א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

1,000עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

400אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

58,000מ"חטיבה כירורגית בע- טרימקו

40,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

9,000יהי חסדך

8,000נאמני מרכז שניידר

1,000חינוך על טהרת הקודש" חיה מושקא"בית 

5,266אלמוג דיאגנוסטיקה וציוד רפואי. א.י

3,570מרכז רפואי שערי צדק

1,696ם"ח רמב"בי

21,539מ"גיל מדיקל בע.י

12,419ר עמי כהן זל"הצל ליבו של ילד לזכר ד

3,600סיוע הומניטרי ישראלי-ארגון לתת

1,800ער)רמת השרון - חסדי תקוה 

1,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

650האגודה למלחמה בסרטן

400ער)להיות שם 

360לא לחימה באלימות נגד נשים

350אלוט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

300אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

300תמיכה וסיוע בילדים חולי- להושיט יד 

180אגודת רפואה וחיים ויזניץ בנשיאות

180המרכז לעיוור בישראל

485,287בני ציון- ל .ע.י

335,287בית חולים בני ציון

150,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

79,500מ"ט בע.צ.כ

37,900העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

12,600אגודה ישראלית לסוכרת

8,000ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

6,500ההסתדרות הרפואית בישראל

6,000קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

5,000האגודה לזכויות החולה בישראל
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3,500קרן מחקרים רפואיים ברזילי

1,055כמיטק בעמ

1,000שירותי בריאות כללית

55אלוט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

10,000מ"כמיטק שיקום בע

10,000אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

89,460מ"לבנט טכנולוגיות בע

34,071ם"תאגיד הבריאות רמב

28,112קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

16,000ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

6,971קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

4,306קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

1,237מ"לבפארם בע

1,237כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

243,806לפידות מדיקל

69,500ע ר)עמותת העין 

45,532קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

41,528שירותי בריאות כללית

16,631קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

15,500ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

14,900ידידי מרכז רפואי רבין

7,720מרכז רפואי שערי צדק

6,766ם"תאגיד הבריאות רמב

5,345ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

5,000קרן מחקרים רפואיים הדסה

4,364קרן מחקרים רפואיים פוריה

3,510ידידי בית חולים פוריה

3,500ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

2,010קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

2,000מ''אסותא אשדוד בע

69,900מדטכניקה בעמ

25,000ער)יד לילד המיוחד 

6,000ידידי בית חולים פוריה

5,000שרות נשים סוציאלי- רעות 

5,000אילן אגוד ישראלי לילדים נפגעים

5,000ע ר)בית נועם -אלין

5,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

5,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

4,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

4,000(ר"ע)מרכז החסד שדרות

3,400האגודה למלחמה בסרטן

2,500מרכז רפואי שערי צדק

4,108,329מ"מדטרוניק טריידינג בע

658,360ההסתדרות הרפואית בישראל

504,215קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

373,401הדסה

310,071ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

257,578ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

233,990ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

195,418מרכז רפואי שערי צדק

166,051מרכז רפואי רבין

119,148העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

118,803קרן מחקרים רפואיים ברזילי

116,560כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

92,333ם"תאגיד הבריאות רמב

88,413קמר המרכז הרפואי בני ציון

78,945קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

66,225מרכז רפואי סורוקה

64,800ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

64,159קרן מחקרים רפואיים פוריה

61,296מ''אסותא אשדוד בע

52,977ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

51,190מרכז רפואי קפלן

39,871ר עמי כהן זל"הצל ליבו של ילד לזכר ד

36,223קרן מחקרים וולפסון

35,765שירותי בריאות כללית
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33,601ח מאיר"בי

