
רישיונות לכריתות עצים כפר סבא
ינואר 2022

מספר הרשיוןכמותמין העץסיבות לבקשהמהות הבקשהתאור המקוםרחובמס'

תאריך 
אחרון 

תוקף הרשיוןלהגשת ערר
תאריך פרסום 

הרשיון
תאריך הדפסת 

הרשיון

שם נותן 
הרשיון 
הערותהמותנה

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 רחובכצנלסון 357

עידן פילפס165/019809/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אנטרולוביוםשבר במרכז הגזעכריתהרחובויינברג 46

עידן פילפס165/005009/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןעץ מתכריתהרחובנחשון 56

עידן פילפס165/019109/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פיקוס השדרותניוון חמור מסוכןכריתהרחוברקפת 63

עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פיקוס חלודעץ מתכריתהאי תנועה מול 11כצנלסון 7

עידן פילפס365/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פלפלון דמוי אלהעץ מתכריתהרחובמשה סנה פינת השמחה8

עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אלון הגלעיןעץ מתכריתהגן המגיניםהמעפילים 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 הגזעכריתהרחובנחשון 1118

עידן פילפס165/037423/11/202023/11/202315/12/2022/11/2020אורן הצנוברבעיית עץ חמורהכריתהרחובחנה סנש 125

עידן פילפס165/036325/11/202025/11/202315/12/2018/11/2020צאלון נאהעץ מתכריתהרחובחניית רחוב שילר12

עידן פילפס165/032525/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020ברכיכיטון צפצפתיעץ מתכריתהרחובהבנים 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 חינוכיביה"ס הרצוג אזר 1549

עידן פילפס165/033025/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020פנסית דו נוצתיתעץ 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 חלודמנווןכריתהרחובירושלים 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 פילפס165/032725/11/202025/11/202315/12/2011/11/20בוהניה מגוונתעץ מנווןכריתהרחובהגליל 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 ירושליםנטיות קיצוניותכריתהחורשהחורשת הגדוד העיברי23

עידן פילפס265/033226/11/202026/11/202015/12/2011/11/20אזדרכת מצויהזרעים מנוווניםכריתהחנייהחניית רחוב שילר24

עידן פילפס165/040302/12/202002/12/202315/12/202/12/20פנסית דו נוצתיתעץ נפגע ממשאיתכריתהרחובסוקולוב 2529

עידן פילפס565/039616/12/202016/12/202315/12/202/12/20פיקוס השדרהעצים מנוווניםכריתהרחובשאול המלך פינת 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 בינימיניריקבון של הגזעכריתהרחובחביבה ריק 2822

עידן פילפס165/039216/12/202016/12/202315/12/202/12/20תמר מצוי דקלנטייה חמורהכריתהרחובהכרמל צמוד לקניון 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 מתכריתהרחובכנפי נשרים 3112

עידן פילפס265/039316/12/202016/12/202315/12/202/12/20סיגלון עלה מימוזהאילנות מתיםכריתהחניוןהגביש חניון32

כריתהרחובאוסטרובסקי 333
עץ נטוי 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-ינו165-0465 שלטית מקומתתהתרוממות שורשים חריגהכריתהרחובגן גיבורי ישראל34

עידן פילפס665-053522/02/202122/02/20228/2/218/2/21ברוש מצוי + ברוש אריזוני בטיחותכריתהרחובגן אברהם קרן35

עידן פילפס165-053422/02/202122/02/20228/2/218/2/21אלמוגן הודיריקבוןכריתהרחובגן חניתה36

עידן פילפס165-053622/02/202122/02/20228/2/218/2/21עצים שונים אחריםעץ מתכריתהרחובעמק איתן גן דובדבן37

עידן פילפס165-053722/02/202122/02/20228/2/218/2/21אורן קנריעץ מתכריתהרחובברק38

עידן פילפס165-053822/02/202122/02/20228/2/218/2/21ושינגטוניה חסונהפוגע בחומת הביתכריתהרחובקפלנסקי 3910

עידן פילפס165-056503/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סיגלון עלה מימוזהחולה ומנווןכריתהרחוביבנה 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 נטוי חשש לחדקוניתכריתהרחובשאול המלך 424

עידן פילפס165-056703/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סייגרוס רומנזוףעץ מתכריתהרחובטשרניחובסקי 4337

עידן פילפס165-056403/03/202103/03/202417/2/2117/2/21תמר קנריעץ מתכריתהרחובבן יהודה פינת המוביל44

העתקהחורשת עמק זבולון45
נמצאים על דרך שטח 

עידן פילפס265-065204/05/202103/05/20224/3/214/3/21מייש התארגנות

עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706סיסם הודינטיה מסוכנתכריתהמוסד חינוךבית ספר שזר46

עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706פיקוס השדרותלא יציבכריתהרחובצבעוני 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 חינוךבית ספר ברנר49

עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706סיסם הודיעץ מתכריתהמוסד חינוךבית ספר תורה ומדע50

עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706ברוש מצויעץ מתכריתהמוסד חינוךבית 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 פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706בוהניה מגוונתנטיה חמורהכריתהרחובהקשת 12 בגינה ציבורית54

עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706בוהניה מגוונתץ מתכריתהרחובבן גוריון מול 5549

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיגלון עלה מימוזהעץ מנווןכריתהרחובבן יהודה תחנת אוטובוס פז שרונים56

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחובשפיינצק 5718

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21אורןעץ מנווןכריתהגינה ציבוריתגן אסף שמחה58

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחובניר צבי 5913

עידן פילפס465-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21שיטה כחלחלהעצים מנווניםכריתהגן ילדיםגן שקד שיבת ציון 9ב'60

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיגלון עלה מימוזהעץ מנווןכריתהרחובדוד רמז 17 ב'61

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21אלון התולעעץ מנווןכריתהגינה ציבוריתגן המילואים אנג'ל 6247

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21פיקוס מעוקםעץ מנווןכריתהרחובירושלים 6377

עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21קזוארינה שבטבטיתעץ מנווןכריתהמוסד ציבוריבית ספר רמז64

עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21סיגלון עלה מימוזהעץ מנווןכריתהרחובדרך קדומים 6515

עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21סיסם הודי עץ מנווןכריתהרחובהכרמל 6643

עידן פילפס265-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21דולב מזרחיעץ מנווןכריתהפארקפארק כפר סבא67

עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21מייש דרומיעץ מנווןכריתהרחובצייטלין 688

עידן פילפס1365-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21איקליפטוס המקורעצים מנווניםכריתהחורשהיער קפלן69

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אורן ירושליםעץ מנווןכריתהרחובגאולה 7012

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אורןעץ מנווןכריתהרחובויצמן פינת הר תבור71

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21מישעץ מנווןכריתהרחובויצמן פינת הר תבור72

עידן פילפס265-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21ברכיכיטון אוסטרליעץ מנווןכריתהרחובויתקין 7316+20

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21מכנף נאהעץ מנווןכריתהרחובז'בוטינסקי 7411

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21פנסית דו נוצתיתעץ מנווןכריתהרחובירמיהו 7524

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21דקל וושינגטוניהעץ מנווןכריתהרחובמגרש העליה שדרות מנחם בגין76

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21ברוש גדול עץ מנווןכריתהרחובבית הכנסת מורדי הגטאות 7728

כריתהרחובמשה דיין 783
ריקבונות פעילים בבסיס 

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אלמוגן הודיהגזע

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21פנסית דו נוצתיתמטעם סימני הרעלהכריתהרחובנחום 792

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21בוהניה מנוונתגדל בזוית חדה לכיוון הכבישכריתהרחוברופין 8027

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21ברכיכיטון צפצפתיעץ מנווןכריתהרחובאוסטרובסקי 819

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21פיקוס השדרותעץ מנווןכריתהרחובאז"ר 49/ב82

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21ברוש מצויעץ מנווןכריתהרחובגולשטיין 8310

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21קתרוסית מרובעתעץ מנווןכריתהגן לובטקיןניצנים 8412

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21שלטית מקומטתריקבון עמוקכריתהרחובהשחר 8510

עידן פילפס265-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21אקליפטוס המקורעצים מנווניםכריתהחורשת הדודאיםדודאים86

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחובטירת צבי 8722
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עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21הדר החושחשעץ מנווןכריתהרחובעמק החולה 883

עידן פילפס265-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21אלון התבורעצים מנווניםכריתהפארקפארק כ"ס89

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21סיגלון עלה-מימוזהעץ מנווןכריתהרחובפרישמן 9016

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחוברינגלבלום עמנואל 911

עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחובשפרינצק 921

עידן פילפס165-098925/08/202125/08/202218/8/2118/8/21ברכיכיטון צפצפתיעץ מסוכןכריתהגן ילדיםחצרות הדר 939

עידן פילפס165-098925/08/202125/08/202218/8/2118/8/21סיגלון עלה-מימוזהעץ מסוכןכריתהגן ילדיםתל חי 26 גן תפוז94

עידן פילפס165-098925/08/202125/08/202218/8/2118/8/21סיגלון עלה-מימוזהעץ מסוכןכריתהגן ילדיםיהודה המכבי 6 גן שיטה95

עידן פילפס1229/9/2129/9/21-אוק165-104513/10/2021גרווילאה חסונהריקבון חמורכריתהרחובדוד המלך 9623

כריתהרחובאנצ'ו סירני 9737
שורשי פיקוס חדרו לגזע 

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21דקל וושינגטוניה חוטיתהדקל - פגיע ביציבותו

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21סיגלון עלה-מימוזהמנווןכריתהרחובבן גוריון 9827

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21ברכיכיטון אדרימנווןכריתהרחובגייסות השריון 994

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21סיגלון עלה מימוזהמנווןכריתהפארקדרך המוביל 18 פארק המוביל100

