
מוסכי הסדר מחלקה ראשונה  - 2009

פקסטלפוןכתובתעירשםמחוז

04-820202404-8204820דרך בר-יהודה 69,נשר, חיפהחיפהמורשה B M W - שיא רכב בע"ממוסכי רשת / יבואן

03-689900003-6393241המסגר 16,  תל-אביבתל-אביבמורשה B M W - קמורמוסכי רשת / יבואן

04-617657804-6176550רח' מנא"י 1, ת.ד.3010, חדרהחדרהמורשה UMI - כהן מוטורסמוסכי רשת / יבואן

08-856424708-8536779התאנה 1 א.ת.  אשדודאשדודמורשה UMI - א.א.קאר סנטר בע"ממוסכי רשת / יבואן

08-690096008-6900962הסדנא 8, באר-שבעבאר-שבעמורשה UMI - מירו מאיר בע"ממוסכי רשת / יבואן

04-646122204-6570031א.ת. כביש עוקף ת.ד. 77, נצרתנצרתמורשה UMI - סרוג'י מוטורס (1994)מוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה דהייטצו,סאן יאנג,דייהו, 

03-653460003-5599537תמנע 13, חולוןחולוןטלקאר חברה בע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה דייהטצו ,וסאן יאנג,דייהו - 

09-958135509-9581334מדינת היהודים 66 א.ת.  הרצליההרצליהמרום

מוסכי רשת / יבואן

מורשה וולבו הונדו ויגואר - מאיר 

03-943366603-9415360שפירא 25 ת.ד. 5035, ראשל"צראשון לציוןחברה למכוניות

מוסכי רשת / יבואן

מורשה וולבו,הונדה ויגואר - ארז 

04-841034504-8413855דרך אשלג צ'ק פוסט , חיפהחיפהפרטיות בע"מ

03-550862103-5567301הבנאי 24 א.ת.  חולוןחולוןמורשה טויוטה - אחים קצבמוסכי רשת / יבואן

03-615211103-6184689הירש 10,  בני-ברקבני-ברקמורשה טויוטה - רייכמן עודד בע"ממוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה טויוטה,רנו,ניסן,סובארו - 

03-682389803-6816299דרך בן-צבי, תל-אביב-יפותל-אביבהילוך שישי

09-860060009-8619314פנקס 26 א.ת.  נתניהנתניהמורשה טויטה - רכב נתניה בע"ממוסכי רשת / יבואן



03-618513303-5791487ברוך הירש 20,  בני-ברקבני-ברקמורשה יונדאי -- גיא מוסכיםמוסכי רשת / יבואן

08-946155208-9461936המפוח 12, א.ת  רחובותרחובותמורשה יונדאי - אלימלך בע"ממוסכי רשת / יבואן

03-969201103-9561408ת.ד. 5270,  ראשל"צראשון-לציוןמורשה יונדאי - הילוך שישימוסכי רשת / יבואן

03-761333303-7613312תובל 8, תל-אביבתל-אביבמורשה לקסוס - לקס מוטורס בע"ממוסכי רשת / יבואן

03-68181330-3-6813117רוחמה 15-18,  תל-אביבתל-אביבמורשה מיצובישי - שלום(ש.ש. ארביב)מוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה מיצובישי ויונדאי - ע.י.ר 

04-640302004-6403377חרוד 4 ת.ד. 2691,  עפולהעפולהעפולה מוטורוס בע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה מיצובישי, מרצדס,יונדאי - 

04-861411104-8614147חירם, 15,חוף שמן ת.ד. 243, חיפהחיפהמילר - כל מוביל

מוסכי רשת / יבואן

מורשה מיצובישי,יונדאי - רמות 2002 

03-551155203-5530014הבורסקאי 4, בת-יםבת-יםמרכז שרותי רכב

מוסכי רשת / יבואן

מורשה מכשירי תנועה ,סוזוקי - 

08-675049408-6751804א.ת. צפוני ת.ד. 196, אשקלוןאשקלוןב.מ.עדן רכב בע"מ

04-672140304-6790333יהודה הלוי , טבריהטבריהמורשה סובארו - דורוןמוסכי רשת / יבואן

09-768745709-7687460הסדנא 4,  כפר-סבאכפר סבאמורשה סובארו - מרכז שרות לי בע"ממוסכי רשת / יבואן