30,000האגודה הישראלית לכאב

27,500קידום הטיפול, קרן שיבא למחקר רפואי

27,350מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

25,000ידידי מרכז רפואי רבין

20,000אגודה ישראלית לסוכרת

18,500ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

16,672(מדיקל סנטר)מ מרכז רפואי בעמ .ל.ת

15,000האגודה לזכויות החולה בישראל

14,400ם"ידידי מרכז רפואי רמב

14,060קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

13,555קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

12,000(ר"ע)מתוקים לדרך 

11,765מ"רפאל בתי חולים בע

10,000הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה

9,250חלצ)רשת הבריאות בעמ 8400

8,884מרכז שניידר לרפואת ילדים

5,000עמותת פרקינסון בישראל

4,000העמותה לקידום המודעות לתסמונת ומחלות שלפוחית השתן

3,000האגודה למלחמה בסרטן

3,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

195,545מ"מדי פישר הנדסה ומדע בע

77,805ההסתדרות הרפואית בישראל

55,000ידידי מרכז רפואי רבין

19,000ע ר)עמותת העין 

11,700האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

8,190האגודה הישראלית לכאב

5,850מרכז רפואי רבין

5,000קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

5,000קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

4,000מ"מדיקל לייזר בע-טק-עין

4,000מרכז רפואי שערי צדק

3,038,967מ"מדיסון פארמה בע

484,747קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

313,435ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

257,011ההסתדרות הרפואית בישראל

210,850עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

160,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

150,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

111,205שירותי בריאות כללית

100,000ע ר)חברים לרפואה 

100,000האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות- שלוה 

71,002ם"תאגיד הבריאות רמב

70,000ע ר)טי -איי-העמותה למאבק במחלת ה

60,000ער)קווים ומחשבות 

58,827הדסה

55,000מ"הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע

51,000מכבי שרותי בריאות

50,000אל.אם.עמותת חולי סי

45,113ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

45,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

45,000(ר"ע)ישראל . פי.טי.אי

40,000ידידי מרכז רפואי רבין

CF35,146איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל 

32,596קרן מחקרים וולפסון

30,000(צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

30,000(ר"ע)עמותת עמילואידוזיס ישראל 

30,000ת"ס העמותה לגידולים נאורואנדוקרינים במזה"מנט

28,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

26,882קמר המרכז הרפואי בני ציון

25,823מרכז רפואי שערי צדק

24,976ר"הקו המאחד ע

20,000מלנומה- העמותה הישראלית לסרטן העור 

20,000נאמן נפגעי אירוע מוחי

20,000אוניברסיטת בן גוריון

18,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי
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18,000האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית בישראל

17,000עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

15,641ם"ידידי מרכז רפואי רמב

15,000חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל

15,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

15,000האגודה לזכויות החולה בישראל

14,000ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

13,500האגודה למלחמה בסרטן

11,241קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

10,000עמותת דושן ישראל- י .ד.ע

10,000ע ר)עמותת חליל האור 

10,000ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

10,000קרן מחקרים רפואיים הדסה

9,000עמותה למען ילדים חולי דושן ע ר-צעדים קטנים 

sma 6,991משפחות ישראל

6,000העמותה הישראלית לגושה ע ש ד ר ניסי

5,771קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

5,000נאמני מרכז שניידר

5,000עמותת פרקינסון בישראל

4,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

3,210אס בישראל.אל.ישראלס העמותה לחקר האי

86,960מדלאב ציוד רפואי ומדעי בעמ

41,847ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

10,265עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

10,000מרכז רפואי ת א עש אליאס סוראסקי

7,700ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

6,500ידידי מרכז רפואי רבין

5,448מרכז רפואי שערי צדק

2,600העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

2,600ח מאיר"בי

428,533מעבדות רפא

121,650ההסתדרות הרפואית בישראל

38,000האגודה הישראלית לכאב

25,790קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

25,500ם"תאגיד הבריאות רמב

24,186ח מאיר"בי

22,160מרכז רפואי רבין

20,887מרכז רפואי שערי צדק

18,272כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

17,645ח איכילוב"בי

15,000עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי

15,000ידידי מרכז רפואי רבין

13,135הדסה

12,500קרן מחקרים רפואיים ברזילי

11,000בית חולים בני ציון

9,212מרכז רפואי סורוקה

9,000העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

6,800אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

6,290חדרה- בית חולים הלל יפה 

5,000קרן מחקרים וולפסון

4,006האגודה למלחמה בסרטן

4,000שירותי בריאות כללית

3,500המרכז הרפואי מעיני הישועה

2,069,951מרק סרונו

345,698מרכז רפואי שערי צדק

255,657הדסה

223,753ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

178,750קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

172,415האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

151,083ההסתדרות הרפואית בישראל

60,511ם"תאגיד הבריאות רמב

60,000ע ר)הבית לחולי טרשת נפוצה 

54,769מרכז רפואי רבין

50,000(צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

49,896(ח אוגוסטה ויקטוריה"גם בי)ארגון הלוטרנים

38,637קמר המרכז הרפואי בני ציון
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38,164מרכז רפואי סורוקה

