
פנימי

רשימת שמאי חוץ

כלל וסע 077-6385555

בתוקף מ 1/5/09

מחוז תל אביב

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור

03-5037060054-477144303-50342331רוני ניבניב רון שמאות רכב ורכוש בע"מחולון בת ים יפו  ראשלצ

03-5070410054-236790003-50743432גדעון בן יצחקגדעון בן יצחקחולון בת ים יפו  ראשלצ

052-4662455052-466245503-65154213אנואר יוסיא.מיטב השמאיםחולון בת ים יפו  ראשלצ

09-7674901054-540268609-76749014מלכי ארזמלכי ארזת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-5188589050-535211403-51885895דויטש עלידויטשת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-9098077052-264062103-93347876דוד אשראשר דודת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-6735132050-652724403-67351327אמנון ברודיאמנון ברודית"א ר"ג ב"ב רמת השרון

050-533083003-62919188 03-5287581אלי אהרונסון אלי אהרונסון שמאים בע"מת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-6506617052-343787003-65066399יצחק מרזוקיצחק מרזוקחולון בת ים יפו  ראשלצ

03-5611110057-728336703-561772210אייל נרקיסנרקיס אייל שמאות INת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-9733053052-268201203-973305411יוסי נגרנגר יוסיחולון בת ים יפו  ראשלצ

03-9773778057-720421203-973287912ירון יהודירון  יהודת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-9793605050-524951103-979360713גיל יעקבגיל יעקבחולון בת ים יפו  ראשלצ

03-9080888052-325633603-908088914קובי רוזנברגחטיבת הנדל"ן פ"ת בע"מפתח-תקווה

03-5626455057-758307903-562767515ישראל בלזברג,אמיתי מרוםבלזברג- מרוםת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-5016020057-744104403-501808816רונן זנגירז שמאיםת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

03-9500956050-884421103-964123317שיימן יעקבשיימן יעקבת"א ר"ג ב"ב רמת השרון

מחוז מרכז

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור

077-4060714057-7747462077-406071518מוטי בן ארימוטי בן אריראשלצ נס ציונה רחובות

08-9366433057-774745808-936645519משה מלטבשימשה מלטבשיראשלצ נס ציונה רחובות

03-7315599050-524989403-731992920מוסקוביץ חנןחנן מוסקוביץ שמאות רכב בע"מראשלצ נס ציונה רחובות

03-6320367052-454377703-536056321אשר גואטהאשר גואטהיהוד

מוקד שירות לקוחות *5454 / 03-9420440



פנימי

03-9326675054-566789803-904055722אלכס רוטשטייןרוטשטיין אלכספתח תקווה

052-2536644052-253664409-894391523גיא פרנקגיא פרנקפתח תקווה

09-7474955052-268515409-747499024יוסי זיסוע.גנדירעננה כפר סבא הרצליה

03-6872461052-290660503-687940325חרזי אריאלחרזי אריאלרעננה כפר סבא הרצליה

09-7403165050-444888909-884317126ארז ערןארז ערן שמאות רכב ממוחשבתרעננה כפר סבא הרצליה נתניה

09-8847421052-332736309-832210227אדיב חברוניאדיב חברונינתניה עמק חפר

04-6335111057-730026704-633522228אהרון גווילי, נשר צדוקנשר צדוקנתניה עמק חפר

04-6351860050-856447004-635713429עסבה עדנאן ,עסלי סמירע.עירון שמאות והערכת נזקיםעירון המשולש

03-9641777052-382245403-964401130אורן יעקבאורן יעקב שמאות וסקריםראשלצ נס ציונה רחובות

077-3004641057-620788809-878895231שלמה אשרש.א שמאות רכבנתניה עמק חפר

09-7407979057-766363909-740786832שלמה אסרףאסרף שלמהרעננה כפר סבא הרצליה

08-9348200050-974745308-934043633ליאור נחוםליאור נחום-שמאיםראשלצ נס ציונה רחובות

08-9461178050-523231508-947676934יהודה דואנידואני יהודהראשלצ נס ציונה רחובות

03-9505202057-699952003-950726435ישעיהו ברקוביץדנה שירותי שמאותחולון בת-ים יפו ראשל"צ

09-7937777052-250850709-793777336פדילה צאלחפדילה צאלחרעננה כפר סבא הרצליה

03-5585020052-325144203-558582337פילאס שלמהפילאס שלמהחולון בת-ים יפו ראשל"צ

04-6326690050-531188604-634528938מלכה שלומי מלכה שלומי נתניה עמק חפר

09-8658648057-737796409-865513739יריב ראובן פורמוטי פרום שמאות והערכת נזקים בע"מפתח תקווה

