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   2013שנת                 
 לפי דיווח נתרמים                                               

 
      



 הקדמה   
לצורך הגברת השקיפות במערכת הבריאות ולמען שמירה על עקרונות  

,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 52' התקבל תיקון מס, האתיקה הרפואית
 .שעניינו דיווח על תרומות בתחום הבריאות', א 40המוסיף את סעיף 

מקבל התרומה ונותן   –החוק מחייב את שני הגופים המעורבים בתרומה 
,  כמו כן. נתנו/להעביר דיווח מפורט אודות התרומות שקיבלו–התרומה 

באתר  , מחייב החוק את פרסום הרשימות שנתקבלו מהמדווחים השונים
 .האינטרנט של משרד הבריאות

להציג את פילוח והתפלגות  , אנו מתכבדים עתה, בהמשך לפרסום המפורט
 .הנתונים כפי שהופיעו בדיווחים של התאגידים שהעבירו את דיווחיהם

(  ח "ש220,000-בסך של כ)נציין כי דיווח תרומות של אוניברסיטת בן גוריון 
 .הועבר לאחר סגירת המערכת ולכן לא נכלל בנתונים

 .עיון פורה                 



 2013 –ו  2012, 2011שנים 

 לפי דיווח נתרמים



 התפלגות התרומות בין סוגי המוסדות  

        -לפירוט נא להקליק על סימן ה 
ח  "כ תרומות בש"סה סוג המוסד  

   2013בשנת 
ח  "תרומות בש כ"סה

   2012בשנת 
ח  "תרומות בש כ"סה

 2011בשנת 

 11,053,927 12,276,579 13,603,069 בתי חולים
 13,576,880 21,295,938 25,325,727 קרן מחקרים/תאגיד בריאות

 9,027,377 3,758,532 57,308,946 אגודת ידידים/עמותה/אגודה
 2,256,373 2,516,902 2,612,649 קופות חולים

 695,218 1,557,689 1,217,708 אוניברסיטה/אקדמי  מוסד
 132,000 69,300 553,800 מוסד ממשלתי/ משרד 
 שונות

 תרומות   כ"סה
 (לפי דיווח נתרמים)

 
100,621,899 41,474,940 36,741,777 

http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/hospitals2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/health_corporation_research_funds2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/association_friends2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/health_maintenance_organization2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/academic_institute2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/govermental_institute2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/hospitals2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/health_corporation_research_funds2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/association_friends2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/health_maintenance_organization2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/academic_institute2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/govermental_institute2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/hospitals2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/health_corporation_research_funds2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/association_friends2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/health_maintenance_organization2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/academic_institute2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/govermental_institute2011.pdf


 התפלגות התרומות בין סוגי המוסדות  

 באחוזים

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 2013שנת  2012שנת  2011שנת 

30% 30% 

13% 

37% 

51% 

25% 

25% 
9% 

57% 

6% 6% 
3% 

2% 
4% 

1% 

0% 0% 1% 

 מוסד ממשלתי/ משרד 

 אוניברסיטה/מוסד אקדמי 

 קופות חולים

 אגודת ידידים/ עמותה 

 קרן מחקרים/תאגיד בריאות

 בתי חולים



 התפלגות התרומות לפי ייעודן  
   -לפירוט נא להקליק על סימן ה 

   2013תרומות    ייעוד התרומה
 ח"בש

   2012תרומות 
 ח"בש

 2011תרומות  
 ח"בש

 11,646,076 13,287,309 16,168,403 ל"השתלמויות בחו

 353,347 437,745 1,030,148 (לעובד)כנסים בארץ 

 3,233,318 3,228,800 3,248,717 (למוסד)כנסים בארץ 

 3,791,523 3,481,182 4,407,453 רכישת ציוד

 1,923,020 1,236,475 32,377,347 בינוי/ שיפוץ 

 5,138,679 אירועי התרמה

 4,763,773 פעילויות רווחה

 3,182,852 העסקת תקני כוח אדם

 169,096 שלא הועבר לוועדה להתקשרויות-מחקר

 31,709 פרסום ועיתונות ,ספרות מקצועית

 15,794,493 19,803,429 30,103,722 אחר

 36,741,777 41,474,940 100,621,899 כ"סה

http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/advanced_study_outside_the_country2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/conference_in_the_country_for_employee_2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/conference_in_the_country_by_institute2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/equipment_purchasing2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/construction_redecoration2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/fundraiser_events2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/social_activities2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/personnel_standards2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/research2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/literature_publication_and_press2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/advanced_study_outside_the_country2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/advanced_study_outside_the_country2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/conference_in_the_country_for_employee2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/conference_in_the_country_for_employee2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/conference_in_the_country_by_institute2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/conference_in_the_country_by_institute2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/equipment_purchasing2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/equipment_purchasing2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/construction_redecoration2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/construction_redecoration2011.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/other2013.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/other2012.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DonationReports/other2011.pdf


