מעודכן 24/12/15 :
עיר

מס' אורפק

80012
אילת
80066
אשדוד
80116
אשדוד
80048
אשקלון
80135
אשקלון
80036
באר שבע
80115
בית שאן
80084
בני ברק
80148
הוד השרון
80017
הרצליה
80124
הרצליה
80037
חדרה
80114
חיפה
80139
חיפה
80174
טבריה
80055
ירושלים
80164
ירושלים
80047
כפר סבא
80082
כרמיאל
80079
מודיעין
80087
נהריה
80003
נצרת
80045
נתניה
80169
עמק חפר
80067
עפולה
פתח  -תקווה 80011
פתח  -תקווה 80027
80132
קרית-גת
קרית שמונה 80110
80014
ראשל"צ
80141
ראשל"צ
80136
רחובות
80159
רמלה
80063
שדרות
80129
תל אביב
80160
תל אביב

התקנה למשאיות
שם המוסך
אוטו סטארט
אוטו קלאס אשדוד
אבי קאר
אוטו קלאס
קאר מזג
אלקדרוניק
קלאב CAR
סטריאו-טיפ
אביטל מערכות
אדיר שרותי רכב
איירסופליי ואזעקה לרכב
רדיו סנטר-חדרה
מחוונים
בלילה
מרכז התקנות
סקלה
מצהר יעדים בע"מ
רדיו השרון
אלמוג
קליבר
צלילי מאיר
חאלד ניג'ים
רדיו סנטר -נתניה
טכומטר מכון לספיד'
של אפי 4*4
מיכה
ויקטור
מאסטר קאר
אוטיפטופ
אוטו ספידו
לה קאר
על גלגלים
עדי התקנות
נתן בן עטר
אהובי שי
כלל מערכות לרכב

טל'
08-6378278
08-8531001
08-8531299
08-6736051
08-6753284
08-6900902
04-6060960
03-5785178
09-7400415
09-9557337
054-2338390
04-6344153
04-8419717
04-8666644
04-6796230
02-6793011
072-2643490
09-7678802
04-9886193
08-9761169
04-9921648
04-6561578
09-8610966
04-8247760
04-6493333
03-9234888
03-9226797
08-6812445
04-6949675
03-9698969
03-9568489
08-9361616
08-9235026
08-6898228
03-6873323
03-5181189

כתובת
המלאכה  1א.ת אילת
האורגים  ,4אשדוד
רח' הבנאים  9א.ת קלה אשדוד
שד' דרום אפריקה 78
שדרות התעשייה  30/1אשקלון
רח' טרומפלדור 78ב"ש עיר העתיקה
רח' רופין  7בית שאן(מול קניון בנימין בית שאן)
רח' אברבנל  113בני ברק
הוד השרון ,דרך השרון 20
הסדנאות  5הרצליה פיתוח
רח' הס  29הרצליה
אהרונסון  6חדרה
רח' העמלים  3מפרץ חיפה
רח' קיבוץ גלויות 34
רח' העמקים ( 100מתחם רמב"מ סנטר)
חרשי הברזל  10א.ת תלפיות
איתן  10א.ת עטרות ירושלים
יוחנן הסנדלר  10כ"ס
רח' הכבאי  1א.ת כרמיאל
עלית רח' אבני נזר 47
רח' הרצל  73נהריה
ציפורי דרך שפרעם א.ת נצרת
פינקס  1א.ת ישן נתניה
רח' גשר העץ  20א.ת עמק חפר
רח' המלאכה  4/2א.ת עפולה
רח' השילוח  3פינת גונן קרית מטלון פ"ת
אבשלום גיסין  64קרית אריה פ"ת
רח' חשוון  6קרית גת
הפלדה  11סימטה  3א.ת דרומי ק.שמונה
תחנת דלק פז נחלת יהודה
ראשל"צ ,דרך המכבים 24
המנוף  6רחובות
הרצל  6רמלה
קהילת מילאנו  56א.ת חדש שדרות
רח' ריב"ל  41תל-אביב
דרך שלמה  17תל אביב

מנהל מוסך

שעות פעילות

אילן אמיתי
אבינועם
אבי
אלמוג נחשון
יניב/דודו
דורון מילשטיין
אופיר
אייל עזרא
אביחי
אייל עובדיה
חזי
זאביק אזורה
מתן בלומנפלד
אריק
שי בנימין
ירון יוסיפין
עמי
ברק מלמד
יצחק יחיה
מורן שכן טוב
מאיר מור יוסף
חאלד נג'ים
בוימן אבי
עיזת  /איגור
אפי שמואלי
מיכה אייל
ויקטור שאול
מיכאל
דותן אזרן
עזורה גבי
יעקב
אבי
פרי
נתן בן עטר
שי
דוד

07:30-17:00
09:00-18:00
09:30-15:00
09:00-18:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-16:00
08:30-17:00
08:30-17:00
08:00-17:00
09:00-16:00
08:30-17:00
08:00-14:30
08:00-17:00
08:30-17:00
08:30-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-16:00
09:00-17:00
08:00-16:30
08:00-16:00
08:30-16:30
08:00-16:00
08:00-17:00
08:30-16:30
08:00-16:30
08:00-17:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:30-17:00
09:00-17:00
09:00-18:00
08:00-17:30
08:00-17:00
08:30-16:00

יום שישי
07:30-15:00
09:00-18:00
לא עובדים
09:00-18:00
08:00-13:00
08:00-14:00
08:00-13:00
08:30-12:00
08:30-14:00
08:00-13:00
לא עובדים
08:00-13:00
08:00-10:00
08:00-14:00
08:00-13:00
08:00-13:00
לא עובדים
08:00-13:00
08:00-13:00
09:00-13:00
08:00-14:30
08:00-16:00
08:30-12:00
08:00-13:00
08:00-14:00
09:00-12:00
08:00-13:00
08:00-13:00
08:00-13:00
08:00-12:00
לא עובדים
08:00-14:00
09:00-13:00
08:00-13:00
08:00-13:00
לא עובדים

הערות
יום שלישי 09:00-14:00
לא מבצעים נסיעות חוץ
יום שלישי 09:00-14:00
יום שליש 08:00-13:00
יום שלישי 09:00-14:00
לא מבצעים נסיעות חוץ

יום שני -09:00-14:00ולא מבצעים נסיעות חוץ

שלישי 08:00-13:00

יום ראשון לא עובד רביעי+שבת 08:00-13:00
לא מבצעים נסיעות חוץ
לא מבצעים נסיעות חוץ
לא מבצעים נסיעות חוץ

שלישי עד  -14:00ולא מבצעים נסיעות חוץ
שלישי  09:00-13:00לא מבצעים נסיעות חוץ

לא מבצעים נסיעות חוץ

במוסך

בנסיעת חוץ

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
כן
לא
לא
כן
כן
לא
כן

כן
כן
לא
כן
כן
כן
כן
לא
כן
לא
לא
כן
כן
כן
כן

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
כן
כן
כן
כן
לא
כן
כן
כן
לא
לא

כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
לא
כן
לא
כן
כן
כן
כן
לא
לא
לא
כן
כן
לא

