פנימי

רשימת שמאי חוץ
כלל וסע 077-6385555
מוקד שירות לקוחות *03-9420440 / 5454
בתוקף מ 1/5/09

מחוז תל אביב
אזור
חולון בת ים יפו ראשלצ
חולון בת ים יפו ראשלצ
חולון בת ים יפו ראשלצ
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
חולון בת ים יפו ראשלצ
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
חולון בת ים יפו ראשלצ
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
חולון בת ים יפו ראשלצ
פתח-תקווה
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון
ת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

שם המשרד
ניב רון שמאות רכב ורכוש בע"מ
גדעון בן יצחק
א.מיטב השמאים
מלכי ארז
דויטש
אשר דוד
אמנון ברודי
אלי אהרונסון שמאים בע"מ
יצחק מרזוק
נרקיס אייל שמאות IN
נגר יוסי
ירון יהוד
גיל יעקב
חטיבת הנדל"ן פ"ת בע"מ
בלזברג -מרום
רז שמאים
שיימן יעקב

טלפון
שם השמאי
03-5037060
רוני ניב
03-5070410
גדעון בן יצחק
052-4662455
אנואר יוסי
09-7674901
מלכי ארז
03-5188589
דויטש עלי
03-9098077
דוד אשר
03-6735132
אמנון ברודי
03-5287581
אלי אהרונסון
03-6506617
יצחק מרזוק
03-5611110
אייל נרקיס
03-9733053
יוסי נגר
03-9773778
ירון יהוד
03-9793605
גיל יעקב
03-9080888
קובי רוזנברג
ישראל בלזברג,אמיתי מרום 03-5626455
03-5016020
רונן זנגי
03-9500956
שיימן יעקב

נייד
054-4771443
054-2367900
052-4662455
054-5402686
050-5352114
052-2640621
050-6527244
050-5330830
052-3437870
057-7283367
052-2682012
057-7204212
050-5249511
052-3256336
057-7583079
057-7441044
050-8844211

פקס
03-5034233
03-5074343
03-6515421
09-7674901
03-5188589
03-9334787
03-6735132
03-6291918
03-6506639
03-5617722
03-9733054
03-9732879
03-9793607
03-9080889
03-5627675
03-5018088
03-9641233

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

מחוז מרכז
אזור
ראשלצ נס ציונה רחובות
ראשלצ נס ציונה רחובות
ראשלצ נס ציונה רחובות
יהוד

שם המשרד
מוטי בן ארי
משה מלטבשי
חנן מוסקוביץ שמאות רכב בע"מ
אשר גואטה

טלפון
077-4060714
08-9366433
03-7315599
03-6320367

נייד
057-7747462
057-7747458
050-5249894
052-4543777

פקס
077-4060715
08-9366455
03-7319929
03-5360563

18
19
20
21

שם השמאי
מוטי בן ארי
משה מלטבשי
מוסקוביץ חנן
אשר גואטה

פנימי

פתח תקווה
פתח תקווה
רעננה כפר סבא הרצליה
רעננה כפר סבא הרצליה
רעננה כפר סבא הרצליה נתניה
נתניה עמק חפר
נתניה עמק חפר
עירון המשולש
ראשלצ נס ציונה רחובות
נתניה עמק חפר
רעננה כפר סבא הרצליה
ראשלצ נס ציונה רחובות
ראשלצ נס ציונה רחובות
חולון בת-ים יפו ראשל"צ
רעננה כפר סבא הרצליה
חולון בת-ים יפו ראשל"צ
נתניה עמק חפר
פתח תקווה
רעננה כפר סבא הרצליה

רוטשטיין אלכס
גיא פרנק
ע.גנדי
חרזי אריאל
ארז ערן שמאות רכב ממוחשבת
אדיב חברוני
נשר צדוק
ע.עירון שמאות והערכת נזקים
אורן יעקב שמאות וסקרים
ש.א שמאות רכב
אסרף שלמה
ליאור נחום-שמאים
דואני יהודה
דנה שירותי שמאות
פדילה צאלח
פילאס שלמה
מלכה שלומי
מוטי פרום שמאות והערכת נזקים בע"מ
פסו משה

