
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פקיד היערות

מאגר מומחים בתחום תכנון משמר עצים לשנת 2017

תכנון משמר עצים -  עריכת חוות דעת תכנוניות בנושא שימור עצים במסגרת הכנת תכנית (סקר עצים לתוכנית) או בקשה להיתר בניה.

דוא"ל (e-mail)טלפוןכתובתשם מס'
052-2333555aadir@013. netהכלנית 87, חגוראדיר אלווס1
052-2504815aronmenirom@gmail.comרש"י 50 ת"א 63261אהרון מנירום2
04-8569000udi@yenon.co.ilהיוזמה 4, טירת הכרמל אודי ניצן- חב' ינון3
08-6755886office@rimon-land.co.ilברכיה, 49 חוף אשקלוןאולגה קרבצ'יק-רימון4
050-5360363rotmnof@zahav.net.ilהדולב 1 חדרהאור-לי שפירא5
08-6755886office@rimon-land.co.ilברכיה, 49 חוף אשקלוןאורי הנאור -רימון6
04-8412733es-agr@zahav.net.ilמרדכי מכלף 23, ת.ד. 25186 חיפהאייל שפירא7
050-5352952ganim110@gmail.comמושב גבעת ישעיהואילן אפרתי8
052-2719331itayacat@gmail.comהרשקוביץ 4 מזכרת בתיהאיתי חובשי9

