תחנות לרפואת ספורט
תאר סיום
שם
רישיון
 01/06/2015תחנה לרפואת ספורט,מלת"ם-מרכז רפואי רמב"ם
 01/12/2015מכון מ.ב.ת-מרכז רפואי אסף הרופא
 01/12/2012מכון הלר למחקר רפואי
 01/06/2014שיבא ,בדיקות תקופתיות
 01/02/2014המרכז להערכה תפקודית של משטרת ישראל-
 01/02/2014ראשל
המרכז"צלהערכה רפואית תפקודית של משטרת ישראל-
ירושלים
לרפואת ספורט מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון
 01/06/2015תחנה
 01/04/2015זיו ספורט
 01/11/2015תחנה לרפואת ספורט במלר"מ בי"ח איכילוב
 01/02/2015מכון הלב-בי"ח בני ציון
 01/09/2015תחנה לרפואת ספורט -שר"מ בי"ח סורוקה
 01/08/2014תחנה לרפואת ספורט  -מכון ריאות מ"ר קפלן
 01/01/2013תחנה לרפואת ספורט בי"ח יוספטל  -אילת
 01/10/2015תחנה לרפואת ספורט-בי"ח הדסה הר הצופים
 01/05/2015הדסה אופטימל
 01/08/2015מכון שיקום הלב-בית חולים שערי צדק
 01/03/2014המרכז לרפואת ספורט  -בי"ח מאיר ע"ש ספיר
 01/02/2015אילן" מרכז ספורט לנכים"
 01/10/2015מדיטון ,רשת מרכזים רפואיים ,ת"א
 01/06/2014מדיטון ,רשת מרכזים רפואיים-ירושלים
 01/12/2014מדיטון ,רשת מרכזים רפואיים-באר-שבע
 01/12/2013מכון  1מכון פיזיקלי  -כפר סבא
 01/12/2014מדיטסט בדיקות ( )2007בע"מ
 01/12/2015שירותי ספורט ורפואה ,הדר יוסף
 01/12/2014מכון וינגייט-המרכז לרפואת ספורט ולמחקר
 01/04/2015מדיטון ,רשת מרכזים רפואיים ,חיפה
 01/01/2013מדיספורט מכונים רפואיים בע"מ
 01/06/2014מכון לב הגליל לרפואה בע"מ
 01/08/2015מרכז רפואי הגליל סח'נין
 01/06/2013מדיקל העמק יקנעם השקעות בע"מ
 01/12/2013מרכז לרפואת ספורט-מועדון כדורגל "מכבי חיפה"
 01/11/2014מור המכון למידע רפואי בע"מ
 01/02/2016מדיקס-אורתופדיה מתקדמת ,רפואת ספורט
ופיזיותרפיה לבדיקות רפואיות-קלנסוואה
 01/06/2015אדם ספורט
 01/04/2014קפוסטא
 01/02/2013תורמד בע"מ  -חיפה
 01/05/2014קפוסטא רחובות
 01/03/2014מכון  - 1חולון
 01/09/2013אמיר ספורט  -ד"ר סברי
 01/08/2015שרותי ספורט ורפואה  -ירושלים
 01/12/2013אמיר ספורט  -ד"ר מחמיד עבד אלטיף
 01/12/2013תחנה לרפואת ספורט גליל סעד
 01/08/2014המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
 01/10/2014בית הלוחם
 01/06/2015מעגל הבריאות  -אשקלון
 01/11/2014מרכז רפואי אלמג'ד
 01/03/2015מרפאת ספורט קרדיו
 01/02/2015מכון השלום לרפואת ספורט
 01/01/2015לייף טסט  2010בע"מ
 01/01/2016מרום  -שירותי בריאות בע"מ  -עפולה
 01/03/2015מרום  -שרותי בריאות בע"מ  -קרית ביאליק
 01/09/2014ד"ר גזמאווי זוהדי

ישוב
חיפה
באר יעקב
רמת גן
רמת גן
ראשון לציון
ירושלים
אשקלון
צפת
תל אביב-יפו
חיפה
באר שבע
רחובות
אילת
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר סבא
רמת גן
תל אביב-יפו
ירושלים
באר שבע
כפר סבא
גבעתים
תל אביב-יפו
נתניה
חיפה
אשדוד
נהריה
סחנין
יקנעם עלית
חיפה
בני ברק
תל אביב-יפו
קלנסוה
אשדוד
חיפה
רחובות
חולון
באקה אל גרביה
ירושלים
אם אל פחם
עראבה
נתניה
תל אביב-יפו
אשקלון
שפרעם
קרית מוצקין
כפר קאסם
אביחיל
עפולה
קרית ביאליק
עארה

