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שם משרד שמאי
אבי נחתומי
אביב שפרשטיין
אנקורי שמאות וסקרים
ברודט צבי משרד שמאים
דן פרימן את רחמים בע"n
זאב טוניק בע"מ
חכים באסם
חרמוני ארז שמאות בע"n
י.וקסלר בע"מ
מדר שמאים ומעריכים
מימון חברה לשמאות וס
משה שיפ-שמאות וסקרים
שמוליק גולדשטיין
שמש שמואל
אבי שחור שמאות בע"מ
אורן יעקב
בייסקי ערן שרותי שמאות
גבריאלי שמאים בע"מ
דואני יהודה שמאות בע"n
דנה שרותי שמאות
וייזל ישראל
זקצר חברה לשמאות וסקרים
י.וקסלר שמאים בע"מ
מושקוביץ חנן
מסילתי שלום
מריאן מרגוליס
עטיה שמאים בע"מ
פלקון יעקב
מצרפי זאב
בן נעים מוטי
שלמה שביב
אפרתי יורם
בן אברהם אביב
בני הרפז בע"מ
בר משה טוביה
אבי בן הרוש
חן עזרא
לוי אפי שמאות רכב בע"מ
מימון חברה לשמאות וסקרים
מרון יצחק שמאי
נחתומי אברהם
נידם אשר
ע.גינדי שמאי ומעריך
פדילה סאלח
פילאס שלמה
פסו משה
פרום מוטי
פרימן רפי
צדוק נשר
צמח אריה
יצחק מרזוק
עזיזי אברהם
אילן לביא
אסטל את דן איתן בע"מ
ניסים בן בכר
גיל יעקב
אורי נוי
מוטי שפיר
מהלל ישראל
ב .שרון שמאים
מלטבי משה
צור אלוני
גיא פרנק
קל-גד שמאים'
אל סאלח נאסר
אמארה עאמר
סמיר בדרנה חברה לשמאות בע"מ
גושן יעקב
דן פרימן את רחמים בע
חכים באסם
טוביה קופר שמאים
יוסי גולן שמאים ומע"n
יוסי שניידרמן
מדר שמאים ומעריכים
עירון שמאים ,עדנאן ע
עמיקם וייס שמאים
רכס שאלתיאל
שלומי מלכה
אלי עבוד  -ו.ר.ד שמאות
ליפמן גדי
משה ברקוביץ
סעד בריק
אוריאל אהרוני
איציק משה שמאות בע"מ
ויצמן מאיר
חרמוני ארז שמאות בע"מ
יובל עופר /גיא יוסיפון
כהן אמנון
מאיר ממן
שקור מילאד
בנימין תמר
אבי לב-אור  ,שמאות ממוחשבת
אביב שפרשטיין
אהרונסון אלי שמאים
בייער שמאים
בן ארצי אילן
ברודט צבי  ,משרד שמא
גלבוע שמאים  -גד ברג
גליק זאב
זאב טוניק בע"מ
ליבמן שמואל בע"מ
ניב רון
נרקיס אייל בע"מ
עמוס ז'ורבסקי שמאים
קשת שמאים
שמש שמואל
זאב סינדל
דהן יעקב
פידל חגאי
עמוס כחלון
מוטי בן ארי

כתובת
השחף  ,71תל-מונד
בית הלל  67017 28תל-אביב
ת.ד 38134 3525 .חדרה
רח' ריבל  67778 12תל אביב
המסילה  ,15תל-חנן  3נשר
עמינדב  67066 17תל-אביב
רחוב ת.זיאד  27ת.ד .נצרת
מעשה חושב  93420 6ירושלים
ש"ד רוטשילד  78ראשון לציון
ד.נ .הבקעה  10930כפר מחולה
החרש  36ת.ד 7364 .הוד השרון
ארנון  52254 14רמת-גן
תחכמוני  42611 6נתניה
ת.ד 49277 4692.פתח-תקווה
ת.ד 79850 131.מושב נווה מבטח
לזרוב  75654 33ראשון לציון
ת.ד 88104 539 .אילת
ברקן  85360 37מבועים
פקריס  ,4פארק רבין  7רחובות
סחרוב  17ת.ד 75 5047.ראשון לציון
דרך חברון  84247 143באר שבע
א.ת .באר טוביה
ש"ד רוטשילד  75223 78ראשון לציון
רחוב סחרוב  75707 19ראשון לציון
התמר  29מושב יציץ
העבודה  77600 50אשדוד
תוצרת הארץ  84874 1באר שבע
עמל  2באר-שבע
הרצל  21אשקלון
מבצע יואב  52באר שבע
האשל 11
י.ל .פרץ  ,12ת.ד 81 .פתח תקווה
החשמונאים  51262 7בני ברק
פנקס  42377 12נתניה
השחם  49250 32פתח-תקווה
התע"ש  10כפר סבא
יד-חרוצים  44641 ,4כפר סבא
אלחריזי  75770 10/2ראשון לציון
החרש  36ת.ד 7364 .הוד השרון
הדרור  45274 14הוד השרון
השחף  40600 71תל-מונד
ויתקין  44320 29כפר סבא
אורולוב  49342 102פתח תקווה
המשולש ת.ד 2554 .טירה
משה סנה  58495 1חולון
הפועל  37נוף-ים
הצורן 1א.ת 42504.נתניה
