
רשימת מתקני שתייה
דגםמיקוםמחלקהסידורי' מסברקוד' מס

תמי ברמקלט- כיתת הדרכה מרפאות חוץ 11486743000293051
תמי ברק.המתנה קבלת חולים קמרפאות חוץ 26604843000383519
תמי ברהמתנה בין פה ולסת לענייםמרפאות חוץ 33794643000342971
תמי ברק.ר רייבלט טטיאנה    ק"דמרפאות חוץ 43834043000832770
תמי ברק.ר רייבלט טטיאנה    ק"דמרפאות חוץ 56660943000780537
תמי ברשירותי דיאטהמרפאות חוץ 63765143000182309
תמי ברק.פה ולסת           קמרפאות חוץ 76626043000494682
תמי ברק.מכון ממוגרפיה  קמרפאות חוץ 83773243000235075
תמי ברק.מכון המתלוגיה  קמרפאות חוץ 96625943000494681

תמי ברק.משרד קבלה       קמרפאות חוץ 103766943000197375
תמי ברק.מיטבחון צוות אחיות קמרפאות חוץ 113792743000339800
מיני בראזוטופים. מטבחון צוות ממרפאות חוץ 126621343000454845
תמי ברלובי מכון אזוטופיםמרפאות חוץ 136621443000463603
תמי בר1.מרפאה בריאטרית     קמרפאות חוץ 143759543000117133
תמי בר1.מכון נוירולוגי         קמרפאות חוץ 156661543000791587
תמי בר1.מכון גסטרו המתנה   קמרפאות חוץ 163796043000386907
תמי בר1.     ק1.מכון גסטרו מטבח    קמרפאות חוץ 173722621055900107
תמי בר2.מעבד מיקרוביולוגיה קמרפאות חוץ 181560372152300811
מיני ברמטבחון בנק הדםמרפאות חוץ 196618343000452610
מיני  בר2.מטבח מעבדה כימיה קמרפאות חוץ 203796943000385333
מיני  בר3.מכון פתולוגי          קמרפאות חוץ 211562443000342004
תמי בר3.מחלקת זיהומים      קמרפאות חוץ 223856772151900154
תמי בר3.פרוזדור נפרולוגיה  קמרפאות חוץ 233772743000231060
מיני בר3.מכון גנטי             קמרפאות חוץ 242314372184400273
מיני ברחוות שרתיםמרפאות חוץ 253821743000479509



תמי ברמרפאות.טרום ניתוח ממרפאות חוץ 263772043000842016
תמי ברמרפאות.טרום ניתוח ממרפאות חוץ 276614043000426961
אלקטרה בר1קומה לשכת הבריאות 2838301100010932
תמי בר2קומה לשכת הבריאות 293727121115900649
תמי בר פרוזדור2קומה לשכת הבריאות 303793943000386914
תמי בר2קומה -חדר ישיבותלשכת הבריאות 316630343000490656
מיני  בר3קומה לשכת הבריאות 323726721025300399
תמי בר4מכון כלי דם   קומה לשכת הבריאות 333812143000143801
תמי בר4קרדיאולוגיה קומה לשכת הבריאות 343765043000182308
תמי בר5.המתנה מכון ריאות קלשכת הבריאות 351564672183000187
תמי ברחמל לשכת בריאותלשכת הבריאות 363829543000726428
תמי ברבריאות.מבנה פסיכאטריה ללשכת הבריאות 372051743000209699
תמי ברמשרד מהנדס אחזקהבנין אשפוז3843000117795
תמי ברק.הלב ק.מטבח קרדיולוגית מקרדיולוגיה 393841143000856466
תמי ברק.אלקטרופיזיולוגיה        קאלקטרופיזיולוגיה403787543000304427
מיני ברק.אשפוז יום פנימי           קאשפוז יום פנימי 413840143000857604
תמי ברד מרתף"ממ-מטה חירוםד מרתף"מטה חירום ממ423849042049900710
תמי בראשפוז.המתנה מרתף באשפוז. המתנה מרתף ב431467443000771692
מיני בר1.ש מלי     ק"חדר סמינרים עש מלי "חדר סמינרים ע446604343000403987
מיני  בר1.אולם הרצאות אובלי     קאולם הרצאות אובלי453795843000389916
תמי ברק"חדר ישיבות ממאורטופדיה ישנה463779543000377942
מעיינותמטבחון חוליםאורטופדיה ישנה474118219121174
מעיינותמטבח מכשיריםטיפול נמרץ ישן484228919121018
מעיינות69מטבח סגל חדר טיפול נמרץ ישן494229019120997
תמי ברחדר סטודנטים כירורגיתכירורגיה 503872872172100378
תמי בר1.חדר רופאים כירורגית קכירורגיה 513795643000383450
תמי בר2.חדר אחיות כירוגית      קכירורגיה 526635043000469693
תמי בראולם יום כירורגיתכירורגיה 533827743000446451
מיני בר2.חדר רופאים כירוגית     קכירורגיה 543784343000290895