כתובת
רח' העליה  8,בת גלים ת.ד 9602
צריפין
תל-השומר
תל-השומר
זבוטינסקי 106
זאב בכר 8
רח' ההסתדרות  2,אשקלון
דרך הרמב"ם ת.ד 1008, .צפת
רח' ויצמן 6
רח' גולומב 47
שד' בן גוריון ,ת.ד151, .באר שבע
צומת בילו ,ת.ד1 .
דרך יותם ת.ד600 .
הר הצופים ,ת.ד53042 .
צרציל  1,הר הצופים
רח' שמואל בית ת.ד3235 .
רח' זבוטינסקי 45
רוקח  123,מועדון "ספיבק"
הירקון 217
מלון מצודת דוד ירושלים ,המלך דוד 7
קניון הנגב ,מגדל הקניון ת.ד 96
ת.ד 549
כורזין 1,פינת אלוף שדה
איצטדיון האתלטיקה  -שיטרית  10ת"א
מכון וינגייט
דוד אלעזר  10,מלון מרידיאן
הראשונים 7
לוחמי הגטאות 5
ת.ד 1077
התמר  1,ת.ד 502 .קניון דרכים ,קומה ב
צביה ויצחק 1
ז'בוטינסקי  7,ת.ד938 .
שטרית 6
קלנסווה המשולש ,כביש ראשי 694
שד' מנחם בגין ,מרכז כלנית
בית "אמות" ,דרך יפו 157
הנביאים 8
אחד במאי 36
באקה אל גרביה
האוניברסיטה העברית ,קמפוס גבעת רם
ת.ד( 412 .ליד העיריה)
כפר עראבה ,ת.ד234 .
מכון וינגייט
שמואל ברקאי 49
ביאליק 3/2
שכונת עין עאפייה
דרך עכו  7000,מרכז נעמן
אלשוהדא  26,ת.ד1516 .
בית גדי ,חיים לבנון  1,נווה איתמר
רח' יהושע חנקין  34,בית עטרת ,ת.ד.2824
שדרות בן גוריון 63
כפר אערה ,ת.ד786 .

טלפון
04-8542688
08-9779981
03-5303565
03-5302361
03-9609532
02-5669932
08-6745600
04-6828844
03-6973716
04-8359666
08-6403199
050-9969897
08-6358011
02-58442111
02-5325590
02-6555913
09-9472559
03-5754444
03-5202121
02-6241616
08-6284747
09-7675829
03-7325151
03-6497522
09-8639400
04-8550298
08-8530041
04-9924064
04-6740576
04-984912
04-8500777
03-5772642
03-6482333
052-6736142
0523-525861
04-8552239
0523-525861
577977663
04-6283237
03-6497522
04-6315374
04-6747540
09-8639232
03-6024123
0507-313875
04-6664600
04-8740677
050-4057150
09-8848444
04-9020900
04-9020900
04-6352318

01/04/2014
01/04/2014
01/10/2013
01/05/2014
01/07/2015
01/01/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/03/2014
01/01/2014
01/01/2014

רזי בריאות
יאיר להב המרכז הבינתחומי לתזונה ופעילות גופנית
פורלייף לב בריא
מרכז אזאר  -נצרת
מדיטסט בדיקות  2007בע"מ  -גבעת וושינגטון
אדם ספורט לבדיקות רפואיות  -נצרת
קרדיו סנטר שרותי רפואה בע"מ
שמר  -שרותי מבדקים רפואיים בע"מ
ש.ר.פ אילת בע"מ
רזי בריאות
המרכז לרפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת

אשדות יעקב מאוח "בית אייל" קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
הברזל  34,רמת החייל
תל אביב-יפו
בן גוריון  2,מתחם לב העיר
הרצליה
ת.ד20036 .
נצרת
מכללת גבעת וושינגטון ד.נ .אבטח
בית רבן
דרך שפרעם
נצרת
לב העיר 14
מודעין
וינגייט 2
חיפה
דרך הערבה  6,מרכז שלום
אילת
"אלתרמנס"-צומת כח גליל עליון
רמות נפתלי
איצטדיון ר"ג ,שער 3
רמת גן

04-6757767
03-5404740
077-3508500
077-7500369
03-7325151
052-6736142
054-4650328
04-8380528
08-633226
0506-284476
03-5705999

