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 מוסדות מוכרים להתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית

 1/2022עודכן 

 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

בי"ח גהה 
היחידה לגיל הרך 

והיחידה לגיל 
 הינקות

מרכז לברה"נ 
 גהה

גב' ענת 
-פתח 102ת.ד  עמית

 תקוה
03-

9258401 

 הכרה חלקית:
 .  גן פסיכיאטרי1
. יחידה לגיל 2

 הינקות
היחידה 

להתפתחות הילד, 
 נתניה

 גב' איילת  קופ"ח כללית
-09 נתניה 21שד' בנימין  יעקב-בן

8304700 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד
היחידה 

להתפתחות הילד, 
 מודיעין

קופ"ח 
 מאוחדת

ד"ר סמדר 
 מודיעין 16לב העיר  גרטנר

71720 
08-

9737002 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

המכון 
להתפתחות הילד, 

 תה"ש

בי"ח ע"ש 
מרכז רפואי  מר כפיר נוי ספרא

 שיבא

-תל
השומר 
52621 

03-
5302539 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 גנים טיפולים .2

המכון 
להתפתחות הילד 

אם ומרפאת 
 תינוק

מרכז רפואי 
 איכילוב

גב' אורית 
 שגיא

  6ויצמן 
-03 אביב-תל בנין השיקום

5643495 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

מרפאת אם  .2
 תינוק

 פגיה .3

 
  מערך מחוזי

המכון 
להתפתחות הילד, 

 אבכפר ס

מכבי  שרותי 
 בריאות

גב' נועה 
-דוידסון
 שגיא

כפר סבא  3רפפורט 
 הירוקה

09-
7478130 

 חלקית: הכרה
מכון 

להתפתחות 
 הילד

 מכונים
 :מוצמדים

מכון להתפתחות 
 תקוה-פתחהילד 
מכון 

להתפתחות 
 נתניה הילד

המכון 
להתפתחות הילד, 

 ראשל"צ

מכבי שרותי 
 1לישנסקי  גב' ג'ודי גרא בריאות

ראשון 
לציון 
75650 

03-
9634740 

 הכרה  חלקית :
 מכון להתפתחות

 הילד
מכון ה

להתפתחות הילד, 
 חולון

מכבי שרותי 
-03 חולון 9צאלים  גב' ג'ודי גרא בריאות

5085666 

 הכרה  חלקית :
מכון להתפתחות 

 הילד
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 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

מכון ה
להתפתחות הילד, 

 מודיעין

מכבי שרותי 
-08 מודיעין 53עמק דותן  מר דב ברמי בריאות

9735666 

 הכרה חלקית
זמנית עד 
1.5.2023: 

מכון להתפתחות 
 הילד

מכון ה
להתפתחות הילד, 

 ירושלים

מכבי שרותי 
 בריאות

ד"ר גילה 
-02 ירושלים 42אגריפס  הרן

6461900 

 הכרה חלקית
זמנית עד 
31.3.2023: 

מכון להתפתחות 
 הילד

המכון 
להתפתחות הילד, 

 ברזילי

מרכז רפואי 
 ברזילי

גב' מירי 
-08 אשקלון ההסתדרות אביטל

6745210 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 ASDפרוייקט  .2

המכון 
להתפתחות הילד, 

 סורוקה
גב' אדיבה  קופ"ח כללית

 חורב
מרכז רפואי 

 שבע-באר סורוקה

08-
6400427 

08-
6400293 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 גן טיפולי .2
היחידה לגיל  .3

