
E-MAILטלפוןכתובת שם המוסד 
04-8887060studysimplex@gamil.com חיפה6דרך הים סימפלקס

08-6332606info@psycho.co.ilאילת, 4560. ד.ת: כתובת למשלוח. אילת, 3החרש מ"לוגיקה מערכות למידה בע

052-5539390yaniv@yanivtalmor.co.il חיפה 251שדרות ההסתדרות  (פסיכומטרי)מ "בית הספר של יניב טלמור בע

549981073dvirdoani@gmail.com קרית ביאליק3ניר עם מטס פסיכומטרי- דביר דואני 

03-6025852royi@rkariv.co.ilא"ת, 119דבורה הנביאה מ"המרכז להוראה פרטית בע- רועי קריב

403-5377361info@machon-noam.co.il בני ברק מגדל בסר 7מצדה מ"מכון נועם בע

46292818bennyam@012.net.il זכרון יעקב27הרצל רז אתגרים חינוכיים

077-3330740niv.psy@gmail.com חיפה 37טשרניחובסקי מ "ניב רווח פסיכומטרי בע

1800650700ok@iok.co.il אשקלון12מכללת אשקלון יצחק בן צבי אוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.ilחיפה, קרית הטכניוןאוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.ilרמת גן, אוניברסיטת בר אילןאוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.il מעלות444לוי אשכול אוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.ilעכו, 9רחוב הרצוג אוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.ilתל אביב, 30רחוב חיים לבנון אוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.il חיפה20פרץ . ל.רחוב יאוקיי קורסים

1800650700ok@iok.co.il אשדוד4רחוב הציונות אוקיי קורסים

03-7174403sima@yoram.co.il  תל אביב 166אבן גבירול מ "יורם לימודים בע

GMAX  052-2926228 תל אביב32בן יהודהINFO@GMAXONLINE.COM

03-6061351/2Keren_hayalim@geva.co.ilאביב- תל106בוטינסקי 'זמ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187803Keren_hayalim@geva.co.ilאביב- תל7קהילת סלוניקי מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187877Keren_hayalim@geva.co.il הרצליה71הנדיב מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187850Keren_hayalim@geva.co.il ראשון לציון16בוטינסקי 'זמ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187887Keren_hayalim@geva.co.il רחובות2מאיר ויסגל מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187811Keren_hayalim@geva.co.ilסבא- כפר3נתיב האבות מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187811Keren_hayalim@geva.co.il אשקלון8רח בן צבי מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187822Keren_hayalim@geva.co.il קרית ביאליק194דרך עכו מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187830Keren_hayalim@geva.co.il חיפה12ורדיה מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187808Keren_hayalim@geva.co.il פתח תקווה3שפיגל מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187818Keren_hayalim@geva.co.ilאלי כהן בקניון הנגב' רחמ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187890Keren_hayalim@geva.co.ilרעות-מכבים-עומרים מודיעין' שדמ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187844Keren_hayalim@geva.co.il עפולה2הרב נחום לוין מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187833Keren_hayalim@geva.co.ilירושלים, 4אברהם גרנות מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187840Keren_hayalim@geva.co.il אשדוד4הבנאים מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187877Keren_hayalim@geva.co.il נתניה2גיבורי ישראל מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187822Keren_hayalim@geva.co.il כרמיאל71הפסגה מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

הכנה  למבחנים פסיכומטריים



03-7187822Keren_hayalim@geva.co.il תל אביב94יגאל אלון מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187808Keren_hayalim@geva.co.il גני תקווה33הגליל מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187877Keren_hayalim@geva.co.ilחדרה, קניון שערי חדרה, 1ארבע האגודות מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

03-7187877Keren_hayalim@geva.co.il נהריה1שטיינמץ מ"בית הספר לבגרות של יואל גבע בע

info@800.org.il 03-7160796 תל אביב53ויצמן 800מ "בית ספר לפסיכומטרי בע

info@800.org.il 03-7160796מרכז שרונה כפר סבא , מכללת השרון800מ "בית ספר לפסיכומטרי בע

