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שמאים

טבלת שמאי חוץ של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נכון ל 30 -באפריל 2009

בחר מחוז :בחר הכל

מס' הטלפון של מרכז הדיווח במנורה מבטחים ביטוח בע"מ הינו 037107107
לצורך פתיחת תיק התביעה ותאום השמאי שנבחר ע"י המבוטח

כתובת

פרטי שמאי

טלפון

עיר

מחוז ארצי
ברודט צבי משרד שמאים

רח' ריבל 12

תל-אביב

03-6391188

גד ברגר  -גלבוע שמאות

בית הלל 28

תל-אביב

03-5610322

דאובר צבי

לה-גרדיה  ,21ת.ד9161 .

תל-אביב

03-5377728

דן פרימן את רחמים בע"מ

המסילה  ,15תל-חנן

חיפה

04-8202820

זאב טוניק בע"מ

עמינדב 17

תל-אביב

03-5620022

י.וקסלר בע"מ

ש"ד רוטשילד 78

ראשל"צ

03-9692123

י.תמרי  -י.יצחקי שמאות בע"מ

וולפסון

ראש העין

03-9033112

יגאל אנקורי

ת.ד3525 .

חדרה

04-6212448

מדר שמאים ומעריכים

ד.נ .הבקעה

כפר מחולה

04-6588941

מימון חברה לשמאות וסקרים בע"מ

החרש ,36ת.ד7364.

הוד השרון

077-7388900

משה שיפ-שמאות וסקרים

ארנון 14

רמת-גן

03-6744707

צוריאל אלי

טלר 15

רחובות

08-9362603

שמוליק גולדשטיין

תחכמוני 6

נתניה

09-8322925

שפירשטיין אביב

הדרור 10

הוד השרון

09-7405357

מחוז דרום
אבי שחור שמאות בע"מ

ת.ד131.

מושב נווה-מבטח

08-8674242

בייסקי ערן שרותי שמאות

ת.ד539 .

אילת

08-6332664

גבריאלי שמאים בע"מ

ברקן 37

מבועים

08-9948811

דואני יהודה שמאות בע"מ

פקריס  ,4פארק רבין

רחובות

08-9461178

וייזל ישראל

דרך חברון  ,143ת.ד17198.

ב"ש

08-6231298

באר טוביה

08-8501182

ראשל"צ

03-9692123

מושקוביץ חנן

רחוב סחרוב 19

ראשל"צ

03-7315599

מריאן מרגוליס

העבודה 50

אשדוד

08-8567012

עטיה שמאים בע"מ

תוצרת הארץ 1

באר-שבע

08-6238402

צוריאל שלמה

טלר 15

רחובות

08-9362603

זקצר חברה לשמאות וסקרים
י.וקסלר שמאים בע"מ

א.ת .באר טוביה  ,ת.ד773.
קרית מלאכי
ש"ד רוטשילד 78

מחוז המרכז
אפרתי יורם

בר כוכבא 1

פ"ת

03-9342419

בן אברהם אביב

החשמונאים 7

ב"ב

03-6199357

בני הרפז בע"מ

פנקס 12

נתניה

09-8615128

גיל יעקב

רח' תפן  ,10ת.ד1308.

שוהם

03-9793605

גליק זאב

הנגב 5

תל-אביב

03-6879153
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חן עזרא

יד-חרוצים ,4

כפר סבא

09-7681888

לוי אפי

אלחריזי 10/2

ראשל"צ

03-9516866

מרון יצחק שמאי

הדרור 14

הוד השרון

09-7484499

נידם אשר

ויתקין 29

כפר -סבא

077-5502840

ע.גינדי שמאי ומעריך נזקים

אורולוב 102

פ"ת

03-9041617

פדילה סאלח

המשולש ת.ד2554 .

טירה

09-7937777

פילאס שלמה

משה סנה 1

חולון

03-5585020

פסו משה

הפועל  37נוף-ים

הרצליה

09-9584444

פרום מוטי

הצורן 1א.ת.ח.