תמי בר3.תחנת אחות אורולוגיה  קאורולוגיה553814643000159185
תמי בר3.מטבחון אורולוגיה        קאורולוגיה561485443000276708
תמי בר'מטבח חולים פנימית אפנימית א571560472153800240
מיני בר3.ק'         צוות פנימית א.חפנימית א586620443000447745
4תמי 3.ק'   חדר רופאים פנימית אפנימית א596626343000486587
תמי בר3.ק'      חדר אוכל פנימית אפנימית א601485543000326115
תמי בר4.מטבחון חולים עיניים    קעיניים613787643000304192
תמי בר4.מיטבחון צוות עיניים     קעיניים626611143000383645
תמי בר4.ק'   מטבח חולים פנימית בפנימית ב631584243000311781
מיני בר'חדר רופאים פנימית בפנימית ב641485643000402959
מיני בר'מטבח צוות פנימית בפנימית ב651551072155100317
תמי בר5.ק'     חדר שתיה פנימית גפנימית ג663770543000217520
מיני בר5.רופאים פנימית ג       ק.חפנימית ג676620843000454846
תמי בר5.ק'    ג' מטבחון חולים פניפנימית ג686618243000447152
תמי ברנמרץ לב.צוות אחיות טטיפול נמרץ לב692557372162400008
תמי בר5.טיפול נמרץ לב            קטיפול נמרץ 703726221015900441
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה אתחנות טיפת חלב אשדוד7143000113860
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה אתחנות טיפת חלב אשדוד7272164800099
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה בתחנות טיפת חלב אשדוד7372164900160
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה גתחנות טיפת חלב אשדוד7443000881600
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה גתחנות טיפת חלב אשדוד7572164000277
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה דתחנות טיפת חלב אשדוד7643000174153
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה דתחנות טיפת חלב אשדוד7772164900057
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה התחנות טיפת חלב אשדוד7872180100374
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה ותחנות טיפת חלב אשדוד7943000113850
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה ותחנות טיפת חלב אשדוד8072164800107
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה זתחנות טיפת חלב אשדוד8143000142876
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה זתחנות טיפת חלב אשדוד8272171800259
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה חתחנות טיפת חלב אשדוד8343000113859



מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה חתחנות טיפת חלב אשדוד8472164800540
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה יאתחנות טיפת חלב אשדוד8543000113861
תמי ברלובי-אשדוד' תחנה יגתחנות טיפת חלב אשדוד8643000174152
מיני ברמטבחון-אשדוד' תחנה יגתחנות טיפת חלב אשדוד8772164800300
מיני ברתחנת הסגר אשדודתחנות טיפת חלב אשדוד8843000242707
תמי ברלובי-תחנת ברנע אשקלוןתחנות טיפת חלב אשקלון8943000201033
מיני ברמטבחון-ברנע אשקלון.תתחנות טיפת חלב אשקלון9072164900080
תמי בר1לובי -שמשון אשקלון.תתחנות טיפת חלב אשקלון913812043000415810
תמי בר2לובי -שמשון אשקלון.תתחנות טיפת חלב אשקלון9243000103041
מיני ברמטבח-שמשון אשקלון.תתחנות טיפת חלב אשקלון9372171500225
תמי ברלובי-נוה דקלים אשקלון.תתחנות טיפת חלב אשקלון9443000166482
מיני ברמטבחו-דקלים אשקלון.נ.תתחנות טיפת חלב אשקלון9572164900060
תמי ברלובי-תחנה א שדרותתחנות שדרות 9643000894809
מיני ברמטבחון-תחנה א שדרותתחנות שדרות 9772163501213
תמי ברלובי-שדרות' תחנה בתחנות שדרות 9843000117021
מיני ברמטבחון-שדרות' תחנה בתחנות שדרות 9972171800190