(קניון)800מ "בית ספר לפסיכומטרי בע קרית אונו   03-7160796 info@800.org.il

info@800.org.il 03-7160796 תל אביב53ויצמן 800מ "בית ספר לפסיכומטרי בע

3081148555666ibdaatamra@gmail.comטמרה רח ראשי מכללת אבדאע

03-7711166haim.student@gmail.com ראשון לציון5דוד סחרוב המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com תל אביב4שפריצק , 123יגאל אלון המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com ירושלים5רבי עקיבא המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com נתניה18הרב קוק , 4יהושע שטמפפר המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com חיפה68ההסתדרות המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-6243107info@yedaplus.co.ilרמת גן, 5בוטינסקי 'זאב זמ"יוניפרפ ישראל בע

429020309-8639224wincol.ac.ilמכון וינגייט נתניה המכללה האקדמית בוינגייט

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilקרית ביאליק, 6דרך עכו אנקורי צפון

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilחיפה, 109שד הנשיא אנקורי חיפה

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilרעננה, 148אחוזה אנקורי רעננה

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilפתח תקוה, 9אלעזר פרידמן אנקורי פתח תקוה

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilתל אביב, 3סירקין אנקורי תל אביב

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilצ"ראשל, 21א "פיקצ"אנקורי ראשל

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilירושלים, 1הרברט סמואל אנקורי ירושלים

03-6800107tamir_k@ankori.co.ilאשדוד, 1הרצל אנקורי אשדוד

03-6800107tamir_k@ankori.co.il(מכללת אתגר)באר שבע  , 7המשחררים אנקורי באר שבע

1700707007office@ezway.co.il תל אביב108יגאל אלון מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.ilקרית מוצקין, 165דרך עכו  מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il נתניה4שטמפפר מ" איזי ווי בע

61700707007office@ezway.co.ilלבזובסקי מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il אריאל 65רמת הגולן מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il בני ברק2יהושוע בן נון מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il בת ים 7רהב מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il כפר סבא13המייסדים מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il  באר שבע89החלוץ מ" איזי ווי בע

52900021700707007office@ezway.co.il, רמת גןמ" איזי ווי בע

32000031700707007office@ezway.co.il, חיפהמ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il מגדל העמק23רח עצמון מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.ilרמת השרון, 6במעלה מ" איזי ווי בע

91905011700707007office@ezway.co.ilהר הצופים ירושלים מ" איזי ווי בע



1700707007office@ezway.co.ilהרצליה, 3זבוטיניסקי מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il רמת השרון12העבודה ' רחמ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il הרצליה5סוקולב מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il נצרת עילית 10 סמטת גולן מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.ilאור עקיבא, 820עליזה יאנסן מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il רחובות 108הרצל מ" איזי ווי בע

34988381700707007office@ezway.co.il, חיפה, 199שדרות אבא חושי מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il רחובות 108הרצל מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il  באר שבע89החלוץ מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il ירושלים5בר יוחאי מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.il רמת השרון12העבודה מ" איזי ווי בע

1700707007office@ezway.co.ilבאר שבע, 1גוריון -בן' שדמ" איזי ווי בע

077-7004000kabel700@gmail.com תל אביב3 קומה 7דרך השלום מור קורן

077-5264000info@znk.co.il תל אביב3סמינר הקיבוצים קמפוס אומנויות שושנה פרסיץ מ"בתי ספר בע- זינוק

077-5264000info@znk.co.il ראשון לציון9עדן ' ס לעיצוב אופנה רח"ביהמ"בתי ספר בע- זינוק

