
טלפוןכתובתישובשם מוסךסוג מוסך/ מכון רישוי
סה"כ

סה"כ מוסך מורשה
6467774רח' המחצבהנצרתסאיג זאהי צמיגים*

5374708ריבל 4תל אביב -יפו0222י הקניון אסייג 9991 בע"מ
9910378רח' המסגר 2נשר0ייר פרו צפון בע"מ  נשר
5712345אלוף שדה 51גבעתייםא. אבישי שירותים בע"מ

6402404מנחם בגין 691 ת.ד.6003עפולהא.א שרותי רכב עפולה בעמ'
8585234תחנת פז ק מלאכיקריית מלאכיא.י צמיגי יעד 2991 בע"מ

6283190דרך חברון מרכז ביגבאר שבעא.מ צ )0791( בע"מ אייס ב"ש
6756202מרכז מסחרי סילבראשקלוןא.מ.צ )0791( בע"מ אייס אשקלון

9830612מתחם תחנת דלק ת.ד.511רמת ישיא.ע.מ.פנצריות שיווק צ.ד.בע"מ
6562094תד" 9401 כפר יפיעיפיעאבו גלייל עמאד פנצרית 0002

9584735ת.ד. 9901  דיר אל אסדדייר אל-אסדאבו זייד אברהים הצמיג המעולה
7241403ת.ד.  0533  ירכאירכאאבו חמדה מאהר  צמיגי דיאלה

7492332עין מאהל ת.ד.51עין מאהלאבו ליל פהד פנצריית פהד
6559458עין מאהל ,תד' 455עין מאהלאבו ליל תיסיר פנצריה עין מאהל

6829772רח ארליך 4תל אביב -יפואבו מנה טלל מוסך טלל
6481555דרך בית לחם 11ירושליםאבו סביח אמין - צמיגי בקעה

9241248נחמיה )תחנת דלק אחיסמך) לודלודאבו סולימן סאבר פנצ"רית טיפ טופ
9220555תל חי 6רמלהאבו סולימן פנצרית טיפ טופ

6741437ת.ד.8 מול המכללה הארציתסח'ניןאבו סלח עבדאללה בע"מ
9444382בר-יהודה13חיפהאבו סעדה חאלד צמיגי נשר

484064ת.ד 13 ליד ת.דלק דלקשפרעםאבו עבוד אדיב פנצריה
8399054ת.ד.0331 כביש ראשיעספיאאבו עביד סאלח תיקון תקרים עוספיה

5490081החרושת 21 רמת השרוןרמת השרוןאבוטבול דוד צמיגי דודו
5518475העבודה 6בת יםאבי עשור צמיגי פז

מוסכים מורשים-תיקון צמיגים ואבובים
סוג מוסך / מכון רישוי: מוסך מורשה

מקצוע תיקון רכב: 130-תיקון צמיגים ואבובים
מחוז: כל הארץ

סה"כ מוסך מורשה     645

מוסך מורשה



9388236שלמה המלך 1 ת.ד 823ראש העיןאביאב גיורה תיקון תקרים
7670883יוחנן הסנדלר 11 ת.ד 2102כפר סבאאביגדור כחלון צמיגים ופרונטים

6833794גבעת הרצל 101תל אביב -יפואבנר גדעון רוייטר שרותי צמיגים
9864258ת.ד. 0941 כפר מנדאכפר מנדאאברהים חוסין מוסך ופנצ'ריה

6421222רח' אהליאב 61 רוממהירושליםאברהם זכי - תיקון צמיגים
6504555החופר 51חולוןאגד בעמ

7425121הסדנא 3רעננהאדוט דני הצמיגים
7452204זרחין 5רעננהאדוט דניאל הצמיגים

9222868הרצל 911לודאדמון יעקב המהיר
9247110הרצל 6רמלהאהרונוב סרגי יוחנן צמיגי רמלה

8580641אזור תעשיה רח' המלאכהקריית מלאכיאוזן יוסף צמיגי אוזן יוסי
9692511שמוטקין 8 , א.ת. ישןראשון לציוןאוזן עזרא תיקון תקרים

2350410פלוטיצקי 1, א.ת. ישןראשון לציוןאוטו גרופ- מרכז רכב בע"מ
6744777הסדנא 5 תלפיותירושליםאורון בן אלי - צמיגי דודו אורון

9509350פרימן 5ראשון לציוןאורן זריני צמיגי עידן
6288898דרך חברון ת.ד 6741באר שבעאזולאי אושרת - צמיגי נועם

6533046ד.נ.גלבועבית אלפאאחזקות בית אלפא אגש"ח בע"מ
9917546א.תעשיה ת.ד 026רהטאחים א. מורד בע"מ

8587729תחנת פז מסמיהבני ראםאחים אוזן צמיגי אוזן חיים
5592629החצב 7, א.ת.אזוראחים אזור- צמיגים )6002( בע"מ

7402776החרש 41 ת.ד 2027 א. ת נוה נאמןהוד השרוןאחים בוארון צמיגי שבתאי
9860325תחנת דלק סונולשפרעםאחים דעים בע"מ

9866661אזור תעשיה תד' 26שפרעםאחים חנא חב'לבנין וברזל בע"מ
9240972קלאוזנר 62רמלהאטיאס עמוס

8761623ת.ד.5139 א.תעשיהקריית ביאליקאיוב קאסם צמיגי פז ביאליק
9919025שכונה 71 מגרש 6-5רהטאיזברגה סלימן - פנצרית רהט

8719613זבוטינסקי 5/16קריית מוצקיןאיטח גבי רכב קל צפון
6780469רח' הסדנא 8 ת.ד. 95235ירושליםאיציק בן אלי - צמיגי דוידו

5583115המלאכה 13חולוןאל חטיב גואד צמיגי ג'ו חולון
9505945ת.ד 693 כ.נס ציונה ראשל"צנס ציונהאל עיסאוי צמיגי אבו אמיר

9917631א.ת תחנת דלק מזרחיתרהטאלאעסם סאלם צמיגי אלפרחין
6612726רח' סיני 51שדרותאלבז יובל - צמיגי גרשון



9875069אזור תעשיה 91שלומיאלון סוזן טכנופנק מסחר צמיגים
6959976דובנוב 7תל אביב -יפואלוס צבי תיקון צמיגים

9455519סנט ג'ורג'קריית עקרוןאלזנתי מוסא צמיגי דרום בילו
6274820באליש 057 צאליםצאליםאלטל טכנולוגיסטיקה בע"מ

8417965רח' המשביר 31 תד'95252 צ'ק פוסטחיפהאליאנס שווק צפון )2991( בע"מ
6270273דרך חברון 341באר שבעאלימלך - מחסני צמיגים בע"מ

6612613רח' אוסלו 5/4שדרותאלסייד יוסף - צמיגי סולחה
6819399התחייה 22תל אביב -יפואלעיסאוי עומר צמיגי טופ טיפ

9415858משה שרת 42ראשון לציוןאלעיסאוי עלי פנצ'ריית דרום ראשון
9990855ד.נ שמשוןנחשוןאלעסאוי יוסף - פנצרית הצומת

6382073ת.ד.479 גתג'תאלערו לואי פנצרית אל סעיד
9115511רח' 1 בית 36ג'לג'וליהאלקדסי אחמד צמיגי סנד

6558725א.תעשיה ת.ד 6851דימונהאלקובי שמעון - פנצרית אלקובי
2602426צומת כסייפהכסיפהאלקורעאן עבדאללה - מפגש כסייפה
5787878בן גוריון 9בני ברקאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ
9350930צומת בילו ד.נ רחובותרחובותאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ
7462060התעשיה 12רעננהאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ
9048248ירקונים 85, צומת ירקוןפתח תקווהאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ
9301101הפטיש 6נס ציונהאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ
9629388ילדי טהרן 5ראשון לציוןאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ
9466946מרכז מסחרי - חוצות שפייםשפייםאלקטרה מוצרי צריכה )0791( בע"מ