תמי ברבריאות הנפש שדרותתחנות שדרות 10043000844297
מעיינותבריאות הנפש שדרותתחנות שדרות 1014238142020102888
מיני ברגת.הנפש ק.מטבח צוות בתחנות קרית גת 72171600858=102
תמי ברהנפש קרית גת.המתנה בתחנות קרית גת 10343000407989
תמי ברקרית גת (מפעלון)הנפש.בתחנות קרית גת 10443000465811
תמי ברקרית גת (מפעלון)הנפש.בתחנות קרית גת 10543000429969
מיני ברמטבחון משרדי הנהלההנהלה1063840143000857604
מיני בראולם ישיבות הנהלההנהלה1073772343000204700
מיני ברמטבחון משאבי אנושמשאבי אנוש1081528072141500166
תמי בררשומות רפואיותרשומות רפוןאיות 1096635543000512826
מיני בריחידת המחשביחידת מחשב 1103775543000197933
תמי ברמדור גביהמדור גביה1113772643000201154
תמי ברמטבחון גזברותגזברות1126661243000765563



תמי בריביל קרן מחקרים.מטבחון מקרן מחקרים1134117272143900176
תמי ברמשרד קבלהמשרד קבלה1143760143000117742
מיני  ברמודיעיןמודיעין1153787443000299534
תמי ברפס חלוקה מטבחמטבח1163837343000834878
אלקטרה ברמנהל מטבחמטבח11738297100011170
תמי ברמטבח.שטיפת ירקות  ממטבח1186600743000391519
תמי ברס לאחיות" ביה5ביתן ס סיעוד "ביה1193781643000271030
תמי ברלאחיות"  ביהס2ביתן ס סיעוד "ביה1203781343000271043
תמי ברס לאחיות" ביה3ביתן ס סיעוד "ביה1216601043000383623
תמי ברס לאחיות פרוזדור"ביהס סיעוד "ביה1223764143000177468
תמי ברהס לאחיות" בי6ביתן ס סיעוד "ביה1231559172151900494
תמי בר2 קומה 1ביתן ס סיעוד "ביה1241552343000895244
תמי ברס לאחיות" ביה1ביתן ס סיעוד "ביה1253758243000106249
תמי ברס לאחיות"חדר מורות ביהס סיעוד "ביה1263781443000271033
תמי ברחלופי מכולה מזגניםטכנית1273758143000106471
תמי ברס לאחיות" ביה4ביתן ס סיעוד "ביה1283764443000177460
מיני ברביס לאחיות   מט מזכירותס סיעוד "ביה1293787943000299531
מיני ברס לאחיות"מרתף ביהס סיעוד "ביה1301556872144100146
תמי ברסיפריהספריה1313787743000321624
תמי ברבריאות הנפש מבנה חדשבריאות הנפש1323858272161100631
תמי ברבריאות הנפשבריאות הנפש1333796143000383452
תמי ברמרפאת שיניים סיכון גבוהשן סיכון גבוה ' מר1343811943000130392
תמי ברשיניים סיכון גבוה.יביל מ.משן סיכון גבוה ' מר1354117343000894807
תמי בראולם הרצאות הגראולם הרצאות הגר1366611743000418597
מיני בראולם הרצאות הגראולם הרצאות הגר1373794143000385328
תמי ברמערבית.עמדת שומרים כש מערבי"אחמ1383800172143900201
מיני ברמזרחית.עמדת שומרים כש מזרחי"אחמ1391583170123062
תמי ברהמתנה נפרולוגיהנפרולוגיה1403763443000895269
מיני ברמיטבח נפרולוגיהנפרולוגיה1416652743000165851