077-5264000info@znk.co.il ירושליים47החלוץ ' ויצו ירושליים רחמ"בתי ספר בע- זינוק

077-5264000info@znk.co.il חיפה72ההסתדרות ' שד' אורין שפלטר רחמ"בתי ספר בע- זינוק

077-5264000info@znk.co.il פתח תקוה 52זכרון יעקב ' תיכון אחד העם רחמ"בתי ספר בע- זינוק

077-5264000info@znk.co.il באר שבע71המכללה הטכנולוגית  באזל מ"בתי ספר בע- זינוק

077-5264000info@znk.co.il תל אביב30חיים לבנון ' רח- א "אוניברסיטת תמ"בתי ספר בע- זינוק

03-7711166haim.student@gmail.com ראשון לציון5דוד סחרוב המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com תל אביב4שפריצק , 123יגאל אלון המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com ירושלים5רבי עקיבא המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com נתניה18הרב קוק , 4יהושע שטמפפר המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com חיפה68ההסתדרות המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

03-7711166haim.student@gmail.com הוד השרון20השומר המרכז ללימודי פסיכומטרי- סטודנט 

054-7232095evaab@iconelimudim.comס להנדסאים תל אביב" מכינה בביה30חיים לבנון ' רחמ"היכון לימודים בע

054-7232095evaab@iconelimudim.comמכינה אוניברסיטה העברית הר הצופים ירושליםמ"היכון לימודים בע