אלכס רוטשטיין
גיא פרנק
יוסי זיסו
חרזי אריאל
ארז ערן
אדיב חברוני
אהרון גווילי ,נשר צדוק
עסבה עדנאן ,עסלי סמיר
אורן יעקב
שלמה אשר
שלמה אסרף
ליאור נחום
יהודה דואני
ישעיהו ברקוביץ
פדילה צאלח
פילאס שלמה
מלכה שלומי
יריב ראובן פור
פסו משה

03-9326675
052-2536644
09-7474955
03-6872461
09-7403165
09-8847421
04-6335111
04-6351860
03-9641777
077-3004641
09-7407979
08-9348200
08-9461178
03-9505202
09-7937777
03-5585020
04-6326690
09-8658648
09-9584444

054-5667898
052-2536644
052-2685154
052-2906605
050-4448889
052-3327363
057-7300267
050-8564470
052-3822454
057-6207888
057-7663639
050-9747453
050-5232315
057-6999520
052-2508507
052-3251442
050-5311886
057-7377964
050-5218334

03-9040557
09-8943915
09-7474990
03-6879403
09-8843171
09-8322102
04-6335222
04-6357134
03-9644011
09-8788952
09-7407868
08-9340436
08-9476769
03-9507264
09-7937773
03-5585823
04-6345289
09-8655137
09-9514384

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

מחוז ירושלים
אזור
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
בית שמש
ירושלים

שם המשרד
מ.מ.שמאות רכב
זלטין אריה שמאות בע"מ
זידאן אחמד שמאים
אילן מזרחי שמאות רכב
דנן אברהם
איציק משה שמאות בע"מ

שם השמאי
ממן מאיר
אריה זלטין
זידאן אחמד
אילן מזרחי
דנן אברהם
איציק משה

טלפון
02-6736423
02-6722288
02-6273344
02-6781370
02-6794322
02-6481133

נייד
057-7766423
050-5230984
050-5215386
057-7766520
050-5218410
050-5776667

פקס
02-6736423
02-6710037
02-6276464
02-6781246
02-9995387
02-6787818

41
42
43
44
45
46

מחוז צפון
אזור
חיפה
חיפה

שם המשרד
קלגד שמאים
אקספרטיזה שרותי שמאות

שם השמאי
קלמן רוזנברג
שמעון בן שימול

טלפון
04-8552233
04-8204888

פקס
נייד
04-8523131 052-3338233
04-8204999 052-8784555

47
48

פנימי

חיפה
חיפה והצפון
חיפה והצפון
נצרת עפולה עמקים
עכו,נהריה וקריות
עפולה הגליל העליון
נצרת עפולה עמקים
חיפה
בקעת בית שאן
נצרת עפולה עמקים
נצרת עפולה עמקים
נצרת עפולה עמקים
נצרת עפולה עמקים
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

אופק שמאים
ש .ל )שמוליק שמאים( שמאים
מדר שמאים ומעריכים
דן פרימן את רחמים שמאים ובוחנים בע"מ
אוקשן בע"מ
י .שניידרמן  -שמאות וסקרים
ב.א חכים שמאים
ליאור גלזר שמאים
יוסי גולן שמאים
בדארנה סמיר
ו.ר.ד שמאים
בית שמאי
מנאדרה עלי
ש.רכס שמאים
ש.נקיבלי
י.פינקלשטיין ובנו
יניב שמאים

מוטי כהן
שמואליק לוין
עמוס מדר
דן פרימן
מנחם אדוני
יוסי שניידרמן
באסם חכים
ליאור גלזר
יוסי גולן
בדארנה סמיר
אלי עבוד
אריק בוצין
מנאדרה עלי
רכס שלתיאל
שלמה נקיבלי
אברהם פינקלשטיין
יניב עבדי

