
שםתאריךסיבהסוג העץמהותישוברישיון' מס

ל משגב"חכ08/01/2018בניהברוש אריזוניכריתהשגב88

תות שחור

אורן קפריסאי

קריית הפקן

לבנה רפואי

עלים-אשחר רחב

חרוב מצוי

ברוש מצוי

זית אירופי

אורן ירושלים

שקד מצוי

בן דור ארבל11/01/2018בניהקטלב מצויכריתהלוטם89

סואעד אחמד11/01/2018בניהזית אירופיהעתקהכמאנה90

מושב יעד22/01/2018בטיחותאורן קנריכריתהיעד91

אזדרכת מצויה

ברוש מצוי

מושב יעד23/01/2018בניהאורן ירושליםכריתהיעד92

מועצה אזורית משגב01/02/2018בניהפיקוס קדושכריתהסלמה93

מצפה אביב08/02/2018בטיחותאזדרכת מצויהכריתהב"מצפה אבי94

מצפה אביב18/02/2018עץ מתכליל החורשכריתהב"מצפה אבי95

מצפה אביב27/02/2018עץ מתברוש מצויכריתהב"מצפה אבי96

סואעד תלגה06/03/2018בניהאורן הצנוברכריתהחוסנייה97

חרוב מצוי

ישוב- עצמון 06/03/2018בטיחותאורן קפריסאיכריתהשגב98

בר נס שי14/03/2018מחלת עץאורן ירושליםכריתהחלוץ99

אגס קלרי

שכניה20/03/2018בניהכליל החורשכריתהשכניה100

ברוש מצוי

מילה סורית

קורנית20/03/2018עץ מתאורן ירושליםכריתהקורנית101

סואעד אשרף21/03/2018בניהזית אירופיהעתקהסלמה102

טלמור שחר28/03/2018בניהדקל-תמר מצויכריתהגילון103

הדר התפוז

ל משגב"חכ28/03/2018מחלת עץאורן קנריכריתהצורית104

2018פקיד יערות משגב - רישיונות העתקה וכריתה 



שםתאריךסיבהסוג העץמהותישוברישיון' מס

מועצה אזורית משגב10/04/2018בניהזית אירופיהעתקהלבון105

מועצה אזורית משגב10/04/2018בניהעוזרר אדוםכריתהלבון106

חרוב מצוי

אגס סורי

אלון מצוי

מועצה אזורית משגב15/04/2018בטיחותעוזרר קוצניכריתהכמון107

אלון מצוי

מועצה אזורית משגב30/04/2018בניהנוצתית-פנסית דוכריתהא משגב.מ108

רימון מצוי

מועצה אזורית משגב30/04/2018בניהצפצפה מכסיפהכריתהא משגב.מ109

תות לבן

נוצתית-פנסית דו

עד-מילה ירוקת

מייש בונגה

זית אירופי

היביסקוס טילייתי

ברוש אריזוני

עלים-בוקיצה קטנת

אלון אנגלי

אורן קנרי

אורן ירושלים

אורן הצנובר

אדר סורי

ברוש מצוי

ל משגב"חכ02/05/2018בניהאורן קפריסאיכריתהשגב110

כץ אפרים24/05/2018סכנה בריאותית לציבוראזדרכת מצויהכריתהשגב111

דולב מזרחי

כץ אפרים28/05/2018סכנה בריאותית לציבוראזדרכת מצויהכריתהשגב112



שםתאריךסיבהסוג העץמהותישוברישיון' מס

דולב מזרחי

ועד מקומי מצפה אביב31/05/2018עץ מתכליל החורשכריתהב"מצפה אבי113

אלון מצוי

גל שחר06/06/2018בניהאורן ירושליםכריתההררית114

קיבוץ מורן10/06/2018בטיחותאזדרכת מצויהכריתהמורן115

צורית11/06/2018עץ מתאורן הצנוברכריתהצורית116

מצפה אביב14/06/2018עץ מתכריתהב"מצפה אבי117

רבון שרי14/06/2018מחלת עץפיקוס התאנהכריתהיעד118

אזרך איזולדה21/06/2018בטיחותאורן ירושליםכריתהאל-טל119

ברוש מצוי

אורן ירושלים

ל משגב"חכ25/06/2018בניהזית אירופיכריתהאשחר120

ל משגב"חכ25/06/2018בניהחרוב מצויכריתהאשחר120

עוזרר קוצני

שקד מצוי

מועצה אזורית משגב27/06/2018בניהאורן הצנוברכריתהחוסנייה121