תמי ברבית חיות נפרולוגיהנפרולוגיה1426620243000712930
תמי בר 'פנימית ד- חדר צוות פנימית ד1436663472124600230
מיני ברפנימית ד-חדר רופאיםפנימית ד1443789343000331151
תמי בר'פנימית ד-מטבחון חוליםפנימית ד1453788943000327846
תמי ברבית מרקחתבית מרקחת 1463775443000239974
תמי ברמחסן תמיסות בית מרקחתבית מרקחת 1473844843000894866
תמי ברחדר רופא תורן גריאטריהגריאטריה1481584443000217419
אלקטרה ברחדר אוכל  חולים גריאטריהגריאטריה149140100011170
גריאטריה150
תמי ברחדר צוות גריאטריהגריאטריה1513770143000218133
תמי ברחדר אוכל חולים גריאטריהגריאטריה1523765243000180299
תמי ברבעיסו.רופא פסי ליד ר.חריפוי בעיסוק1533760843000157760
תמי ברריפוי בעיסוקריפוי בעיסוק1543811843000124041
תמי בר'עובדת סוציאלית מול פנימית דשרות סוציאלי1553725043000342062
מי קורבית כנסתבית כנסת156158324316400078
תמי ברשרות סוציאלישרות סוציאלי1576629743000495634
תמי ברמיטבחון חולים פסיכיטריהפסיכיאטריה1581583343000475692
תמי ברמטבחון צוותפסיכיאטריה1591456672162700288
תמי ברחדר רופאים פסיכיטריהפסיכיאטריה1606611543000415813
תמי ברחממה טיפוליתחממה טיפולית 1616600943000391520
1626630443000490651IVF  מטבחוןIVFתמי בר
1636631143000490654IVF  המתנהIVFתמי בר
תמי ברמשרדי רופאים נוירולוגיהנוירולוגיה1646639843000557414
תמי ברמכון אורולוגיאורולוגיה 1651583543000379226
תמי ברפנימית ה- חדר צוות פנימית ה1663831043000736639
תמי ברחלופי מיזוג אוירמכולת מזגנים1671560543000334566
מיני ברפנימית ה- חדר רופאים פנימית ה1686658543000762936
תמי ברמטבחון  צוות אחיות נשיםנשים1693761743000137834
תמי ברמטבחון חולים נשיםנשים1703827643000383626



תמי ברחדר אוכל חולים נשיםנשים1713832673124400039
תמי ברהמתנה נשיםנשים1723832743000805448
תמי בראולטרהסאונד נשיםנשים1736663372130100722
תמי ברנשים-מרתף משרדיםנשים1743839843000842066
תמי ברנשים.מחסן מנשימים מנשים1751448872151100679
תמי ברחדר אוכל גדול יולדותיולדות 1766604743000413898
תמי ברמטבח יולדותיולדות 1773769543000176585
תמי ברמחלקה יולדות.משרד מיולדות 1781560972155100088
תמי ברד יולדות"ממיולדות 1793815020043500262
4תמי מטבחון יולדותיולדות 1803839943000859081
תמי ברחדר אחיות יולדותיולדות 1813775043000245409
תמי בריולדות' הנקה יונקים מח.חיולדות 1823840043000866052
חדר הורים פגיהפגיה1831560672142700602
תמי ברמטבחון פגייהפגיה1843840943000856462
תמי בריולדות' יונקים מחיולדות 1853763543000161128
תמי ברמטבח חלב יולדותיולדות 1863848943000895268
מיני ברמטבח חדרי לידהחדרי לידה 1876621543000398502
תמי ברחדרי לידה- המתנה חדרי לידה 1883783443000276594
תמי ברחדרי לידהחדרי לידה 1893771943000228976
4תמי חדרי לידה- חדר קבלה חדרי לידה 1903841243000859083
אלקטרה ברמיון ישן-מחסן שתייה יעלל.ע.י19138298100011171
מיני ברמשרד מנהלת ארקדיטציהמשרד אקרידיטציה1921472774141101231
מיני ברמיון ישן-ניהול סיכוניםניהול סיכונים ישן1936620343000452561
תמי ברחדר מנוחה עובדי משקמיון ישן1943723443000301031
מעיינותהמתנה חדר מוהזמיון ישן1954213219080817
תמי ברפלסטיקה מיון ישןפלסטיקה ישן1961467572142900529
מעיינותליד מיון ישןמשרד מתנדבות יעל1972194419033505
מיני  ברמיטבחון רנטגן ישןרנטגן ישן1983794343000340491
מיני  ברהמתנה רנטגן ישןרנטגן ישן1993727021055300174