04-8204626
04-8201555
04-6588941
04-8202820
04-9550251
04-6769880
04-6552508
04-8210589
04-6060444
04-6740470
04-6466220
04-9832544
04-6461638
04-8661175
04-8362989
04-8528052
04-8211955

052-3484803
050-5400177
050-5230636
050-8585671
057-7787857
054-4256795
052-3349464
057-7705005
052-2831414
050-5760466
054-8182143
050-8585671
050-5216162
050-5261040
050-6862313
052-2528052
052-6262220

04-8204627
04-8201777
04-6588991
04-8202880
04-9550256
04-6767017
04-6554645
04-8200474
04-6060446
04-6740995
04-6466225
04-9832544
04-6571510
04-8661173
04-8362992
04-8517626
04-8211655

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

מחוז דרום
אזור
נגב מערבי
באר שבע
באר שבע
באר שבע
אשקלון
אילת
באר שבע
אילת
אשקלון
באר שבע

שם המשרד
מאיר יעקבי שמאות
עטיה שמאים בע"מ
מאיר אביב
בנעים מוטי שרותי שמאות
ונציה רפי שמאות וסקרים בע"מ
מימון חברה לשמאות וסקרים בע"מ
ישראל וייזל
דרומר אברהם ובניו
כ.מ שמאות
י.וקסלר שמאים בע"מ

שם השמאי
מאיר יעקבי
שאול עטיה
מאיר אביב
בנעים מוטי
רפי ונציה
עמי מימון
ישראל וייזל
יהודה דרומר
אלברט כהן,זאב מצרפי
משה נבון ,וקסלר עמיהוד

טלפון
08-9926442
08-6238402
08-6469179
08-6900660
08-6754440
03-7523657
08-6231404
08-6337699
08-6722297
08-6231099

נייד
054-5773329
057-7310016
050-5343977
050-5246792
057-7265698
054-4332504
057-7383870
057-7738738
057-7313758
054-7490453

פקס
08-9965054
08-6235515
08-6467736
08-6900387
08-6754440
03-7528824
08-6231477
08-6337698
08-6722281
08-6274801

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

משאיות
אזור

שם המשרד

שם השמאי

טלפון

נייד

פקס

פנימי

כל הארץ
תל אביב והמרכז
תל אביב והמרכז
חיפה והצפון
חיפה והצפון
תל אביב והמרכז
פתח תקווה
תל אביב והמרכז

מימון חברה לשמאות וסקרים בע"מ
משה שיפ שמאות וסקרים
ע.גנדי
ש .ל )שמוליק שמאים( שמאים
מדר שמאים ומעריכים
פסו משה
שמש שמואל שרותי שמאות בע"מ
שפירשטיין אביב

עמי מימון
משה שיפ
יוסי זיסו
שמואליק לוין
עמוס מדר
פסו משה
שמואל שמש
אביב שפירשטיין

אופנועים
אזור
כל הארץ
תל אביב
מרכז
מרכז
חיפה

שם המשרד
מימון חברה לשמאות וסקרים בע"מ
ניב רון שמאות רכב ורכוש בע"מ
אשר גואטה
דויטש
אופק שמאים

שם השמאי
עמי מימון
רוני ניב
אשר גואטה
דויטש עלי
מוטי כהן

054-4332504
03-7523657
050-7280376
03-6773839
052-2685154
03-9041617
050-5400177 04-8201555/666
050-5230636
04-6588941
050-5218334
09-9584444
052-8628877
03-9300641
052-2784982
09-7405357

טלפון
03-7523657
03-5037060
03-6320367
03-5188589
04-8204626

נייד
054-4332504
054-4771443
052-2543777
050-5352114
052-3484803

03-7528824
03-6768062
03-9041489
04-8201777
04-6588991
09-9514384
03-9390175
09-7439147

פקס
03-7528824
03-5034233
03-5360563
03-5188589
04-8204627

פנימי

פנימי