08-924477808-9248424היוצר 2, באר-יעקבבאר-יעקבמורשה סובארו, ניסן, רנו - הילוך שישימוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פולקסוואגן,אודי,סיאט,סקודה 

04-659700304-6594666קהילת ציון ,46  עפולהעפולה- משראקה בע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פולקסוואגן,אודי,סקודה,סיאט 

09-741183809-7411826החרושת 17 א.ת.  רעננהרעננה- גרשון שרותי פחחות בע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פורד , מזדה- אסולין 

08-628035808-6280098יצחק נפחא 406,  באר-שבעבאר-שבעהשקעות 2001 בע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פורד ומזדה - מוסכי תאוצה 

02-679995102-6794471האומן 15 א.ת. תלפיות , ירושליםירושליםבע"מ

04-622496804-6224968א.ת. דרומי ת.ד. 1067, חדרהחדרהמורשה פורד, מזדה - אחים תורג'ימוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פורד,מזדה וסקודה - איציק 

08-925400708-9254589הרצל 135,  רמלהרמלהודיצר בע"מ



057-730342504-6951711א.ת. דרומי, ת.ד. 265,  קרית-שמונהקרית-שמונהמורשה פיאט - החולה 2007 בע"ממוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

פיאט,פיג'ו,ציטרואן,סוזוקי,סובארו - 

03-556925503-5569256הצבר 2, אזוראזורהילוך שישי

02-538855102-5388471אהליאב 16,  ירושליםירושליםמורשה פיג'ו וציטרואן - אופירמוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פיג'ו וציטרואן - גזית 

04-872430404-8418990השיש 40,  חיפהחיפה(1996)בע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פיג'ו וציטרואן - המרכז 

04-992033304-9923427לוחמי הגטאות 53,  נהריהנהריההחדש בע"מ

04-657222204-6553264א.ת. ת.ד. 2318 ,נצרתנצרתמורשה פיג'ו וציטרואן - ציפורי בע"ממוסכי רשת / יבואן

מוסכי רשת / יבואן

מורשה פיג'ו וציטרואן - צמרת שרותי 

04-841492904-8559980ש"ד ההסתדרות 37,  חיפהחיפהרכב

מוסכי רשת / יבואן

מורשה קאיה - רותם פז שרותי רכב 

03-632314103-6323059התעשיה 36,  יהודיהודבע"מ

מוסכי רשת / יבואן

מורשה קאיה ואלפא רומיאו - מ.פטין 

04-991657104-9912226העמל 4,  עכועכו1999 בע"מ

08-946033608-9462040גבריאלוב 39 א.ת.  רחובותרחובותא.א. לוי אפרים בע"ממחוז הדרום

מחוז הדרום

א.א. קאר סנטר מוטורס בע"מ מורש 

08-856424708-8536779התאנה 1 א.ת. הקלה,  אשדודאשדודה UMI וכל דגם אחר

08-852444408-8568899המתכת 64,  אשדודאשדודאוטו טופ בע"ממחוז הדרום

08-665118808-6651144עמל 5 , באר-שבעבאר-שבעאיחוד -שיר שלמה רשת מוסכיםמחוז הדרום

מחוז הדרום

איי.בי.אי השקעות קארבר בע"מ (עדי 

08-681151308-6814986טבת 11 א.ת.  קרית-גתקרית-גת2000)

