
מספר 

סוג העץסיבהסוג הרישיוןכתובתרישיון

כמות 

שם בעל הרישיוןתאריךהעצים

ישוב- עצמון 101/01/2019נוצתית-פנסית דובניהכריתהשגב159

כרמי סימה913/01/2019זית אירופיבניהכריתהמכמנים160

חברה כלכלית למשגב213/01/2019אלון מצויבניהכריתהכמאנה161

מנור רומה121/01/2019פלפלון בכותבטיחותכריתהשגב162

סמלוי יעל127/01/2019ספיון השעווהבניהכריתהכמון163

אלפר נעמי127/01/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהשורשים164

מועצה אזורית משגב128/01/2019מכנף נאהבניהכריתהסלמה165

ברכיכיטון צפצפתי

יראת נסראללה'חוג128/01/2019זית אירופיבניההעתקהדמיידה166

צאלון נאה

הופר איתן130/01/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהצביה167

מעלה צביה- עתיד 130/01/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהצביה168

פחימה נילי203/02/2019אלביציה ורודהבניהכריתהרקפת169

סרוק ליאורה105/02/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהצביה170

ארנולד עופר105/02/2019דולב מזרחיעץ מתכריתהצביה171

(איתי זיו)קיבוץ מורן 111/02/2019אורן ירושליםבניהכריתהמורן172

צורית212/02/2019אורן קנריעץ מתכריתהצורית173

1כליל החורש

תות לבן

אורן ירושלים

קולחי משגב221/02/2019אורן הצנוברבניהכריתהכמאנה174

12אורן קפריסאי

2אלון מצוי

3ברוש אריזוני

8ברוש מצוי

3זית אירופי

קולחי משגב121/02/2019כליל החורשבניההעתקהכמאנה175

קולחי משגב721/02/2019אלון מצויבניהכריתהכמאנה176

23אורן הצנובר

גבסו תומר ודבי221/02/2019זית אירופיבניההעתקהמורן177

גלעד יפית ומעוז124/02/2019אלון מצויבניהכריתהשורשים178

אורן ירושלים

לב אילני איריס103/03/2019ושינגטוניה חסונהבטיחותכריתהיעד179

סואעד עלי105/03/2019אלון מצויבניהכריתהחוסנייה180

סואעד גאזי105/03/2019שקד מצויבניהכריתהכמאנה181

ברוש מצוי

פיקוס התאנה

לוי שמוליק110/03/2019זית אירופיבניהכריתהמורן182

משגב. א.מ - 2019ר רישיונות כריתה "דו



מספר 

סוג העץסיבהסוג הרישיוןכתובתרישיון

כמות 

שם בעל הרישיוןתאריךהעצים

מועצה אזורית משגב110/03/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהסלמה183