תמי בראספקה סטריליתאספקה סטרילית 2003831943000736636
תמי ברמשרד קבלהמשרד קבלה2016662043000771624
תמי ברהמתנהMRIמכון 20243000379163
מיני  ברמטבחון קצין ביטחוןט"קב2031583643000342063
תמי ברמוקד ביטחוןט"קב2041448672151100671
תמי ברצינטוריםצינטורים2053758043000103439
תמי ברמטבחון חדרי ניתוחחדרי ניתוח אשפוז יום2063724121125900015
תמי בראולם התאוששותחדרי ניתוח אשפוז יום2076630243000490560
תמי ברצנתורים/ניתוח.המתנה חחדרי ניתוח אשפוז יום2083856872152800287
תמי ברIVFמיטבחון צוות מעבדה חדרי ניתוח אשפוז יום2093795943000291111
תמי בר-1.התאוששות אנגיו קמבנה כירורגי 2106620543000447147
תמי ברמיון מהלכים-המתנה. אמבנה כירורגי 2111464372173500618
תמי ברמיון ילדים-1309צוות .חמבנה כירורגי 2121464472173500583
תמי ברמיון ילדים-1316הנקה .חמבנה כירורגי 2131464572173500639
תמי ברמשרד מיון-1114מטבחון מבנה כירורגי 2141464672173500623
תמי ברקבלה מיון-1212צוות .חמבנה כירורגי 2151464772173500628
תמי ברמיון מהלכים-1709צוות .חמבנה כירורגי 2161464872173900506
תמי ברמיון שוכבים-1803צוות .חמבנה כירורגי 2171464972173500632
תמי בר-1. ק106מטבחון מוקד מבנה כירורגי 2181465072173500576
תמי ברמיון-1637צוות אחיות .חמבנה כירורגי 2191465172173500636
תמי בר-1.המתנה מכון דימות קמבנה כירורגי 2201465272173500622
תמי בר-1.צוות מכון דימות ק.חמבנה כירורגי 2211485372173900501
תמי בר-1.הזרקות טמוגרפיהק.חמבנה כירורגי 2222138543000863877
תמי ברמיון-קפיטריה.המתנה אמבנה כירורגי 2231469843175200064
תמי ברהמתנה מיון ילדיםמבנה כירורגי 2241470172180600470
תמי ברחדר השהייה מיון ילדיםמבנה כירורגי 2251470272180600466
תמי ברמיון שוכביםמבנה כירורגי 2262142372182000419
תמי בר-1.א ק"מדמבנה כירורגי 2272144472182300183
תמי בר-1. מול המעלית ק100. ממבנה כירורגי 2281467443000771692



תמי בר-2. ק1303שרתים .ח' מטמבנה כירורגי 2291465472173500615
תמי בר-2. ק2182אשפוז יום ' מטמבנה כירורגי 2301467872173500560
תמי בר-2 ק2178מטבח דיאליזה מבנה כירורגי 2311467772176500617
תמי בר-2. ק163צוות דיאליזה .ממבנה כירורגי 2321469572181000279
תמי בר-2. ק082צוות אשפ יום .ממבנה כירורגי 2331469672181000163
תמי בר-2.מחסן חדרי ניתוח קמבנה כירורגי 2342143172182000330
תמי בר0.נמרץ נשימתי ק.טמבנה כירורגי 2352143372182000333
תמי בר0.נמרץ נשימתי ק.המתנה טמבנה כירורגי 2362143272182000328

