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דוא"לטלפוניםאזור וכתובתשם

חיפה והצפוןאסף גסטפרוינד
רח' שיבת ציון 21 ת"ד 366, חיפה

טל': 04-8640062
פקס: 04-8668865
נייד: 052-2973953

assaf@ariag.co.il

קרית גת דרומהאוהד ורטש
רח' האבות 44, באר שבע

טל': 077-3004391
פקס: 077-300-4392

נייד: 052-3204445

ohad@vertesh.co.il

חדרה וצפונהתומר ניר פז
קומבה 10, חדרה

טל' 076-5405502
פקס: 077-4703313
נייד : 050-5778676

tomer@nirpaz.com

מרכזדרור פרסה
שלמה זלוטניק 3, פתח תקווה

פקס: 153-544227733
נייד: 052-4227733

dror@dp-group.co.il

גוש דןיעקב אשר
שדרות בן צבי 2, ת"א

טל': 077-4011620
פקס: 077-4011630

נייד: 052-3303061
נייד: 050-5555637

info@ashers.co.il

גוש דןדורון יוסקוביץ
אבא הלל 7, רמת גן

טל': 7906612–03
פקס: 03-6128435
נייד: 052-2722120

doron_yo@netvision.net.il

ירושליםהעצני חזקיה
בן יהודה 34, ירושלים

appraise@netvision.net.ilטל': 02-5631083

ירושלים ומרכזכהן יוסף
יגאל ידין 34, מודיעין

office@j-cohen.comטל': 08-8615000

מרכז )זמינות גם בצפון ודרום(יצחק בן נוב
יורדי הסירה 32, תל אביב

bennov100@gmail.comנייד: 054-4316284

ירושלים והסביבהאבנר בן סעדון
הררי רפול 30, ירושלים 

טל': 02-6567467
פקס: 02-6567468
נייד: 052-3342299

avnerbs@zahav.net.il

ofirf@shamaut@gmail.comנייד: 050-2732206מרכזאופיר פדידה

טל': 077-5170470  מרכז ושרוןאושרי אהרוני
נייד: 054-4751352

shamaut1@gmail.com

צפון ומרכזשלום שטיינברג
מיכאל 15, חיפה

טל': 072-21111105
נייד: 052-2222104

shalom@hacaveret.co.il

השרון ושומרוןסער פלד
בן יהודה 77, כפר סבא

טל': 072-2147095 
נייד: 054-4301001

peledsaar@gmail.com

אזור הצפוןאבי חדד
קיבוץ גלויות 3, עכו

טל’: 04-9915543
נייד: 052-2820383

hd1avi@gmail.com

יניב 
שירן

גוש דן 
דרך בן גוריון 239, רמת גן 5232116

טל’: 03-5743402
פקס: 03-5742951
נייד: 054-6313936

shryaniv @zahav.net.il

טוביה פכטהולד
אשת קשר 
יפעת ברנר

מרכז ושרון
תדהר 25, רמת אפעל, רמת גן

טל’: 03-6356220
נייד: 052-8459900

6356220@gmail.com

פרס שרת שמאות וניהול 
מקרקעין –

guy@press-sharet.co.ilטל': 03-9668808נתניה, גדרה

נייד: 054-4590111גיא שרת

דסה נייר שמאות מקרקעין 
ייעוץ כלכלי והנדסה

טל': 03-6471474גוש דן
נייד - אריק: 050-8254442

נייד טל: 050-8255540 
פקס: 03-6471623

eric@dassa-nayer.co.il

טל': 09-7676516 השרון, מרכז ות"אשרון אבן חן
נייד: 054-5250481 

ecvalue@ecvalue.co.il

dana@dananissan.co.ilנייד: 050-5473444מודיעין והסביבה, מטה יהודהדנה ניסן

יאיר ידיד נייד 052-2618245 עמית ירושלים וסביבותיהידיד בירן שמאות מקרקעין
בירן  נייד 052-3461334  02-6412767

yb6412767@gmail.com
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