34,865כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

33,137קרן מחקרים וולפסון

27,241מ''אסותא אשדוד בע

25,513א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

25,102קרן מחקרים רפואיים ברזילי

23,208המרכז הרפואי אסף הרופא

21,250ע ר)בוני עולם 

19,419מ"מור ישום מחקרים בע

19,002קרן מחקרים רפואיים הדסה

18,642ח מאיר"בי

17,847מכבי שרותי בריאות

17,500ה"האגודה הישראלית לחקר הפוריות איל

15,610(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

14,751מרכז רפואי קפלן

14,313ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

13,154מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

9,825מרכז שניידר לרפואת ילדים

8,838קרן מחקרים רפואיים פוריה

8,230ע ר)עמותת חן לפריון וחיים 

7,246שירותי בריאות כללית

4,832חדרה- בית חולים הלל יפה 

4,589העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

3,381ע ר)חברים לרפואה 

2,414קופת חולים מאוחדת

709ח האזורי לגליל המערבי נהריה"ביה

MSD1,206,339מרק שארפ ודוהם ישראל 

300,000ער )מרכז טל 

200,000ע ר)חברים לרפואה 

186,524(הארגוןהישראלי לבני משפחה מטפלים) (ער)קרגיברס ישראל 

100,000ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

100,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

90,000(ר"ע)רפואה בטוחה 

65,826קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

50,000האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

35,000קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

22,000ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

11,574הדסה

10,430קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

10,400ההסתדרות הרפואית בישראל

9,885מרכז רפואי סורוקה

6,000ידידי מרכז רפואי רבין

5,000ער)מהפך תודעתי 

3,700מרכז רפואי שערי צדק

222,426מ"בע(1997)נאופרם ציוד רפואי ומסחר

61,485שירותי בריאות כללית

41,163הדסה

29,379ם"תאגיד הבריאות רמב

24,125קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

13,230ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

11,813קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

8,764קרן מחקרים רפואיים פוריה

7,942קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

7,900מרכז רפואי שערי צדק

5,877ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

4,371קרן מחקרים רפואיים ברזילי

3,377קמר המרכז הרפואי בני ציון

3,000קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,985,841מ"נובו נורדיסק בע

202,484שירותי בריאות כללית

187,083מכבי שרותי בריאות

136,930מ"הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע

134,160ם"תאגיד הבריאות רמב

118,528מרכז רפואי שערי צדק

105,122קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

100,000האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה
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100,000מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות

90,000הפורום הישראלי לאורח חיים בריא- מהיום 

79,117בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

76,933ההסתדרות הרפואית בישראל

52,444מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

49,008מרכז רפואי ת א עש אליאס סוראסקי

43,024מרכז שניידר לרפואת ילדים

42,497ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

41,700עמותה לחולי המופיליה- עלה 

40,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

36,047אגודה ישראלית לסוכרת

35,392מרכז רפואי סורוקה

30,987מרכז רפואי רבין

30,168קרן מחקרים וולפסון

26,261מרכז רפואי קפלן

25,000עמותת נשים למען אחריות-נשים לגופן

23,397הדסה

20,000ר"ע)ריפוי סוכרת בישראל - די קיור

19,814מ''אסותא אשדוד בע

18,352העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

15,775קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

15,158בית חולים בני ציון

14,004קרן מחקרים רפואיים ברזילי

11,881ח מאיר"בי

11,583ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

8,000עמותת ידידי המרכז הרפואי וולפסון

7,409עמותה לקידום התזונה והדיאטה. ד.י.ת.ע

7,002קופת חולים לאומית

5,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

4,732וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

4,732(ח אוגוסטה ויקטוריה"גם בי)ארגון הלוטרנים

4,678חדרה- בית חולים הלל יפה 

3,554קופת חולים מאוחדת

3,017ח איכילוב"בי

3,000מ"אסותא ראשון בע

1,191קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

677אשקלון- מרכז בריאות רפואי ברזילי 

140,130מ"בע (ישראל)נובוקיור 

100,000ע ר)חברים לרפואה 

40,130מרכז רפואי רבין

1,815,276מ"נוברטיס ישראל בע

200,000ההסתדרות הרפואית בישראל

147,000ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

145,441מרכז רפואי שערי צדק

140,000אל.אם.עמותת חולי סי

139,875ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

80,000העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל- לראות 

80,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

GIST71,500-עמותת חולי ה

60,000ידידי מרכז רפואי רבין

59,823כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

54,000מלנומה- העמותה הישראלית לסרטן העור 

50,000(ר"ע)ישראל . פי.טי.אי

49,266קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

49,202מרכז רפואי סורוקה

46,000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

40,000האגודה למלחמה בסרטן

40,000ער)קווים ומחשבות 

40,000קרן מחקרים רפואיים הדסה

34,188מ"מור ישום מחקרים בע

32,500ת"ס העמותה לגידולים נאורואנדוקרינים במזה"מנט

30,000ע ר)עמותת חליל האור 

25,000ער)אומץ לב למען חולי לב 

25,000האגודה לזכויות החולה בישראל

21,000עמותה למושתלי כבד

20,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה
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15,260ם"תאגיד הבריאות רמב

15,000האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

10,882הדסה

10,179חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

10,000חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל

AMD10,000ג עמותה לחולי ניוון מקולרי "נמ

10,000ר'ע)כנפיים של קרמבו 

10,000הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

8,895ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

7,575מרכז רפואי רבין

6,624מרכז רפואי ת א עש אליאס סוראסקי

5,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

4,479קרן מחקרים וולפסון

3,123מ''אסותא אשדוד בע

2,500קרן מחקרים רפואיים ברזילי

1,738שירותי בריאות כללית

1,476בית חולים רבקה זיו צפת

1,375בית חולים עש אידית וולפסון

1,375מרכז רפואי קפלן

16,800לייף בריאות בעמ- ניאו 

13,000ההסתדרות הרפואית בישראל

3,800ר"ע)איגוד השיננות הישראלי - י "אש

706,889מ" בע1996ניאופרם ישראל 

238,102מרכז רפואי רבין

112,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

40,000ההסתדרות הרפואית בישראל

36,624קרן מחקרים רפואיים ברזילי

32,754קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

28,653ם"תאגיד הבריאות רמב

26,460הדסה

23,705ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

20,000עמותה לחולי אנגיואדמה-אדמה

17,551קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

15,000ע ר)מפרקים צעירים 

14,098מכבי שרותי בריאות

13,019מרכז רפואי שערי צדק

12,518העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

10,000התמודדות והקטנת הסיכון של סרטן-ברכה

9,500אוניברסיטת בן גוריון

9,000ער)רמת השרון - בית חם במושבה 

8,000קמר המרכז הרפואי בני ציון

7,601ח איכילוב"בי

5,000נאמני מרכז שניידר

4,287מרכז שניידר לרפואת ילדים

4,075קרן מחקרים וולפסון

4,023קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

3,000קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

2,700 בעמ2010צבר רפואה 

2,060מרכז רפואי סורוקה

2,000שירותי בריאות כללית

1,817כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

1,800ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

1,542הוספיס גליל עליון

696,231מ"ניאופרם סיינטיפיק בע

133,381ההסתדרות הרפואית בישראל

100,000אגודה למיאלומה נפוצה- ן "אמ

100,000רחשי לב

50,218אגודת עזרה למרפא שע י אברכי חסידי

48,000אגודת הפסוריאזיס הישראלית

40,000ידידי מרכז רפואי רבין

27,016ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

25,670א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

25,000ש סוראסקי"אביב ע-עמותת הידידים המרכז הרפואי תל

25,000חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

22,535מרכז רפואי קפלן

12,244מרכז רפואי סורוקה
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11,900מ''אסותא אשדוד בע

