
     

 

  פרטים  שם המוסך

  מוסך תשתית מרכז

  

 

   רמלה, 4כתובת:  אזור תעשיה צפוני, החזון 

   08-9270435טלפון: 
  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מיזוג אויר, מסגרות 

   דרור בר עוזמנהל המוסך: 

   7:00-19:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:00-13:30שעות פעילות יום ו': 

  ורה מרחב צפוןמוסך תעב

  

 

   חיפה, 2114כתובת:  אזור תעשיה נשר, ת.ד. 

   04-8211688טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מיזוג אויר, מסגרות 

  יסהמשה סומנהל המוסך: 

   7:00-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

  מוסך הנגב המרכזי

  

 

   79835ד. נ שקמים  יהצומת מסמכתובת:  

   08-8580580טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, מיזוג אויר 

  מנהל המוסך: קובי בן דיין 

   7:30-16:30ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:30-12:30שעות פעילות יום ו': 

  U.T.Iמוסך 
  

 

   תח תקווהפ ,4599, אזור תעשיה סגולה, ת.ד 9כתובת:  הרכבת 

  1-700-700-775, 03-9120020טלפון: 

  תמסגרוצבע, נאות, פחחות, מיזוג אויר, שירותים: חשמל, מכו

  מנהל המוסך: פאר חבה 

   7:00-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:00-12:30שעות פעילות יום ו': 

 מוסך האחים קמחי

  מפרץ חיפה,  25302, ת.ד. 79כתובת: ההסתדרות 

   04-8729742טלפון: 

  מכונאות, פחחות, מיזוג אויר שירותים: חשמל, 

  מנהל המוסך: שבתאי קמחי 

   7:30-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:30-13:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך ס.נ.ה

   17500 נצרת עילית, 88כתובת:  אזור תעשיה ציפורית, ת.ד. 

   04-6518866טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, מסגרות, מיזוג אויר 

  ל המוסך: נסרי שאמא מנה

   8:00-16:30ה': -שעות פעילות ימים ב'
  8:00-16:30שעות פעילות יום ו': 

 מוסך דיזל חדרה

   חדרה, א.ת. דרומי, 71כתובת:  הנשיא 

   04-6330328טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מסגרות, מיזוג אויר 

  מנהל המוסך: דויד שטיינברג 

   7:00-16:00ה': -א' שעות פעילות ימים
  7:00-12:00שעות פעילות יום ו': 



  

     

 

 מוסך בר גיל

   מחלף קסם, 48104, ראש העין 498כתובת:  ת.ד 

   03-9379121טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, מיזוג אויר 
  מנהל המוסך: אילן זאן 

   8:00-16:30ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:30-13:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך קואופרטיב גליל עליון

   ית שמונהיקר, 1015כתובת:  אזור תעשיה דרומי, ת.ד. 

   04-6945245טלפון: 
  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מיזוג אויר, מסגרות 

  מנהל המוסך: עלי רביד 

  7:00-16:30ה': -שעות פעילות ימים א'

 מוסך מ.ש.א

   יהוד, 28, א.ת. התעשיה 2700כתובת:  ת.ד. 

   03-6321772טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מיזוג אויר 

  מנהל המוסך: הרצל משא, יונה פרחי 

   7:00-18:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:30-14:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך ש. חדד בע"מ

   ירושלים, א.ת. עטרות, 14כתובת:  איתן 

   02-6453330טלפון: 

  חשמל, מכונאות, פחחות, מסגרות, מיזוג אויר שירותים: 

  חדד  יובלמנהל המוסך: 

   8:00-18:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  8:00-13:00שעות פעילות יום ו': 

 1993מוסך החברים פ.ח. 

   ירושלים, 27306כתובת:  א.ת. נווה עטרות, נווה יעקב, ת.ד. 

   02-6565625טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, מסגרות 

  מנהל המוסך: פוואז חסונה 

   8:15-18:15ה': -שעות פעילות ימים א'
  8:15-17:30שעות פעילות יום ו': 

 מוסך צרפתי

   ירושלים, 10כתובת:  א.ת. מישור אדומים, האומן 

   02-5355260טלפון: 

  גרות, מיזוג אויר שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מס

  מנהל המוסך: יואב ערן 
   7:30-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:30-13:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך ע.נ. ראשון

   ראשון לציון, א.ת. ישן, 28כתובת:  שמוטקין 

   03-9672584טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, מיזוג אויר 
  מנהל המוסך: דוד עובד 

   7:30-16:15ה': -ימים א' שעות פעילות

  7:00-12:30שעות פעילות יום ו': 

 מוסך האחים פינקו

   יבנה, 561כתובת:  א.ת. שדרות ירושלים,ת.ד 

   08-9421770טלפון: 
  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות,מסגרות, מיזוג אויר 

  מנהל המוסך: יעקב פינקו 

   7:30-16:30ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:30-13:00ת יום ו': שעות פעילו



 

     

 

 מוסך שמיר משאיות

   אשדוד, 971, א.ת, ת .ד 20כתובת:  הפלדה 

   08-8569777טלפון: 

  שירותים: פחחות, צבע, מסגרות רכב 
  מנהל המוסך: עמיאל שמיר 

   8:00-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  8:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך חוף אשדוד

   אשדוד, תחנת דלק פז, 15055ת.ד.   כתובת:

   08-8530136טלפון: 
  שירותים: חשמל, מכונאות, מיזוג אויר 

  מנהל המוסך: איגור קורובין 

   7:30-16:30ה': -שעות פעילות ימים א'

  7:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך מילניום

   אשקלון, אזור תעשיה צפוני, 2כתובת:  הפננים 

  08-6777874טלפון: 

  מסגרות צבע, , פחחות,ותים: חשמל, מכונאות, מיזוג אוירשיר

  מנהל המוסך: שמעון סבח 

   8:00-17:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  8:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך חורה בע"מ

  85730 חורה, 15, אזור תעשיה 597כתובת:  ת.ד. 

   08-6510026טלפון: 

  ת, פחחות, מסגרות, מיזוג אויר שירותים: חשמל, מכונאו

  לקאן -מנהל המוסך: עטיה אבו

   8:00-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  8:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך קלדרון

   באר שבע ,, עמק שרה14כתובת: הנחושת 

   08-6282299טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, פחחות, מיזוג אויר, מסגרות 

  ויקטור קלדרון מנהל המוסך: 

   7:30-17:00ה': -שעות פעילות ימים א'
  7:30-14:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך א.צ. טכנולוגיות אילת

  אילת, 5184, א.ת. ישן, ת.ד. 4כתובת:  הנפח 

   08-6378074טלפון: 

  שירותים: מכונאות, פחחות, מסגרות, מיזוג אויר 

  מנהל המוסך: אבי נחמיאס 
   8:00-16:00ה': -א' שעות פעילות ימים

  8:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

 מוסך ציוד וטרקטורים

    אילת, 1כתובת:  חניוני מבואות 

   08-6316907טלפון: 

  שירותים: חשמל, מכונאות, מיזוג אויר 
  מנהל המוסך: דוד גבאי 

   8:00-16:00ה': -שעות פעילות ימים א'

  8:00-12:00שעות פעילות יום ו': 

 