8424241חוצות המפרץ ביתן 81חיפהאלקטרה מוצרי צריכה 0791 בע"מ
6622151הלח"י 04בני ברקאלקיס צמיגים )8991( בע"מ

6829445נחום גולדמן 9תל אביב -יפואלקריף מרים צמיגי יפו מוסך השעון
972522ת.ד.9131 כביש ראשיכפר כנאאמארה עבד אל רחמאן

7930354טירה המשולשטירהאמיר מחמוד דעאס - צמיגי דעאס
9230892יוסף טל 5לודאנדרי מוכעבל את צרפתי יום טוב

9890345ת.ד.521 א.תעשיהיקנעם עיליתאסולין ויקטור - אוטו ויק
6470224רח' יצירה 2 א.תעשיה ג'נצרת עיליתארבייעי אחמד כושי צמיגים נ.עלית

5017295ד.נ.חפרמגלארבל אבינועם  יעדים מגל
5364266השלושה 4יהודארגז אברהם מוסך השלושה
8510888דרך פלימן משה קניון חיפהחיפהאריק צמיגים בעמ קניון חיפה



9582132ת.ד 081שעבבאסם זעיר ערעורי תיקון צמיגים
6567725ת.ד.2171 נצרת עיליתריינהבאסם עודה אגזוזים

9915572רח הגדוד 22עכובאסם פאדולה צמיגים
9949468דנ הנגבבאריבארי יזמויות א.ג.שח בע"מ

9894779תחנת דלק פז יוקנעםיקנעם (מושבה)באשא סמיר תקרים פז יוקנעם
6377885א.תעשיה ת.ד 3145אילתבוהדנה דניאל - צמיגי אילת

9615084רמת אליהו בן צביראשון לציוןבוטבול מיכאל - פנצ'רית מישל
6493280ד.נ ערבהפארןבועז כסלו - מוסך פארן

8565885תחנת פז גליםאשדודביזן את מאיר בע"מ - פנצ'ריה
7511074תובל 61רמת גןביטון דוד צמיגי דוד

5601189הרכבת 4תל אביב -יפובית הצמיג חברת צמיגים בע"מ
6501700פז קרית מנחם פינת ברזילירושליםבלאל אללבאן-צמיגי אורשלים
9566730כניסה ראשית  ת.ד. 574מכרבלאל עלי  צמיגי כוכב התקר

9905464ת.ד.7631 כביש שרותמג'ד אל-כרוםבליג' סרחאן צמיגי בירו
9589898שמוטקין 11, א.ת. ישןראשון לציוןבן חמו יוסי פרפקט אופנועים
6312396שלם 1רמת גןבן עמי מרגלית צמיגי רמת חן

8604189רח' העמל 04 95021אשדודבנדיבה שמואל-מוטו הייטק אופנועים
5585065האורגים 8חולוןבני יעיש צמיגי יעקב

6597474רח היצירה 31עפולהבני משה ביטון - ד.א.י.ש.בע"מ
6588574ת.ד. 013בית שאןבני משה ביטון בע"מ

6481321ת.ד.013 א.תעשיה צפוניבית שאןבני משה ביטון ד.א.ש.בע"מ
5500718האורגים 6חולוןבני רומי צמיגים

9654610שמוטקין 02ראשון לציוןבצלאל משה גלגלי העיר
5670059ת.ד. 6201בענהבקרי באסם  מוסך באסם מוטורס

6824701קבוץ גלויות פינת אמץתל אביב -יפוברדה כליפו צמיגי ברדה יוסי
8726878שד ההסתדרות 871חיפהברהם אחמד - פנצריה

8526475א. ת. קלה רח' העמל 94אשדודברנס שלמה - צמיגי המלך שלמה
6988145ד.נ. מרום הגלילברעםברעם א/ש מוסך הקיבוץ

9587924ת.ד.8236 המלאכה 94כרמיאלברק צמיגים בע"מ
5837025טירה המשולש  ת.ד 1972בשארה יוסף צמיגי בשארה

9577572המנופים 21הרצלייהג.מ. פורטל סחר ויבוא בע"מ
9071578כפר קאסםכפר קאסםג'ודה רמדאן פנצרית כפר קאסם



9961543א.תעשיה תד'013כפר יאסיףג'נטוס סאמי ורמי-אחים ג'נטוס
8458588ד.נ. כפר המכביאושהג'רוס סרור מוסך לטרקטורים

6232745רח' המלאכה 1באר שבעגא'נו צמיגים בע"מ
6732898א.תעשיה _ טבריה עיליתטבריהגבאי אמנון - מוסך מור

4400001תד' 76699 רחוב התעשיה תל חנןנשרגבאלי רג'א אוטו קיט צבעות רכב
6535768ד.נ.גלבועגבעגבע א/ש מוסך הקיבוץ

9647524אוסישקין 1ראשון לציוןגבריאל גורלי מרכז הצמיג
9406629ת.סונול בית עובדבית עובדגילי חאמי צמיגי בית עובד

6377287קניונוע דלק אלונית כרכורגנאים חוסני צמיגי ריאן כרכור
9574907א.תעשיה מעלות תרשיחאמעלות-תרשיחאגנטוס אליאס סאמר ורמי צמיגים

9564430ת.ד.78 כביש ראשיכפר יאסיףגנטוס אשרף צמיגי ג'ורג' כפר יסיף
6549126ד.נ.גניגרגיניגרגניגר מוסך הקיבוץ

5380515רוממה א תעשיה תובל 1ירושליםגסנר דוד - דודו גסנר צמיגים
6357750ד.נ. אילות גרופיתגרופיתגרופית מוסך הקיבוץ

5371247תד'243 דרך בר יהודה 84תל חנןד.ר.צמיגי יוניברס בע"מ נשר
9111435דנ הנגבדבירהדביר מוסך הקיבוץ

529500ת.ד. 989  א.תעשיה ישןכפר כנאדהאמשה חאלד - פנצרית המעין
9407111אופנהיימר 01רחובותדוד יניב צמיגי יניב 19

9924844רח המלאכה פינת המסגראופקיםדוידיאן ישי - צמיגי ישי אופקים
5177604הכובשים 55תל אביב -יפודושי חיים פנת הצמיג

9944199גוש 56581 חלקה 69 ת.ד 6113טמרהדיאב פח'רי פנצ'ריה
482385ת.ד.341 - פסוטהפסוטהדכואר - נאסיף המקצוען בצמיגים

9897193ד.נ.דליהדלייהדליה בע"מ מוסך הקיבוץ
9139111ת.ד. 002 ניר צביניר צבידלק מוטורס בע"מ

6953834ד.נ.גליל עליוןדןדן א/ש מוסך הקיבוץ
6944292ת.ד 024 רח' יוסף יגר 6קריית שמונהדניאל אברי מכירה ושרותי גז

6499857רח' הסדן 6 תד' 9172עפולהדניאל שמשון מרכז הצמיג עפולה
7404240ת.ד 7038)תחנת מעבר השרון(נתניהדשא איכות הסביבה בע"מ

8997295העצמאות 1 ת,ד 109אבן יהודההוד טרי בשרון בע"מ
8550505קדושי יאסי 1חיפההוליווד ר. מ. וצמיגי פרויד בע"מ

6103129יוספטל 8 א.ת. דרומילודהילל אופיר צמיגי נועם
9330296האורגים 1יבנההילל גיל צמיגי יבנה



9315555הירקונים 52פתח תקווההיפר צמיג בע"מ
9475500המפוח 42רחובותהלוי אביב צמיגי אביב 6002

5366077העצמאות 24יהודהלסן חב ליצור ושווק בעמ
8989490רח' הקיטור 91 מפרץחיפההמאיסטרו א.ע.יבוא ושיווק בע"מ
9916520א התעשיה תד 581בית שמשהצומת מרכז לשרותי רכב בע"מ

6536410ג.שאול בית הדפוס 92ירושליםהצמיג דודי נאסה בע"מ
7668981השיקמה 1כפר סבאהצמיג מ.מ.י.א. בע"מ