10,000(ר"ע)עמותת עמילואידוזיס ישראל 

8,200אביב-אוניברסיטת תל

7,308ם"תאגיד הבריאות רמב

6,123הדסה

6,066קרן מחקרים רפואיים פוריה

5,681מרכז רפואי שערי צדק

5,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

4,577קמר המרכז הרפואי בני ציון

4,154מרכז רפואי רבין

3,500ח איכילוב"בי

2,890מ"מור ישום מחקרים בע

2,809קרן מחקרים וולפסון

2,370קרן מחקרים רפואיים ברזילי

2,208קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

2,201קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

2,000עמותת ידידי בית לוינשטיין

180אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

140,056מ"בע(2005)ניאופרם קיור

20,474שירותי בריאות כללית

17,000ואחים נפרולוגים/עמותת אחיות.-י.נ.א.ע

16,210מרכז רפואי רבין

12,275מרכז שניידר לרפואת ילדים

10,000עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

9,746מרכז רפואי קפלן

8,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

7,500האגודה למלחמה בסרטן

6,000ההסתדרות הרפואית בישראל

6,000עמותה לקידום התזונה והדיאטה. ד.י.ת.ע

5,232קופת חולים מאוחדת

5,000ם"תאגיד הבריאות רמב

4,000העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות

3,619ח מאיר"בי

3,000ער)עמותה ישראלית למחקר בסיעוד 

2,500ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

2,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

1,500הדסה

2,274,679סאנופי אוונטיס ישראל בעמ

930,554ההסתדרות הרפואית בישראל

211,314שירותי בריאות כללית

111,000ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

104,049קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

103,000אגודה ישראלית לסוכרת

80,000העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

61,995הדסה

51,170האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

50,000קופת חולים מאוחדת

46,700(צ"חל)מ "ישראל בע. אס.אם

46,230האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

45,967חוג ידידי מרכז רפואי שיבא תל השומר

44,599מרכז רפואי שערי צדק

43,000קופת חולים לאומית

34,769ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

30,000עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיות-עינבר

28,750בישראל (1סוג)האגודה לסוכרת נעורים 

26,063ם"תאגיד הבריאות רמב

22,273קמר המרכז הרפואי בני ציון

20,582קרן מחקרים רפואיים ברזילי

20,000מלנומה- העמותה הישראלית לסרטן העור 

19,369קרן מחקרים רפואיים הדסה

17,500ער)העמותה לאטופיק דרמטיטיס 

15,865ע ר)מפרקים צעירים 

15,200מכבי שרותי בריאות

15,000ער)אומץ לב למען חולי לב 

14,258קרן מחקרים וולפסון

13,958ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל
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ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

9,138קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

8,500מ''אסותא אשדוד בע

8,000ר"ע-ארגון רוקחות בישראל

6,211אלמוסתשפה אלהילאל אלאחמר לילודה)ביח הסהר האדום

5,276א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

5,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

4,708קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

4,681קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

154,850קר בעמ'סימנס הלת

79,410ההסתדרות הרפואית בישראל

27,987מרכז רפואי שערי צדק

20,000א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

12,250המרכז הרפואי אסף הרופא

11,703הסתדרות הכללית של העובדים העברים

3,500מכון ויצמן למדע

5,100מ"לפידות פרמצוויטיקלס בע.ע

2,400ער)עמותה לנוער במצבי סיכון - עלם 

2,000ר"ע)אור למשפחות 

700אגודת יד שרה

183,712מ'עמוס גזית בע

47,434שירותי בריאות כללית

12,886מרכז רפואי שערי צדק

11,502ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

10,603ם"תאגיד הבריאות רמב

10,000קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

9,810(מרכז רפואי רמת אביב)מ"נור מד בע

9,529הדסה

8,601ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

6,952משרד הבריאות- המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

5,974מ''אסותא אשדוד בע

5,378אסותא מרכזים רפואיים

5,227שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

5,000מ"שירותי מידע רפואי בע- שמיר 

5,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

5,000אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

4,972נצרת)בית החולים הצרפתי 

3,942קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

3,422ח איכילוב"בי

3,322(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

3,000קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

2,000ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

1,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

1,000ם"ידידי מרכז רפואי רמב

600ההסתדרות הרפואית בישראל

564ם"ח רמב"בי

532קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

282חדרה- בית חולים הלל יפה 

180האגודה למלחמה בסרטן

97,408עמותת ידיד בלב ונפש

97,408מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון

175,100ער)ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופתוח - פארמה ישראל 