נתניה

09-8658648

פרימן רפי

שפינוזה 17

הרצליה

09-9554910

צדוק נשר

הרבט סמואל 59

חדרה

04-6335111

צמח אריה

המסגר  ,14א.ת.

נתניה

09-8321766

רוזנברג קובי

אידלמן 16

פתח-תקוה

03-9080888

שפירשטיין אביב

הדרור 10

הוד-השרון

09-7405357

מחוז צפון
'קל-גד שמאים

המגינים  ,86ת.ד7340 .

חיפה

04-8552233

אל סאלח נאסר דרייב אין-נצרת

ליד מכון ציפורי,ת.ד358.

נצרת

04-6453520

אמארה עאמר

ת.ד1553.

כפר-כנא

04-6517547

בדארנה סמיר

סחנין  ,ת.ד2279.

סחנין

04-6740470

דן פרימן את רחמים בע"מ

המסילה  ,15תל חנן ,נשר

חיפה

04-8202820

טוביה קופר שמאים

סוקולוב  ,4ת.ד332.

נהריה

04-9921006

יוסי גולן שמאים ומעריכים

ככר העצמאות  ,4ת.ד2766 .

עפולה

04-6060444

מדר שמאים ומעריכים

ד.נ .הבקעה,

כפר מחולה

04-6588941

עירון שמאים ,עדנאן עסבה

כפר קרע

ת.ד224 .

04-6351860

עמיקם וייס שמאים

ש"ד ההסתדרות 25

חיפה

04-8411311

רכס שאלתיאל

דרך בר-יהודה' ,ת.ד362 .

חיפה

04-8661175

שלומי מלכה

הרברט סמואל 17

חדרה

04-6326690

מחוז ירושלים
איציק משה שמאות בע"מ

האומן  18א.ת.תלפיות

ירושלים

02-6481133

גיא יוסיפון שמאי ומעריך נזקים

האומן 24

תלפיות ירושלים

02-6790880

ויצמן מאיר

המוסכים .5א.ת.תלפיות

ירושלים

02-6790770

חרמוני ארז שמאות בע"מ

מעשה חושב 6

תלפיות ירושלים

02-6733403

יובל עופר שמאות רכב

צרת  ,7ת.ד52079 .

ירושלים

02-6797711

כהן אמנון

פייר קינג 28

מאיר ממן

התנופה  ,6תלפיות

א.ת.תלפיות
ירושלים
ירושלים

02-6794983
077-7005844

מחוז תל אביב
אבי לב-אור  ,שמאות ממוחשבת א.י בע"מ
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אהרונסון אלי שמאים
בייער שמאים

החשמונאים 15
עלית הנוער 14

תל אביב
תל-אביב

03-5282894
03-6916663

בן ארצי אילן

טייבר 13

גבעתיים

03-7333777

ברגר גד  -גלבוע שמאות

בית הלל ,28ת.ד6017 .

תל-אביב

03-5610322

ברודט צבי  ,משרד שמאים

רח' ריבל 12

תל אביב

03-6391188

דאובר צבי

לה-גרדיה  ,21ת.ד9161.

תל-אביב

03-5377728

דרומר יהודה ודורון

אברבנל 93

בני-ברק

03-6160550

זאב טוניק בע"מ

עמינדב 17

תל אביב

03-5620022

י.תמרי  -י.יצחקי שמאות בע"מ

רח' וולפסון3

ראש העין

03-9033112

מימון חב' לשמאות וסקרים בע"מ

החרש ,36ת.ד7364.

הןד השרון

077-7388900

ניב רון

מקוה ישראל 32

חולון

03-5037060

נרקיס אייל שמאות

יוסף קארו 13

תל-אביב

03-5611110

עמוס ז'ורבסקי שמאים בע"מ

ריבל 7

תל אביב

03-6390237

קל-גד שמאים

בר-כוכבא 14

בני-ברק

03-6195519

שמש שמואל

ת.ד4692 .

פתח -תקוה

03-9300641
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