מוסדות מוכרים להתמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית
עודכן 1/2021
שם המוסד

שם הפסיכולוג
האחראי על
ההתמחות

כתובת

עיר

טלפון

מכון אדם מילא

גב' ספי רנן-
עובדיה

תבואות הארץ 3

תל-אביב

03-6450000
*2035

מכון אדם מילא

גב' ספי רנן-
עובדיה

שטראוס 24

ירושלים

02-6244344

ייעוץ והכוון לימודי
תעסוקתי -אונ' חיפה

ד"ר ג'נט ספז

אוניברסיטת חיפה,
הר הכרמל

חיפה 31905

04-8249508

ענף 2

מכללת גל (ע"ר)

גב' מיכל פוני

אחוזה 278

רעננה 43100

09-7705720

ענף 2

חברת "טופ-שיא"

גב' דרורה רטנר

ריב"ל 18

תל אביב 67778

03-6872835

המרכז למדעי
ההתנהגות ,צה"ל

ד"ר ג'ודי
גולדנברג

ת.ד1172 .

צה"ל

03-7379170

פילת מקבוצת היי
קפיטל בע"מ

ד"ר אבי רימר

הברזל 9

תל אביב 69710

03-7679222

ענף 1
ענף 2
ענף 1
ענף 2
ענף 4
ענף 1
ענף 2

מכון קינן-שפי בע"מ

גב' נירה כץ

האומנים 7

תל-אביב 67897

03-5630500

ענף 1
ענף 2

המרכז לייעוץ לימודי
אוניברסיטת תל-אביב

גב' רחל אורגד

ת.ד39040 .

תל אביב 61390

03-6409692

ענף 2

אורלי צדוק יעוץ ותכנון
קריירה

גב' אורלי צדוק

בר לב 2

הוד השרון

09-7438808

ענף 2

סי.אי.או אסטרטגיה
בע"מ

ד"ר חיים אמסל

מנחם פלאוט ,פארק
המדע מס' 10

רחובות 76706

08-9316024

ענף 4

מיכל פלג

גב' מיכל פלג

פרי מגדים 32

מבשרת ציון
90805

02-5344179

ענף 2
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סוג ההכרה
זמנית עד
31.12.2022
ענף 1
ענף 2
זמנית עד
31.12.2022
ענף 1
ענף 2
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מחלקת מדעי ההתנהגות
– משטרת ישראל

שם הפסיכולוג
האחראי על
ההתמחות
גב' ליאורה
גרוסמן

רזיאל 9

ב.י.פ ישומים

מר יצחק הד

בן-גוריון ( 11מגדלי
ויטה)

בני-ברק 51260

לכל אדם יש שביל

ד"ר אורניה ינאי

המנהרה 14

הרצליה

09-9587802

כוונים נוספים בע"מ

גב' חנה קרני

קבוץ צרעה

ד.נ .שמשון
99803

02-9908662

ענף 1
ענף 2

מכון מדיטון אדם

ד"ר אורניה ינאי

החשמל 18

תל אביב

03-5207676

ענף 1

בגישה שונה

גב' זהבית די-נור
צימר

סוקולוב 40

רמת השרון

03-5491133

ענף 1
ענף 2

מכון עתיד
אוניברסיטת אריאל
מרכז לייעוץ ללימודים
ולפיתוח קריירה
אוניברסיטת בר אילן

גב' רבקה בר

קריית המדע

אריאל

03-9066318

ענף 2

רמת גן

03-5317024

מכון טמיר

גב' מיה וינטר
פריד

יגאל אלון  157ב'

תל אביב

03-6031552

מגדל אור
יעדים לצפון

גב' דפנה
חיימוביץ'-ורסנו

אברהם דנינו 4

חיפה

077-7721322

ג'וינט ישראל – תבת
(אמצע הדרך)

גב' אורלי צדוק

בלפור 14

תל אביב

02-6557994

ענף 2

ג'וינט ישראל – תבת
(חנוך)

גב' אורלי צדוק

כנפי נשרים 15

ירושלים

02-6557994

ענף 2

שם המוסד

כתובת

עיר

טלפון

סוג ההכרה

בת ים

03-5555412/6

ענף 1

03-5783030

ענף 1
ענף 2

מר שמואל בלאו

זמנית עד
31.12.19
ענף 2
זמנית עד
28.2.19
ענף 2
חלקית (ניתן
להשלים עד 3
שנות
התמחות)

זמנית עד
31.1.2021
077-8013000
ירושלים
הרטום 7
גב' מיכל פלג
ידידות טורונטו
ענף 2
זמנית עד
30.4.2021
08-9775714
רמלה
נציבות בתי סוהר
גב' מיכל שנהב
שב"ס
ענף 1
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