175,100האגודה לזכויות החולה בישראל

1,810מ"יק בע'פארמלוג

1,810אלוט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

43,362מ"פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע

21,490קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

10,000(ר"ע)רפואה בטוחה 

6,448קופת חולים לאומית

2,924מ''אסותא אשדוד בע

2,500ם"ידידי מרכז רפואי רמב

7,735,579פייזר פרמצבטיקה ישראל בעמ

688,764קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

600,000ע ר)חברים לרפואה 

584,156מכבי שרותי בריאות

544,625נגב טכנולוגיות ויישומים בעמ. ג. ב

452,857מרכז רפואי רבין

23 מתוך 18עמוד 



 מפורט פר נתרם 2019ח תרומות "דו

לפי דיווח תורמים

ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

416,323ער)העמותה לאטופיק דרמטיטיס 

408,114ההסתדרות הרפואית בישראל

339,015ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

307,539ם"תאגיד הבריאות רמב

277,500מ"מור ישום מחקרים בע

212,696הדסה

205,911נאמן נפגעי אירוע מוחי

163,095מרכז רפואי סורוקה

155,379מרכז רפואי שערי צדק

132,325עמותה לחולי המופיליה- עלה 

113,380מ"מדעית שערי צדק בע

112,497קמר המרכז הרפואי בני ציון

111,923מ''אסותא אשדוד בע

109,605האגודה למלחמה בסרטן

105,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

101,387קרן מחקרים וולפסון

100,051כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

100,000עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

97,000העמותה הישראלית למחקרי לב וכלי דם

87,206מרכז רפואי קפלן

85,000(ר"ע)עמותת עמילואידוזיס ישראל 

84,000מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות

83,645ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

75,238שירותי בריאות כללית

GIST72,915-עמותת חולי ה

66,816העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

63,378ידידי מרכז רפואי רבין

60,000העמותה הישראלית לגושה ע ש ד ר ניסי

60,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

52,228אל.אם.עמותת חולי סי

48,000עמותת נשים למען אחריות-נשים לגופן

45,409קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

43,719קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

41,657קופת חולים לאומית

32,888ח מאיר"בי

30,647מרכז שניידר לרפואת ילדים

30,000האגודה לזכויות החולה בישראל

26,656אוניברסיטת בן גוריון

21,993העמותה הישראלית למחלות זיהומיות

20,000ער)אומץ לב למען חולי לב 

18,720ער)אגודת הלב הישראלי 

18,593קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

16,000ת"ס העמותה לגידולים נאורואנדוקרינים במזה"מנט

14,174ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

12,066קרן מחקרים רפואיים פוריה

11,916קרן מחקרים רפואיים ברזילי

10,177ס.מ.מ.ח אנגלי נצרת א"בי

10,000התמודדות והקטנת הסיכון של סרטן-ברכה

10,000מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעמ

9,102ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

7,684א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

7,684המרכז הרפואי מעיני הישועה

6,740קופת חולים מאוחדת

5,320ע ר)מפרקים צעירים 

2,722(ח אוגוסטה ויקטוריה"גם בי)ארגון הלוטרנים

2,144וזף דה ל אפריסיון'ח סנט ג"בי

2,000עמותה למען ילדים חולי דושן ע ר-צעדים קטנים 

195,393מ"פיליפס אלקטרוניקס בע

111,183ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

53,000ההסתדרות הרפואית בישראל

20,000אסותא מרכזים רפואיים

7,210הדסה

4,000מרכז רפואי שערי צדק

85,722מ"פריגו ישראל פרמצבטיקה בע

18,267שירותי בריאות כללית

15,000ההסתדרות הרפואית בישראל
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13,297מרכז רפואי שערי צדק

