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עידן פילפס165/019909/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןמתכריתהרחוב3קרן היסוד 1
עידן פילפס165/020109/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020שזיף הדובדבןמתכריתהרחוב30הגליל 2
עידן פילפס165/004009/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אקליפטוס המקורבית שורשים לא יציבגיזום חזק רחוב57כצנלסון 3
עידן פילפס165/019809/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020אנטרולוביוםשבר במרכז הגזעכריתהרחוב6ויינברג 4
עידן פילפס165/005009/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןעץ מתכריתהרחוב6נחשון 5
עידן פילפס165/019109/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פיקוס השדרותניוון חמור מסוכןכריתהרחוב3רקפת 6
עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020פיקוס חלודעץ מתכריתה11אי תנועה מול כצנלסון 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 המגינים2המעפילים 9

עידן פילפס165/005409/10/202030/09/202330/09/202016/09/2020סיגלוןעץ מתכריתהרחוב3יד חרוצים 10

עידן פילפס165/025815/10/202015/10/202315/12/2015/10/2020סיסם הודישבר במרכז הגזעכריתהרחוב18נחשון 11

עידן פילפס165/037423/11/202023/11/202315/12/2022/11/2020אורן הצנוברבעיית עץ חמורהכריתהרחוב5חנה סנש 12

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 מתכריתהרחוב20הבנים 13

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 חינוכי49ס הרצוג אזר "ביה15

עידן פילפס165/033025/11/202025/11/202315/12/2011/11/2020פנסית דו נוצתיתעץ מתכריתהרחוב8רמחל 16

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 חלודמנווןכריתהרחוב77ירושלים 18
עידן פילפס165/032625/11/202025/11/202315/12/2011/11/20סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחוב15דרך קדומים 19
עידן פילפס165/032925/11/202025/11/202315/12/2011/11/20סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחוב64אזר 20
עידן פילפס165/032725/11/202025/11/202315/12/2011/11/20בוהניה מגוונתעץ מנווןכריתהרחוב4הגליל 21
עידן פילפס165/032025/11/202025/11/202315/12/2011/11/20ברכיכטון אוסטרליחשש לקריסהכריתהרחוב4עמק דותן 22
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 ממשאיתכריתהרחוב29סוקולוב 25
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 הודיכריתהרחוב11הרב גולד 27
עידן פילפס165/039416/12/202016/12/202315/12/202/12/20פיקוס בינימיניריקבון של הגזעכריתהרחוב22חביבה ריק 28
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 מתכריתהרחוב17פרישמן 30
עידן פילפס165/040116/12/202016/12/202315/12/202/12/20ספיון השעווהעץ מתכריתהרחוב12כנפי נשרים 31
עידן פילפס265/039316/12/202016/12/202315/12/202/12/20סיגלון עלה מימוזהאילנות מתיםכריתהחניוןהגביש חניון32

כריתהרחוב3אוסטרובסקי 33
עץ נטוי בית שורשים 

עידן פילפס165/044231/12/202031/12/202321/12/2017/12/20שלטית מקומטתלא יציב

כריתהרחוב7יסמין 33
בית גידול מוגבל חשש 
עידן פילפס165-054122/02/202122/02/20228/2/218/2/21אקליפטוס המקורלקריסת העץ והחומה

כריתהרחובגן גיבורי ישראל34
התרוממות שורשים 

עידן פילפס03/01/20243/1/213/1/21ינו-165-046503 שלטית מקומתתחריגה

 בטיחותכריתהרחובגן אברהם קרן35
ברוש + ברוש מצוי 

עידן פילפס665-053522/02/202122/02/20228/2/218/2/21אריזוני
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 הביתכריתהרחוב10קפלנסקי 39
עידן פילפס165-056503/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סיגלון עלה מימוזהחולה ומנווןכריתהרחוב11יבנה 40
עידן פילפס165-056603/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סיגלון עלה מימוזהעץ מתכריתהרחוב3הגרא 41