שפינוזה  46683 17הרצליה
הרבט סמואל  38202 59חדרה
המסגר  ,14א.ת 42378 .נתניה
הגלעד  11רמלה 72293
אלכסנדר הגדול  8הוד השרון
ת.ד  759רעננה
הורדים  11גני יהודה סביון
חרושת  9רעננה
תפן  10שוהם
שמעון התרסי 8
הגליל 3
סן מרטין 17
הבנאי 3
היצירה 19
האורן 1
הארז 68
המגינים  ,86ת.ד 734 .חיפה
ליד מכון ציפורי,ת.ד .נצרת
ת.ד 16930 1553.כפר-כנא
סחנין  ,ת.ד201 2279.
לוחמי הגטאות  13נהריה
המסילה  ,15תל חנן ,נשר
רחוב ת.זיאד  27ת.ד 5.נצרת
סוקולוב  ,4ת.ד 2 332.נהריה
ככר העצמאות  ,4ת.ד .בית יוסף
ת.ד 9 .כפר תבור
ד.נ .הבקעה 10930 ,כפר מחולה
ת.ד 30075 224 .כפר קרע
ש"ד ההסתדרות  3296 25חיפה
דרך בר-יהודה'  ,חיפה
הרברט סמואל  38130 17חדרה
נצרת עילית 17110
הנדיב  ,2/10חיפה 34611
דרך השלום  28ת.ד  9938נשר
מג"דל שמס רמת הגולן
יד חרוצים  13א.ת .ירושלים
האומן  93420 18ירושלים
המוסכים  93420 5ירושלים
מעשה חושב  93420 6ירושלים
צרת  ,7ת.ד 91 52079 .ירושלים
פייר קינג  93469 28ירושלים
התנופה  93420 6ירושלים
רמב"ן  61/7ירושלים
הרכב  10ירושלים
בית הילל  ,28תל אביב
בית הילל  61571 28תל אביב
יגיע כפיים  67778 2תל אביב
עלית הנוער  67450 14גבעתיים
טייבר  53415 13גבעתיים
רח' ריבל  67778 12תל אביב
זלאיט,דרויאנוב  631 5תל אביב
הנגב  66185 5תל-אביב
עמינדב  67066 17תל אביב
החורטים  ,8ת.ד 1755.חולון
מקוה ישראל  58274 32תל אביב
יוסף קארו  67014 13תל אביב
ריבל  67778 7תל אביב
ריבל  67778 18תל אביב
ת.ד 49277 4692 .פתח תקווה
נחמיה  ,8חולון
מבוא  3רמת גן
נגבה  56רמת גן
תבואת הארץ  3תל אביב
שרעבי יעקב  4רחובות

רשימת שמאי החוץ נכון ליום 30.04.2018
טלפון
עיר
09-7964976
תל מונד
03-5610322
תל אביב
04-6212448
חדרה
03-6391188
תל אביב
04-8202820
נשר
03-5620022
תל אביב
04-6552508
נצרת
02-6733403
ירושלים
03-9792123
ראשון לציון
04-6588941
כפר מחולה
077-7388900
הוד השרון
03-6744707
רמת גן
09-8322925
נתניה
03-9300641
פתח תקווה
08-8674242
מושב נווה מבטח
03-9641777
ראשון לציון
08-6332664
אילת
08-9948811
מבועים
08-9461178
רחובות
03-9524866
ראשון לציון
08-6231298
באר שבע
08-8501182
באר טוביה
03-9692123
ראשון לציון
03-7315599
ראשון לציון
08-9109933
מושב יציץ
08-8567012
אשדוד
08-6238402
באר שבע
08-6482020
באר שבע
08-6726634
אשקלון
08-6900386
באר שבע
08-8524028
אשדוד
03-9342319
פתח תקווה
03-6199357
בני ברק
09-8615128
נתניה
03-6033510
פתח תקווה
09-7419899
כפר סבא
09-7681888
כפר סבא
03-9516866
ראשון לציון
077-7388900
הוד השרון
09-7484499
הוד השרון
09-7964976
תל מונד
077-5502840
כפר סבא
03-9041617
פתח תקווה
09-7937777
טירה
03-5585020
חולון
09-9584444
נוף ים
09-8658648
נתניה
09-9554910
הרצליה
04-6335111
חדרה
09-8321766
נתניה
052-3437870
רמלה
09-7403016
הוד השרון
09-7421057
רעננה
03-7369673
סביון
09-7455250
רעננה
03-9793605
שוהם
053-7766033
בית חשמונאים
09-7401111
כפר סבא
03-7398060
רמת גן
03-5562623
חולון
08-9366433
רחובות
09-9745551
כפר נטר
פרדסיה
077-7552222
חיפה
04-6453520
נצרת
04-6517547
כפר כנא
04-6740470
סחנין
052-4202944
נהריה
04-8202820
נשר
04-6552508
נצרת
04-9921006
נהריה
04-6060444
בית יוסף
04-6769880
כפר תבור
