
        בס''ד 
 

 מאגר שמאים מאושרים 
 

     
         אזור צפון 

mortarazi@gmail.com 04-9574712 מור תרזי  052-2234115 מור תרזי  

 054-4590111 גיא שרת  office@press-sharet.co.il 03-9668808 פרס שרת שמאות וניהול מקרקעין 

avi@motyzaid.co.il 04-8584545 שמאים וכלכלנים בע"ממוטי זייד   052-8688808 אבי לחמני 

HOUSE VALUE  ן  "שמאות מקרקעין ונדל
 מניב

073-7599567 office@house-value.co.il  אבי גיני 
052-2486006 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 אס. קיי שמאות מקרקעין בע"מ  054-2200426 שמוליק כהן 

Shalom@hacaveret.co.il 072-2111105 הכוורת  -שלום שטיינברג   052-2222104 שלום שטיינברג  

b8287075@gmail.com 074-7499451 בני שפרינצלס שמאות מקרקעין  053-8287075 בני שפרינצלס  

mailto:mortarazi@gmail.com
mailto:avi@motyzaid.co.il
mailto:office@house-value.co.il
mailto:shmulik@sk-group.co.il
mailto:Shalom@hacaveret.co.il
mailto:b8287075@gmail.com


        בס''ד 

tomer@nirpaz.com 076-5405502 תומר נירפז  050-5778676 תומר נירפז  

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

Office@Benny-H.co.il 077-3510200 בני ציון חורי שמאות מקרקעין וכלכלה   

 050-650921 בני ציון חורי

 שבח & גולדשמידט 
052-2925144 / 050-

6323252 gz.shamaim@gmail.com 

זרית שבח וליאור  
 גולדשמידט 

052-2925144 / 050-
6323252 

         אזור השרון 

 שמאות מקרקעין בע''מ מנשה ליבוביץ 
052-4666464 / 054-

8127177 
meni@mmbl.co.il 

Baruch@mmbl.co.il  

 מני מנשה וברוך ליבוביץ
052-4666464 / 054-

8127177 

I.B.N  03-7797550 שמאות מקרקעין ושירותים משפטיים Bennov100@gmail.com  

 054-4316284 נוב-יצחק בן

Office@eranomer.co.il 03-5278227 ערן עומר שמאות מקרקעין   052-2725963 ערן עומר 

h0545223728@gmail.com 077-3370336 לוי אברהם ויונתן   054-5223728 יונתן לוי  

 054-4590111 גיא שרת  office@press-sharet.co.il 03-9668808 פרס שרת שמאות וניהול מקרקעין 

gmail.com@8337688 053-8886770 לין שמאות מקרקעין -הלוי   

 יעקב הלוי 
053-8886770 

Office@eyal-amit.co.il 03-5324748 "אייל עמית"  

 052-2899629 אייל עובדיה 

avi@motyzaid.co.il 04-8584545 מוטי זייד שמאים וכלכלנים בע"מ  052-8688808 אבי לחמני 

shamaut1@gmail.com 077-5170470 אושרי אהרוני שמאות מקרקעין וניהול נכסים   054-4751352 אושרי אהרוני 

mailto:tomer@nirpaz.com
about:blank
about:blank
mailto:Office@Benny-H.co.il
mailto:meni@mmbl.co.il
mailto:meni@mmbl.co.il
mailto:Bennov100@gmail.com
mailto:Office@eranomer.co.il
mailto:h0545223728@gmail.com
mailto:8337688@gmail.com
mailto:Office@eyal-amit.co.il
mailto:avi@motyzaid.co.il
mailto:shamaut1@gmail.com


        בס''ד 

 050-2010464 יותם/שלומית  y0502010464@gmail.com 073-7856388 יותם כהן 

HOUSE VALUE  ן  "שמאות מקרקעין ונדל
 מניב

073-7599567 office@house-value.co.il  אבי גיני 
052-2486006 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 אס. קיי שמאות מקרקעין בע"מ  054-2200426 שמוליק כהן 

a0507858888@gmail.com 073-7330378 אייכנר שמאות   050-7858888 ארווין אריה אייכנר 

Shalom@hacaveret.co.il 072-2111105 הכוורת  -שלום שטיינברג   052-2222104 שלום שטיינברג  

b8287075@gmail.com 074-7499451 בני שפרינצלס שמאות מקרקעין  053-8287075 בני שפרינצלס  

tomer@nirpaz.com 076-5405502 תומר נירפז  050-5778676 תומר נירפז  

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

Yosikapahs@gmail.com 09-7653498 יוסי קאפח   052-2800030 יוסי קאפח 

         יהודה ושומרון 

 052-4552477 מאיר תורג'מן meir@m-shamaut.co.il 073-7408033 שמאות מקרקעין  -מאיר תורג'מן 

mailto:office@house-value.co.il
mailto:shmulik@sk-group.co.il
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        בס''ד 