10,191ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

10,000עמותה לחולי המופיליה- עלה 

8,076הדסה

5,500קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

5,391קרן מחקרים וולפסון

324,618פרינג פרמצויטיקלס

31,437ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

30,950מרכז רפואי שערי צדק

28,472ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

21,064שירותי בריאות כללית

20,000ה"האגודה הישראלית לחקר הפוריות איל

17,811מ"מור ישום מחקרים בע

15,889מרכז רפואי רבין

15,000העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס

13,032קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

13,000בית חולים עש אידית וולפסון

11,900ידידי מרכז רפואי רבין

10,937שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

10,559קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

9,250קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

8,500ם"ידידי מרכז רפואי רמב

8,416מרכז רפואי קפלן

6,000ההסתדרות הרפואית בישראל

6,000הדסה

6,000ע ר)עמותה לסיעוד אורולוגי 

5,500מרכז שניידר לרפואת ילדים

5,000העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

4,947קמר המרכז הרפואי בני ציון

4,200ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

4,200ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

3,536כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

3,136ם"תאגיד הבריאות רמב

3,100ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

2,782הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

2,000מ''אסותא אשדוד בע

2,000קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

11,853בע מ (2003)פרמהבסט יבוא 

6,229שירותי בריאות כללית

5,624ם"תאגיד הבריאות רמב

27,750ל תעשיות רפואיות.מ.צ

18,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

9,750שרות נשים סוציאלי- רעות 

23,950מ" בי טכנולוגיות רפואיות בע2צמל 

9,977קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

4,273אסותא מרכזים רפואיים

4,000שירותי בריאות כללית

4,000קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,500העמותה לשנוי תרבות הנהיגה-אור ירוק

200ער)ל "ש סאל מנחם זהבי ז"אור מנחם ע

78,981מ"פרמה בע-צמל ביו

13,110המרכז הבינלאומי לחינוך וחקר האוטיזם

11,000האגודה למלחמה בסרטן

10,443קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

10,000מכבי שרותי בריאות

10,000עילא העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס

8,864קרן מחקרים רפואיים הדסה

5,564ם"תאגיד הבריאות רמב

5,000עמותה למושתלי כבד

5,000ההסתדרות הרפואית בישראל

501,832מ"צמל יעקובסון בע

127,322ידידי מרכז רפואי רבין

40,000נאמני מרכז שניידר

35,000ר"ע)אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון חיפה 

32,300מרכז רפואי שערי צדק

22,990ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי
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21,633שירותי בריאות כללית