עידן פילפס165-056917/02/202117/02/202217/2/2117/2/21תמר מצוי דקלעץ נטוי חשש לחדקוניתכריתהרחוב4שאול המלך 42
עידן פילפס165-056703/03/202103/03/202417/2/2117/2/21סייגרוס רומנזוףעץ מתכריתהרחוב37טשרניחובסקי 43
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 יציבכריתהרחוב2צבעוני 47
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 מתכריתהרחוב שביל ציבורי2הרצל 52
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 חמורהכריתהרחוב בגינה ציבורית12הקשת 54
עידן פילפס18/05/202117/05/20225/5/215/5/21 165-0706בוהניה מגוונתץ מתכריתהרחוב49בן גוריון מול 55

56
בן יהודה תחנת אוטובוס פז 

עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיגלון עלה מימוזהעץ מנווןכריתהרחובשרונים
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחוב18שפיינצק 57
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 מנווןכריתהרחוב13ניר צבי 59
עידן פילפס465-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21שיטה כחלחלהעצים מנווניםכריתהגן ילדים'ב9גן שקד שיבת ציון 60
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21סיגלון עלה מימוזהעץ מנווןכריתהרחוב' ב17דוד רמז 61
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21אלון התולעעץ מנווןכריתהגינה ציבורית47ל 'גן המילואים אנג62
עידן פילפס165-079024/06/202123/06/202215/6/2115/6/21פיקוס מעוקםעץ מנווןכריתהרחוב77ירושלים 63
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 מנווןכריתהרחוב15דרך קדומים 65
עידן פילפס165-085620/07/202119/07/20227/7/217/7/21סיסם הודי עץ מנווןכריתהרחוב43הכרמל 66
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 מנווןכריתהרחוב8צייטלין 68
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 מנווןכריתהרחוב12גאולה 70
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 מנווןכריתהרחוב16+20ויתקין 73
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21מכנף נאהעץ מנווןכריתהרחוב11בוטינסקי 'ז74
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עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21פנסית דו נוצתיתעץ מנווןכריתהרחוב24ירמיהו 75

76
מגרש העליה שדרות מנחם 

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21דקל וושינגטוניהעץ מנווןכריתהרחובבגין

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21ברוש גדול עץ מנווןכריתהרחוב28בית הכנסת מורדי הגטאות 77

כריתהרחוב3משה דיין 78
ריקבונות פעילים 

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21אלמוגן הודיבבסיס הגזע
עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21פנסית דו נוצתיתמטעם סימני הרעלהכריתהרחוב2נחום 79

כריתהרחוב27רופין 80
גדל בזוית חדה לכיוון 

עידן פילפס165-089827/07/202126/07/202213/7/2113/7/21בוהניה מנוונתהכביש
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21ברכיכיטון צפצפתיעץ מנווןכריתהרחוב9אוסטרובסקי 81
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21פיקוס השדרותעץ מנווןכריתהרחובב/49ר "אז82
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21ברוש מצויעץ מנווןכריתהרחוב10גולשטיין 83
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21קתרוסית מרובעתעץ מנווןכריתהגן לובטקין12ניצנים 84
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21שלטית מקומטתריקבון עמוקכריתהרחוב10השחר 85
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 מנווןכריתהרחוב22טירת צבי 87
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21הדר החושחשעץ מנווןכריתהרחוב3עמק החולה 88
עידן פילפס265-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21אלון התבורעצים מנווניםכריתהפארקס"פארק כ89
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21מימוזה-סיגלון עלהעץ מנווןכריתהרחוב16פרישמן 90
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחוב1רינגלבלום עמנואל 91
עידן פילפס165-097930/08/202129/08/202216/8/2116/8/21סיסם הודיעץ מנווןכריתהרחוב1שפרינצק 92
עידן פילפס165-098925/08/202125/08/202218/8/2118/8/21ברכיכיטון צפצפתיעץ מסוכןכריתהגן ילדים9חצרות הדר 93
עידן פילפס165-098925/08/202125/08/202218/8/2118/8/21מימוזה-סיגלון עלהעץ מסוכןכריתהגן ילדים גן תפוז26תל חי 94
עידן פילפס165-098925/08/202125/08/202218/8/2118/8/21מימוזה-סיגלון עלהעץ מסוכןכריתהגן ילדים גן שיטה6יהודה המכבי 95
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