 050-2010464 יותם/שלומית  y0502010464@gmail.com 073-7856388 יותם כהן 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 אס. קיי שמאות מקרקעין בע"מ  054-2200426 שמוליק כהן 

b8287075@gmail.com 074-7499451 בני שפרינצלס שמאות מקרקעין  053-8287075 בני שפרינצלס  

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

         גוש דן 

 052-2725963 ערן עומר Office@eranomer.co.il 03-5278227 ערן עומר שמאות מקרקעין 

I.B.N  03-7797550 שמאות מקרקעין ושירותים משפטיים Bennov100@gmail.com 054-4316284 נוב-יצחק בן 

 054-5223728 יונתן לוי  h0545223728@gmail.com 077-3370336 לוי אברהם ויונתן 

 מנשה ליבוביץ שמאות מקרקעין בע''מ
052-4666464 / 054-

8127177 
meni@mmbl.co.il 

Baruch@mmbl.co.il  

 מני מנשה וברוך ליבוביץ
052-4666464 / 054-

8127177 

 gmail.com@8337688 053-8886770 לין שמאות מקרקעין -הלוי 

 יעקב הלוי 
053-8886770 

 052-2899629 אייל עובדיה  Office@eyal- amit.co.il 03-5324748 "אייל עמית"

 054-4590111 גיא שרת  office@press-sharet.co.il 03-9668808 שמאות וניהול מקרקעין פרס שרת 

avi@motyzaid.co.il 04-8584545 מוטי זייד שמאים וכלכלנים בע"מ  052-8688808 אבי לחמני 

 050-2010464 יותם/שלומית  y0502010464@gmail.com 073-7856388 יותם כהן 

mailto:shmulik@sk-group.co.il
mailto:b8287075@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:Office@eranomer.co.il
mailto:Bennov100@gmail.com
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        בס''ד 

 052-4426041 יעקב שלום office@yaakovshalom.co.il 052-4426041 יעקב שלום שמאי מקרקעין 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 אס. קיי שמאות מקרקעין בע"מ  054-2200426 שמוליק כהן 

meir@m-shamaut.co.il 073-7408033 שמאות מקרקעין  -מאיר תורג'מן   052-4552477 מאיר תורג'מן 

 050-6345352 אבי ששון a.avisasson@gmail.com 02-5337357 אבי ששון 

refael@bukra.co.il 077-3006005 שמאות מקרעקין-רפאל בוקרה   

 054-5971770 רפאל בוקרה

Ori.salinger@gmail.com 03-6203870 שמאות מקרקעין וייעוץ  סלינג'ר  אורי סלינג'ר  

052-8578181 

gmail.com@6356220 03-6356220 פכטהולד טוביה   יפעת/טוביה 
052-8459900 

shamaut1@gmail.com 077-5170470 שמאות מקרקעין וניהול נכסיםאושרי אהרוני    054-4751352 אושרי אהרוני 

mailto:shmulik@sk-group.co.il
mailto:meir@m-shamaut.co.il
mailto:a.avisasson@gmail.com
mailto:refael@bukra.co.il
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        בס''ד 

HOUSE VALUE  ן  "שמאות מקרקעין ונדל
 מניב

073-7599567 office@house-value.co.il  אבי גיני 
052-2486006 

a0507858888@gmail.com 073-7330378 אייכנר שמאות   050-7858888 ארווין אריה אייכנר 

Shalom@hacaveret.co.il 072-2111105 הכוורת  -שלום שטיינברג   052-2222104 שלום שטיינברג  

b8287075@gmail.com 074-7499451 בני שפרינצלס שמאות מקרקעין  053-8287075 בני שפרינצלס  

 050-5811330 משה גולן golan1803@gmail.com 072-2355346 גולן שמאים 

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

Yosikapahs@gmail.com 09-7653498 יוסי קאפח   

 052-2800030 יוסי קאפח

0544claude@gmail.com 051-550-5170 קלוד סולטן   

 054-427-5697 קלוד סולטן

236alonr@gmail.com 073-7265114 אלון ראובני   

 054-2360236 אלון ראובני

 גולדשמידט שבח & 
052-2925144 / 050-

6323252 gz.shamaim@gmail.com 

זרית שבח וליאור  
 גולדשמידט 

052-2925144 / 050-
6323252 

         השפלה 

 052-8688808 אבי לחמני avi@motyzaid.co.il 04-8584545 מוטי זייד שמאים וכלכלנים בע"מ

 054-4590111 גיא שרת  office@press-sharet.co.il 03-9668808 פרס שרת שמאות וניהול מקרקעין 

