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מורשה לדגמי רכבפקסטלפוןכתובתסוגשם המוסךקוד מס'

אילת

כללי08-633399708-6317169א.ת אילתכללימוסך בועז פחחות וצבע1963

אשדוד

כללי08-686888108-6868880,אשדוד34רח' הקדמה כללידר' פח וצבע2958

, אזה"ת צפוני, 31רח' הפלדה כללישגריר מערכות 3367
 אשדוד

כללי 08-8563591 08-8563343

אשקלון

אזור תעשיה הדרומי  20האופה כללי אוטו בר פחחות וצבע 4417
 אשקלון 

אודי 052-7457452 08-9550180 08-9555413

באר שבע

, אזה"ת מכתשים 6הסדנה כלליהרכב גביפארק 5270
 החדש, באר שבע

כללי 08-6900887 08-6900885

בני ברק

כללי03-5792733 03-5792323 , בני ברק13רח' כנרת  כללי אבי ורוני זרח בע"מ 326 6
ערן 052-4672404

, בני ברק 23/25רח' הקישון מורשהא. עתידים מוסכים בע"מ7283
51206 

יונדאי 03-5700078 03-5782226

, בני ברק 17ברוך הירש מורשהמוסך י. שקד בע"מ8345
51202 

03-5707317
03-5704856

יונדאי\מיצובישי 03-5701001
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 מורשה לדגמי רכב פקס טלפון כתובת סוג שם המוסך קוד  מס'

 בת ים
 

9 
 

 פינת האורגים, 1רח' עמל  כללי דני את דוד בע"מ 18
 59598בת ים 

03-5512380 
03-5516381 

 כללי 03-5518759
 

 הרצליה

 , 95רח' מדינת היהודים  כללי צמרת בע"מ 69 10
 אזור תעשיה ב', הרצליה

 כללי 09-9554574 09-9566303

 חדרה
 

 כללי 04-8736018 04-6343257  14המסגר  כללי מוסך קשת חדרה  376 11
053-4627389 

 חולון

פזו סיטרואן וכל סוגי  03-5595655 03-5566203 ,חולון6רח' האופן  כללי ד"ר פח וצבע חולון 946 12

 הרכב

 כללי 03-5505045 03-5588428 , חולון26רח' השופטים  כללי שגריר מערכות רכב 365 13

 חיפה
 

 כללי 04-8109110 04-8109111 , חיפה 45רח' המוסכים  כללי ד"ר פח וצבע חיפה 926 14
 

 ,10307, ת.ד. 40רח' השיש  מורשה גזית בע"מ  142 15
 26291מפרץ חיפה 

 פג'ו, סיטרואן 04-8418990 04-8724304
 



 

 * 3154או  076-8867788טלפון  4951106, פתח תקוה, מיקוד 3063ל חברה לביטוח בע"מ | מגדל לעובדי המדינה | כתובת למשלוח דואר ת"ד מגד

 migdal.co.il/medina| אתר  medina@migdal.co.il| דוא"ל  076-8869039| פקס 

 

 2022  עובדי מדינה  רשימת מוסכי הסדר  |

 מורשה לדגמי רכב פקס טלפון כתובת סוג שם המוסך קוד  מס'

 נעמה בע"מ  8 16
 

 מאזדה, פורד 04-8527668 04-8553392 35252, חיפה 128רח' יפו  מורשה

מרכז שירות  -און גל בע"מ 877 17
 אקספרס

 יונדאי מיצובישי  04-8516661 04-8530055 חיפה  23רח' חטיבת גולני  מורשה 

 יוסף פרפקט בדיע 194 18
 

 סוזוקי 04-8511003 04-8553903 35415, חיפה 3רח' תל אביב  מורשה

19 135 
 

, חיפה דרום, 16חת נחום  מורשה מ.ת.מ. מוטורס בע"מ
31905 

 טויוטה 04-8503888 04-8550550

 טבריה

 

 יהודה מוסך מרכזי צפון   20
 
 

 רבי חיים שפר כללי 
 700א.ת  ת.ד  

046722201 046791078 
 

 כללי 
Yehudea-

2@bezekint.net 

 יהוד
 

 א.א.ל שירותי רכב 160 21
 

 , יהוד   19אל טלף   כללי
 

 כללי 03-5361318 03-5361316
 גדי   050-5301182

 יפו
 

 ח.ח יפו 880 22
 

 מותגי צ'מפיון  03-6827854 03-6832268 תל אביב יפו 45דרך בן צבי  מורשה 

23 57 
 

 יפו–הילוך שישי 
 )סובארו יפו( 

 

טויוטה, סובארו, רנו,  03-6816299 03-6823898 68162, יפו 7דרך בן צבי  מורשה
 ניסאן
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 ירושלים
 