טיפול נמרץ נשימתי 2376612343000444379
נשימתי .נ. ט168' חדר ישיבות מס

תמי בר0.ק
תמי בר0.נמרץ נשימתי ק.מטבחון טטיפול נמרץ נשימתי 2381456572162700272
תמי בר0.מכון דימות קמבנה כירורגי 2392144372182300184
תמי בר0.פרוזדור מכון דימות קמבנה כירורגי 2406611643000415812
תמי בר2. ילדים ק2113צוות .חמבנה כירורגי 2412315072184400306
תמי בר2. ילדי ק2134' מטבח משמבנה כירורגי 2422315172184400266
תמי בר2.ק. י2146אוכל .מטבח חמבנה כירורגי 2432315272184400264
תמי בר2.ק. י2156מטבח רופאים מבנה כירורגי 2442315372184400284
תמי בר2.ק. ילד2109מטבח חלבי מבנה כירורגי 2452315472184400277
תמי בר2.מטבח משחקיה ילדיםקמבנה כירורגי 246146864318530058
תמי בר2.מטבח הורים ילדים   קמבנה כירורגי 2472315572184400259
תמי בר2. ק2064יום .א.מטבח צמבנה כירורגי 2482315672118400285
תמי בר2. ק2071יום .הורים א.ממבנה כירורגי 2492315772184400258

מבנה כירורגי 2502314972184400260
 אספקה 2014' חדר צוות מס

מיני בר2.סטרילית ק
מיני  בר1.ניתוח ק.התאוששות חמבנה כירורגי 2512314572184400275
מיני  בר1.ניתוח ק.מטבח משפ חמבנה כירורגי 2522314472184400269
מיני  בר1.ניתוח ק.לובי מעלית חמבנה כירורגי 2532314272184400267
מיני  בר1.ניתוח ק.מטבח צוות חמבנה כירורגי 2542314672184400261
מיני  בר1.ילדים   ק.נ.הורים ט.ממבנה כירורגי 2552314772184400262



מיני  בר1.ילדים     ק.נ.צוות ט.חמבנה כירורגי 2562314872184400272
תמי בר3.חדר מתמחים אורטופדיה קמבנה כירורגי 2573783643000271177

מיני  בר3.מטבחון מטופלים אורטופדית קמבנה כירורגי 2581490572164800101
מעיינות3.חדר צוות אורטופדית קמבנה כירורגי 2594204319080071

מבנה כירורגי 2604204419080067
חדר טרקלין מטופלים 

מעיינות3.אורטופדית ק
מעיינות3.מטבחון הנהלה אורטופדית קמבנה כירורגי 2614204519080069
תמי ברבריכה טיפוליתמרכז שיקום 2622152072184400286
מיני בר071חדר מספר מרכז שיקום 2632152372184400280
מיני בר075חדר מספר מרכז שיקום 2642151672184400257
תמי ברלובי בריכה טיפוליתמרכז שיקום 2652152472184400283
תמי ברפינת המתנה ריפוי בעיסוקמרכז שיקום 2662152272184400256
תמי בר058אולם ריפוי בעיסוק מרכז שיקום 2672152172184400268
מיני ברפינת המתנה פיזיוטרפיהמרכז שיקום 2682152572184400279
מיני בר40' אולם פיזיוטרפיה מסמרכז שיקום 2692151972184400253
מיני ברפינת המתנה שיקום לבמרכז שיקום 2702151872184400289
מיני בראולם שיקום ריאותמרכז שיקום 2712151772184400255
תמי ברעמדת אחיות קומת אשפוזמרכז שיקום 2722151472184400254
מיני בר136' מטבחון  צוות מסמרכז שיקום 2732151372184400278
מיני בר129' חדר טיפולים מסמרכז שיקום 2742151172184400271
מיני בר140' חדר חלוקת מזון מסמרכז שיקום 2752151272184400265
מיני בר116' חדר מוגבר מסמרכז שיקום 2762151072184400274
מיני בר158' מטבחון מסמרכז שיקום 2772151572184400263
מעיינות0140חדר חלוקת מזון מרכז שיקום 2786691142020100587
תמי בראלקטרומכניקהמחלקה טכנית 2796627543000485909
מיני  ברצבעייהמחלקה טכנית 2801583943000140009
תמי ברמיזוג אוירמחלקה טכנית 2813778943000264611
תמי ברמשרדי טכניתמחלקה טכנית 2826618143000433517



