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מספר הרשיוןכמותמין העץסיבות לבקשהמהות הבקשהתאור המקוםרחובמס'

תאריך 
אחרון 

תוקף הרשיוןלהגשת ערר
תאריך פרסום 

הרשיון
תאריך הדפסת 

הרשיון

שם ותן 
הרשיון 
הערותהמותה

עידן פילפס165/019909/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןמתכריתהרחובקרן היסוד 13
עידן פילפס165/020109/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020שזיף הדובדבןמתכריתהרחובהגליל 230
עידן פילפס165/004009/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אקליפטוס המקורבית שורשים לא יציבגיזום חזק רחובכצלסון 357
עידן פילפס165/019809/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אטרולוביוםשבר במרכז הגזעכריתהרחובוייברג 46
עידן פילפס165/005009/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןעץ מתכריתהרחובחשון 56
עידן פילפס165/019109/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פיקוס השדרותיוון חמור מסוכןכריתהרחוברקפת 63
עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פיקוס חלודעץ מתכריתהאי תועה מול 11כצלסון 7
עידן פילפס365/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פלפלון דמוי אלהעץ מתכריתהרחובמשה סה פית השמחה8
עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אלון הגלעיןעץ מתכריתהגן המגייםהמעפילים 92

עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןעץ מתכריתהרחוביד חרוצים 103
עידן פילפס165/025815/10/202015/10/202315/12/2015/10/2020סיסם הודישבר במרכז הגזעכריתהרחובחשון 1118
עידן פילפס165/037423/11/202023/11/202315/12/2022/11/2020אורן הצוברבעיית עץ חמורהכריתהרחובחה סש 125
עידן פילפס165/036325/11/202025/11/202315/12/2018/11/2020צאלון אהעץ מתכריתהרחובחיית רחוב שילר12
עידן פילפס165/032525/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020ברכיכיטון צפצפתיעץ מתכריתהרחובהבים 1320
עידן פילפס165/032325/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020סיסם הודיעץ מתכריתהכיכרכיכר המשקפיים 14
עידן פילפס165/032825/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהמוסד חיוכיביה"ס הרצוג אזר 1549
עידן פילפס165/033025/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020פסית דו וצתיתעץ מתכריתהרחוברמחל 168
עידן פילפס165/032225/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחובמצדה17
עידן פילפס165/032125/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020פיקוס חלודמווןכריתהרחובירושלים 1877
עידן פילפס165/032625/11/202025/11/202315/12/2011/11/20סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחובדרך קדומים 1915
עידן פילפס165/032925/11/202025/11/202315/12/2011/11/20סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחובאזר 2064
עידן פילפס165/032725/11/202025/11/202315/12/2011/11/20בוהיה מגוותעץ מווןכריתהרחובהגליל 214
עידן פילפס165/032025/11/202025/11/202315/12/2011/11/20ברכיכטון אוסטרליחשש לקריסהכריתהרחובעמק דותן 224
עידן פילפס165/031925/11/202025/11/202315/12/2011/11/20אורן ירושליםטיות קיצויותכריתהחורשהחורשת הגדוד העיברי23
עידן פילפס265/033226/11/202026/11/202015/12/2011/11/20אזדרכת מצויהזרעים מווויםכריתהחייהחיית רחוב שילר24
עידן פילפס165/040302/12/202002/12/202315/12/202/12/20פסית דו וצתיתעץ פגע ממשאיתכריתהרחובסוקולוב 2529
עידן פילפס565/039616/12/202016/12/202315/12/202/12/20פיקוס השדרהעצים מווויםכריתהרחובשאול המלך פית דוד המלך26
עידן פילפס165/039516/12/202016/12/202315/12/202/12/20סיסם הודיכריתהרחובהרב גולד 2711
עידן פילפס165/039416/12/202016/12/202315/12/202/12/20פיקוס ביימייריקבון של הגזעכריתהרחובחביבה ריק 2822
עידן פילפס165/039216/12/202016/12/202315/12/202/12/20תמר מצוי דקלטייה חמורהכריתהרחובהכרמל צמוד לקיון הרים29
עידן פילפס165/039716/12/202016/12/202315/12/202/12/20סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחובפרישמן 3017
עידן פילפס165/040116/12/202016/12/202315/12/202/12/20ספיון השעווהעץ מתכריתהרחובכפי שרים 3112
עידן פילפס265/039316/12/202016/12/202315/12/202/12/20סיגלון עלה מימוזהאילות מתיםכריתהחיוןהגביש חיון32

כריתהרחובאוסטרובסקי 333
עץ טוי בית שורשים לא 

עידן פילפס165/044231/12/202031/12/202321/12/2017/12/20שלטית מקומטתיציב

כריתהרחוביסמין 337
בית גידול מוגבל חשש 
עידן פילפס165-054122/02/202122/02/20228/2/218/2/21אקליפטוס המקורלקריסת העץ והחומה

עידן פילפס0303/01/20243/1/213/1/21-יו165-0465 שלטית מקומתתהתרוממות שורשים חריגהכריתהרחובגן גיבורי ישראל34