 , מרכז בלליוס,5רח' התעשיה  כללי שני האומנים בע"מ 41 24
 תלפיות, ירושלים

 כללי 02-6712348 02-6712347

 כללי  02-6726226 02-6732272 תלפיות, ירושלים, 5התעשייה  כללי ד"ר פח וצבע ירושלים 391 25

 02-6790033 ,ירושלים17בית היוצר  כללי תלפיות -אבי זליג בע"מ  955 26
 1שלוחה 

 כללי 02-6796708

 02-6790033 ,ירושלים6בית הדפוס  כללי ג. שאול –אבי זליג בע"מ  954 27
 2שלוחה 

 כללי 02-5471123

, אזה"ת 12רח' בית יוצר  כללי מוסך זאב הטורים בע"מ 272 28
 תלפיות, ירושלים

 כללי 02-6783802 02-6782719

, אזור תעשיה 16רח' אהליאב  מורשה אופיר ש. ארמוזה בע"מ 42 29
 רוממה, ירושלים

 פיג'ו, סיטרואן 02-5388471 02-5388551

 שגריר מערכות ירושלים 388 30
 

, תלפיות, 8מעשה חושב  כללי
 ירושלים

0732288242 03-5582123  

, א.ת. 7רח' מעשה חושב  מורשה ( בע"מ2000יחזקאל ובניו ) 224 31
 תלפיות ירושלים

 טויוטה 02-6716662 02-6733591

 , אזה"ת תלפיות7רח' צרת  מורשה מוסך הבירה בע"מ 348 32
 93420, ירושלים 52167ת.ד. 

 מאזדה, פורד 02-6793396 02-6783770

 ב' , תלפיות,  7הרכבים  כללי מומחים לרכב בע"מהאומן  199 33
  93420ירושלים 

 כללי 02-6797747 02-6781096
 

 , רוממה, 7רח' הרקמה  מורשה א. ארמוזה בע"מ –אדיב  190 34
 94468ירושלים 

 מאזדה, פורד 02-5383472 02-5380340
 )דלק מוטורס(

שרותי רכב -רכב בית אל 957 35
 מוסך מיטב

 29שאול רח' בית התפוס גבעת  כללי
 ירושלים

 כללי 02-6535924 02-6513833
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 כפר סבא

א.ת. כפר  2315, ת.ד. 4הסדנא  מורשה מרכז שירות לי  259 36

 סבא

09-7687457 

09-7687458 

 סובארו 09-7687460

 כרמיאל
 

 מוסך סגול בע"מ  252 37
)מורשה צ'מפיון מוטורס 

 וטויוטה(

 , כרמיאל 67החרושת  מורשה
 
 

פולקסווגן, אאודי,  04-9884714 04-9980808
 סיאט

 לוד
 

 איריס פחחות וצבע בע"מ  109 38
 

  08-9229042 08-9246756 , את. צפוני לוד15המלאכה  כללי

 מודיעין
 

 02-6790033 אזור התעשיה שילת כללי שילת –אבי זליג בע"מ  956 39
 3שלוחה 

 כללי 08-9728010

 נהריה
 

 כללי 04-9922935 04-9923757 , נהריה 6רח' לוחמי הגטאות  כללי נהריה בע"מ סופר צבע 6 40
 

41 947 
 

 כללי מוסך קובי דגן בע"מ
 

 כללי 04-9820462 04-9829129 ,נהריה6רח' פורצי כלא עכו 
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 נס ציונה
 

 כללי 08-9301541 08-9404512 אזור תעשיה א',  נס ציונה כללי ראובן סופר בע"מ 262 42
 

 נשר
 

 , נשר69דרך בר יהודה  מורשה שיא סוכנויות רכב  389 43
 

04-8202024 04-8204820 B.M.W 

 נתיבות
 

 מוסך פלוס 258 44
 
 

 5217ת.ד.  22רח' האומן  כללי
 אזה"ת נתיבות

 כללי 03-7604585 08-9943605
 

 נתניה
 

 כללי 09-7496575 073-2288287 , א.ת פולג 8רח' יד חרוצים  כללי שגריר נתניה 925 45
 

  09-7254873 09-7790099 , נתניה11המסגר  מורשה שיא מוטורס נתניה 390 46
 

 עכו
 

ג.פ.י שיווק ושירות רכבים  163 47
 בע"מ 

 2640א.ת. עכו דרום  , ת.ד.  מורשה
 )מתחם ברבור משה(

 

 יונדאי, מיצובישי 04-9551526 04-9955000
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 פתח תקווה
 

קרית אריה  פתח    64עמל   כללי א.א. מוקד הרכב  161 48
 תקוה 

 
 