 התפלגות התרומות לפי ייעודן
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 התפלגות התרומות לפי ייעודן
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 עשרת הנתרמים הגדולים     

   2011שנת   2012שנת     2013שנת        
 שם הנתרם

כ תרומות "סה
 ח"בש

 שם  הנתרם
תרומות  כ"סה

 ח  "בש
 שם הנתרם

כ תרומות "סה
 ח"בש

 12,345,118 ר רבקה זיו"קמ חוג ידידי שיבא
 ידידי המרכז הרפואי

בני ציון   
6,487,431 

 6,173,908 שיבא תל השומר
הדסה הסתדרות 

 מדיצינית
ר הלל יפה"קמ 5,127,781  3,183,856 

תאגיד הבריאות  
 ח נהריה"בי

 3,456,947 ר הלל יפה"קמ 6,074,869
תאגיד הבריאות  

ם"רמב  
2,870,874 

 5,955,355 הדסה
עמותת ידידי המרכז  

 הרפואי איכילוב
ר תל השומר"קמ 2,167,699  2,197,216 

 2,044,455 מרכז רפואי רבין 4,066,472 ברזילי ר"קמ
הדסה הסתדרות 

 מדיצינית
2,008,202 

ר רבקה זיו  "קמ
 צפת

2,267,835 
תאגיד הבריאות  

 ם"רמב
 1,876,075 מרכז רפואי רבין 2,002,462

תאגיד הבריאות  
 ם"רמב

ר איכילוב"קמ 1,872,824 ר איכילוב"קמ 2,110,589  1,835,885 

 1,688,951 קופת חולים לאומית 1,583,100 קופת חולים לאומית 1,870,554 ר הלל יפה"קמ

 1,821,789 מרכז רפואי רבין
האוניברסיטה  

 העברית בירושלים
פוריהר "קמ 1,054,825  1,684,690 

 790,271 מרכז רפואי כרמל 1,610,459 קופת חולים לאומית
  בית החולים הצרפתי

 נצרת
1,150,979 



 

 

 

 עשרת התורמים הגדולים        

 2011שנת        2012שנת   2013שנת 

 התורם שם
כ תרומות  "סה

 ח"בש
 שם  התורם

תרומות   כ"סה
 ח"בש

 שם התורם
כ תרומות  "סה

 ח"בש
גולדמן ארליך 

 מ"נאמנות בע
 6,076,856 קרן חיפה 11,414,590 דוד קליין 7,372,000

Mastercroft 

Finance Ltd. 
 3,393,402 קר'הלתסי -יי'ג 3,421,677 קר'הלתסי -יי'ג 7,038,000

Lily Safra Hope 

Foundation 
5,345,000 

קרן היסוד המגבית  
 לישראל המאוחדת

2,625,150 
רוש פרמצבטיקה  

 1,823,633 ישראל

-ועידת התביעות
און  קונפרנס ה'ת
   מטריאל וויש'ג

4,410,000 
 פארמה נוברטיס
 .י'ג. איי סרויסס

1,770,207 
דותן )עמותת רעות

 1,504,800 (בועז ורדה

Friends Of Sheba 

New York 
 1,731,100 מ"בע פרומדיקו 3,995,366

 פארמה נוברטיס
 1,296,363 .י'ג.איי סרויסס

 1,251,317 טבע 1,528,541 טבע 3,214,332 קר'הלת סי-יי'ג

 1,041,600 י"קרן רש 1,414,900 מטרנה 3,085,277 מטרנה

Conference On 
Jewish Material 
Claims 

2,700,000 
רוש פרמצבטיקה  

 ישראל
 911,476 מדטרוניק 993,226

 פארמה נוברטיס
 .י'ג.איי סרויסס

 905,420 ישראל וראיטי 795,777 פייזר 2,277,986

Friends Of Sheba 

Switzerland 
 מדיסון 2,007,994

  689,533 
 

 709,051 1996ישראל  ניאופרם



 ענף תרומות –משרד הבריאות                                                                  