I.B.N  03-7797550 שמאות מקרקעין ושירותים משפטיים Bennov100@gmail.com 054-4316284 נוב-יצחק בן 
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        בס''ד 

 052-2725963 ערן עומר Office@eranomer.co.il 03-5278227 ערן עומר שמאות מקרקעין 

 
 
 
 
 

 
 

 
office@yaakovshalom.co.il 052-4426041 יעקב שלום שמאי מקרקעין   

 052-4426041 יעקב שלום

 054-5223728 יונתן לוי  h0545223728@gmail.com 077-3370336 לוי אברהם ויונתן 

y0502010464@gmail.com 073-7856388 יותם כהן   050-2010464 יותם/שלומית  

HOUSE VALUE   מקרקעין ונדל שמאות ן  "
 מניב

073-7599567 office@house-value.co.il  אבי גיני 
052-2486006 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 אס. קיי שמאות מקרקעין בע"מ  054-2200426 שמוליק כהן 

a0507858888@gmail.com 073-7330378 אייכנר שמאות   050-7858888 ארווין אריה אייכנר 

Shalom@hacaveret.co.il 072-2111105 הכוורת  -שלום שטיינברג   052-2222104 שלום שטיינברג  

b8287075@gmail.com 074-7499451 בני שפרינצלס שמאות מקרקעין  053-8287075 בני שפרינצלס  

 050-5811330 משה גולן golan1803@gmail.com 072-2355346 גולן שמאים 

mailto:Office@eranomer.co.il
mailto:office@yaakovshalom.co.il
mailto:h0545223728@gmail.com
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        בס''ד 

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

arshamaut@gmail.com 08-9922840 רון אברהם שמאות וניהול מקרקעין   058-6622300 רון אברהם 

         אזור ירושלים, בית שמש ומודיעין 

 050-2010464 יותם/שלומית  y0502010464@gmail.com 073-7856388 יותם כהן 

oronyossi@gmail.com 02-9993739 אורון שמאות בע"מ  

 יוסי אורון 
052-3801959 

 054-5223728 יונתן לוי  h0545223728@gmail.com 077-3370336 לוי אברהם ויונתן 

 gmail.com@8337688 053-8886770 לין שמאות מקרקעין -הלוי 

 יעקב הלוי 
053-8886770 

 050-6345352 אבי ששון a.avisasson@gmail.com 02-5337357 אבי ששון 

 054-4590111 גיא שרת  office@press-sharet.co.il 03-9668808 פרס שרת שמאות וניהול מקרקעין 

HOUSE VALUE  ן  "שמאות מקרקעין ונדל
 מניב

073-7599567 office@house-value.co.il  אבי גיני 
052-2486006 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 אס. קיי שמאות מקרקעין בע"מ  054-2200426 שמוליק כהן 

Shalom@hacaveret.co.il 072-2111105 הכוורת  -שלום שטיינברג   052-2222104 שלום שטיינברג  

b8287075@gmail.com 074-7499451 שמאות מקרקעין בני שפרינצלס  053-8287075 בני שפרינצלס  
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        בס''ד 

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

Dor5855@gmail.com 08-9261802 דורון בן גל   050-6939771 דורון בן גל 

         אזור דרום

yaron.eliyahu@gmail.com 08-6288226/7 אבי נחום ירון אליהו שמאי מקרקעין   054-7663721 ירון אליהו  

 054-5223728 יונתן לוי  h0545223728@gmail.com 077-3370336 ויונתן לוי אברהם 

 050-2010464 יותם/שלומית  y0502010464@gmail.com 073-7856388 יותם כהן 

office@yaakovshalom.co.il 052-4426041 יעקב שלום שמאי מקרקעין   

 052-4426041 יעקב שלום

HOUSE VALUE  ן  "שמאות מקרקעין ונדל
 מניב

073-7599567 office@house-value.co.il  אבי גיני 
052-2486006 

shmulik@sk-group.co.il 079-5722756 שמאות מקרקעין בע"מאס. קיי   054-2200426 שמוליק כהן 

about:blank
about:blank
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mailto:yaron.eliyahu@gmail.com
mailto:h0545223728@gmail.com
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        בס''ד 

a0507858888@gmail.com 073-7330378 אייכנר שמאות   050-7858888 ארווין אריה אייכנר 

b8287075@gmail.com 074-7499451 בני שפרינצלס שמאות מקרקעין  053-8287075 בני שפרינצלס  

 050-5811330 משה גולן golan1803@gmail.com 072-2355346 גולן שמאים 

ruvkan@gmail.com 077-4002032 ראובן כהן   050-3677667 ראובן כהן 

arshamaut@gmail.com 08-9922840 רון אברהם שמאות וניהול מקרקעין   058-6622300 רון אברהם 

0544claude@gmail.com 051-550-5170 קלוד סולטן   054-427-5697 קלוד סולטן 
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