 הרך

המרפאה 
 להתפתחות הילד

קופ"ח כללית 
 בי"ח מאיר

 גב' עינת 
 כשדאי-הרף

טשרניחובסקי 
-09 סבא-כפר 59

7472745 

 מלאה:הכרה 
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 פגיה .2

התחנה לאבחון 
 גב' טלי זק  ושיקום הילד

הצדיק 
 2מירושלים 

 4600ת.ד. 
-08 שבע-באר

6401704/5 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 גן טיפולי .2

לטיפול  מרפאה
פסיכולוגי 
 התפתחותי

גב' נועה  
-04 חיפה 15 הפרסים  אגוז מזרחי

8633066/4 

 הכרה חלקית:
לטיפול תחנה 

פסיכולוגי 
 התפתחותי

מכון להתפתחות 
 הילד

 קופ"ח כללית
מרכז שניידר 

לרפואת 
 ילדים

דגנית בן גב' 
-פתח 8קפלן   ניסן

 תקוה
03-

9253173 

 : מלאההכרה 
מכון .1

להתפתחות 
 הילד

 .מרפאת אכילה2



 

 
 

 מועצת הפסיכולוגית
  הבריאות משרד

 66849 יפו-אביב תל, 5 מבכרך הרבי' רח
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-6474804: פקס  *5400:  טל

Council of Psychologists 
Ministry of Health  
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400 Fax: 02-6474804 

3 

 

 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

מכון להתפתחות 
 הילד, ירושלים

קופ"ח 
 מאוחדת

דורית גב' 
-02 ירושלים 13כנפי נשרים  ורדיאל

6302222 

 הכרה  חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

מכון להתפתחות 
גב' רוית  בי"ח קפלן הילד, רחובות

-08 רחובות 1ת.ד.  שליסר
9441030 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

 מערך מחוזי
המכון 

להתפתחות הילד 
 , חיפה

 מחוז צפון

מכבי שרותי 
 בריאות

הילי גב' 
 הראל הרץ 

, 10מרקוני 
-04 חיפה פוסט-צ'ק

8796920 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד
יחידות 

 :מוצמדות
יחידה 

להתפתחות הילד 
 נהריה

היחידה 
להתפתחות הילד 

 נצרת עילית
 

בי"ח  מרפאת ילדים
 לוינשטיין

 גב' מאיה 
-09 רעננה 3ת.ד  וייס-כנען

7709085 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 מחלקת ילדים .2

 שפ"ח הרצליה
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

 גב' מיכל 
-09 הרצליה 19ויצמן  קורן-דביר

9551705 
 הכרה חלקית:

 גנים ומעונות יום

 שפ"ח רחובות
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

גב' סנדרה 
 בלאט

 2ביל"ו 
 אגף החינוך

 רחובות
76100 

073-
2392850 

 הכרה חלקית:
גנים וגנים 
 6-3טיפוליים 

 שפ"ח רעננה
יחידה 

 התפתחותית
 בשפ"ח

גב' יונה 
-09 רעננה 31י.ל פרץ  גולדשמיד

7610720 
 הכרה חלקית:

 גנים ומעונות יום

 שפ"ח ת"א
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

 גב' דפנה 
 תל אביב 19נגבה  ילניק-בינדל

6742231 
03-

5456234 

 הכרה חלקית:
גנים וחינוך 

 מיוחד

 4ת.ד.  מר עדי פרי  תחנת העמקים

סוכנות 
דאר  
גלבוע 
18120 

04-
6533239 

 הכרה חלקית:
גנים, גנים 
טיפוליים 

 ומעונות יום
 מערך מחוזי

המכון 
להתפתחות הילד, 

קופ"ח 
 מאוחדת

 שרית גב' 
-09 כפר סבא 5דרך השרון  ימיני-ארביב

9538500 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד
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 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

 :מוצמדתיחידה  כפר סבא
מכון להתפתחות 
הילד מרום שיר, 

 בני ברק

 מערך מחוזי
המכון 

להתפתחות הילד, 
 ת"א

שירותי מכבי 
 בריאות

 מכבי השלום
 תל אביב 96יגאל אלון  גב' אן לוי

03-
7614060 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד
יחידות 

 :מוצמדות
יחידה 

להתפתחות הילד 
 יפו

יחידה 
להתפתחות הילד 

 בני ברק

 מערך מחוזי
מכון להתפתחות 

 הילד, טבריה
 טבריה 10מורן  מר עדי פרי קופ"ח כללית

04-
6629400 

 פקס:
04-

6629410 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד

 פגיה .2
 :מוצמדתיחידה 

מכון להתפתחות 
 הילד עפולה

המכון 
להתפתחות הילד, 

 ת"א
גב' ורד  קופ"ח כללית

-03 אביב-תל 11ירושלמי  ענתבי
5433500 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