04-6588941
כפר מחולה
04-6351860
כפר קרע
04-8411311
חיפה
04-8661175
חיפה
04-6326690
חדרה
04-6466220
נצרת עילית
04-8244667
חיפה
04-8553804
נשר
050-7207888
מגדל שמס
02-6733044
ירושלים
02-6481133
ירושלים
02-6790770
ירושלים
02-6733403
ירושלים
02-6797711
ירושלים
02-6794983
ירושלים
077-7005844
ירושלים
050-5307966
ירושלים
02-5957900
ירושלים
03-5613020
תל אביב
03-5610322
תל אביב
03-5282894
תל אביב
03-6916663
גבעתיים
03-7333777
גבעתיים
03-6391188
תל אביב
052-3294199
תל אביב
03-6879153
תל אביב
03-5620022
תל אביב
03-9508811
חולון
03-5037060
תל אביב
03-5611110
תל אביב
03-6390237
תל אביב
03-6393111
תל אביב
03-9300641
פתח תקווה
077-4553005
חולון
053-8320779
רמת גן
03-6760996
רמת גן
03-6744462
תל אביב
077-4060714
רחובות

נייד
054-4487711
052-2784982
054-5707607
052-2561982
050-5230101
054-5990011
050-5357161
050-5741331
054-7490458
050-5230636
054-2223334
050-7280376
054-2669926
052-8628877
052-8376243
052-3822454
053-5959571
050-5283555
050-5232315
050-6999520
050-5327454
050-5338538
054-7490458
050-5249894
053-3333323
050-5246748
053-7310018
053-7404044
052-2763163
050-5246792
052-5323333
052-7400222
052-2517110
053-5332099
053-7757008
053-7747454
053-7796436
052-2909073
054-2223334
050-6918105
054-4487711
053-6720720
050-5926926
052-2508507
054-5412348
050-5218334
054-4307965
050-6501901
053-7300267
050-5201152
052-3437870
050-5257875
054-3060741
052-5554290
052-2517112
050-5249511
054-4410555
054-4931243
053-7747455
053-7747458
050-7888267
052-2536644
052-3338233
053-7622969
050-5299154
050-5370448
052-4202944
050-5230101
050-5357161
054-4533155
053-5574098
054-4256795
050-5230636
050-8564470
052-2984600
050-5261040
050-5311886
054-8182143
050-6500929
050-5371914
050-7207888
050-4349688
050-5776667
050-5300050
050-5741331
053-7748173
054-4562777
053-7766423
050-5307966
053-2315797
053-7720160
052-2784982
050-5330830
052-2531520
050-5232150
052-2561982
052-3294199
052-3900084
054-5990011
050-2244488
054-4771443
053-7283367
050-6444788
053-7595959
052-8628877
052-2455405
053-8320779
050-5500867
052-2863206
053-7747462

פקס
09-7964977
03-5610246
04-6212449
03-6391187
04-8202880
03-5620022
04-6554645
02-6713491
03-9676224
04-6588991
077-7388901
03-6768062
09-8322926
03-9390175
08-8674243
03-9644011
08-6332664
08-9933161
08-9476769
03-9524933
08-6231477
08-8501533
03-9676224
03-7319929
08-9109977
08-8522921
08-6235515
08-6482121
08-6726684
08-6900387
08-8677712
03-9304692
03-6162585
09-8622172
03-6033509
09-7419808
09-7681222
03-9516867
077-7388901
09-7484041
09-7964976
09-7469419
03-9041489
09-7937773
03-5585823
09-8801002
09-8655137
09-9583862
04-6335222
09-8321768
08-9152131
09-7403352
09-7521054
03-5340531
09-7456895
03-9793607
153-89216868
09-7466737
03-7398889
03-5562626
08-9366455
09-8913939
153-522536644
04-8523131
04-6559781
04-6419869
04-6740995
04-9827371
