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עמוד 1

שמאי חוץ
צפון
שם
שביט שמאים

עיר
חיפה

קל גד שמאים

חיפה

עמוס מדר

יזרעאל

קובי גושן
צביקה כגן

נהריה
חוף הכרמל

אל סלאח נאסר
סמיר בדארנה
אבי חזן

נצרת
סחנין
חיפה

כתובת
שד' בן גוריון ,31
חיפה
המגינים  ,86ת.ד.
 ,7340חיפה
31072
כפר מחולה ד.נ.
יזרעאל 10930
פינסקר  ,6נהריה
נחשולים ,ד.נ .חוף
הכרמל 30815
א.ת נצרת
ת.ד ,2279 .סחנין
יצחק שדה ,51
חיפה

נייד
050-5330011

טלפון
04-8524242

פקס
04-8516535

077-7552222

04-8523131

04-6588941

04-6588991

050-5230636

04-9827331
04-6395465

04-9827371
04-6395817

052-4202944
050-5640542

04-6559781
04-6453520
04-6740995
04-6740470
04-8528144 04-8535315/7/8

057-7622969
050-5370448
050-5232004
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עמוד 2

ת"א והמרכז
שם
עזרא חן

עיר
כפר סבא

עזרא גינדי

פתח תקוה

דרומר אברהם
ובניו נתניה
דרומר אברהם
ובניו בני ברק
שלומי מלכה

נתניה

חדרה

שלמה פילאס

חולון

ניב רון שמאים

חולון

מימון חברה
לשמאות בע"מ

הוד השרון

זאב טוניק

תל אביב

בייער שמאים

תל אביב

עמוס כחלון

רמת גן

אביב שפירשטיין

תל אביב

אבנת שמאות
וסקרים בע"מ

תל מונד

טלפון
כתובת
יד חרוצים  4א.ת09-7681888 ,
כפר סבא
אורלוב  ,102פתח 03-9041617
תקוה
הרצל  ,53נתניה 09-8342136
03-6160550
הרברט סמואל 04-6326690 ,17
חדרה
האורגים  21ביתן 03-5585020
 3א.ת .חולון
מקווה ישראל 03-5037060 ,32
חולון
077-7388900
החרש  36א.ת.
נווה נאמן ,הוד
השרון
03-5620022
עמינדב  ,17תל
אביב
עליית הנוער 03-6916663 ,14
תל אביב
התפוצות  35א'03-5744462 ,
רמת גן
בית הילל  ,28תל 03-5610322
אביב
השחף  ,71תל
מונד

פקס
09-7681222

נייד
057-7796436

03-9041489

050-5926926
057-7669900

03-6160551

057-7218270

03-5585823

052-3251142

03-5034233

054-4771443
054-4445533

09-8822602

054-5990011

03-5610246
03-5746543

054-4487711
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עמוד 3

דרום ושפלה
שם
דואני יהודה
חיים כהן

עיר
רחובות
ראשון לציון

יעקב שיימן

ראשון לציון

דנה שירותי
שמאות  -ישעיהו
ברקוביץ
מוסקל נתן

ראשון לציון

טלפון
כתובת
פקריס  ,4רחובות 08-9461178
נחמיה  ,130ראשון 03-9588156
לציון
פריימן  ,14ראשון 03-9565315
לציון
סחרוב  ,17ראשון 03-9524866
לציון

ראשון לציון

03-9504981

וקסלר עמי ראשון ראשון לציון
לציון
באר שבע
וקסלר עמי באר
שבע
מושב נווה מבטח
אבי שחור
ישראל ויזל

באר שבע

עטיה שמאים
בע"מ
מאיר יעקובי

באר שבע
מושב תאשור

דרומר שמאים

אילת

קידוש השם ,1
ראשון לציון
רוטשילד ,78
ראשון לציון
הנגרים  ,8באר
שבע
מושב נווה מבטח,
ת.ד 131 .מיקוד
79850
דרך חברון ,143
באר שבע
תוצרת הארץ ,1
באר שבע
מושב תאשור מס'
43
סניף אילת
כתובת למשלוח
דואר :כנרת ,11
בני ברק

פקס
08-9476769
03-9470657

נייד
050-5232315
052-6281506

03-9565549

050-8844211

03-9524933

050-6999520

03-9505180

057-7335323
054-7490451

03-9692123
08-6231099

08-6274801

054-7490451

08-8674242

08-8674243

052-8376243

08-6231298

08-6231477

057-7383870

08-6238402

08-6235515

057-7310016

08-9926442

08-9965054

057-7773393

03-6160550

03-6160551
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עמוד 4

ירושלים
שם
ארז חרמוני

עיר
ירושלים

מאיר ויצמן

ירושלים

שאבי דוגה

ירושלים

גיא יוסיפון
אורי אהרוני

ירושלים

שלמה בן שושן

ירושלים

איציק משה

ירושלים

כתובת
מעשה חושב 6
תלפיות ,ירושלים
המוסכים ,5
ירושלים
האומן  22תלפיות,
ירושלים
האומן  24תלפיות,
ירושלים
יד חרוצים  13א.ת
תלפיות ,ירושלים
האומן  22תלפיות,
ירושלים
האומן  18תלפיות,
ירושלים

טלפון
02-6733403

פקס
02-6713491

נייד
050-5741331

02-6790770

02-6784681

050-5300050

02-6788383

02-6780907

050-5243246

02-6790880

02-6789084

054-8120930

02-6733044

02-6733004

054-4349688

02-6786868

02-7686968

050-5383108

02-6481133

02-6787818

050-5776667