אורן הצנובר

מרכז קהילתי משגב112/03/2019ברוש מצויבטיחותכריתהמשגב184

אריאלי דליה217/03/2019צפצפה מכסיפהאחרכריתהשגב185

מושטקל עומר ובן יצחק אתי117/03/2019אורן ירושליםבניהכריתההררית186

אלון מצוי

קולחי משגב501/04/2019אורן הצנוברבניהכריתהחוסנייה187

4אורן ירושלים

2ברוש מצוי

ינבוט לבן

מועצה אזורית משגב104/04/2019ברוש מצויבניהכריתהסלמה188

ישוב- עצמון 115/04/2019אורן קנריבטיחותכריתהשגב189

מושב יעד116/04/2019שיטה כחלחלהאחרכריתהיעד190

אזדרכת מצויה

שולט יוסף116/04/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהשגב191

עומר איתי216/04/2019אורן הצנוברבניהכריתהיודפת192

גרינבוים יעקב נח101/05/2019דולב מזרחימחלת עץכריתהקורנית193

מועצה אזורית משגב106/05/2019זית אירופיבניההעתקהמשגב194

נמרוד ירון206/05/2019פירות-ברוש גדולמחלת עץכריתהגילון195

ברמן ירון114/05/2019אראוקריה רמהבטיחותכריתהאל-טל196

שמיר משה114/05/2019אראוקריה רמהבטיחותכריתהגילון197

ישוב- עצמון 314/05/2019ברוש מצויבניהכריתהשגב198

ברייר עינת116/05/2019ושינגטוניה חסונהבטיחותכריתהמנוף199

מועצה אזורית משגב116/05/2019כליל החורשבניהכריתהתובל200

אגודת מתיישבי לוטם126/05/2019ברוש מצויבניהכריתהלוטם201

כהן יעקב126/05/2019אלון מצויבניהכריתהיודפת202

אורן ירושלים

גריגורייב אולגה403/06/2019אורן קפריסאיבניהכריתהשגב203

בן משה ניר118/06/2019זית אירופיבניהכריתהמורן204

בוקמן קיט101/07/2019פיקוס השקמהבטיחותכריתהיעד205

כהן רלי ואבירם207/07/2019אורן ירושליםבניהכריתההררית206

חוטימסקי אלכס108/07/2019פירות-ברוש גדולמחלת עץכריתהרקפת207

כצנלסון יובל113/08/2019פירות-ברוש גדולבטיחותכריתהיעד208

כצנלסון יובל113/08/2019שפלרה מקרינהבטיחותכריתהיעד

ברוש מצוי

(עדי שיר)קיבוץ מורן 113/08/2019אורן ירושליםבניהכריתהמורן209

מרכז קהילתי משגב113/08/2019ברוש מצויעץ מתכריתהא משגב.מ210
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שם בעל הרישיוןתאריךהעצים

פינסקר מנחם513/08/2019אורן קנריבטיחותכריתהאל-טל211

זילברשמיט ירין114/08/2019אורן הצנוברעץ מתכריתהצורית212

פרינץ אורית214/08/2019ברוש מצויבטיחותכריתהיעד213

מושב יעד214/08/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהיעד214

חברה כלכלית למשגב1314/08/2019אלון מצויבניהכריתהלבון215

1חרוב מצוי

מועצה אזורית משגב115/08/2019ברוש מצויבניהכריתהלבון216

פישר מנחם125/08/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהאל-טל217

ארבל איריס126/08/2019ספיון השעווהבניהכריתהשגב218

כפר קהילתי- רקפת 127/08/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהרקפת219

חברה כלכלית למשגב627/08/2019זית אירופיבניההעתקהאל-טל220

גירון חיה104/09/2019ינבוט המסקיטובטיחותכריתהב"מצפה אבי221

כהן נדב104/09/2019אראוקריה רמהבניהכריתהב"מצפה אבי222

מועצה אזורית משגב111/09/2019כליל החורשבניהכריתהצורית223

מעלה צביה- עתיד 116/09/2019צפצפה קנדיתמחלת עץכריתהצביה224

רום עמית322/09/2019שקד מצויאחרכריתהכמון225

2פיקוס התאנה

1תות שחור

רום עמית2722/09/2019זית אירופיאחרהעתקהכמון226

ברק שמואל130/10/2019ושינגטוניה חסונהבטיחותכריתהגילון227

מושב יעד230/10/2019ברוש מצויבטיחותכריתהיעד228

סואעד עמאד305/11/2019זית אירופיבניההעתקהכמאנה229

סואעד נאסר106/11/2019ברוש מצויבניהכריתהסלמה230

4דקל-תמר מצוי

סואעד מוחמד עטיה226/11/2019חרוב מצויבניהכריתהכמאנה232

מועצה אזורית משגב103/12/2019אלון מצויבניההעתקהצביה233

קיבוץ אשבל511/12/2019שיטה כחלחלהבניהכריתהאשבל234

יודפת מושב שיתופי2312/12/2019אורן ירושליםבטיחותכריתהיודפת235

6אורן ירושלים

6ברוש מצוי

2ברוש מצוי

חברה כלכלית למשגב212/12/2019זית אירופיבניהכריתהכמון236

1עוקצים-אלון ארוך

סואעד סאלח1225/12/2019אורן הצנוברבניהכריתהכמאנה237
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סואעד זיאד125/12/2019איקליפטוס המקורבניהכריתהכמאנה238

3חרוב מצוי