052-8246804ita98s@yahoo.comמשעול הפרדסים 98 כפר ויתקיןאיתמר בן שדה10
050-7984333yarok2000@gmail.comמעלה צביה,20123איתן רוזנברג11
04-6020604office@middot.co.ilת.ד. 1 כפר תבור 1524100אלי טל "מידות ומעשי נוף"12
052-3319777ganagronom@014.net.ilגן יאשיה 17 עמק חפראליאב אריאלי13
04-8339070mb@miller-blum.co.ilהתשבי 14, חיפהאמיר בלום14
054-4745027amir@amirmueller.comגלוסקין 1, תל-אביבאמיר מילר15
054-5966087laviamitai@gmail.comמושב צפריהאמיתי לביא16
08-6326673gadit@netvision.net.ilויצמן 8, נס-ציונהגד ברקאי17
054-8178924gideon.hartman@gmail.comהראה 187 רמת-גןגדעון הרטמן18
050-6796574keshetnof@012.net.ilיזרעאל 19, קרית טבעוןגונן קשת19
054-4840919g_tamari@bezeqint.netאבן גבירול 72/23 תל-אביבגיא תמרי- ייעוץ ופיקוח ירוק20
054-7889950giluckly@smile.net.ilהגליל 36 אור-יהודה 60202גיל רוזנברג21
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דוא"ל (e-mail)טלפוןכתובתשם מס'
04-6988527ginsberg@ksasa.co.ilקיבוץ סאסא, ד.נ. מרום הגלילגינסבורג פול22
052-4840481david12121965@gmail.comמשה שרת 33/9 חולוןדוד גפני23
054-4869088eranim@zahav.net.ilקיבוץ גלויות 1ט הוד-השרון 45306דוד ערן24
050-6906465lang.doron@gmail.comקיבוץ גבעת חיים איחודדורון לנג25
054-6618896didi.didikaplan@gmail.comהאפרסק 18, ראש פינה 12000דידי קפלן26
052-3494616elmalich@zahav.net.ilרח' ירושלים 27, פרדס-חנה-כרכורדני אלמליח27
03-6233777dany_b@abt.co.ilדרך מנחם בגין 166תל-אביבדני בר קמה28
050-6452441danikatz5@bezeqint.netכצלר פייבוש 3, ראשל"צדני כץ29
050-8674556dror_n@nachshonn.co.ilקיבוץ נחשוןדרור ניסן30
054-4481957hadas@tsook.netהתאנה 36 כרמי יוסףהדס צוק31
04-8380407office@landscape.org.ilהכלנית 7 חיפההילה רותם לוי32
054-5341513jmdd@netvision.net.ilהשחר 1 ירושלים 96263ז'אן מרק33
052-8105446hagayshamir@gmail.comקיבוץ דביר 85370חגי שמיר34
052-4776969borgeryn@gmail.comשער פלמר 1, חיפהחנוך בורגר35
04-6020601office@middot.co.ilת.ד. 1 כפר תבור  15241טל בניהו36
04-8380407tali@landscape.org.ilכלנית 7 , חיפהטלי דינור37
04-8380407office@landscape.org.ilהכלנית 7 חיפהטלי מרק38
054-4570277yosi@rimon-land.co.ilברכיה, 49 חוף אשקלוןיוסי מזרחי-רימון39
052-2415559yoram.vagshal@gmail.comחיבת ציון, ד.נ. עמק חפריורם וגשל40
052-8715933yaelbrand1@gmail.comיגאל אלון4א' מזכרת בתיהיעל ברנד41
050-5150160helor@netvision.net.ilהשומרים 10 רחובותיצחק הל אור42
04-9893820limor@magelan.co.ilקיבוץ רמות מנשה 1924500לימור מלמד43
052-6052225morangivon@gmail.comהפקאן 3 צורןמורן גבעון44
052-6931693miki-landscape@012.net.ilדרך יפו 81 חיפהמיכאל סייג45
03-52413171office@adnof.co.ilהירקון 165 תל-אביב, 63453מיכאל עוזרמן46
052-8825884menachem.adar@gmail.comיציאת אירופה 16, זכרון יעקבמנחם אדר47
054-6255298maozni@gmail.comהבוטנים 10, פרדס חנה-כרכורמעוז ניר48
04-8580852margalit@margalit-s.comרח' היוזמה 2 טירת הכרמל 39032מרגלית סוכוי49
04-8577439laner@netvision.net.ilהיוזמה 2, טירת הכרמל 39101משה לנר50
054-6389501naava@la-nof.co.ilקיבוץ רמות מנשה   נאוה דאהן51
054-2003509noa.nof@gmail.comמושב גיאהנועה אוחנה 52
052-5344878neta@neta-shemer.co.ilמושב כפר קיש ת.ד. 343 כפר תבור 241נטע שמר53
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דוא"ל (e-mail)טלפוןכתובתשם מס'
050-7774057ninamir@actcom.co.ilמושב בן-שמן מס' 69נינה אלומות עמיר54
050-32415712ptreesn1@013.net.ilת.ד. 131, בית חנןניסים פינס55
052-3860140fn@bezeqint.netרחוב 8003/2 ת.ד2434  נצרתנעאמני פחרי56
050-6509553sasnatan@netvivsion.net.ilמבוא ההדס, הר אדרנתן סאס57
050-7231795naaliadi@gmail.comהעוגן 7, כפר ויתקיןעדי נעלי58
04-8380407office@landscape.org.ilהכלנית 7 חיפהעופר מור59
050-5927948rayaala@gmail.comת.ד. 1527 סכנין, 30810עלא אבו ריא60
057-7421210a_fre@netvision.net.ilת.ד. 3325, רמות השביםעמי פרנקל61
03-6135585office@shiling.bizיוני נתניהו 5, אור יהודהעמרם שילינג62
08-9461516zvi.perlis@gmail.comאחד העם 7, רחובותפרליס צבי-אומדה63
050-9403300yaaraf@bezeqint.netחוגלהצבי פרידמן64
052-3647182zvish212@gmail.comשלומציון המלכה 4, פתח-תקוהצבי שמשוביץ65
050-5517537zvikaavni1@gmail.comאטד 12, עומר 84965צביקה אבני66
04-6937875rebekamann@barak.net.ilכורזים, דרום הגולןרבקה מן67
052-8617021ron.frumkin@gmail.comהשושנה 53, מבשרת ציוןרון פרומקין68
054-5393898info@mraz.co.ilדרך יבנה 38, רחובותרז מיכאלוביץ69
054-2655643rackele@012.net.ilדרך הים 11, גני תקוה 55900רחל אסף70
052-8392998rachelih6@gmail.comהתמר 68, כפר בן נוןרחל הלוי71
054-9107292dryy@zahav.net.ilשורק 34, צור הדסה 99875רקפת גבאי72
055-6654310gonen.main@gmail.comת.ד. 926, כוכב יאירשבתאי גונן73
054-5300660shaydror1@gmail.comהשלום 22, מבשרת ציוןשי דרור74
adamatrees@gmail.com 052-8662873בן גמליאל 3 תל-אביב יפושיינר נמרוד75
050-5700659sharonheffer@gmail.comאשל 8, עומרשרון חפר חייקין76
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	מאגר משמר 2014