תמי ברנגריה טכניתמחלקה טכנית 2833795343000383449
מיני  ברשרברביהמחלקה טכנית 2841583843000733185
מיני  ברחשמליהמחלקה טכנית 2853779243000255495
תמי ברמסגריהמחלקה טכנית 2863725943000102524
מיני  בר  מרכזיה גזים רפואיםמחלקה טכנית 2876600543000380463
תמי ברחדר וועד מינהל ומשקמנהל ומשק2883840243000845355
מיני ברמחשב.צוות אפליקציה יחיחידת מחשב 2891583772164900052
תמי בריחידת המחשב-חדר סיסטםיחידת מחשב 2903763543000167427
תמי ברהנדסה רפואיתהנדסה רפואית 2913784243000113932
תמי ברECTחדר אשפוז יום ישן2923727221055900108
תמי ברמחסן לבניםמחסן לבנים2933779243000249004
תמי ברהנדסה- משרד רויטל הנדסה 2941561172155100307
תמי בראפסנאות רפואיתאפסנאות רפואית 2953772243000121277
תמי בראפסנאות מישקיתאפסנאות משקית 296384884000228977
מיני ברמטבחון צוות אונקולוגיהאונקולוגיה2973848772142200273
מיני ברמטבחון חולים אונקולוגיהאונקולוגיה2983851872142700600
תמי ברחלופי מיזוג אוירמכולת מזגנים2993764643000172047
תמי ברתחבורהתחבורה3003733743000494836
תמי בריעוץ לקשישיעוץ לקשיש3013788542029900892
תמי ברמבנה פתולוגיהפטולוגיה 3026660643000775444
תמי ברהתפתחות היל.מטבחון ממכון התפתחות הילד3036686472162400061
תמי ברמכון התפתחות הילדמכון התפתחות הילד3046657243000726433
תמי ברמשרד מנהל משקמשק3053713743000259071
תמי ברארכיון רשומות רפואיותרשומות רפואיות 3063800243000156132
תמי ברדירת תורנות סטודנטיםדירה3073725121115900653
תמי ברמחסן חצרניםחצר3081584343000342002
תמי ברלילד.סשקד מ"מורים בי.חס שקד"בי3091457172163600453
תמי ברקרקע. לילד המתבגר ק.מיחידה למתבגר3106626143000264554
תמי ברלילד.ס שקד מ"אוכל בי.חס שקד"בי3113779643000503910



תמי ברמחלקת גינוןגינון3123767843000254986
תמי ברצילום רפואיצילום רפואי3136610643000184747
תמי ברבטיחותבטיחות 3146629143000382179
תמי ברנגריה טכניתמחלקה טכנית 3151584043000132899
מיני ברמחסן טכניתמחלקה טכנית 3163725921125300081
תמי ברחדר דוודים מחלקה טכניתמחלקה טכנית 3173788543000315390
מיני ברטל+משרדי טכנית רפימחלקה טכנית 3181559343000334744
תמי בריוני-אשפוז.משרד מנהל במחלקה טכנית 3191564243000148430
תמי ברחלופי מיזוג אוירמכולת מזגנים3203777343000251065
תמי ברחלופי מיזוג אוירמחלקה טכנית 3216661043000777721
מיני ברחלופי מיזוג אוירמחלקה טכנית 3223789243000332349
אלקטרה ברחלופי מיזוג אוירמחלקה טכנית 323255671712-200020488
מיטבמטבח- חדר אוכל מטבח324200800
מיטבמטבח- חדר אוכל מטבח325200801
פוגלנפרולוגיהנפרולוגיה32614345
פוגל מרפאות3.מלקולרית ק,ממרפאות חוץ3278016