054-7232095evaab@iconelimudim.com תל אביב116מנחם בגין מ"היכון לימודים בע

054-7232095evaab@iconelimudim.com ירושלים2בן יהודה מ"היכון לימודים בע

08-6271707reception@high-q.co.ilבאר שבע, קניון הנגב' רחמ"היי קיו בע

303-6964607reception@high-q.co.ilדיזינגוף סנטר קומה מ"היי קיו בע

08-9466262reception@high-q.co.ilרחובות'  קומה ד7אחד העם מ"היי קיו בע

03-9698936reception@high-q.co.ilראשון לציון' קניון רוטשילד קומה גמ"היי קיו בע

04-8779178reception@high-q.co.il 44ח "קריון הפלממ"היי קיו בע

03-9303444reception@high-q.co.ilהרצל פתח תקווהמ"היי קיו בע

04-6528908reception@high-q.co.il  1/2עפולה הרב לוין מ"היי קיו בע

09-8625583reception@high-q.co.ilנתניה מרכז צעירים שטמפפרמ"היי קיו בע

08-9267085reception@high-q.co.ilמודיעין מכבים רעות חטיבת גולנימ"היי קיו בע



04-9582333reception@high-q.co.ilמורד הגיא  כרמיאלמ"היי קיו בע

09-7431742reception@high-q.co.ilמרכז שרונה כפר סבאמ"היי קיו בע

02-6235324reception@high-q.co.il יפו ירושליםמ"היי קיו בע

04-8103338reception@high-q.co.ilשד הנשיא חיפהמ"היי קיו בע

08-6274535reception@high-q.co.il קניון עזריאלי באר שבעמ"היי קיו בע

08-6723690reception@high-q.co.ilאשקלון' קניון חוצות קומה במ"היי קיו בע

08-8653430reception@high-q.co.ilקניון לב אשדודמ"היי קיו בע

052-6346970ckl@kidum.comגת.  ק1מבוא ישעיהו קידום קרית גת

052-6346970ckl@kidum.comש" ב2קניון הנגב קומה  קידום באר שבע

052-6346970ckl@kidum.com פרדס חנה36דרך הנדיב קידום פרדס חנה

052-6346970ckl@kidum.com ראשון לציון49רוטשילד קידום ראשון לציון

052-6346970ckl@kidum.com תל אביב3מרכז עזריאלי קידום תל אביב

052-6346970ckl@kidum.comקניון עזריאלי-  מודיעין2לב העיר קידום מודיעין

052-6346970ckl@kidum.com נתיבות6ירושלים קידום נתיבות

052-6346970ckl@kidum.com ירושלים224יפו קידום  ירושלים

052-6346970ckl@kidum.com מעלה אדומים1דרך מדבר יהודה קידום מעלה אדומים

052-6346970ckl@kidum.comביאליק.  ק7 המייסדים 2מגדלי קריון קידום קריון

052-6346970ckl@kidum.com מרכז צעירים כרמיאל7האילנות קידום כרמיאל

052-6346970ckl@kidum.comשמונה.  ק8רזיאל שמונה. קידום ק

052-6346970ckl@kidum.comמכינה קדם אקדמית הר הצופיםקידום ירושלים הר הצופים

052-6346970ckl@kidum.com יד בנימין27הראל - נחל שורקקידום יד בנימין

052-6346970ckl@kidum.comס נריה שדות נגב"ביקידום שדות נגב

052-6346970ckl@kidum.com כפר סבא5גלר קידום כפר סבא 

052-6346970ckl@kidum.com הרצליה71הנדיב קידום הרצליה

052-6346970ckl@kidum.comרהב בת יםקידום בת ים

052-6346970ckl@kidum.com נתניה9שטמפפר קידום נתניה

052-6346970ckl@kidum.com עפולה14קדרון קידום עפולה

052-6346970ckl@kidum.com חדרה1ארבע האגודות קידום חדרה

25206052-6346970ckl@kidum.comגליל מערבי . נ.מתנס קהילתי מטה אשר דקידום מטה אשר

052-6346970ckl@kidum.com צפת11ירושלים קידום צפת

052-6346970ckl@kidum.comמושב נהלל- תיכון נהללקידום נהלל

052-6346970ckl@kidum.comישיבת אורות ציון אפרתקידום אפרת

052-6346970ckl@kidum.com דימונה1העליה קידום דימונה

052-6346970ckl@kidum.comתיכון נופי הבשור מועצה אזורית אשכולקידום אשכול

052-6346970ckl@kidum.com חולון52גולומב קידום חולון

052-6346970ckl@kidum.com נצרת עילית10גולן קידום נצרת עילית

052-6346970ckl@kidum.comעמק חפר, י מדרשת רופין"מרכז צעירים עקידום עמק חפר

052-6346970ckl@kidum.com נהריה8זמנהוף קידום נהריה

052-6346970ckl@kidum.comמכללת אורנים טבעוןקידום טבעון



052-6346970ckl@kidum.comקרית אונו32יצחק רבין קידום קרית אונו

052-6346970ckl@kidum.com טבריה26השקד קידום טבריה 

052-6346970ckl@kidum.com חולון13רמז קידום חולון

052-6346970ckl@kidum.comתיכון השלום רחבעם זאביקידום מצפה רמון

052-6346970ckl@kidum.comתיכון שיטיםקידום מועצה מקומית ערבה

052-6346970ckl@kidum.comצומת בני דרורקידום בני דרור

052-6346970ckl@kidum.com רחובות1גיבורי ישראל קידום רחובות

052-6346970ckl@kidum.com' א9גולומב קידום אופקים

052-6346970ckl@kidum.com נוה שאנן חיפה54דרך שמחה גולן קידום חיפה

052-6346970ckl@kidum.com רעננה2התעשיה ' רח, קניון רנניןקידום רעננה

052-6346970ckl@kidum.com מודיעין9חטיבת גולני קידום מודיעין

052-6346970ckl@kidum.com אשקלון2בן גוריון ' שדקידום אשקלון

052-6346970ckl@kidum.com אשדוד18שד ירושלים קידום אשדוד

052-6346970ckl@kidum.com תל אביב81, תיכון חדשקידום תל אביב תיכון חדש

052-6346970ckl@kidum.comת"קניון אבנת פ, 5שמשון ת אבנת"קידום פ