9228281אבא הילל סילבר 8לודוחידי סוהיל צמיג השפלה
9643232שמוטקין 13 א ת ישראשון לציוןויולט מינאי פנצ'ריית דורון 7002

6734303אפרידר מ מסחראשקלוןוייס אמנון שרות אוטומובילים
7777661קיבוץ מעגן ד.נ עמק הירדןמעגןויסברון עמרי    פנצ'רית מעגן

9929242רחוב לוחמי הגיטאות ת.ד 99נהרייהויקטוריה שיווק מוצרי ריח בע"מ
5614863טברסקי 61תל אביב -יפוונטורה את בנאי מוסך ונטורה

8413022חלוציי תעשיה 91 מפרץחיפהזבידאת יחיא צמיגי הצומת
9837980בסמת טבעון תד'0021בסמת טבעוןזבידאת עאהד תיקון צמיגים
6984327כביש ראשית.ד.3311בוקעאתאזהווה סולימאן סאלח צמיגים

5213809ד.נ. שקמים ת.ד. 383קריית מלאכיזוארץ סילביה בקואופרטיב הנגב
9040944א.ת.ת.ד 03כפר חסידים א'זובידאת חוסאם צמיגי הכפר 5002
8388546שד' ההגנה 8 תחנת דלק מבואות חיפהחיפהזובידאת עומר והאני צמיגי הנשיא

6490829ת.ד.7611 ת.דלק "דלק"נייןזועבי מוחמד עטא
6355190ת.ד. 854 קרעכפר קרעזחלאקה מחמוד - צמיגים

6400002ת.ד.091 מוקיבלהמוקייבלהזיאדאת סעיד - פנצריה
6746416דנ חוף אשקלוןזיקיםזיקים מוסך הקבוץ

6790339רח' יהודה הלוי 24 תד'894טבריהזכאי יצחק -כושי תיקון צמיגים
9916465רחוב העמל תד' 0529עכוזכי זייד תיקון צמיגים ואבובים

6765875כהנמן 531בני ברקזכריה צדוק - צמיגי פז
6797580תחנת דלק פז מצפה גולן טבריה עליתטבריהזרחי פיני פנצריית פיני מצפה גולן

8773062ת.ד.1649 החרושת 1קריית ביאליקח.קונפינו יבוא ושיווק 39 בע"מ
319661תחנת דלק "גל"אעבליןחאג' גיריס צמיגי לב הגליל

5590943המרכבה 6חולוןחאטר עאדל צמיגי המרכבה
7401961דרך השרון 89 תחנת פזהוד השרוןחאמי גילי צמיגי מוריס

9213588דיין משה 6פתח תקווהחב המזרח לשיווק מכוניות 4991 בעמ



8633651רח' הבושם 3אשדודחב' החשמל לישראל בע"מ
6785498כביש ראשי  ת.ד. 54281דייר חנאחביב פואד  עולם הצמיג

9968155מתחם ת.דלק דלק ת.ד.393ירכאחביש נדים - פנצ'רית נדים
8511011רח יפו 541חיפהחברה ישראלית לאוטומובילים בע"מ

9563383ת.ד.76 גת הגליליתגת בגלילחברת ביבאר פהד בע"מ
6358395נמל אילת ת.ד 73אילתחברת נמל אילת בע"מ

8517372הנמל ת.ד. 1009אשדודחברת נמל אשדוד בע"מ
8518519ת.ד.93533 נמל חיפהחיפהחברת נמל חיפה בע"מ מוסך חיפה

4241023גוש 56581 ת.ד.078טמרהחג'אזי מוחמד  פנצ'רית הצפון
8201558תחנת דלק געתוןנהרייהחדאד חנא מרכז הפינוק לרכב

611861ת.ד.1215מעונהחדד ג'קי - צמיגי הגליל
6365386קלאנסוה כביש ראשיקלנסווהחדיגה נימר - צמיגי נימר

6781838מאגר  ת.ד.112מגארחוסין וליד- צמיגים ואבובים
5003301ג.שאול רח' אליהבירושליםחזקין מרדכי - צמיגי חסקי

9409898החרש 41נס ציונהחי מוטורס )מקבוצת גלי טורס( בע"מ
8542604מושב אמוניםאמוניםחיון יהודה ובניו בע"מ

73991888א.ת.בנימינהבנימינה-גבעת עדה*חיון משה פנצריית הברון
9229425ויצמן 13/9רמלהחיים את תמיר ארקוסין צמיגי הצפון

6708092א. תעשיה ת.ד.48יבנאלחיים גרינפלד בע"מ
208724כביש ראשיעראבהחילו בשיר פנצריה

8724897ת.ד 15401 השיש 81חיפהחילו תאופיק ואליאס צמיגי מישל
8417509רח' האשלג 41 מפרץ חיפהחיפהחילף מוסך נאמן בע"מ

8441343רח ביאליק 41קריית אתאחלוצי גמיל
6575626ת.ד.0221כפר כנאחמדן ווליד סעיד - תקרים

9241862סוקולוב 7לודחמרה יחזקאל
5335362תחנת סונול כביש החוף צומת גלילותרמת השרון.חן יון י.א.ש. אחזקה בע"מ

9467227היצירה 6 א.תעשיהרחובותחנאניא ליזא צמיגי אנטון חנניה
5788748הירקון 67בני ברקחנית עמליה צמיגי מ. חנית

6828584יפת 88תל אביב -יפוחנניה אנטון
6815006כביש שירות מול צומת טל אלגדידהחסין בסל  -  צמיגי הכיכר

9721253כפר טרומןכפר טרומןחצב נציגויות בע"מ
9191752קרית שלמה )מתחם שלמה סיקסט(צריפיןחצב נציגויות בע"מ



5704065כנרת 9בני ברקחצב נציגיות בע"מ
6800449ת.ד.406 א.תעשיה צחרראש פינהחצב נציגיות בע"מ

8550675רח' קרן היסוד 02 א.תעשיהטירת כרמלחצב נציגיות בע"מ טירת הכרמל
8441122א.תעשיה דרומיקריית שמונהחצב סוכניות ק.ש. בע"מ

6284040ואדי אל אגוז ת.ד. 55222ירושליםחרחש מאהר תיקון צמיגים
6389292גבעת עדהגבעת עדהחשמל רכב מיכאלי יעקב

4933135קיבוץ אפיקים ד.נ עמק הירדןאפיקיםטאהא סלימאן פנצריית אפיקים
9944392רבי עקיבא 01נתיבותטויטו דוד פנצרית דוד
8596225ת.ד.781 ת דלקגדרהטיייר פרו דרום בע"מ

9247764השילוח 7פתח תקווהטייר סנטר ישיר בע"מ
9730746מושב טירת יהודה 24טירת יהודהטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ
9601865כ.רמלה בית דגן ת. סונולבית דגןטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ
8564014רח' המדע 91, ת.ד. 35721אשדודטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ
8415317חלוצי התעשיה 811חיפהטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ
6212134תחנת סונול עוקף חדרהחדרהטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ
6425557קהילת ציון 53עפולהטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ
6905858א.תעשיה דרומי ת.ד. 144קריית שמונהטייר סנטר רשת צמיגים בע"מ

9422985המייסב 2יבנהטייר פרו דרום בע"מ
8520202עורף הנמל תחנת דלקאשדודטייר פרו דרום בע"מ
9232486דרך חיים 1 )תחנת דלק(באר יעקבטייר פרו מרכז בע,מ
8859551התרופה 3נתניהטייר פרו מרכז בע"ם
8652928יד חרוצים 6נתניהטייר פרו מרכז בע"מ
6266887תחנת דלק פז קסרייהקיסריהטייר פרו צפון בע"מ

6221950רח' המתכת 7 אזור תעשיהחדרהטייר פרו צפון בע"מ חדרה
6212333התעשיה 11אשקלוןטייר שופס אשקלון בע"מ

6534900האורגים 11חולוןטייר שופס חולון בע"מ
7886745יד חרוצים 8נתניהטייר שופס נתניה בע"מ