הפטר גלית27/06/2018עץ מתברוש מצויכריתהצביה122

ארז אטלנטי

לוין רויטל01/07/2018בטיחותאורן קנריכריתהשכניה123

ל משגב"חכ05/07/2018בניהאיקליפטוס מסמריכריתהאל-טל124

ספיון השעווה

חרוב מצוי

ברוש מצוי

אזדרכת מצויה

אורן ירושלים

אורן קפריסאי

ברוש פורטוגלי

ל משגב"חכ05/07/2018בניהזית אירופיהעתקהאל-טל125

יפה ארי ורבקה09/07/2018בניהאורן ירושליםכריתהשורשים126

מושב שורשים11/07/2018בטיחותברוש מצויכריתהשורשים127

אורן ירושלים



שםתאריךסיבהסוג העץמהותישוברישיון' מס

ברוש מצוי

אורן ירושלים

יודפת מושב שיתופי25/07/2018בטיחותאורן ירושליםכריתהיודפת128

ברוש מצוי

מועצה אזורית משגב08/08/2018בניהאלון מצויכריתהתובל129

אורן ירושלים

מועצה אזורית משגב08/08/2018בניהחרוב מצויכריתהמורשת130

מימוזה-סיגלון עלה

שחר ליעד08/08/2018בניהאלון התולעכריתהחרשים131

ל משגב"חכ09/08/2018בניהישראלית-אלה ארץכריתהמכמנים132

חרוב מצוי

עוזרר אדום

פיקוס התאנה

שיטה כחלחלה

אלון מצוי

פרנקו יהושוע22/08/2018בטיחותאורן ירושליםכריתהקורנית133

פורת לאה26/08/2018בטיחותאורן הצנוברכריתהרקפת134

מועצה אזורית משגב02/09/2018בניהאלון מצויכריתהכמאנה135

מנוף כפר שיתופי02/09/2018בניהישראלית-אלה ארץהעתקהמנוף136

רקפת כפר קהילתי12/09/2018בניהזית אירופיהעתקהרקפת137

קפילוטו עמית13/09/2018בניהאורן ירושליםכריתההררית138

ברקן קארו13/09/2018בניהאורן ירושליםכריתההררית139

קוטן יגאל13/09/2018בניהאורן ירושליםכריתההררית140

קיבוץ פלך17/09/2018בניהאלון מצויכריתהפלך141

קטלב מצוי

טמפלהוף טל17/09/2018בטיחותמכנף נאהכריתהלוטם142



שםתאריךסיבהסוג העץמהותישוברישיון' מס

סואעד קאסם20/09/2018בניהאורן הצנוברכריתהחוסנייה143

צורית03/10/2018עץ מתאורן ירושליםכריתהצורית144

מינהלת פארק תעשייה משגב03/10/2018בניהשיטה כחלחלהכריתהמשגב145

אורן ירושלים

חרוב מצוי

מיידלר איתמר ומזל08/10/2018בניהברוש מצויכריתהשגב146

פיקוס התאנה

כמון כפר שיתופי14/10/2018אחראיקליפטוסכריתהכמון147

טל אל18/10/2018מחלת עץאיקליפטוסכריתהאל-טל148

בן ציון איילת18/10/2018בטיחותאראוקריה רמהכריתהב"מצפה אבי149

ושינגטוניה חסונה

ברייטשטיין אביטל21/10/2018בניהברוש מצויכריתהיובלים150

ל משגב"חכ24/10/2018בניהברוש מצויכריתהכמאנה151

ארז אטלנטי

אורן

דקל-תמר מצוי

לבנה רפואי

אורן הצנובר

עוזרר קוצני

ל משגב"חכ24/10/2018בניהאלון מצויהעתקהכמאנה152

מושב יעד28/11/2018בטיחותברוש מצויכריתהיעד153

אזדרכת מצויה

אורן ירושלים

שומר יואב29/11/2018בטיחותברוש מצויכריתהצביה154

מועצה אזורית משגב29/11/2018בניהחרוב מצויכריתהלוטם155

טל אל11/12/2018עץ מתאורן ירושליםכריתהאל-טל156

ברוש מצוי

מועצה אזורית משגב11/12/2018בניהאורן ירושליםכריתהסלמה157

עלים-בוקיצה קטנת



שםתאריךסיבהסוג העץמהותישוברישיון' מס

מועצה אזורית משגב11/12/2018בניהברכיכיטון צפצפתיהעתקהסלמה158

מכנף נאה