מחוז הדרום

אלימלך בע"מ- כל דגם אחר ומורשה 

08-946155208-9461936המפוח 12 א.ת.  רחובותרחובותיונדאי

מחוז הדרום

אסולין השקעות 2001 בע"מ - כל 

08-628035808-6280098יצחק נפחא 406  באר -שבעבאר-שבעדגם , מורשה מזדה ופורד

מחוז הדרום

ב.מ.עדן שירותי רכב בע"מ, מורשה 

08-675049408-6751804א.ת. צפוני ת.ד. 196,  אשקלוןאשקלוןמכשירי תנועה ,סוזוקי

08-633399708-6317169הנגרים 53/3, אילתאילתבועז פחחותמחוז הדרום



08-852017508-8522530רח' עמל 43,א.ת. הקלה  אשדודאשדודגדימחוז הדרום

08-673660708-6731465הנפח 18, א.ת.דרומי  אשקלוןאשקלוןיוסי את אהרון בע"ממחוז הדרום

08-675056108-6751341א.ת.צפוני  אשקלוןאשקלוןיחזקאל שלום ורחמים בע"ממחוז הדרום

08-856334308-8563591הפלדה 31 א.ת.  אשדודאשדודכ.ש. מרכזי תפעול לרכבמחוז הדרום

08-943141908-9422606רח' הירמוך 10,  יבנהיבנהכפירמחוז הדרום

08-688372508-6883729רח' סיון 10,  קרית-גתקרית -גתמוסכי גיורא בע"ממחוז הדרום

08-690096008-6900962הסדנא 8,  באר-שבעבאר-שבעמירו - מאיר בע"מ - מורשה UMIמחוז הדרום

08-858356808-8600495צומת מסמיה מסמיהמסמיהמסמיה - שיר שלמה רשת מוסכיםמחוז הדרום

08-852389308-8530930רח' האשלג 33,  אשדודאשדודנ.ו.ע.ם קאר-לנד בע"ממחוז הדרום

08-947057808-9468907היצירה 15 א.ת. רחובותרחובותנבעה בע"ממחוז הדרום

08-655887808-6553323פועלים 5, דימונהדימונהפרוספר דימנוה בע"ממחוז הדרום

03-957000003-9570018התעשיין 8 ת.ד.15185, א.ת. ישן  ראשל"צראשון-לציוןאחים יזדי (2001) בע"ממחוז המרכז

מחוז המרכז

איציק ודיצר בע"מ- כל דגם ומורשה 

08-925400708-9254589הרצל 135, רמלהרמלהפורד, מזדה וסקודה

03-965939503-9676581שמוטקין 31,  ראשל"צראשון-לציוןג'ולימחוז המרכז

08-925090808-9250539רח' משה הס 6, רמלהרמלהג'ורג' בע"ממחוז המרכז

03-966923103-9562337פלוטיצקי 10 א.ת. הישן  ראשל"צראשון-לציוןדלתא ראשון בע"ממחוז המרכז

03-967109903-9675776רח' שמוטקין 31,  ראשל"צראשון-לציוןהדקלמחוז המרכז

08-924477808-9248424רח' היוצר 2 , באר יעקבבאר-יעקבהילוך שישי באר יעקבמחוז המרכז



03-969201103-9561408ת.ד. 15270, ראשל"צראשון לציוןהילוך שישי ראשל"צמחוז המרכז

מחוז המרכז

מאיר חברה למכוניות יבואן 

03-943366603-9415360שפירא 25,ת.ד.5035 , ראשון לציוןראשון-לציוןוולוו,הונדה ויגואר

03-533137703-6340884התעשיה ,12 א.ת. ישן  אור יהודהאור-יהודהניסים ג'נחמחוז המרכז

מחוז המרכז

רותם פז שרותי רכב בע"מ - כל דגם 

03-632314103-6323059רח' התעשיה 36 , יהודיהודומורשה קאיה

03-924404703-9233499גיסין 72, קרית-אריה,  פתח-תקוהפתח-תקוהשיר שלמה רשת מוסכיםמחוז המרכז