 מערך מחוזי
המכון 

להתפתחות הילד, 
 ירושלים

גב' רחל  קופ"ח כללית
 הדני-פפר

דרך בית לחם 
-02 ירושלים 75

5413336 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד
יחידות 

 מוצמדות:
 בית שמש

מכון להתפתחות 
 הילד

 שועאפט
מכון להתפתחות 

 הילד
המכון 

להתפתחות הילד, 
מרכז רפואי  אסף 

 הרופא

מרכז רפואי 
 אסף הרופא

גב' יעל 
-וינברג

 פרנקל
 צריפין 

70300 
08-

9779944 

 הכרה מלאה:
מכון  .1

להתפתחות 
 הילד
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 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

גנים ומעונות  .2
 יום

המרכז 
להתפתחות הילד 

 ע"ש ספינגולד

מרכז רפואי 
 זיו

גב' תהל 
-04 צפת  להד-שטיין

6828043 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד
המכון 

להתפתחות הילד, 
 רחובות

קופ"ח 
-08 רחובות 182הרצל  גב' ורד גולן מאוחדת

9482888 

 :מלאההכרה 
ויחידה מכון 

 להתפחות הילד

-מרכז צמיחה
גב' איילת   וראייטי

ירושלים  17דיסקין  הס
96440 

02-
5391911 

 הכרה חלקית:
יחידה 

 להתפתחות הילד

מכון לנוירולוגיה 
 והתפתחות הילד

מרכז רפואי 
-הילל יפה
 חדרה

מר אשרף 
 חדרה 169ת.ד.  עכאוי

04-
6304463 

 פקס:
04-

6304463 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

גב' איילת   מרכז מילמן
 סופר

חטיבת כרמלי 
34 

חיפה 
32624 

04-
8231560 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

מכון להתפתחות 
 הילד, חיפה

קופ"ח 
 מאוחדת

מר אשרף 
 עכאוי

סמטת עתלית 
-04 חיפה , הדר6

8612300 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

להתפתחות מכון 
 הילד, ירושלים

קופ"ח 
 לאומית

ד"ר מרים 
-02 ירושלים 3טרומפלדור  לבב

5675104/6 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד

 מערך מחוזי
מכון להתפתחות 

 הילד, כרמים
 קופ"ח כללית

גב' ליליה 
-טאוויל
 טפלר

-03 ראשל"צ 10הסוכה 
9429220 

 :הכרה חלקית 
מכון להתפתחות 

 הילד
יחידות 

 :מוצמדות
יחידה 

להתפתחות הילד 
 מודיעין
יחידה 

להתפתחות הילד 
 אשדוד
יחידה 

להתפתחות הילד 
 רחובות
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 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

 שפ"ח נתניה
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

גב' שושי 
-09 נתניה 9אחימאיר   יעקובי

8609770/1 

הכרה חלקית 
 קבועה:

 מסגרת נוספת

 שפ"ח רמת גן
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

-03 רמת גן 193 בן גוריון מר כפיר נוי
6780388 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

טיפוח  -טף לטף
מר עומר   ופיתוח הילד

מודיעין  27אור החיים  ברק
 עילית

08-
9741163 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

עמותה לילדים 
 בסיכון

יחידת 
 רחובות

גב' דנה 
 הכרה חלקית:  רחובות 16מקס שיין  קוסטה

 מסגרת נוספת

 שפ"ח ירושלים
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

ד"ר נורית 
-02 ירושלים 19יפו  פלזנטל

6295231 
 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

 מערך מחוזי
מכון להתפתחות 

 הילד, בלומנטל
 גב' אילנה  קופ"ח כללית

-03 בני ברק 13עלי הכהן  ריבקה-וינר
5779630 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד
 יחידה מוצמדת:

