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 (רשימה הכוללת השלמות)רשימת קוד בית חולים  – יום 32אשפוז עד : דוןהנ

 
 .בנדון 2.8.2242מתאריך  249' בהמשך לאגרת מס

 .בהם יהיה זכאי מי שאושפז לקבל המשך שירותי סיעוד יםבתי חולים כללישל  ה מורחבתלהלן רשימ
 .ו הזקן אושפזאת קוד בית החולים ב( 252-262: בעמודות)יש חובה לציין בחשבונית 

 
אם בעתיד  "ארגון מבוטח' מס: "מופיע בטבלה שלהלן בטור קוד בית החולים בו אושפז הזקן

 .יישלח אליכם עדכון על כך –יתווספו בתי חולים לרשימה זו 
 

  יום 32דיווח בחשבונית על מתן שירותים באשפוז עד 
. יום 41ד בתקופת אשפוז עד כלו לדווח בחשבונית על מתן שירותי סיעותו 2.31.0131 -החל מה

 .249-ו 241  ,' א242, 242בהמשך לאגרות 
 

 כתובת ישוב שם מוסד
ארגון ' מס

 במבוטח

 500800396 45קרן קיימת  בת ים                אברבנאל

 560000945 הר הצופים          ירושלים              אוגוסטה ויקטוריה

 660895400           9422ד "ת     חיפה             איטלקי בית חולים

 580235083      6ויצמן   יפו        -תל אביב  בית חולים,איכילוב

 580075166 הר הזיתים    ,ח"בי ירושלים              אל מאקסיד

 511424715            42 יאיר כץ חיפה                 בלומנטל,אלישע

 511974743      44 מגדל שבע, רגר       באר שבע        אסותא באר שבע

 557895257 קניון לב המפרץ     חיפה                 אסותא חיפה

 511397101              41 לזרוב ראשון לציון          אסותא ראשון לציון

 511043457           42 קורדובה  יפו        -תל אביב  בית חולים,אסותא

 500800115              8ד "ת צפת                  זיו ש"ח צפת ע"בי

 580142532            426 המגינים חיפה                 בית חולים האיטלקי

 500104559           24ד   "ת נהרייה               בית חולים נהרייה

 500800479 בית חולים          פתח תקווה            בלינסון

 580012607             17 גולומב חיפה                 בני ציון  רוטשילד

 580485506 שטראוס             ירושלים              בקור חולים

 500104807 ההסתדרות           אשקלון               ברזילי

 500800503             72ד "ת פתח תקווה            בית חולים ,גהה

 520008095 ירושלים            ירושלים              הדסה הר הצופים

 520008095 עין כרם            ירושלים              הדסה עין כרם
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 כתובת ישוב שם מוסד
ארגון ' מס

 במבוטח

 500800453 אחוזה      , 7מיכל  חיפה                 בית חולים, הכרמל

 500800222 469. ד.כביש החוף ת           חדרה       הלל יפה

 589906114            1 ירושלים עפולה                 המרכזי בעמק

 500800081              8ד "ת נצרת                 המשפחה הקדושה

 500800149             44ד "ת נצרת                 הסקוטי בית חולים

 513609867               45 חורב חיפה                 הרצליה מדיקל סנטר

 660998543     7 קקל, אתר גולדה פתח תקווה             השרון

 500800305 הלוחמים תל גיבורים חולון                וולפסון

 660000472           46 דיזראלי  ירושלים              טלביה

 500800495 ח יוספטל       "בי אילת                 ל אילתיוספט

 660000233 כפר שאול           ירושלים              כפר שאול

 580082014 קרית צאנז          נתניה                לניאדו

 520039025            67 העצמאות בת ים              סינופסיס. ב.ר.מ

 500800438             88ד "ת כפר סבא              יםמאיר בית חול

 660000043 אשרת       . נ.ד עכו                  הנפש' מזרע מרכז לברי

 510928252                47 שרת בני ברק              מעייני הישועה

 513609867           7רמות ים  הרצלייה              מרכז רפואי הרצליה

 511330763           42יאיר כץ  חיפה                 מרכז רפואי חורב

 520037110 בת גלים            חיפה                 מרכז רפואי רמבם

 580058170 בית חולים          ירושלים              משגב לדך

 500100904 בן צבי        ' שד נהרייה               הריהנ

 500800446 ח סורוקה       "בי באר שבע              סורוקה

 580040368 4יר אדין 'מוג ירושלים והן'סנט ג

 500800073             42נששבי  ירושלים              וזף'סנט ג

 500800099 פאולוס השישי       נצרת                 סנט וינסנט

 510838071             48ריינס  יפו        -תל אביב  סניטס

 500800123 בית חולים          טבריה                פוריה

 500800487 רחובות             רחובות               בית חולים, קפלן

 511023244             91ד "ת הוד השרון            שלוותה בית חולים

 500800412             2. ד.ת באר יעקב             שמואל הרופא

 520037086 תל השומר           רמת גן               בית חולים -תל השומר 

 
 

 ,ב ב ר כ ה

 
 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד
 

 המוסד לביטוח לאומי, ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק
 שירותי בריאות כללית ,ראש אגף סיעוד בקהילה –כלנית קיי ' גב            
 משרד הרווחה , מנהלת השירות לזקן –מרים בר גיורא ' גב            
 משרד הרווחה, מפקח ארצי בקהילה –מר שאול צור             
 המוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד –בושם -רבקה רוזנברג' גב            
 חברי ועדות מקומיות            