02-538855102-5388471אהליאב 16, רוממה  ירושליםירושליםאופיר - כל דגם ומורשה פיג'ו,ציטרואןמחוז ירושלים

08-979997008-9799980א.מ. שילת, ת.ד.20 , שילת - מודיעיןמודיעיןבסון אילן מודיעין בע"ממחוז ירושלים

02-678280602-6792301הרכב 7, תלפיות  ירושליםירושליםטורינו בע"ממחוז ירושלים

מחוז ירושלים

רשת מוסכים - מורשה פורד מזדה 

02-679995102-6794471רח' האומן 15, א.ת. תלפיות  ירושליםירושליםוכל סוגי רכב

02-673608302-6719433דרך בית לחם 120 תלפיות  ירושליםירושליםעלית לוי 93- שיר שלמה רשת מוסכיםמחוז ירושלים

04-672325004-6723250אזור תעשיה ת.ד. 1737, טבריהטבריהא.א.ח. בע"ממחוז הצפון

מחוז הצפון

א.ג. מגוון בע"מ -שיר שלמה רשת 

04-634691104-6345911רח' המתכת פינת הזגג, חדרהחדרהמוסכים

04-690223204-6950731אזור תעשיה דרומי, קרית-שמונהקרית-שמונהא.ד.מ. בע"ממחוז הצפון

04-840421904-8405787ש"ד ההסתדרות 13, צ'ק פוסט  חיפהחיפהא.מ. מוקד הרכב חיפהמחוז הצפון

04-631197104-6310285ת.ד. 251  אום אל פחםאום אל פאחםאבו שקרה בע"ממחוז הצפון

04-841515104-8415062האשלג 25א', צ'ק פוסט  חיפהחיפהאוטו טק בע"ממחוז הצפון

מחוז הצפון

אחים תורג'י- כל דגם ומורשה פורד 

04-634245104-6224968א.ת. דרומי ת.ד. 1067 חדרהחדרהומזדה

04-611044104-6112488שכ' אל שרפה אום אל פחםאום אל פאחםאל אמנה - אגרביה אחמדמחוז הצפון



מחוז הצפון

ארז פרטיות בע"מ - מורשה וולבו 

04-841034504-8413855דרך האשלג, ציק פוסט  חיפהחיפההונדה ויגואר בלבד

050-524174604-8500990החום חת 15 חיפהחיפהבטיטו יוסי פחחות וצבעמחוז הצפון

04-685008804-6850733אזור תעשיה , ת.ד. 235,  קצריןקצריןג.ש.ר - גולן שרותי רכב בע"ממחוז הצפון

מחוז הצפון

גזית (1996) בע"מ מורשה לפיג'ו 

04-872430404-8418990השיש 40,  חיפהחיפהוציטרואן

04-672140304-6790333רח' יהודה הלוי , טבריהטבריהדורון - כל דגם ומורשה סוברומחוז הצפון

04-872044004-8400562דרך חיפה 18, קרית-אתאקרית-אתאדרמחוז הצפון

04-877710704-8762930ת.ד.2668 , עכועכודרייב-אין הצפון (2005) בע"ממחוז הצפון

057-730342504-6951711א.ת.דרומי , ת.ד.265,  קרית-שמנוהקרית-שמונההחולה 2007 בע"מ - מורשה פיאטמחוז הצפון

מחוז הצפון

המרכז החדש בע"מ - כל דגם 

04-992033304-9923427לוחמי הגטאות 53 , נהריהנהריהומורשה פיג'ו וציטרואן

04-640165004-6401651קהילת ציון 25, א.ת.  עפולהעפולההרצל את ניסים בע"ממחוז הצפון

04-855411104-8557325רחוב תל-אביב , חיפהחיפהחולי משה - פחחות וצבעמחוז הצפון

04-617657804-6176550רח' מנא"י 1, ת.ד. 3010,  חדרהחדרהכהן מוטורסמחוז הצפון

מחוז הצפון

מ.פטין 1999 בע"מ מורשה לפיאט, 

04-991657104-9912226העמל 4 24518 עכועכואלפא רומיאו וקאיה

04-674767704-6747331גוש שגב (עארבה)עראבהמוסכי רכב הגלילמחוז הצפון

מחוז הצפון

מילר - כל מוביל מורשה 

04-861411104-8614147רח' חירם 15, חוף שמן, ת.ד. 243 , חיפהחיפהמרצדס,מיצובישי, יונדאי וכל כלירכב