7516196תובל 51רמת גןטייר שופס רמת גן בע"מ
8410743חלוצי התעשיה 3/97חיפהטיסמן חטוה

9007532ת.ד.401 קיבוץ עינתעינתטכנו דיזל שרותי רכב בע"מ
6833806דרך בן צבי 93תל אביב -יפוטנוס חילו פנצ'ריית אחים חילו
6564708ת.ד.8082 כביש עוקףנצרתטנוס סוהיל צמיגי סוהיל נצרת



8873091הרצל 84נתניהטפליצקי איגור צמיגי לב העיר
6783555תלפיות בעלי מלאכה 3ירושליםי.ג המכוון )59( בע"מ

7484466הפטיש 01הוד השרוןי.ט.ג. צמיגים בע"מ
9380162המזמרה 31נס ציונהי.ט.ג. צמיגים בע"מ
9655125דרך המכבים 45ראשון לציוןי.ט.ג. צמיגים בע"מ

5704365מבצע קדש 06בני ברקי.מ. צמיגים בע"מ
6721859ת.ד.544 יהודה הלוי 8טבריהיאיר יצחק לוי - מרכז הצמיג

9312914רבניצקי 7פתח תקווהיאיר שפילמן שרות רכב )9891( בע"מ
7914006א. תעשיה ישן נשר מפעלי המלטנשריוזמה הגליל חב' להובלה)3991(בע"מ

8534396רח' העבודה 04אשדודיונה סימון - תיקון צמיגים
9534400פלטין 5ראשון לציוןיוניברסל מוטורס ישראל בעמ

6937063ת.ד.61ראש פינהיוסי כהן - תקר הגליל
6721854תלפיות פייר קניג 1ירושליםיוסף בן חמו - צמיגי בן חמו

5523560קוממיות תחנת דלקבת יםיוסף זיתוני צמיגי נעים זיתוני
9926334אזור התעשיהאופקיםיוסף ממן _ צמיגי יוסף
5713028כורזין 5 מרכז מלאכהגבעתייםיוסף נעים צמיגי זיתוני

9972123ת.ד.5209 החרושת 4מעלות-תרשיחאיוסף פראן - פנצרית מעלות
8851616המלאכה 3, ת.ד. 9028נתניהיוסף רומנו צמיגי יוסף רומנו

7417120החרושת  071רעננהיורם מלאכי - צמיגי מלאכי רעננה
6272290ואדי גוז ת.ד 22215ירושליםיחיא זכריה - צמיגי הבירה

5622010טברסקי 4 ת.ד 21515תל אביב -יפוימין דוד כל צמיג דוד
9410006ד.נ עמק שורקיסודותיסודות - מושב שיתופי מוסך

9928871רח קפלן 3נהרייהיעל שרות התקר בע"מ
9985042מושב עין הבשור 73עין הבשוריענקלה איתן - גורן לחקלאי בע"מ

6343677היוזמים 11אור יהודהיעקב בן חמו מעבדות פרונט
6790808רח' העמקים ת.ד.566טבריהיעקב לוי פנצ'רית "בזק"

6471461משה סנה 991)תחנת דלק פז טופז(רמת השרוןיעקב מנצור  צמיגי צמרת טופז
6868316ד.נ מרום הגליליראוןיראון בע"מ מוסך הקיבוץ

6562094ת.ד.21 יפיעיפיעכאסברי אליאס בית השילדה
8523057עין דור 21חיפהכהן אברהם ופינחס פינת הצמיגים

8574911ת.ד.1316 א.תעשיהטירת כרמלכהן ארמונד ומאיר פנצריה
6723170רח השקדים א.תעשיהטבריהכהן אשר מוסך גליל



8409696ההסתדרות 55 קניון לב המפרץחיפהכהן חיים - מכון הצמיגים
8843228שכטרמן 81נתניהכהן יעקב מאי מוטו

5756336היצירה 21רמת גןכהן כדורי צמיגי רמת גן
9983803רח' הכבאי1 ת.ד.6936כרמיאלכהן מוטי ושות'

6378710א התעשיה תד 4161אילתכהן משה תקון צמיגים
5371220מרדכי אנילביץ 84תל אביב -יפוכהן סער צמיגי סער

9523673שפייםשפייםכחלון חיים שרותי צמיגים
9180202אימבר 33פתח תקווהכלמוביל בע"מ

6950053ת.ד. 1475קריית שמונהכרסנטי אמיר צמיגי כרסנטי
6917019פרי מגדים 1תל אביב -יפולביא חיים צמיגי ליבוביץ

6161425הירקון 12בני ברקלושי חיים צמיגי לושי
6720222רח' יהודה הלוי ת.ד. 706טבריהליאור אזרד - אופיר מזוג ופנצ'ריה

5335037החרושת 7אור יהודהליאור ברוכים צמיגי הגינגי
9318855גלגל 32רחובותליאור קריטי צמיגי קריטי

8782857קלנסואה משולש כביש ראשי ת.ד. 003קלנסווהלידאוי חוסין אחמד מ.צמיגי קלנסאה
7431395ת.ד 363 ס. רעננהרעננהליס משה וחוה צמיגים

8212308דרך בר-יהודה 352נשרלמברוזו אברהם וקוך אבי צמיגים
9827438ד.נ.גליל מערבי - מוסךנהרייהמ.בוטבול ח.בוסקילה פנצרית הצפון
6237105ד.חברון ת.ד 4106באר שבעמ.הצמיגים בנגב - ליבוביץ יעקב בע

9217545עמל 1פתח תקווהמ.ל.כ שווק ותיקון צמיגים בע"מ
6544111הפלד 9חולוןמ.מ.ס.י. שרותי דרך גרירה בע"מ

8588348ד.נ שדה גת )קיבוץ עין צורים(עין צוריםמאיר וינברג - מוסך מאיר
9433666חיים שפירא 52, א.ת. מערבראשון לציוןמאיר חב' למכוניות ומשאיות בע"מ

7492369תחנת דלק טירהכוכב יאירמאמון חיט - צמיגי הכוכב
6789965א.תעשיה חדש ת.ד.903עיילבוןמארון עאיד פנצ'רית עילבון

9965238ת.ד.974 כביש ראשיאבו סנאןאבו סנאןמגדוב עפיף צמיגי מוחמד אבו סנאן
6882718רח החשון 2/42קריית גתמדאר אביגדור - צמיגי אביעד
6762992שמשון ב א התעשיהאשקלוןמדר את סלם - צמיגי מורן חי
9216371קלאוזנר 71רמלהמוגרבי גיהאד פנצרית האחים

9047796ג'לגו'ליה, מחלף חורשיםגלגוליה.מוחמד גראבה - צמיגי מחלף חורשים
7403844המסגר 5, א.ת. נוה נאמןהוד השרוןמוטוריקה שרות ומכירה לאופנועים

9918945א. תעשיה רח' יגאל אלוןבית שמשמוטי ויוני שרותי רכב בע"מ



6526526ת.ד.9942 קהילת ציון 06עפולהמוני כהן - סרוויסז בע"מ
8567151רח' גבוטינסקי 54 מתחם סטאר סנטראשדודמוסך אוטו דיפו - סניף אשדוד

6780205תלפיות רח' האומן 41ירושליםמוסך אוטו דיפו - סניף ירושלים
9523040ד.נ.ג.מערבישבי ציוןמוסך אחים זינה בע"מ

6387145ד.נ. מנשהברקאימוסך ברקאי אגשח בע"מ
6783770תלפיות רח' צרת 7ירושליםמוסך הבירה בע"מ

9920333לוחמי הגיטאות 35 - מול שטראוסנהרייהמוסך המרכז החדש בע"מ
8761447ת.ד.7611 החרושת 68קריית ביאליקמוסך הצפון בסול ובניו בע"מ

8410994רח המוסכים 73חיפהמוסך חושי בע"מ
8727250שלמה בן יוסף 62קריית אתאמוסך חלוצי בע"מ קרית אתא