04-8202880
04-6554645
04-9926265
04-6060446
04-6767107
04-6588991
04-6357134
04-8404242
04-8661173
04-6345289
04-6466225
04-8386743
04-8553804
077-4448150
02-6733004
02-6787818
02-6784681
02-6713491
02-6797722
02-6780250
02-6736423
02-5401789
02-5957901
03-5612090
03-5610246
03-6291918
03-6950354
03-7322227
03-6391187
077-7811183
03-5379796
03-5612223
03-5039922
03-5034233
03-5617722
03-6872106
03-6391825
03-9390175
077-4553006
1533-9366336
03-6740449
03-5746543
077-4060715

מחוז
מייל
מחוז ארצי -מעל  4טון
avinachtomi@gmail.com
מחוז ארצי -מעל  4טון
avivs@egged.co.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
ky301@zahav.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
brodet@012.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
freeman@actcom.co.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
tunik-z@zahav.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
bahakim@zahav.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
ehermony@bezeqint.net
מחוז ארצי -מעל  4טון
ami-vs@012.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
ora_madr@netvision.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
msecretary@maimon.co.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
msheep@zahav.net.il
מחוז ארצי -מעל  4טון
goshmulik@gmail.com
מחוז ארצי -מעל  4טון
shmulik-s@bezeqint.net
מחוז דרום
avi@as-shamaut.co.il
מחוז דרום
orenjacob@barak.net.il
מחוז דרום
eb@bezeqint.net
מחוז דרום
hila@bgavri.com
מחוז דרום
doanioffice@bezeqint.net
מחוז דרום
shelia-b@zahav.net.il
מחוז דרום
waizel@netvision.net.il
מחוז דרום
zektser1@zahav.net.il
מחוז דרום
ami-vs@012.net.il
מחוז דרום
hanan-m@bezeqint.net
מחוז דרום
mesilati.shalom@gmail.com
מחוז דרום
m-m-shamaut@bezeqint.net
מחוז דרום
shaul83@012.net.il
מחוז דרום
shirad10@walla.co.il
מחוז דרום
zeev@mz-shamaut.co.il
מחוז דרום
benaim-m@013.net
מחוז דרום
shavivs@013.net.il
מחוז המרכז
efratias@netvision.net.il
מחוז המרכז
aviv@aviv-shamaut.co.il
מחוז המרכז
harpz-of@zahav.net.il
מחוז המרכז
amos_k3@zahav.net.il
מחוז המרכז
avi150@012.net.il
מחוז המרכז
e_chen45@netvision.net.il
מחוז המרכז
levieffi@bezeqint.net
מחוז המרכז
msecretary@maimon.co.il
מחוז המרכז
dor_siri@netvision.net.il
מחוז המרכז
avinachtomi@gmail.com
מחוז המרכז
asher-n@012.net.il
מחוז המרכז
e_gindy@netvision.net.il
מחוז המרכז
fadila-s@bezeqint.net
מחוז המרכז
shlomo@pilas.co.il
מחוז המרכז
moshe@pesso.co.il
מחוז המרכז
frumoti@netvision.net.il
מחוז המרכז
freeman@actcom.co.il
מחוז המרכז
tsadok@netvision.net.il
מחוז המרכז
tsadok@netvision.net.il
מחוז המרכז
marzuk1@netvision.net.il
מחוז המרכז
azizi_a@015.net.il
מחוז המרכז
ilan-lavi@014.net.il
מחוז המרכז
dani@ade.co.il
מחוז המרכז
bshamaim@zahav.net.in
מחוז המרכז
g100@012.net.il
מחוז המרכז
urinoy10@gmail.com
מחוז המרכז
shporen@bezeqint.net
מחוז המרכז
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