מחוז הצפון

אודי,פולקסואגן,סיאט,סקודה וכל דגם 

04-659700304-6594666קהילת ציון 46,  עפולהעפולהאחר

מחוז הצפון

סרוג'י מוטורס (1994ׂ)- כל דגם 

U.M.I 04-646122204-6570031א.ת. כביש עוקף ת.ד. 77, נצרתנצרתומורשה

מחוז הצפון

ע.י.ר. עפולה מוטורס בע"מ-כל דגם 

04-640302004-6403377רח' חרוד 4,ת.ד.2691, עפולהעפולהומורשה מיצובישי ויונדאי



04-652335204-6523352מול בי"ח העמק בתוך מוסך חלמיש, עפולה עיליתעפולהענק הרכבמחוז הצפון

04-862740804-8624070אופיר 28 חוף שמן , חיפהחיפהפיין בע"ממחוז הצפון

04-672477704-6791333הירדן (מול אגד),ת.ד.1725,  טבריהטבריהפרג' ובניומחוז הצפון

04-680287504-6860338א.תעשיה ת.ד.667, ראש פינהראש-פינהצ.ח.ר פחחות וצבעמחוז הצפון

מחוז הצפון

ציפורי בע"מ - כל דגם ומורשה פיג'ו 

04-657222204-6553264אזור תעשיה , ת.ד. 2318, נצרתנצרתוציטרואן

מחוז הצפון

צמרת שרותי רכב - מורשה כל דגם, 

04-841492904-8559980ש"ד ההסתדרות 37,  חיפהחיפהפיג'ו וציטרואן

04-697046704-6924484רח' ירושלים 35, ת.ד.33 , צפתצפתרובין יששכרמחוז הצפון

04-988056004-9905514רח' האופן 11,ת.ד.643,  כרמיאלכרמיאלשחר בע"ממחוז הצפון

04-842101704-8725473ש"ד ההסתדרות 176,  חיפהחיפהשיא פוינט בע"ממחוז הצפון

04-820202404-8204820דרך בר-יהודה 69, נשר  חיפהחיפהשיא רכב בע"מ מורשה ב.מ.וומחוז הצפון

09-765701009-7654422אזור התעשיה ב' כפר-סבאכפר-סבאארמון פחחות רכבמחוז שרון

09-740285009-7480451החרש 22 א.ת. נוה נאמן , הוד השרוןהוד-השרוןבר-און יוסימחוז שרון

מחוז שרון

אחר ומורשה פולקסואגן 

09-741183809-7411826החרושת 17 א.ת.  רעננהרעננה,אודי,סקודה, סיאט

09-740109709-7463190תחנת פז הוד השרוןהוד-השרוןדני הוד השרוןמחוז שרון

09-799012709-7996538אזור תעשיה טייבהטייבההשלום 2000מחוז שרון

09-744681409-7446815היצירה 6 א.ת. ת.ד. 441,  רעננהרעננהכ.ש. מרכזי תפעול לרכבמחוז שרון