09-9584444050-521833409-951438440פסו משהפסו משהרעננה כפר סבא הרצליה

מחוז ירושלים

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור

02-6736423057-776642302-673642341ממן מאירמ.מ.שמאות רכבירושלים

02-6722288050-523098402-671003742אריה זלטיןזלטין אריה שמאות בע"מירושלים

02-6273344050-521538602-627646443זידאן אחמדזידאן אחמד שמאיםירושלים

02-6781370057-776652002-678124644אילן מזרחיאילן מזרחי שמאות רכבירושלים

02-6794322050-521841002-999538745דנן אברהםדנן אברהםבית שמש

02-6481133050-577666702-678781846איציק משהאיציק משה שמאות בע"מירושלים

מחוז צפון

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור

04-8552233052-333823304-852313147קלמן רוזנברגקלגד שמאיםחיפה

04-8204888052-878455504-820499948שמעון בן שימולאקספרטיזה שרותי שמאותחיפה



פנימי

04-8204626052-348480304-820462749מוטי כהןאופק שמאיםחיפה

04-8201555050-540017704-820177750שמואליק לויןש. ל  (שמוליק שמאים) שמאיםחיפה והצפון

04-6588941050-523063604-658899151עמוס מדרמדר שמאים ומעריכיםחיפה והצפון

04-8202820050-858567104-820288052דן פרימןדן פרימן את רחמים שמאים ובוחנים בע"מנצרת עפולה עמקים

04-9550251057-778785704-955025653מנחם אדוניאוקשן בע"מעכו,נהריה וקריות

04-6769880054-425679504-676701754יוסי שניידרמןי. שניידרמן - שמאות וסקריםעפולה הגליל העליון

04-6552508052-334946404-655464555באסם חכיםב.א חכים שמאיםנצרת עפולה עמקים

04-8210589057-770500504-820047456ליאור גלזרליאור גלזר שמאיםחיפה

04-6060444052-283141404-606044657יוסי גולןיוסי גולן שמאיםבקעת בית שאן

04-6740470050-576046604-674099558בדארנה סמירבדארנה סמירנצרת עפולה עמקים

04-6466220054-818214304-646622559אלי עבודו.ר.ד שמאיםנצרת עפולה עמקים

04-9832544050-858567104-983254460אריק בוציןבית שמאי נצרת עפולה עמקים

04-6461638050-521616204-657151061מנאדרה עלימנאדרה עלינצרת עפולה עמקים

04-8661175050-526104004-866117362רכס שלתיאלש.רכס שמאיםחיפה

04-8362989050-686231304-836299263שלמה נקיבליש.נקיבליחיפה

04-8528052052-252805204-851762664אברהם פינקלשטייןי.פינקלשטיין ובנוחיפה

04-8211955052-626222004-821165565יניב עבדייניב שמאיםחיפה

מחוז דרום

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור

08-9926442054-577332908-996505466מאיר יעקבימאיר יעקבי שמאותנגב מערבי

08-6238402057-731001608-623551567שאול עטיהעטיה שמאים בע"מבאר שבע

08-6469179050-534397708-646773668מאיר אביבמאיר אביבבאר שבע

08-6900660050-524679208-690038769בנעים מוטיבנעים מוטי שרותי שמאותבאר שבע

08-6754440057-726569808-675444070רפי ונציהונציה רפי שמאות וסקרים בע"מאשקלון

03-7523657054-433250403-752882471עמי מימוןמימון חברה לשמאות וסקרים בע"מאילת

08-6231404057-738387008-623147772ישראל וייזלישראל וייזלבאר שבע

08-6337699057-773873808-633769873יהודה דרומרדרומר אברהם ובניואילת

08-6722297057-731375808-672228174אלברט כהן,זאב מצרפיכ.מ שמאותאשקלון

08-6231099054-749045308-627480175משה נבון, וקסלר עמיהודי.וקסלר שמאים בע"מבאר שבע

משאיות

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור



פנימי

03-7523657054-433250403-7528824עמי מימוןמימון חברה לשמאות וסקרים בע"מכל הארץ

03-6773839050-728037603-6768062משה שיפמשה שיפ שמאות וסקריםתל אביב והמרכז

03-9041617052-268515403-9041489יוסי זיסוע.גנדיתל אביב והמרכז

04-8201555/666050-540017704-8201777שמואליק לויןש. ל  (שמוליק שמאים) שמאיםחיפה והצפון

04-6588941050-523063604-6588991עמוס מדרמדר שמאים ומעריכיםחיפה והצפון

09-9584444050-521833409-9514384פסו משהפסו משהתל אביב והמרכז

03-9300641052-862887703-9390175שמואל שמששמש שמואל שרותי שמאות בע"מפתח תקווה

09-7405357052-278498209-7439147אביב שפירשטייןשפירשטיין אביבתל אביב והמרכז

אופנועים

פקסניידטלפוןשם השמאישם המשרדאזור

03-7523657054-433250403-7528824עמי מימוןמימון חברה לשמאות וסקרים בע"מכל הארץ

03-5037060054-477144303-5034233רוני ניבניב רון שמאות רכב ורכוש בע"מתל אביב 

03-6320367052-254377703-5360563אשר גואטהאשר גואטהמרכז

03-5188589050-535211403-5188589דויטש עלידויטשמרכז

04-8204626052-348480304-8204627מוטי כהןאופק שמאיםחיפה



פנימי



פנימי


