
ישובשםתאריךמהותסיבהעצים' מססוג העץרישיון' מס

כמון כפר 09/01/2017כריתהאחר1איקליפטוס27

קהילתי

כמון

יודפתבר דניאל24/01/2017כריתהבניה3אורן ירושלים28

קורניתדביר ברזילי24/01/2017העתקהבניה1מייש דרומי29

אגודת 24/01/2017כריתהבטיחות5אורן ירושלים30

מתיישבי לוטם

לוטם

3אורן ירושלים

1ברוש מצוי

מועצה אזורית 24/01/2017העתקהבניה6זית אירופי32

משגב

שגב

צביההפטר גלית20/02/2017כריתהבניה2ברוש מצוי33

פלךקיבוץ פלך22/02/2017כריתהבניה31אלון מצוי34

1ישראלית-אלה ארץ

יובליםניסל מילר רון27/02/2017כריתהבטיחות1אורן ירושלים35

30אורן ירושלים

7ברוש מצוי

34אורן ירושלים

6ברוש מצוי

1שיטה כחלחלה

12אורן ירושלים

2איקליפטוס

3ברוש מצוי

חרשיםאייזן עמרי30/04/2017העתקהבניה1קטלב מצוי39

1חרוב מצוי

23אורן ירושלים

1ברוש מצוי

שגבוארימי רענן15/05/2017כריתהמחלת עץ3ברוש מצוי41

34ברוש מצוי

48אורן ירושלים

החברה 29/05/2017כריתהבטיחות1כליל החורש43

הכלכלית משגב

צורית

החברה 05/06/2017העתקהבניה2אלון מצוי44

הכלכלית משגב

פלך

צביהגבר מנחם06/06/2017כריתהבניה1פיקוס השקמה45

זלינקובסקי 06/06/2017כריתהבניה1אורן ירושלים46

גלעד

שורשים

משגבזרעים. ב.א11/06/2017העתקההכשרה חקלאית1אלון מצוי47

סלמהסואעד האשם21/06/2017כריתהבטיחות1איקליפטוס המקור48

צביהרוזנברג איתן21/06/2017כריתהעץ מת6ארז הימלאי49

1שזיף הדובדבן

3ברוש ליילנד-בן

1ספיון השעווה

אלון מצוי

3שקד מצוי

ברוש מצוי

חברת החשמל 22/06/2017כריתהבטיחות1אורן ירושלים50

לישראל

שגב

סלמהסואעד סיהאם22/06/2017כריתהבניה4ושינגטוניה חסונה51

2פיקוס השקמה

שגבישוב- עצמון 27/02/2017כריתהבטיחות

פקיד יערות משגב - 2017סיכום רישיונות העתקה וכריתה 

שגב

מועצה אזורית 24/01/2017כריתהבניה31

משגב

שגב

36

צביהרוזנברג איתן21/06/2017כריתהעץ מת49

יודפת מושב 18/05/2017כריתהבטיחות42

שיתופי

יודפת

חלוץ

יעדמושב יעד30/04/2017כריתהבטיחות40

ישוב- עצמון 05/04/2017כריתהבטיחות37

הר חלוץ אגודה 09/04/2017כריתהבטיחות38

להתיישבות



ישובשםתאריךמהותסיבהעצים' מססוג העץרישיון' מס

אורן ירושלים

ברוש מצוי

יודפתיורם דינור12/07/2017כריתהמחלת עץ1חרוב מצוי53

יעדיפה רונן16/07/2017כריתהבטיחות1ברוש מצוי54

ברזילי גיל 23/07/2017כריתהבניה5אלון מצוי55

ואביטל

חלוץ

חוסנייהסואעד תימור30/07/2017כריתהבניה6אורן ירושלים56

מנוףסולומון גלית31/07/2017כריתהבניה1אורן ירושלים57

סלמהסואעד מוסא02/08/2017העתקהבניה2זית אירופי58

מכמניםהוכמן רן02/08/2017כריתהבניה2אגוז המלך59

1אלון מצוי

שכניהנטוביץ אלדד02/08/2017העתקהבניה1זית אירופי60

צוריתואנונו עמית03/08/2017כריתהבטיחות1אראוקריית בידוויל61

חוסנייהסואעד סמיר06/08/2017כריתהבניה12אורן ירושלים62

כמוןאבלס צור07/08/2017כריתהאחר1ברוש מצוי63

יעדעמית ניר10/08/2017כריתהבטיחות1כליל החורש64

מועצה אזורית 24/08/2017כריתהבניה1מימוזה-סיגלון עלה65

משגב

ערב אל נעים

 למשגבהחברה 31/08/2017כריתהבטיחות1אורן הצנובר66

הכלכלית

צורית

חוסנייהסואעד אוסם03/09/2017כריתהבניה1אורן ירושלים67

חוסנייהסואעד קאסם03/09/2017כריתהבניה8אורן ירושלים68

יודפתקורן רונית06/09/2017כריתהבטיחות1אורן ירושלים69

יעדמושב יעד17/09/2017כריתהבטיחות53אורן ירושלים70

מנוףבן טובים יעל24/09/2017כריתהבניה1עלים-אשחר רחב71

אורן הצנובר

איקליפטוס המקור

איקליפטוס מסמרי

אורן קפריסאי

אורן ירושלים

ברוש אריזוני

ברוש מצוי

מכמניםאלזרע יהודה16/10/2017כריתהבניה1אלת המסטיק73

יעדוול ליה16/10/2017כריתהעץ מת1אלביציה ורודה74

יעדנוימן אלון25/10/2017כריתהבטיחות4ברוש מצוי75

 למשגבהחברה 12/11/2017כריתהעץ מת1אורן הצנובר76

הכלכלית

צורית

פלךקיבוץ פלך13/11/2017כריתהבניה1אורן קנרי77

הרריתגנאל יעל15/11/2017כריתהבניה2אורן הצנובר78

הרריתליבוביץ ליאב22/11/2017כריתהבניה1אורן ירושלים79

ב"מצפה אבימצפה אביב28/11/2017כריתהבניה1צפצפה מכסיפה80

צוריתברויטמן הלל10/12/2017כריתהבניה1מייש דרומי81

מועצה אזורית 14/12/2017כריתהבניה15אורן הצנובר82

משגב

חוסנייה

יעדמושב יעד14/12/2017כריתהבטיחות2אורן ירושלים83

סלמהענאן מחמוד14/12/2017כריתהבניה1פיקוס התאנה84

סואעד 26/12/2017כריתהבניה6אורן הצנובר85

עבדאללה

חוסנייה

סואעד 26/12/2017כריתהבניה3אורן הצנובר86

עבדאללה

חוסנייה

1שקד מצוי

4חרוב מצוי

1ברוש מצוי

מייש דרומי

נוצתית-פנסית דו

אל-טלטל אל28/09/2017כריתהבטיחות

תובל 27/12/2017כריתה מועצה אזורית בניה

משגב

87

72

אגודת 03/07/2017כריתהבטיחות52

מתיישבי לוטם

לוטם