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21מילה ירוקת-עדמנווןכריתהפארקדרך המוביל 18 פארק המוביל101

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21סיגלון עלה מימוזהמנווןכריתהרחובז'בוטינסקי 10211

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21בריכיטון הסלעיםמנווןכריתהרחובניצנים 10323

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21ערבה לבנהמנווןכריתהרחובסמטת הגפן 1 טיילת קפלינסקי104

עידן פילפס265-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21מילה ירוקת-עדמפגיעת מזיקיםכריתהפארקפארק כ"ס - חניון הפארק105

כריתהפארקפארק כ"ס106
מחלה-יבוצע גיזום חריף 

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21איקליפטוס לימונילנסות לאפשר התאוששות

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21אלון התבורמנווןכריתהפארקפארק כ"ס107

כריתהרחובפשוש 14 דרך המוביל108
מנוון ככל הנראה מחדקונית 

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21תמר מצוי דקלהדקל

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21פנסית דו-נוצתיתמנווןכריתהרחובקפלנסקי 1092

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21ברוש מצוימנוון לחלוטיןכריתהרחובשילר 9  ליד גן ילדים110

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21הדר המנדריןמנווןכריתהרחובתל חי 11122

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21קזוארינה שבטבטיתמנוון עם ריקבון בשורשיםכריתהבית ספרבי"ס אוסישקין112

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21צפצפה שחורהמנווןכריתהרחובסשה ארגוב פינת יוסי בנאי113

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21מייש בונגהמנווןכריתהרחובעמק איילון 11414

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21ברכיכטון אדריריקבון משמעותי בבסיסכריתהפארקפארק כ"ס מול יואל 1159

עידן פילפס165-105325/10/202124/02/202211/10/2111/10/21מייש דרומימנווןכריתהרחוברינגלבלום 1168

עידן פילפס65-105411/10/202111/102111/10/21ברכיכטון אוסטרלימנווןכריתהרחובעמק דותן 11723

118
שדרת בקעת יריחו צמוד לדרך 

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21מילה ירוקת עד מנווןכריתהרחובהמוביל

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21סיגלון עלה מימוזה  מנווןכריתהרחובמענית 11910

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21מיש דרומימנווןכריתהרחוביוחנן הסנדלר פינת המוביל120

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21שלטית מקומטתמנווןכריתהרחובטשרניחובסקי מול 12189

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21בוקיצה קטנת עלים פטריותכריתהרחובחניתה122

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21צאלון נאהמנווןכריתהרחובחטיבת הנחל פינת בן יהודה123

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21ברכיכטון אדרימנווןכריתהרחובהכרמל 12417

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21אורן ירושלים מנווןכריתהרחוברחוב ויצמן מזחית לרחוב אלקלעי125

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21ברוש מצוימנווןכריתהרחובפארק גן עמל126

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21מכנף נאהמנווןכריתהרחובפארק גן כלנית127

מנווןכריתהרחובגן טבע עמק החולה128

שיטה משתלשלת 2 מילה 
ירוקת עד 2 מילה פנסלבנית 

עידן פילפס1565-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21אזדרכת מצויה מנווןכריתהרחובבית ספר רמז129

130
מרדי הגטאות פינת אנצו סירני, 

עידן פילפס165-124006/12/202105/12/202222/11/2122/11/21אורן ירושלמימנווןכריתהרחובכפ"ס

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21מכנף נאהמנווןכריתהרחובהחי"ש 2 מרכז קיימות עירוני131

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21קליסטמון הנצריםמנווןכריתהרחובאינשטיין132

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21מכנף נאהמנווןכריתהרחובבית ספר יצחק שדה133

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21תמר קנרימנווןכריתהרחובבן יהודה פינת המוביל134

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21אזדרכת מצויהמנווןכריתהרחובגורדון 1353

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21כליל החורשמנווןכריתהרחובדב הוז 13624

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21ברכיכיטון צפצפתימנווןכריתהרחובהמעפילים 1374

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21סיסם הודימנווןכריתהרחובהשלום סמטת אביבים138

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21בוהניה מגוונתמנווןכריתהרחובחניון עפר משה סנה פינת דודאים139

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21מייש דרומימנווןכריתהרחוביוחנן הסנדלר פינת המוביל140

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21ברכיכיטון צפצפתימנווןכריתהרחובמשה דיין 14155

עידן פילפס265-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21פלפלון דמוי אלה מנווןכריתהרחובמשה סנה בין פינת ברקן לשמחה142

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21מילה אמריקאיתמנווןכריתהרחובמשעול אהבה 1439

כריתהרחובפארק עמק עירון144
נטיה חריפה רקבונות , נזק 

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21אלמוגן הודילרכוש פרטי

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21סיגלון עלה מימוזה  מנווןכריתהרחובפארק עמק עירון145

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21אזדרכת מצויהמנווןכריתהרחובקפלנסקי 14611

עידן פילפס165-136306/01/202205/01/20234/1/2223/12/21סיגלון עלה מימוזה  מנווןכריתהרחובקרן היסוד 1477