6064568ד.נ בית שאןמעוז חייםמוסך ירדן - שותפות כללית
9150665הצורפים 51לודמוסך מונדיאל בע"מ

6401202ת.ד.8382 השרטט 4עפולהמוסך מונזה בע"מ
6770436ד.נ.עמק יזרעאלעין דורמוסך עין דור אגשח' בע"מ

9228290גן חקלרמלהמוסך צמיגי דובל
6838084ד.נ.צפון רמת הגולןאל -רוםמוסך קבוץ אל-רום

8310475מרכז תעשיות ת.ד.50913חיפהמוסך קרית המדע - שרותי רכב בע"מ
9529017ד.נ.גליל מערבירגבהמוסך רגבה בע"מ

9671416משה בקר 52ראשון לציוןמוסכי עדן ראשון 8991 בעמ
6848884ד.נ. לכיש דרוםנהורהמוסכים משולבים בע"מ

5787095נפחא 1בני ברקמועלם רחמים צמיגי ב"ב
8424876רח השיש 94חיפהמוראד היתם פנצרית לונה 0102
9890902מושב עין העמק א.ת מועצה אזורית מגידועין העמקמזרחי דרור פנצרית א.ר.ש מגידו
8113246רח' הנפח 82חיפהמזרחי מנחם צמיגי ארגמן חיפה

5612848קרליבך 01תל אביב -יפומזרחי עובדיה צמיג ותקר
5524014ג'07781 ח'12 תד' 8043כפר יאסיףמח'ללאתי היתם פנצ'רית אלחמוי

6315586גוש 21302 חלקה 21 תד' 124מוסמוסמחאג'נה טארק צמיגי אל ואדי
9976192ת.ד. 452פקיעין (בוקייעה)מחול גאמל פנצריה פז פקיעין

6282220שד' בן גוריון 8באר שבעמחלקה ראשונה לצמיגים ואביזרים בע
6576002ת.ד.7703 בית פרטינצרתמחמוד עבד אלחלים ובניו בע"מ

9572044תד' 142 כפר חורפשחורפישמחרז רבאח פנצרית חורפש
6570326רח' המוסכים 602 א.תעשיהנצרתמטר עדנאן - צמיגים וחלפים



9405025אזור תעשיה בנס ציונהמיגי יואב משולם
9914154א.ת ביאליק ת.ד1061קריית ביאליקמילאות שרותי דלק בע"מ

8628604גאזל 31 תד'1061חיפהמילואות דלק ושרותים בע"מ
9231538ת ד 8713 עמל 72פתח תקווהמימון מוסך מכונאות

5384527צהל 52אשקלוןמכלוף אברהם - פנצרית מכלוף
6361977חיי טייב 42 - מרכז קופולוביץאור עקיבאמכלוף פרגי פנצריה

9215592אינשטין 1 ק. מטלוןפתח תקווהמכשירי תנועה ומכוניות ))4002 בעמ
8663893כפר ויתקיןכפר ויתקיןמליחי זיו סופר צמיג

6946861ד.נ. מרום הגלילמלכייהמלכיה א/ש מוסך הקיבוץ
576387כניסה מזרחית  ת.ד. 5031מג'ד אל-כרוםמנאע מוחמד אחמד - פנצרית הצומת

5714361ת.ד.   5601  כביש שרותמג'ד אל-כרוםמנאע סאמר - פנצ'רית השלום
6921940מתחם שפע שוק תד'5746צפתמנסור שרבל פנצרית צפת

6750229צהל 62אשקלוןמנשקו אהרון - צמיגי אהרון
8531082הנחושת 33 ת.ד. 10021אשדודמנשקו גיא - מנשקו אשדוד

9509699מדינת היהודים 59הרצלייהמסארוה רדא - צמיגי טל
372325כביש ראשי ת.ד 6153נחףמסרי כאמל אחמד - צמיגי נחף

6272719הפלדה 81 עמק שרהבאר שבעמקור הצמיג והפרונט בע"מ
9563551הסדנאות 5הרצלייהמרכז הצמיג ש.י. בע"מ
9543060הס 72הרצלייהמרכז הצמיג ש.י. בע"מ

6825028שלמה 21תל אביב -יפומרכז הצמיגים בע מ
6720513דנ חוף אשקלוןיד מרדכימרכז שרות יד מרדכי אגש"ח בע"מ

5888907כביש ראשי קלנסואהקלנסווהמרעי קוסאי פרונט קלנסואה
5470968החרש 1 א.תעשיה נווה מגןרמת השרוןמרק גוזלן - פרו ווילס

9896166משמר העמק - עמק יזרעאלמשמר העמקמשמר העמק א/ש מוסך הקיבוץ
8478390פורצי כלא עכו 1 א.תעשיהנהרייהנ.מ.המרכז לרכב נהריה בע"מ

17938736טירהנאסר אברהים סלים שרות לצמיג
7936564ת.ד. 5754 כביש ראשי טירהטירהנאסר ואסים צמיגי רביע

9961791ת.ד.  775  ג'וליסג'ולסנבואני נעים  פנצ'רית ג'וליס
9918968מושב זכריה 32זכריהנחום יוזמן בע"מ

9086584ת.ד.951 נחליםנחליםנחלים טופ טייר בע"מ
6635222המכונאי 51מודיעין-מכבים-רעות*נחמיאס ובקר צמיגי מודיעין
7446650המלאכה 81, ביתן 34 ת.ד 4542רעננהנחשון בני צמיגי בני - רעננה



9386578קבוץ דנ מרכזנחשוניםנחשונים בע מ
6255718שד' בן צבי ת.ד. 4939ירושליםנילי שרותי רכב בע"מ

5341924רח' החוצבים 4 ת.ד. 9643מעוז ציון בנילי שרותי רכב פנצ'ריה
6519328לוחמי הגיטאות 62נהרייהנימרוד יעקוב  פנצ'רית חניון משה

6763027אליעד רמת הגולןאליעדניסים ומרים עבאדי - פנצריה
6600524טבת 5 א. תעשיהקריית גתניסימוב יפים - צמיגי ניסימוב

7399912י"ח 5 דרך לודאור יהודהניסן את גמזו מוסך צמיגי יוסף
9880562ראמהראמהניקולא ניבאל צמיגי ראמה ניקולא

7400969החרושת 4, ת.ד. 1524רעננהניר יחזקאלי ממציא הגלגל
6438244גולומב תחנת דלקירושליםנסים יוסף צמיגי דניה

8357818ת.ד 12 ת.דלק אמיתינתניהנעים דוד שרות הצמיג
6554469אזור התעשיה 602/2נצרתסאיג כאמל - תקר הגליל

9962714כפר יסיףכפר יאסיףסאיגה פדיל פנצריה כפר יסיף
8822457הכדר 9נתניהסבח אבישי צמיגי אורון

8420385רח' אדיסון 71 מפרץ חיפהחיפהסוויפט מוסך בע"מ למכונאות רכב
6344566רח' פרידלנדר א.ת תד'921חדרהסופר פרונט צמיגים בע"מ חדרה

6781363תלפיות רח' האומן 71ירושליםסופר צמיג - נהור בע"מ
6757661המסגר 1 גבעת ציוןאשקלוןסופר צמיג 4 4 )5002( בע"מ

9565597שכונת שביב דרך ירושליםהרצלייהסטמתי יוסף צמיגי יוסי
6745954א.ת חדש תד'0723 ע"י האיצטדיוןסח'ניןסיד אחמד ויסאם פנצריה סכנין

9869016אל המעין - שפרעםשפרעםסייף סייף סוהיל
9102581היצירה 51ראש העיןסירי יאיר מוסך העצמאות

9826677מתחם מסחרי רגבהרגבהסכס יזיד רדיו יזיד פנצריה רגבה
9861126תחנת פז/דור אל עיןשפרעםסליבא עיסאם - צמיגים ואבובים