יחידה 
להתפתחות הילד 

 רום

 שפ"ח כפר סבא
יחידה 

התפתחותית 
 בשפ"ח

גב' חמוטל 
-09 כפר סבא 15נחשון  יקיר

7646560 
 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

התחנה 
 -הפסיכולוגית

 גבעת חיים איחוד
 

גב' עטרה 
-אגמי

 בייסרמן
 

קיבוץ 
גבעת חיים 

איחוד 
38935 

04-
6369575 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

אשכול -אלו"ט
 גני מודיעין

גב' רונית  
 שוסל

-03 גבעתיים 1כורזין 
5718188 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

מרכז לגיל הרך 
גב' מירי   רמלה

-08 רמלה 13א.ס. לוי  אביטל
9201526 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

 מהו"ט
מרכז העשרה 

 וטיפוח לגיל הרך
ד"ר אילה  

קרית  3המכבים  פרידמן
 אתא

04-
9129876 

 הכרה חלקית:
 מסגרת נוספת

מכון להתפתחות 
 הילד

 קופ"ח כללית
 בי"ח יוספטל

גב' אילנה 
 לנדאו

סמטת עופרים 
-08 אילת 9

6334836 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד
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 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

 מערך מחוזי
מכון להתפתחות 

 הילד, חיפה
גב' ציפי  קופ"ח כללית

 חיימוביץ
שד' המגינים 

-04 חיפה 104
8568544 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד
 יחידה מוצמדת:

יחידה 
להתפתחות הילד 

 יקנעם עילית

מכון להתפתחות 
גב' מירב  קופ"ח כללית הילד, שמריהו

קרית  11זבולון  כהנא לבון
 ביאליק

04-
8789529 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד
מכון להתפתחות 

הילד, בי"ח 
 צרפתי

מר ג'ובראן  
 הוזאם

 50294ת.ד 
-04 נצרת רח' ראשי

6080769 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד
היחידה איזורית 
להתפתחות הילד 

 קרית שמונה
קרית  1יקותיאל אדם מר חן מעוז 

 שמונה
04-

6940253 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות  

 הילד

גב' שרית   שפ"ח שפיר
-08 שפיר מרכז שפירא הרץ

8600149 
 הכרה חלקית:

 נוספתמסגרת 
היחידה 

להתפתחות הילד 
 נהריה

ד"ר לי  קופ"ח כללית
-04 נהריה 2אירית  פרגמין הייט

8143810 

 הכרה חלקית:
מכון להתפתחות 

 הילד

עמותה לילדים 
 בסיכון )ע"ר( 

 יחידת גני השרון
גב' דפנה בר  

-09 כפר סבא 3הגביש  אילן תומר
7682004 

 הכרה חלקית
זמנית עד 

30.6.22: 
 מסגרת נוספת

גב' ענת   שפ"ח באר שבע
 צייטלין

שאול אביגדור 
-08 באר שבע 1

6419276 

 הכרה חלקית
זמנית עד 
31.12.22: 

 מסגרת נוספת

מכון להתפתחות 
גב' אילנה  קופ"ח כללית הילד, אורלנסקי

-03 פתח תקוה 8אורלנסקי  וינר ריבקה
9084406/7 

 הכרה חלקית
זמנית עד 
30.4.2023: 

מכון להתפתחות 
 הילד

מכון להתפתחות 
-04 חדרה 9אחד העם  נועם ספיר קופ"ח כללית הילד, חדרה

6124229 

 הכרה חלקית
זמנית עד 
30.4.2023: 

מכון להתפתחות 
 הילד
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 מיקום שם המוסד
הפסיכולוג 
האחראי על 
 ההתמחות

 סוג ההכרה טלפון עיר כתובת

פתחות להתמכון 
 אשדודהילד, 

שירותי מכבי 
-08 אשדוד 15י "רשב רביןקרינה  בריאות

8688132 

 הכרה חלקית
זמנית עד 
31.1.2024: 

מכון להתפתחות 
 הילד

 
 