052-6346970ckl@kidum.comנצרת, תאופיק זיאד מבנה פנורמה' רחקידום נצרת

052-6346970ckl@kidum.com בית שמש 9שדרות הדקל קידום בית שמש

052-6346970ckl@kidum.comהארבעה בית שאן ' הרחקידום בית שאן

052-6346970ckl@kidum.comבית חשמונאי קידום בית חשמונאי

052-6346970ckl@kidum.com זכרון יעקב 4דרך אהרון קידום זכרון יעקוב

052-6346970ckl@kidum.com קרית מלאכי 38בן גוריון ' שדקידום קרית מלאכי

052-6346970ckl@kidum.com רמלה 9ויצמן קידום רמלה

052-6346970ckl@kidum.com קרית טבעון44אלונים קידום קרית טבעון

052-6346970ckl@kidum.com שוהם3הנרקיס קידום שוהם

052-6346970ckl@kidum.com אריאל1יהודה קידום אריאל

052-6346970ckl@kidum.com בית שמש9הדקל ' שדקידום בית שמש

052-6346970ckl@kidum.comמרכז צעירים אפרתקידום אפרת

03-9050380academylaam@gmail.comאשקלון, 11הבעל שם טוב (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050381academylaam@gmail.comבאר שבע, מכללת קיי(מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050382academylaam@gmail.comבת ים, 7רהב (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050383academylaam@gmail.comהוד השרון, 33כפר הדר (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050384academylaam@gmail.comחדרה, 15הנשיא (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050385academylaam@gmail.comחיפה, 41צהל (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050386academylaam@gmail.comטבריה, ס פירסט" מרכז מתנ1אור חיים (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050387academylaam@gmail.comירושלים, 22שבטי ישראל (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050388academylaam@gmail.comכפר סבא, 4גלר (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050389academylaam@gmail.comמודיעין, 52גינות החולה (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050390academylaam@gmail.comפתח תקווה,  מנהלת שכונות המזרח9עדש שפיק (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050391academylaam@gmail.comפתח תקווה, 6מרק לברי (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 



03-9050392academylaam@gmail.comקרית שמונה, 31יוסף טרומפלדור (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050393academylaam@gmail.comקרית אונו, 2 מרכז צעירים קומה 13הגפן (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050394academylaam@gmail.comראש העין,  בית ספר עתיד1מנחם עמוסי (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050395academylaam@gmail.comראשון לציון, 4יבניאלי (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050396academylaam@gmail.comרחובות, 1דב קליין (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050397academylaam@gmail.comתל אביב, 7השלום (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050398academylaam@gmail.comקריית ביאליק, 54דפנה (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050399academylaam@gmail.comאשדוד, 4הציונות (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050400academylaam@gmail.comיפו, 83יפת (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050401academylaam@gmail.comטירת הכרמל, 1עזרא לניאדו (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050402academylaam@gmail.comרחובות, 80רמז (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050403academylaam@gmail.comדימונה, 5יגאל אלון (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050403academylaam@gmail.comמועצה מקומית משגב(מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050403academylaam@gmail.com ערד16יאשיהו ' רח(מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050403academylaam@gmail.com לוד2שדרות גרטבול ' רח(מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

03-9050404academylaam@gmail.comאופקים, 1רחבת יוני (מבית רפואה לעם)אקדמיה לעם 

33292035270753info@onexone.co.il: ד למשלוח דואר"ת . 1קומה מינוס , בית אירופה, 37שאול המלך מ"אחד על אחד הכנה לבחינות בע

077-4-204060info@aviramfeldman.co.ilקרית גת, 5לכיש ' שדמ"אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בע

054-4768478hi@yulzari.net תל אביב65מנחם בגין אבי יולזרי

543036161GOLBERGPSYHO@GMAIL.COM תל אביב65מנחם בגין גולברגווי

21546422470iampsychometry@gmail.comניסנבאום , בת ים"איי אם השכלה"

7546422470iampsychometry@gmail.comדרך המשחררים , באר שבע"איי אם השכלה"