6584055רח שטרומן 4בית שאןסלע דוד - פנצריה
6984355ד.נ.רמת הגולן חלקה 295 ת.ד. 4922בוקעאתאסמאח אבו עואד צמיגי ואביזרי אמאר

5373033מעפילים 2תל אביב -יפוסעד יצחק מוסך שמשון
9803351ת.ד.221בית ג'ןסעד מעדא ודליה - כלבו לרכב

6463737ת.ד. 1552 נצרתנצרתסקס חוסאם - פנצרית הצפון
9982379תד'7111 החרושת 36כרמיאלסרחאן דוח'י פנצ'רית ורחיצת הכיכר

6865100תחנת סונול-ביר אל-מכסורסרחאן שאוקי צמיגים
8532577יפו 691 ת.דלק עוזחיפהסרחאנה מוחמד - צמיגי עוז



9614131אליהו איתן 63ראשון לציוןסתיו צמיגי בטחון בעמ
9612728לישנסקי 1 א ת חדשראשון לציוןסתיו צמיגי בטחון בעמ

6411667א.תעשיה חדשכפר כנאע.מטר ואחיו בע"מ
9419033האצ"ל 92ראשון לציוןע.נ. צמיגי כחלון בע"מ

5748089סולטנה מס 67כפר קאסםעאיד בשאר - צמיגי הכיכר
9966791גוש 46781 ת.ד.6233כפר יאסיףעאקל ג'אד - פנצרית האחים

5593966ת ד 63311השבעה91אזורעבד אלגברי צמיגי עבד
7938439טירה ת.ד 2072טירהעבדאלחי יוסף מרכז צמיגי המשולש

6530051ת.ד.627 מעלה הגלילכסראעבדאללה אייל  מוסך אלאמאנה
9397298ת.ד. 7311ג'לג'וליהעודה מאלק פנצ'ריית המשולש

9346689גזית 1פתח תקווהעוזי דרויש צמיגי מוריס
9757500המכונאי 7מודיעין-מכבים-רעות*עוצמה שרותי רכב בע"מ

6726356העמקים 02 ת.ד.102טבריהעוקבי משה - פנצריה
9948880ת.דלק סונול תד'681כאבולעותמאן חמדוני צמיגי כאבול

9963352כפר מכרמכרעזאלדין  שאמי תיקון צמיגים מכר
5362213המלאכה 1)פינת גירון אברהם(יהודעזרא בלס צמיגי יהוד

5388678רחוב יפו 661 הטוריםירושליםעזרא לוי - צמיגי עזרא
6531590עין חרוד איחודעין חרוד (איחוד)עין חרוד אח'2002 אגש"ח בע"מ
5783057ת.ד. 8062כפר קאסםעיסא איסמאיל א.א. בית הצמיג

5577088ת.ד. 054כפר קאסםעיסא כארם צמיגי פורת
9370476ת.ד. 243כפר קאסםעיסא מוחמד צמיגים

9318449היצירה פינת גבריאלוברחובותעיסאוי מוחמד דרייב קלין
8670606רח אופיר 03חיפהעירית חיפה המוסך

5314622ג.שאול מרכז תחזוקהירושליםעירית ירושלים- מוסך
7937330טירה המשולש ת.ד 9533טירהעירקי מוחמד צמיגי בחבוח

8746949רח' יוסף לוי 91 ת.ד.9561קריית ביאליקעלא איוב צמיגי האומן
9937219ד.נ.הנגב עלומיםעלומיםעלומים מוסך הקיבוץ
8410353רח' החיטה 1חיפהעמיאל בתנועה בע"מ

9612586רוזנסקי 8תד 4205ראשון לציוןעמיאל שווק צמיגים בראשל"צ בע"מ
8535333רח יפו 921חיפהעמית שירות התקר 6002 בע"מ

6358061גוש 65121 *ת.ד.402כפר קרעעסלי רפקי ובניו בע"מ
6561855רח'4604 איקסלנצרתערקאוי מרואן צמיגי מרואן



8593351הרצל 4גדרהפאנוס האני פנצרית הבילויים
5056456אילת 63חולוןפהט שרותי רכב ונהול חניונים בע"מ

5627907שפע טל 2תל אביב -יפופולץ שרותי רכב 6991 בע"מ
6875858ריבל 192תל אביב -יפופורטל יעקב צמיגי פורטל

6280342ת.ד.7101 א.תעשיהבאקה אל-גרביהפטימה מוחמד - אחים צאדק צמיגים
5347705דנ הרי יהודהצובהפלמח צובה מוסך הקיבוץ

6232027פנחס החוצב 1באר שבעפנחס כפיר צמיגי פנחס
8986666מעברות דואר 03204לא ידוע קוד 9998פנצ'ריית עמיאל עמק חפר בע"מ

6315072ת.ד.204פנצ'רית אבו חפיזה בע"מ
6315072א.תעשיה ת.ד.204ערערהפנצ'רית אבו חפיזה בע"מ

8586192א התעשיה ת.ד. 5701באר טוביהפנצ'רית הדרום בע"מ
8535799א.ת. הצפוני החרושת 81 ת.ד. 91151אשדודפנצ'רית עמיאל אשדוד בע"מ

9669073פיקא 81ראשון לציוןפנצ'רית רשת הגל בע"מ
9966792ירכא 9/02 ת.ד 1604ירכאפנצריית דיאן מולא

9231028הרצל 531רמלהפנצריית רמלה )כחול לבן) בע"מ
8723979דרך חיפה 81 בתחנת פזקריית אתאפנצרית אבו גנימה בע"מ

6723111רח העמקים )מול קלבמרקט(טבריהפנצרית אקספרס דאהן בע"מ
9916260אזור התעשיה רח' יגאל אלוןבית שמשפנצרית יוסי בע"מ

6533318ת.ד.5 ד.נ.גלבועעין חרוד (מאוחד)פנצרית עמיאל גלבוע בע"מ
9971274א.ת. רח' שמיר ת.ד 995ערדפנצרית ערד מצדה בע"מ

9917907צומת שמשון ד.נ. שמשוןבית שמשפנצרית צומת המהפך
6814002המלאכה 4קריית גתצדיק צמיגים 8991 בע"מ

9930523מושב בית הגדי 58בית הגדיצמיג י א.פרגון בע"מ
6109444רח' דוד טוביהו 001באר שבעצמיגי "אמיל" בע"מ
6750026א.תעשיה ת.ד 221אשקלוןצמיגי א. עידו בע"מ

8424903רחוב קצנשטיין אריה א.תעשיהחיפהצמיגי א.ר.אור בע"מ
6818575שכונת אלבורג' תצוגת סנדוסשפרעםצמיגי אבו סעדה ווליד

5050099שד.לוי אשכול 1חולוןצמיגי אבי חי - חי בע"מ
9212103עמל 2, ק. אריהפתח תקווהצמיגי אבנר אבורוס

6850540א.תעשיה קצרין רמת הגולןקצריןצמיגי אדמונד בגולן בע"מ
6886850שד הר ציון 511תל אביב -יפוצמיגי אורן זיתוני

8560480האופים 6 ת.ד. 36021אשדודצמיגי אחים ברנס אשדוד בע"מ



8720061תד'05601רח' השיש 8חיפהצמיגי איוב אברהים 90 בע"מ
8720711שד' ההסתדרות ת.ד.05601 מפרץחיפהצמיגי איוב אברהים 9002 בע"מ
84087774שד ההסתדרות 051חיפהצמיגי איוב אברהים 9002 בע"מ

6780098תלפיות רח' הרכב 63ירושליםצמיגי איל נאסה בע"מ
9547515המנופים 5הרצלייהצמיגי איתן כחלון הרצליה בע"מ

5513586העבודה 61בת יםצמיגי אלי גניני
983408ד.נ רמת הגולןמג'דל שמסצמיגי אמין אחמד סייד

8664502רח כורי 7חיפהצמיגי אסחאק בע"מ
6481485תלפיות רח' פייר קניג 93ירושליםצמיגי ב.י. אפרתי בע"מ

