
 שם התחנה מיקום התחנה טלפון

  מרכז

 מ"מלר בית החולים איכילוב 03 - 6973716

 מדיטסט רמת גן) בית אורנים( 4בצלאל  03 - 7521129/4

 מדיטון תל אביב 217מלון הילטון הירקון  03 - 5202121

 מדיטון חולון 25קוגל ' שד 03 - 6019669

 מאוחדת ספורט 3שער  -אצטדיון רמת גן  03 - 5705999

 מדקס מלון דניאל הרצליה 09   9510070

 צריפין -ח אסף הרופא "בי בית החולים  ת "מב 08 - 9779540

 מלון מרקיורי 052 - 546950

 ים-בת 99שדרות בן גוריון 

 לב בריא

 א"קרדיוסטייל ת בית כלל תל אביב, 5דרויאנוב  03 - 5407060

1-700 -70-10-60 

  

רחובות בכניסה   1ף המנו' רח

 הצפונית ליד תחנת כיבוי אש

 ספורטסט רחובות

  

1-700 -70-10-60 

  

 ,חולון 36אחד במאי ' רח

  במתחם מועדון ספורט חולון

 ספורטסט חולון

   

  

1-700 -70-10-60 

  

בתוך .(הרצליה פיתוח- מלון השרון

 )המרכז הישראלי לרפואת ספורט

 ספורטסט הרצליה

   

  

סט מכון בדיקות ספורט חולון  

 לספורטאים

056-594433 

052-594433 

 5ש טרומפלדור "רמה

 ר רוברט כהן"ד

 ח לאומית"קופ

 שיבא בדיקות תקופתיות ג"ר 03-5302741

 מרכז לרפואת ספורט מכון וינגייט 09 - 8639420

  צפון

המרכז להערכה רפואית  "נעורים"המכללה לקצינים  09 - 8661045

 "נעורים"ותפקודית 

 ם"בית החולים רמב 04   8542688

 בנין האבן

 המכון לבדיקות תקופתיות

 מלון מרידיאן 04   8550298

 חיפה 10דוד אלעזר 

 מדיטון



 
 שירותי בריאות כללית 04 - 8568286

 שדרות רוטשילד חיפה

 מרפאת לוין

 מרכז רפואי הגליל נין'סח, מרכז רפואי הגליל 04 - 6746371

9924064   04 

058-219933 

 מכון לב הגליל 5נהריה לוחמי הגיטאות  

 בית חולים בני ציון חיפה 47גולומב  04   8359702

 2618. ד.ת 34בית עטרת יהשוע  06   6421036

 עפולה

 פנינת שיקום

 2000מדיקל העמק יקנעם  יקנעם 1התמר ' קניון הדרכים רח 04   9894912

חינוך תירות אוהלו מכללה ל 222ד .קצרין ת 04-6825000

 וספורט

04-8529595 

  

 1987מכון ישי לבריאות הלב  א בית גלים/145חיפה דרך יפו 

 מ"בע

04-6231212 

  

 1987מכון ישי לבריאות הלב  הדקלים' פרדס חנה שד

 מ"בע

  ירושלים

04-6820824 

  

 1987מכון ישי לבריאות הלב  72ירושלים ' צפת רח

 מ"בע

ם שירות רפואי מתקדם .ר.ש איםחיפה מגדל הנבי 04-8660565

 מ"בע

שמר שרותי מבדקים  47חיפה גולומב  04-8380528

 מ"רפואיים בע

 מלון הילטון 02 - 6241616

 ירושלים 7המלך דוד 

 מדיטון

 "הסורק"מרכז רפואי  גבעת סביון בית שמש, מרכז מסחרי 02   9915098

 בית חולים שערי צדק בית וגן ירושלים 02   6555931

 "שורש"  מכון מבר  ירושלים 42אגריפס  02 - 6259095

  דרום

 מדיטון מגדל הקניון, קניון הנגב 08   6284747

 סורוקה מכון לבדיקות תקופתיות  מ "מר 08   6403587

 "נגב-מד" ש"ב' כניסה א', קומה ב, 3יחיל ' רח 08 - 6238720