21,275מרכז רפואי סורוקה

21,205ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

20,628קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

20,333חיפה-עמותת ידידי מרכז רפואי כרמל

20,000עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל המערבי

15,213מ"הרצליה מדיקל סנטר בע

11,000האגודה למלחמה בסרטן

11,000בית החולים האיטלקי חיפה

9,358קרן מחקרים וולפסון

9,350מ''אסותא אשדוד בע

8,546אסותא מרכזים רפואיים

8,400קרן מחקרים רפואיים פוריה

7,500ע ר)עמותה לקרדיולוגיה בישראל 

5,000ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב

4,400ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

3,820קרן מחקרים רפואיים ברזילי

3,760קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

3,685העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

3,614ר עמי כהן זל"הצל ליבו של ילד לזכר ד

3,500ער)איגוד ישראלי מחלות עמוד שדרה 

3,000ע ר)עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר 

3,000ם"תאגיד הבריאות רמב

3,000קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

1,000עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

1,000הדסה

225,788קולופלסט ישראל בעמ

40,500שירותי בריאות כללית

19,640ח איכילוב"בי

18,270שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

16,000ח מאיר"בי

13,500עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות

12,720ם"ח רמב"בי

11,590מרכז רפואי רבין

10,218מרכז רפואי קפלן

9,250מרכז שניידר לרפואת ילדים

7,156קרן מחקרים רפואיים הדסה

7,090מרכז רפואי סורוקה

6,950מרכז רפואי שערי צדק

6,950הדסה

6,884בית חולים לוינשטיין

6,750קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

6,750העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

6,750א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

6,740קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

4,640כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

4,640בית חולים בני ציון

2,800אגודת מרפאת לין

3,089,979רוש פרמצבטיקה ישראל

430,000אביב-אוניברסיטת תל

411,314קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

346,598ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

339,417הדסה

174,843מרכז רפואי רבין

114,698האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

106,000ההסתדרות הרפואית בישראל

100,000קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי לחול

88,700ם"תאגיד הבריאות רמב

80,000ער)גדולים מהחיים 

73,238קרן מחקרים רפואיים ברזילי

72,695האגודה למלחמה בסרטן

66,212מרכז רפואי קפלן

65,000העמותה הישראלית לסרטן ריאה

55,158מרכז רפואי סורוקה

50,000ע ר)הבית לחולי טרשת נפוצה 

50,000האגודה לזכויות החולה בישראל

23 מתוך 21עמוד 



 מפורט פר נתרם 2019ח תרומות "דו

לפי דיווח תורמים

ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

49,375ע ר)מפרקים צעירים 

49,118ח מאיר"בי

41,500א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

40,600קרן מחקרים וולפסון

37,707כרמל. ר.שרותי בריאות כללית מ

33,170עמותה לחולי המופיליה- עלה 

25,000ע ר)הוועד למלחמה באיידס 

24,500קמר המרכז הרפואי בני ציון

18,500מרכז רפואי שערי צדק

17,468העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

15,000ע ר)עמותת חליל האור 

15,000ידידי מרכז רפואי רבין

13,000קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

13,000קופת חולים לאומית

12,925קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

12,683מ''אסותא אשדוד בע

11,922ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

8,160מלנומה- העמותה הישראלית לסרטן העור 

6,728קרן מחקרים רפואיים פוריה

5,000ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

5,000האוניברסיטה העברית בירושלים

4,000קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

4,000(אורית זיו)ער )עמותת הספורט בעמק הירדן 

2,750שירותי בריאות כללית

34,691מ"רניום מדיקל בע

24,500שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

10,191ער)אביב -תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל

27,957רניום ציוד למעבדות מחקר בעמ

14,832שיבא)מרכז רפואי תל השומר 

12,425קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

700אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת

12,000בעמ (1991)ג לוגיסטיקה .י.ש

12,000אוניברסיטת בן גוריון

193,535מ"שיווק כל מלניום בע.ש

138,125ח לגליל מערבי נהריה"תאגיד הבריאות ליד בי

24,077קרן מחקרים רפואיים פוריה

20,000בית חולים נהריה

11,333קרן מחקרים רפואיים רבקה זיו

115,551מ"שייר פרמצבטיות ישראל בע

30,930קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

20,393ם"תאגיד הבריאות רמב

13,526קמר המרכז הרפואי בני ציון

10,549העמק. ר.שרותי בריאות כללית מ

8,726מרכז רפואי רבין

8,695הדסה

8,695ח מאיר"בי

7,774מרכז רפואי שערי צדק

3,553שירותי בריאות כללית

2,710מרכז רפואי סורוקה

70,022מ"שני טל שווק בע

19,370קרן מחקרים מרכז רפואי הלל יפה

11,226הדסה

10,000(האיטלקי)בית חולים המשפחה הקדושה

8,141מרכז רפואי שערי צדק

7,423מרכז רפואי רבין

4,145ם"תאגיד הבריאות רמב

3,917קרן מחקרים רפואיים ברזילי

2,500נצרת)בית החולים הצרפתי 

1,800ש לניאדו"ח קרית צאנז ע"בי

1,500מרכז רפואי סורוקה

126,101תרומד בעמ

54,140ע ר)חברים לרפואה 

40,000עמותה למען ילדים חולי דושן ע ר-צעדים קטנים 

10,000עמותת דושן ישראל- י .ד.ע

8,101ר עמי כהן זל"הצל ליבו של ילד לזכר ד

5,000ההסתדרות הרפואית בישראל

23 מתוך 22עמוד 



 מפורט פר נתרם 2019ח תרומות "דו

לפי דיווח תורמים

ח"כ בש"סה       שם התורם                                                              שם מקבל התרומה

5,000נאמני מרכז שניידר

3,360מ''אסותא אשדוד בע

500ם"תאגיד הבריאות רמב

155,138מ" בע1985תרופארם שיווק 

91,935ההסתדרות הרפואית בישראל

13,245שירותי בריאות כללית

9,456הדסה

7,000קרן מחקרים רפואים פיתוח תשתית אסף הרופא

6,100המרכז הרפואי אסף הרופא

5,900מ''אסותא אשדוד בע

4,680ח מאיר"בי

4,304ם"תאגיד הבריאות רמב

4,288מרכז רפואי שערי צדק

3,000ח איכילוב"בי

2,500קרן מחקרים רפואיים שיבא תל השומר

1,450א"ת-מ"אסותא מרכזים רפואיים בע

1,100בית חולים בני ציון

180תמיכה וסיוע בילדים חולי- להושיט יד 

16,480מ"תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע

10,000ההסתדרות הרפואית בישראל

6,480חל צ)מ "לתת תקוה בע

72,664,821סכום כולל

23 מתוך 23עמוד 