5531913המסגר 7בת יםצמיגי בועז בע"מ
8411014רח המוסכים 12 מ.חיפהחיפהצמיגי בזק בע"מ

6751370צה"ל א/362 אשקלוןאשקלוןצמיגי בן אליהו בע"מ
6476693דרך משה סנה תחנת דלקרמת השרוןצמיגי בני 1002  גאבר נדאל

9464779משה יתום 33רחובותצמיגי בר רחובות בעמ
5381035רוממה רחוב תובל 1ירושליםצמיגי גוליאן בע"מ

8941067א.תעשיה תנובותת.ד. 142תנובותצמיגי גיגי בע"מ
9242871תד 1303 שנקר 62פתח תקווהצמיגי געש בע"מ

6893446רח ניס 4 ת.ד 064שדרותצמיגי ד.ד. דדון דוד בע"מ
9389574העבודה 61 א.ת.ראש העיןצמיגי דהרי יהודה

8535018רח ת"א 21חיפהצמיגי דובינסקי 49 בע"מ
9926206א. תעשיה הר טובבית שמשצמיגי דוד גרשון - הר טוב בע"מ

6480953תלפיות רח' התנופה 92ירושליםצמיגי דוד גרשון בע"מ
5839131א.ת. עטרות רח' התמרוקיםירושליםצמיגי דוד גרשון בע"מ

9712567נמל תעופה תד 43, תחנת דלקלודצמיגי דחף בע"מ
8660743רח' הבשן 8 חוף שמןחיפהצמיגי דניאל א.מ.בע"מ חיפה

6813557תד 68021 בן צבי 49תל אביב -יפוצמיגי דרוקר שלמה
9762288ד.נע המרכזשילתצמיגי דרור שילת בעמ

6230649הבדיל 71 תד 8722באר שבעצמיגי האחים ברבי בע"מ
8598435א. ת. הצפוני רח' היוזמה 92אשדודצמיגי הדרום )6002( בע"מ

9242428א.תעשיה צפונילודצמיגי החברים בע"מ
9529393שפירא 21ראשון לציוןצמיגי החוף גפני בע"מ

9462453א תעשיה גבריאלוב14רחובותצמיגי הירש רחובות בע"מ



6777887רח הפנינים 22 ת.ד 3315אשקלוןצמיגי המילניום מסחר ושרותים בע"מ
6545427ת.ד.24  א.תעשיהמגדל העמקצמיגי העמקים בע"מ מגדל העמק

9564529תד'811 תחנת דלק ירכאירכאצמיגי הצפון ירכא בע"מ
6602197רחוב כסלו 72קריית גתצמיגי הקיסר בע"מ

5581992הפלד 12חולוןצמיגי הרשת שי אדר בע"מ
6838895שד ירושלים 721תל אביב -יפוצמיגי השדרה כריסטו

9243358ת ד 7753 עמלפתח תקווהצמיגי ויקטור -כחלון בע"מ
8617080פנקס 5 את ת.ד 51031נתניהצמיגי ורד א.ד. 2002 בע"מ

5500840בצלאל 6חולוןצמיגי זיתוני
5563370היוצר 1 פ החופרחולוןצמיגי ח.מ.שלום 9891 בעמ

5185221וסרמן 2תל אביב -יפוצמיגי חנניה בע"מ
7938262טירה ת.ד 861 כביש ראשיטירהצמיגי טירה  0991 בע"מ

9545406יד חרוצים 5הרצלייהצמיגי יונתן כחלון
9981729ת.ד.425 ת.ד.סונולכרמיאלצמיגי יוסי בע"מ דלק סונול

5616754ראם 11תל אביב -יפוצמיגי יוסי זוארץ )4991( בע"מ
8596016א.ת כנות צומת כנותגדרהצמיגי כנות בע"מ

8394318כביש ראשי מס' 1 תד'ב 7914דאלית אל-כרמלצמיגי כרמל בע"מ עודה חסן
9309434מרכוס 71פתח תקווהצמיגי לביטל

5401040המסגר א.ת נוה מגןרמת השרוןצמיגי מגן בע"מ
5365890בר כוכבא 07פתח תקווהצמיגי מומי אברהם גלם

8587015אזור תעשיה ת.ד. 454קריית מלאכיצמיגי מוניטין בע"מ
9975435ת.ד.711 מתחם ת.דלק סונולמעיליאצמיגי מוראני בע"מ

6815820בן צבי 24תל אביב -יפוצמיגי מושון בעמ
9222053ז'בוטינסקי 56פתח תקווהצמיגי מטלון 7002 בע"מ

8822690שכטרמן 2 א.ת ישןנתניהצמיגי מלי מוסך 1002 בע"מ
6417999דרך מצדה ת.ד 006 עומרבאר שבעצמיגי מצדה א.גזית ובניו בע"מ

6011891בית פרטי 42 יפיעיפיעצמיגי מצה בע"מ
8247199כביש רופין תחנת מצהחיפהצמיגי מצה חשמל ומיזוג אויר בע"מ

9502302תד'576 א.תעשיהשפרעםצמיגי נוראן בע"מ
9462345דרך יבנה א תעשיהרחובותצמיגי נעים את יחזקאל בעמ
9911641ת ד 2831 צור שלוםקריית ביאליקצמיגי נעמן א.ד.)0991( בעמ
9981582תד' 2831 א.ת בלטימורעכוצמיגי נעמן א.ד.0991 בע"מ



6945213קואפ ג.עליון ת.ד.674קריית שמונהצמיגי נעמן גליל עליון 8002 בע"מ
6983550מגדל שאמסמג'דל שמסצמיגי סבאע פואזי

9312539סגולה 71פתח תקווהצמיגי סגולה
9837012כפר זבידאת ת.ד.891 טבעוןבסמת טבעוןצמיגי סלים עלי זועבי

8622565הרצל 201נתניהצמיגי עוזנת בע"מ
9216253גיסין 73 פז האיצטדיוןפתח תקווהצמיגי עיסאוי 0002 פ"ת

6351972כ.ודי ערה תד'091 ג.75121 ח.05כפר קרעצמיגי עירון בע"מ כפר קרע
8255589דרך פיקא 1 ת.פז רוממהחיפהצמיגי פ.רוממה בע"מ

9950070תחנת דלק ת.ד 2141ערדצמיגי פז ערד בע"מ
9232674גיסין 46 ת.ד 777101פתח תקווהצמיגי פתח תקוה )8002( בע"מ

9404689החרש 4נס ציונהצמיגי צפריר שטרק בעמ
5794666גבעת שאול מרכז ספיר 7ירושליםצמיגי רונדו 9891 בע"מ
6525842תחנת פז ג. שאולירושליםצמיגי רונדו 9891 בע"מ

6277736פ.חוצב פ. יצחק נפחאבאר שבעצמיגי רם בע'מ
6451888רח' הפריון 2 א תד'64012נצרת עיליתצמיגי רמזי ובניו בע"מ נצרת עלית

6381120צומת גן שומרון -עין שמר תד' 726פרדס חנה-כרכורצמיגי רסמי בע"מ
6231626דרך חברון 7/9באר שבעצמיגי רפי בע"מ

8580643ת.ד.781 קרן היסוד 2טירת כרמלצמיגי רשף בע"מ
8410958האצטדיון 12חיפהצמיגי שוורץ ובניו בע"מ

5789030הירדן 82בני ברקצמיגי שחר בן אברהם שחר
9765269דאר נע מרכז שילתשילתצמיגי שילת )5002( בע"מ

6391019תחנת דלק זיכרון תד'08 בנימינהזכרון יעקבצמיגי שלומי בע"מ זיכרון יעקוב
6344664התעשיה 81אור יהודהצמיגי שני

7969102א. תעשיה תל-מונדתל מונדצמיגי שרון משה ובניו
6781508תלפיות - רח' צרת 2ירושליםצמיגי תלפיות בע"מ

8610394הכדר 42נתניהצמיגית מקסיקו 2002 בע"מ
6330904א.תעשיה תד' 5413חדרהצפלר צמיגים בע"מ סניף חדרה

