
 6102לשנת  רשימת מוסכי הסדר
 

 *5498לקבלת הסדר חייגו 

 מחוז צפון

 הערות טלפון כתובת שם מוסך  עיר
מוסך שיא  חיפה

 פוינט
 072ההסתדרות 

 חיפה
195960107  

מוסך  
ישראל 

שליין ובניו 
 בע"מ

א.ת.  26יוסף לוי 
 קריית ביאליק

 פולקסווגן 
 סיאט
 אודי

 סקודה

מוסך  
 מילאד

  195269999 חוף שמן02 גזאל

מוסך אבי  
 סרור

שד' ההסתדרות 
 חיפה 019

195001219  

מוסך  
שגריר 
מרכזי 
 שירות 

 2יוחנן הסנדלר 
 חיפה

1726655690  

 מפרץ 40 השיש גזית מוסך 
 חיפה

195769219 
195769212 

  סיטרואן
 ו’פיג

מוסך אדי  
באסם 
 מזאוי

 09תל אביב 
 חיפה

195866225 
195867121 

 

מוסך מרינה  כפר ראמה 
שאדי 

 לפחחות 

 8ראמה 
194459765 

 

מוסך סאלח  כרמיאל
 אמון 

א.ת  20החרושת 
 כרמיאל

194550115 
 

מוסך  נצרת
המומחים 
לפחחות 

 וצבע 

 כפר רינה 

192922512 

 

מוסך ד.נ  
נצרת 

 מוטורס

 06העבודה 
 192560661 נצרת עילית 

 

אום אל 
 פחם

מוסך 
פחחות 

וצבע אבו 
 שקרה

 שכונת אלביר 

192200470 

 

מוסך הרצל  עפולה
 את ניסים 

 68קהילת ציון 
 עפולה

192910281 
 

מוסך  חדרה 
 אקספרס

א.ת  5מייזר יוסף 
 מרכזי 

1878810114 
 

מוסך א.ג  
 מגוון 

א.ת  5יוסף מייזר 
 מרכזי

192292400 
 

מוסך על  
 הגל 

 א.ת צפוני חדרה 
192221202 

 

מוסך טופ  אור עקיבא
 בע"מ 

א.ת מתחם 
 שטיחי כרמל 

192226562 
 



יהודה הלוי א.ת  מוסך דורון  טבריה 
 טבריה 

192760912 
 סובארו

מוסך ברק  בית שאן
6109 

 א.ת בית שאן
192128788 

 

מוסך  
 הגלבוע 

 פארק צבאים
192121729 

 

מרכז  עכו 
שירות הוד 
אלרום עכו 

 בע"מ 

 א.ת עכו דרום 

194504118 

 רנו
 ניסן

 קרית
 שמונה 

מוסך 
 החולה 

א.ת קריית 
 שמונה 

192491879 
 פיאט 

מוסך  טמרה 
 אלאמאנה 

 טמרה 
1898818521 

 

מוסך י.ג'ינו  סחנין 
 בע"מ

 192794622 סחנין 
192794627 

 

  192471927 א.ת החדש צפת מוסך רובין  צפת

מוסך אחים  עלבון 
 חדאד בע"מ 

 עלבון 
192752691 

 

קריית 
 טבעון 

מוסך טבעון 
 קאר בע"מ 

 95יצחק רבין 
 בסמת טבעון 

1869992555 
 

מוסך משגב  עראבה 
האזורי 

 לפחחות 

כביש ראשי 
 192790066 עראבה

 

 

 

 מחוז מרכז

 הערות טלפון כתובת שם מוסך  עיר
  128266028 22יצחק שדה  מוסך חיים  תל אביב 

מוסך טיפ  
 טופ

  128267228 5הסוללים 

מוסך  
שגריר 
מרכזי 
 שירות

  122065212 2המקצוע 

מוסך יוסי  
קוסטה 
 בע"מ 

  122505002 02קיבוץ הגלויות 

מוסך  
פחחות 
 הצפון 

  128928820 9הניצ"ב 

מוסך ח.ח  יפו
 יפו 

 98דרך בן צבי 
122526625 

 מורשה צמפיון

מוסך שרות  רמת גן 
 קרל בע"מ 

 62היצירה 
127808980 

 

א.א.ל  יהוד 
 שרותי רכב 

  04אלטלף 
122029029 

 

בני  05הירקון  מוסכי אילון  בני ברק 
 ברק

128749291 
 

מדינת היהודים  מוסך צמרת  הרצליה
 הרצליה  48

144889922 
 

  154971875א.ת  08היצירה מוסך יצחק  רחובות 



 דרך יבנה  נבעה

מוסך א.א  
לוי אפרים 

 בע"מ 

 24גבריאלוב 
 א.ת רחובות 

154921222 
154921227 

 

