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 רשימת תחנות שירות להתקנת התקני תדלוק 

24/08/2021 

 שם תחנת השרות  עיר
טל בתחנת  

 שירות 
 כתובת

 א.ת אילת 1המלאכה  08-6378278 אוטו סטארט אילת

 אשדוד  4האורגים  08-8531001  אוטו קלאס אשדוד  אשדוד 

 א.ת אשדוד  32רח' המדע  08-6777892 מלניום  אשדוד 

 אשקלון  78שד' דרום אפריקה  08-6736051 אוטו קלאס אשקלון  אשקלון 

 א.ת אשקלון  7פנינים  050-5200855 קרן אור  אשקלון 

 באקה אל גרביה כניסה דרומית  050-5366728 א.ל התקנות   באקה אל גרביה 

 ב"ש עיר העתיקה  78רח' טרומפלדור  08-6900902 אלקדרוניק  באר שבע 

 באר שבע 93שלושת בני עין חרוד   08-6230414  גלרון  באר שבע 

 בית שאן  7רח' רופין  04-6060960  קאר  CLAB בית שאן

 בני ברק  113רח' אברבנל  03-5785178  טיפ-סטריאו בני ברק 

 35הוד השרון ,  דרך רמתיים  09-7400415 אביטל מערכות רכב  הוד השרון 

 הרצליה פיתוח 5הסדנאות  09-9557337 אדיר שרותי רכב  הרצליה

 חדרה    43דוד שמעוני  04-6344153 רדיו סנטר  חדרה  

 מפרץ חיפה 3רח'  העמלים מספר  04-8419717  המחוונים חיפה

 חיפה  34רח' קיבוץ גלויות  04-8666644  בלילה  חיפה

 מפרץ חיפה 79חלוצי התעשיה  04-8411220  אבי מכשירנים בע"מ  חיפה

 טבריה  1יהודה הלוי  04-6723336  רדיו סאונד  טבריה 

 א.תעשייה תלפיות 9רח' הרכבים   02-6783132  רדיו רכבים  ירושלים 

 א.ת תלפיות ירושלים 6חרשי הברזל   02-6793011 סקלה  ירושלים 

 א.ת עטרות ירושלים 14איתן  072-2643490 צדוק יעדים בע"מ   ירושלים 

   34תחנת הדלק פז רמת דניה רח' גולומב  02-6417717  אוטו סטריאו אביזרי רכב ירושלים 

 גבעת שאול ירושלים  1יוסף וייץ  02-6513777  רדיו צליל אנטיסאן סנטר  ירושלים 

 כפר סבא  10יוחנן הסנדלר  09-7678802 רדיו השרון כפר סבא

 א.ת כרמיאל  1הכבאי רח'  04-9886193 אלמוג  כרמיאל

 מודיעין עילית 49רח' אבני נזר  08-9761169 קליבר  מודיעין עלית

 נהריה  73רח' הרצל  04-9921648 צלילי מאיר נהריה

 אזור המוסכים  נצרת 04-6561578 חאלד ניג'ים  נצרת 

 נצרת עילית 7היצירה  04-6564275  גיגי רפאל -ספידומטר רפי נצרת עלית 

 נצרת עלית א.ת ג' בניין סיטיוואן   04-6535620  שרותי אוטובוסים נצרת נצרת עלית 

 א.ת ישן נתניה  5רח' המסגר  09-8625827  הניצוץ נתניה 

 נתניה 31המלאכה  09-8852380  רדיו בלה בלה מיגון ושמע  נתניה 

 א.ת עכו  9השיש  04-9916551  עכו 2012מכון ספידומטר  עכו 

 א.ת עפולה 4רמז  04-6400963  יאנקו-מכוני הספידומטר עפולה

 א.ת.פרדס חנה  12תדהר  077-5070094 יוחאי סאונד  פרדס חנה 

 1רח' רובינזון  03-9306798 אקא  פתח תקווה

 )פינת עמל(קרית אריה פ"ת 11שנקר  03-9224139  ניו אוטו בע"מ-אוטוטו תקווה פתח 

 קרית מטלון פ"ת   3השלוח  03-9220834  קסם הסאונד  פתח תקווה 

 קיבוץ אפיקים  04-6709533  דוד מלכה בע"מ  קיבוץ אפיקים 

 קצרין א.ת  04-6850551  ג.ש.ר גולן שרותי רכב   קצרין

 קרית גת  5מבוא סיון  08-6812445 מאסטר קאר  קרית גת 

 א.ת.דרומי   3רח' הפלדה   053-8525152 קאר ואש  קרית שמונה  
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 24דרך המכבים  03-9568489  לה קאר  ראשון לציון

 38שמוטקין  052-5554655 אוטו רונן  ראשון לציון

 ראשל"צ  TENתחנת דלק  5זאב שלנג  03-5096066 יוסי שמעוני מצברים ראשל"צ 

 רמלה  6הרצל  08-9235026 עדי התקנות  רמלה 

 א.ת חדש שדרות 56קהילת מילאנו  08-6898228 נתן בן עטר שדרות 

 תל אביב  88דרך חיל השיריון  03-6887733  רדיו לוינסקי  תל אביב 

 ת"א  41רח' ריב"ל  03-6873323 אהובי שי אביב תל 

 