 בטיחותכריתהרחובגן אברהם קרן35
ברוש מצוי + ברוש 

עידן פילפס665-053522/02/202122/02/20228/2/218/2/21אריזוי
עידן פילפס165-053422/02/202122/02/20228/2/218/2/21אלמוגן הודיריקבוןכריתהרחובגן חיתה36
עידן פילפס165-053622/02/202122/02/20228/2/218/2/21עצים שוים אחריםעץ מתכריתהרחובעמק איתן גן דובדבן37
עידן פילפס165-053722/02/202122/02/20228/2/218/2/21אורן קריעץ מתכריתהרחובברק38
עידן פילפס165-053822/02/202122/02/20228/2/218/2/21ושיגטויה חסוהפוגע בחומת הביתכריתהרחובקפלסקי 3910
עידן פילפס165-056503/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סיגלון עלה מימוזהחולה ומווןכריתהרחוביבה 4011
עידן פילפס165-056603/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחובהגרא 413
עידן פילפס165-056917/02/202117/02/202217/2/2117/2/21תמר מצוי דקלעץ טוי חשש לחדקויתכריתהרחובשאול המלך 424
עידן פילפס165-056703/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סייגרוס רומזוףעץ מתכריתהרחובטשריחובסקי 4337
עידן פילפס165-056403/03/202103/03/202417/2/2117/2/21תמר קריעץ מתכריתהרחובבן יהודה פית המוביל44

העתקהחורשת עמק זבולון45
מצאים על דרך שטח 

עידן פילפס265-065204/05/202103/05/20224/3/214/3/21מייש התארגות
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706סיסם הודיטיה מסוכתכריתהמוסד חיוךבית ספר שזר46
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706פיקוס השדרותלא יציבכריתהרחובצבעוי 472
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706סיסם הודיעץ מתכריתהרחובחורשת רחוב ההשכלה48
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706סיגלוןיבש מתכריתהמוסד חיוךבית ספר ברר49
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706סיסם הודיעץ מתכריתהמוסד חיוךבית ספר תורה ומדע50
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706ברוש מצויעץ מתכריתהמוסד חיוךבית ספר רמז51
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706ברכיכיתון צפצפתיעץ מתכריתהרחובהרצל 2 שביל ציבורי52
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706ברוש מצויעץ מתכריתהרחובגן קדושי קהיר53
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706בוהיה מגוותטיה חמורהכריתהרחובהקשת 12 בגיה ציבורית54
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706בוהיה מגוותץ מתכריתהרחובבן גוריון מול 5549

56
בן יהודה תחת אוטובוס פז 

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיגלון עלה מימוזהעץ מווןכריתהרחובשרוים
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיסם הודיעץ מווןכריתהרחובשפייצק 5718
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21אורןעץ מווןכריתהגיה ציבוריתגן אסף שמחה58
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיסם הודיעץ מווןכריתהרחוביר צבי 5913
עידן פילפס465-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21שיטה כחלחלהעצים מוויםכריתהגן ילדיםגן שקד שיבת ציון 9ב'60
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיגלון עלה מימוזהעץ מווןכריתהרחובדוד רמז 17 ב'61
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21אלון התולעעץ מווןכריתהגיה ציבוריתגן המילואים אג'ל 6247
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21פיקוס מעוקםעץ מווןכריתהרחובירושלים 6377
עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21קזואריה שבטבטיתעץ מווןכריתהמוסד ציבוריבית ספר רמז64
עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21סיגלון עלה מימוזהעץ מווןכריתהרחובדרך קדומים 6515
עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21סיסם הודי עץ מווןכריתהרחובהכרמל 6643
עידן פילפס265-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21דולב מזרחיעץ מווןכריתהפארקפארק כפר סבא67
עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21מייש דרומיעץ מווןכריתהרחובצייטלין 688
עידן פילפס1365-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21איקליפטוס המקורעצים מוויםכריתהחורשהיער קפלן69
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אורן ירושליםעץ מווןכריתהרחובגאולה 7012
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אורןעץ מווןכריתהרחובויצמן פית הר תבור71
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21מישעץ מווןכריתהרחובויצמן פית הר תבור72
עידן פילפס265-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21ברכיכיטון אוסטרליעץ מווןכריתהרחובויתקין 7316+20
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21מכף אהעץ מווןכריתהרחובז'בוטיסקי 7411
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21פסית דו וצתיתעץ מווןכריתהרחובירמיהו 7524
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21דקל וושיגטויהעץ מווןכריתהרחובמגרש העליה שדרות מחם בגין76
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21ברוש גדול עץ מווןכריתהרחובבית הכסת מורדי הגטאות 7728

כריתהרחובמשה דיין 783
ריקבוות פעילים בבסיס 

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אלמוגן הודיהגזע
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21פסית דו וצתיתמטעם סימי הרעלהכריתהרחובחום 792

כריתהרחוברופין 3027
גדל בזוית חדה לכיוון 

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21בוהיה מוותהכביש