ראשון 
 לציון 

מוסך 
י.קארו 
שירותי 
פחחות 

 וצבע 

ראשון  5גינצבורג 
 לציון 

128856060 

 

פתח 
 תקווה

מוסך מוקד 
 מוקד הרכב 

קריית  29העמל 
 אריה 

124670467 
 

מוסך פרס  רמלה
רכב 

השפלה 
 בע"מ 

 רמלה  2התקווה 

1726717171 

 

מוסך איציק  
 ודיצר

א.ת  0סיקסק 
 154096011 רמלה

 מזדה
 פורד

 סקודה

מוסך  רעננה
שגריר 
מרכזי 
 שירות

א.  2היצירה 
 רעננה

147992509 

 

 45דרך השרון  מוסך דני  הוד השרון 
 הוד השרון 

147910147 
 

מוסך חן  ראש העין 
פחחות 

 וצבע 

 01היצירה 
128829966 

 

א.ת  02שכטמן  מוסך אלמוג  נתניה
 הישן 

145207222 
 

מוסך  
 אפרים 

א.ת  2האורג 
 הישן 

145264897 
 

 

 

 מחוז ירושלים 

 הערות טלפון כתובת שם מוסך  עיר
א.ת  8התעשייה  מוסך צמרת ירושלים

 תלפיות 
162702107  

מוסך אבי  
 זליג

 2בית הדפוס 
 גבעת שאול

162741122  

מוסך  
סיגמה 
 מוטורס

א.ת  0תעשיה 
 תלפיות 

 UMIמורשה  168285555

מוסך  
שגריר 
מרכזי 
 שירות

 5מעשה חושב 
 ירושלים 

1726655696  

מוסך מיטב  
 בת אל

 69בית דפוס 
 מ.ספיר ירושלים

162802522  

מוסך אייל  
 חי 

 04בעלי מלאכה 
162742999 

 

מוסך האומן  
 מומחים 

ב' א.ת  7הרכבים 
 תלפיות 

162750142 
 



מוסך זאב  
 הטורים

 06בית היוצר 
 א.ת תלפיות 

162756704 
 

מוסך  
 המרכב

 2בעלי מלאכה 
 א.ת תלפיות 

162756642 
 

מוסך דודו  
 6114כהן 

 בע"מ 

 09יד חרוצים 
 168274448 א.ת תלפיות 

 

 רוממה 7הרקמה  מוסך אדיב  
168251291 

 מזדה
 פורד

מוסך אבי  שילת
 זליג

 א.ת שילת
154765111 

 

 

 

 

 מחוז דרום 

 הערות טלפון כתובת שם מוסך  עיר
א.ת  2האופים  בזקמוסך  אשדוד 

 אשדוד 
155869812  

מוסך  
שגריר 
מרכזי 
 שירות

 20הפלדה 
 אשדוד 

155822292  

מוסך אוטו  
 טופ

א.ת  29המתכת 
 צפוני אשדוד 

155869999  

מוסך  
א.ש.ש.מ 
 גדי בע"מ 

א.ת  0המסגר 
 הקלה 

155861078  

מוסך האומן  אשקלון
 ג.מ ובניו 

א.ת  7הגלגל 
 הצפוני 

152787666  

א.ת  08הפנינים  מוסך אולג 
 צפוני אשקלון 

152767086 
 

מוסך אומני  
 הרכב

א.ת  81הגלגל 
 הצפוני

152785116 
 

מוסך לוק  שדרות
מכון רישוי 

 בן יריב 

 שדרות  2לונדון 
152544176 

 

מוסך  דימונה
 פרוספר

א.ת  8הפועלים 
 דימונה 

152885575 
 

  152500298 א.ת  61האשלגן  מוסך נעים  קריית גת 

מוסך  
 האושר

 2אזמרגד 
152507488 

 

מוסך  נתיבות 
 המאיר

אברהם רוזנמן 
א.ת שדות  221
 נגב 

152592881 
 

מוסך ד.א  
 פלוס בע"מ 

 נתיבות  66האומן 
154492218 

 

באר  5הסדנה  מוסך מירו  באר שבע 
 שבע 

152411421 
 

מוסך קריית  
הרכב 
 אסולין 

 912יצחק נפחא 
 152288888 באר שבע 

 



מוסך פארק  
 הרכב גבי 

באר  2הסדנא 
 שבע

152411558 
 

מוסך צמרת  
 רפי אסרף

 21פינחס החוצב 
 א.ת באר שבע 

152628252 
 

מוסך י.מ  
האתגר 

 בנגב 

עמק  0הנפח 
 152675616 שרה 

 טיוטה

  152205977 א.ת אילת מוסך ציון  אילת

 

 

 

 

 

 1011016102עודכן : 