9925283שדרות הרצל 1אופקיםצפרירי חנוך - צמיגי פאר
9934849רח בעלי המלאכה 01נתיבותצפרירי רוני - רוני מרכז הצמיגים

9908242ד.נ האלהצרעהצרעה מוסך הקיבוץ
9571787נתיבות 7, ת.ד. 34521הרצלייהק.א. לאר אחזקות בע"מ

6874314דנ שדה גתבית נירקבוץ בית ניר - מוסך



6808094דנ חוף אשקלוןדורותקבוץ דורות בע"מ
8579377דואר חצור עי גדרהחצור-אשדודקבוץ חצור - מוסך

6800402דנ הנגבסעדקבוץ סעד
9940421קבוץ רעיםרעיםקבוץ רעים המוסך

8548309דאר נע אבטחיבנהקבוצת יבנה בע"מ )מוסך(
3392080שכ' ח'משוחררים ת.ד.209בית ג'ןקבלאן פארס צמיגי הבטיחות

5540311אורט ישראל 91בת יםקדוש צמיגי קלה בת ים
9910782הגדוד 22 / 4עכוקוטסנדי גנטוס ובניו בע"מ

6785645ת.ד. 12 מאגרמגארקופטן טרבוש
6476078הברזל 31תל אביב -יפוקזנטיני שלום ועמוס צמיגי קזנטיני

9983329דנ הנגבניר יצחקקיבוץ ניר יצחק - מוסך
6356428ד.נ חבל אילותקטורהקיבוץ קטורה - מוסך הקיבוץ

9305504ברגמן צבי 61, א.ת.פתח תקווהקידר תומר מוסך תומר ריידר
9936234קליה ד.נ. ערבות הירדןקליהקלי"ה אחזקות חקלאות בע"מ
6783441תלפיות רח' בעלי המלאכה 1ירושליםקמחי חיים -צמיגי שירקמ מיקי

9962278ת.ד.487 כביש ראשי חלקה 23ירכאקרית הרכב ירכא בע"מ
9816438א.תעשיה דרום תד'2323עכוקרית הרכב עכו בע"מ

9466005משה יתום 93רחובותקרמר אסף צמיגי אסף רחובות
6377697א.ת.ע" מכון הרישויפרדס חנהקשת אמיר צמיגי איתי ואייל

6218123רח' מנאי 72 א.תעשיהחדרהקשת זוהר צמיגי חדרה
6225945רח צהל תחנת דלק פזחדרהקתחודה זקי - תיקון צמיגים

6260538תחנת דלק פז תד 252 בנימינהבנימינה-גבעת עדה*קתכדה קורן תמיר פנצריית או קי
6942045ת.ד.477 אזור תעשיה דרומיקריית שמונהר.מ. דלפי בע"מ

8403760ת.ד.50601 השיש 63חיפהר.עולם הצמיגים בע"מ
9370373סולטני 25 ת.ד 8601כפר קאסםראיד עיסא צמיגי ראיד

8400047גני תמרה ת.ד 8921טמרהרואד למסחר בע"מ
8121828גרנד קניון חיפה תא חלוקה 571חיפהרוחצאומט 6891 בע"מ תיקון צמיגים

8996555העצמאות 3 ת.ד. 0992אבן יהודהרומנו מור הפנצ'ריה
6716567רח אלחדיף 51 - ת.ד.635טבריהרונן יאיר - מאי קאר

6514587ת.ד.001 נהללזרזיררחאל רמי - פנצרית זרזיר
8720170רח' אריה שינקר 93חיפהריא עבדאללה צמיגי תמר

7750884כפר בראכפר בראריאן יוסף תחנת סיכה וצמיגים



6243634הסוללים 4תל אביב -יפוריינו - טייר ישראל בע"מ
9388000העבודה 83ראש העיןרפי משולם מוסך עדן

6313519ת.ד' 2577 אום אל פחםאום אל-פחםרפקי עסלי - תחנת דלק "דלק"
6535600תד'65205 א.תעשיה הר יונהנצרת עיליתש.א.מ.נצרת יבוא בע"מ

5388393רוממה אהליאב 22ירושליםש.ע.מ. כהן בע'מ
8728022רח הדשנים 01קריית אתאשאמא אילי צמיגי מילר

6182672מכבים 17בני ברקשבו עובדיה צמיגי אוראל
6514414ת.ד.9 מנשית אזבדהמנשית זבדהשביט זלמן את עבד אלחלים

6536546ד.נ. בית השיטהבית השיטהשבתאי משה מוסך בית השיטה
9284444משה דיין 81 פינת גיסיןפתח תקווהשגיא מוטורס סנטר 6002 בע"מ

6287478ואדי אגוז ת.ד 54215ירושליםשהאב באסם - תיקון תקרים
7515089זבוטינסקי 73רמת גןשואף אריה צמיגים

6796879א.ת. טבריה עיליתטבריהשוכן אחמד - פנצ'רית קמא
6225209גוש 43351 חלקה 56 ת.ד.233כפר כמאשוכן אחמד פנצ'רית קמא

7513223זבוטינסקי 4רמת גןשומרון דוד צמיגי יהלום
6786954שכ' רס אלחאבה ת.ד 4772מגארשורש הצפון בע"מ

6840851ת.ד. 6369  מול מכללת  סכניןסח'ניןשחאדה ג'רבי   -  עולם הצמיגים
8451567שד'הציונות 5קריית אתאשחאדה פרג' וסיהם תקרים

5933539תחנת דלק סונול תד'758בית ג'ןשירה וג'די פנצרית וג'די בית ג'אן
9436733א ת ת ד 546 הירקון 1יבנהשירון 9891 יבוא שווק צמיגים בע"מ
9436733דרך הים 43 ת.ד 546יבנהשירון)9891(יבוא שווק צמיגים בע"מ

6551064ת.ד.613 איכסלאכסאלשלבי אחמד תקרים
6521309קהילת ציון 71עפולהשלום אסתר  - פנצ'רית השלום

5741135אלוף שדה 101רמת גןשלום רון צמיגי המכבים
8523384העבודה 71אשדודשלמה את אורי - צמיגי אביב הלוי

9382198היצירה 71 א תראש העיןשלמה גורן מוסך געש
9535653א.תעשיהרמת ישישמאי דוד - פנצריה

9302969החרש 10, א.ת.נס ציונהשמואל אביב גרשטיין שיא מוטורס
6947849ד.נ. גליל עליוןשמירשמיר א/ש מוסך הקיבוץ

7654929המנופים 01כפר סבאשמעון כחלון בע"מ
6811431שד ישראל פולק 7/35קריית גתשמעוני דוד /רינה - צמיגי שמעוני

8351237ת.דלק השחר ת.ד 8606נתניהשנני שדמן צמיגי שדמן



9259116קבוץ שעלביםשעלביםשעלבים בעמ
8725765ההסתדרות 091חיפהשפיק רפול מוסך שפיק'
9049798בן ציון גליס 15פתח תקווהשקרדי לירן צמיגי לירן

7453342החרושת 2 פ' ויצמן בנין וילרמהרעננהשרון עוזי - צמיגי רעננה
5563074כביש ירושלים 22אזורשרות לצמיגים-קחלון ובניו  בע"מ

3634589תד'621 גוש 79091 חלקה 55פקיעין (בוקייעה)שרותי אלאמין פקיעין בע"מ לצמיגים
6783626הסדנא 7 תלפיותירושליםשרלי בן שושן-צמיגי אולימפיה 3102

5799898ז'בוטינסקי 37בני ברקששון שלו תיקון צמיגים
7526542בן גוריון 61רמת גןתומר עובדיה -צמיגי נס כחלון

6995323דרך נמיר 071 ת.דלקתל אביב -יפותחנת רמת אביב בעמ
6378408רח המלאכה 3 ת.ד 005אילתתמיר שרות הצמיג בע"מ
9270444א.ת. תד 023רמלהתעבורה אחזקות  בע"מ
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