03-916081703-9160817כניסה מערבית, ת.ד.3001 כפר קאסםכפר-קאסםמאמון ובניומחוז שרון

מחוז שרון

מרום - כל דגם ומורשה דייהו , 

09-958135509-9581334רח' מדינת היהודים 66 ,  א.ת הרצליההרצליהדייהטסו וסאן-יאנג



מחוז שרון

מרכז שרות לי בע"מ מורשה סוברו 

09-768745709-7687460הסדנא 4 ,  כפר -סבאכפר-סבאוכל כלי רכב

מחוז שרון

רכב נתניה בע"מ- כל דגם אחר 

09-860060009-8619314פנקס 26, א.ת. ישן  נתניהנתניהומורשה טיוטה

03-561456603-5614564ישראל בק 39,  תל-אביבתל-אביבמתי מזרחי ובניו בע"מ -מחוז תל אביב והסביבה

מחוז תל אביב והסביבה

 שלום (ש.ש. ארביב) מורשה -
03-681813303-6813117רוחמה  15-18,  תל-אביבתל-אביבמיצובישי וכל דגם אחר

03-550862103-5567301הבנאי 24, א.ת 58852 חולוןחולוןאחים קצב - מורשה טויטה בלבדמחוז תל אביב והסביבה

03-618513303-5791487ברוך הירש 20,  בני -ברקבני-ברקגיא מוסכים - יונדאי בלבדמחוז תל אביב והסביבה

03-561661603-5616961ישראל בק 33,  תל-אביבתל-אביבדודו חזות בע"ממחוז תל אביב והסביבה

03-682389803-6816299דרך בן צבי 7, יפותל-אביבהילוך שישימחוז תל אביב והסביבה

03-556925503-5569256רח' הצבר 2,  אזוראזורהילוך שישי - אזורמחוז תל אביב והסביבה

מחוז תל אביב והסביבה

טלקאר חברה בע"מ,מורשה 

03-653460003-5599537רח' תמנע 13,  חולוןחולוןדהייטצו,דייהו,סאן-יאנג

03-558842803-6500566השופטים 26,  חולוןחולוןכ.ש.מרכזי - חולוןמחוז תל אביב והסביבה

מחוז תל אביב והסביבה

לקס מוטורוס בע"מ - מורשה לקסוס 

03-761333303-7613312תובל 8,  תל-אביבתל-אביבבלבד

03-550831303-5595893היוגב 2 א.ת.  חולןחולוןמינו ברדה 1989 בע"ממחוז תל אביב והסביבה

03-546587103-5465561התערוכה 3, מגרשי התערוכה הישנים  תל-אביבתל-אביבפחחות הצפון - משה רושהמחוז תל אביב והסביבה

03-689900003-6393241רח' המסגר 16, תל-אביבתל-אביבקמור בבעלות יבואן ב.מ.וומחוז תל אביב והסביבה

03-615211103-6184689רח' הירש 10,  בני-ברקבני-ברקרייכמן עודד בע"מ - מורשה טויטהמחוז תל אביב והסביבה

מחוז תל אביב והסביבה

רמות 2002 מרכז שרותי רכב - 

03-551155203-5530014הבורסקאי 4,  בת-יםבת-יםמורשה מיצובישי ,יונדאי וכל כלי רכב

משאיות וכלי רכב מעל 4 טון

מורשה למשיאות וולבו וכל סוגי 

04-881300004-8813001יעקב מושלי 13,  חיפהחיפההמשאיות



03-961283803-9612188האצל 12, א.ת. חדש  ראשל"צראשון-לציוןדרור סנקביץ - משאיות בלבדמשאיות וכלי רכב מעל 4 טון

08-856311108-8560211א.ת. צפוני , רח' הפלדה  אשדודאשדודי.ש.י.ב. מוסכים בע"ממשאיות וכלי רכב מעל 4 טון

משאיות וכלי רכב מעל 4 טון

מאיר חברה למכוניות, מורשה 

03-943366603-9415350רח' שפירא, ת.ד.5035,  ראשון -לציוןראשון-לציוןמשאיות וולוו

04-872088704-8723945ש"ד ההסתדרות 150,  מפרץ חיפהחיפהפלוריד בע"מ - משאיותמשאיות וכלי רכב מעל 4 טון