 כל סוגי הרכב 03-9230720 03-9271927

49 
 

,פתח 72רח' אבשלום גיסין  מרכזי כלמוביל בע"מ  187
 49130תקוה 

יונדאי, מרצדס,  03-6307928 03-9180202
 מיצובישי 

 פ"ת –מוסך שגריר  403 50
 

 כללי 03-6128905 073-2288257 ,פ"ת 6רח' צבי ברגמן  כללי

קרית אריה פתח   35העמל  כללי ד"ר פח וצבע בע"מ   356 51
 תקוה  

 כללי 03-6338354 03-9224822
 

 18דור  53 52
 

 רנו ניסן דאציה  037285495 גיסין  מרכזי 

 צפת
 

 , אזור תעשיה חדש1428ת.ד.  כללי י. רובין בע"מ 4 53
 צפת

 כללי 04-6924484 04-6970467
 
 

 קרית ביאליק 
 

 32יוסף לוי  מורשה  ישראל שליין ובניו בע"מ  874 54
 
 

04-8761438 04-8743210 
 

פולקסווגן, אאודי, 
 וכל סוגי הרכב סיאט

 מאיר 050-5720151
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 קרית גת 
 

 מוסך האושר ובניו 386 55
 

 , קרית גת6איזמרגד  כללי
 

08-6812199 08-6812199  

 קרית שמונה
 

 , אזור תעשיה 843ת.ד.  כללי סופר רכב בע"מ 208 56
 קרית שמונה

 

 כללי 04-6951292 04-6941462
 

 לציון –ראשון 
 

 י.קארו שירותי פחחות  284 57
 וצבע בע"מ

 כללי 03-5580404 03-5582121 , ראשון לציון8רח' גינצבורג  כללי
 יוסי  0528555850

בקר,אזה"ת הישן רח' משה  כללי מוסך גולי בע"מ 910 58
 ראשל"צ

 

 כללי 03-9676581 03-9659395
 

 רחובות
 

 קריית הרכב יצחק נבעה 879 59
 
 

אזור התעשיה  15היצירה  כללי
 רחובות

 כל סוגי הרכבים  08-9468907 08-9470578
 יצחק 050-6995925

 דר' פח וצבע בע"מ 354 60
 
 

 76380, רחובות  7רח' יצירה  מורשה
 
 
 

 סקודה וכל סוגי הרכב 08-9999205 08-9999200
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 רמת השרון 
 

 רמת השרון  63רח' החרש  כללי  מוסך אריה )רמת השרון( 878 61
 
 

03-6041084 
03-6049025 

 כללי )רמת השרון( 03-5468245
 ניסים 050-5697756

 רמלה
 

 איציק ודיצר בע"מ 303 62
 

 מאזדה, פורד , סקודה 08-9222257 08-9142100 , אזה"ת ב', רמלה1קח' סיקסק  מורשה

 רעננה
 

 גרשון שרותי פחחות בע"מ 96 63
 

 , אזור תעשיה 17רח' החרושת  מורשה
 רעננה

 

 פולקסווגן, אודי, סיאט 09-7411826 09-7449910

 דר' פח וצבע בע"מ 357 64
 

 כללי
 
 

, אזה"ת רעננה 6רח' התעשיה 
43655 

 כללי 09-7405817 09-7412124

 מרכז שירות עד רעננה 127 65
 

, אזור תעשיה  5רח' השיזף  מורשה
 רעננה

 

 מאזדה, פורד 09-7434002 09-7433996
 )דלק מוטורס(

 שגריר מערכות רכב רעננה  366 66
 

 כללי
 
 
 

, 2442,ת.ד. 6רח' היצירה 
 אזה"ת רעננה

 
 
 

 כללי  09-7446815 09-7446814
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 אביב –תל 
 

תל אביב מיקוד  21שונצינו רח'  כללי מוסך טיל  380 67
67001 

 כללי  03-5621885 03-5621388
 נדב  054-2021023

 מוסך שגיא ע.ב 898 68
 

 כללי  03-6871662 03-6872926 , תל אביב21דוד חכמי  כללי
 אסף 050-5555051

 03-6878833 03-6878811 66186, תל אביב 16רח' הנגב  כללי דר' פח וצבע בע"מ 355 69
 

 כללי

 כללי 03-6128905 03-6128303 ,תל אביב 3רח' המקצוע  כללי מוסך שגריר תל אביב 920 70
 

, תל אביב  7רח' טברסקי  מורשה ש.קלעי ובנו בע"מ 341 71
61570 

 57147ת.ד. 

 מאזדה, פורד 03-5621912 03-5620345

רשת  רשת מוסכי דרכים   72
 מוסכים 

@merkaz.s 0733853334 מוקד מרכזי  –כל הארץ 
drachim.co.i 

מתמחים בכל סוגי 
 הרכבים 

 

 


