
כתובתישובשם עסקמספר עסק

111כ"סה

105דרך חברון באר שבעמ"אריה קופרשטיין נגררים בע5226

תעשיה קדמת גליל.פטבריהמ"שי נגררים ומרכבים בע. כ.ש5263

צפו.ת. א105הקידמה אשדודמ"בע) 5891(גירש תעשיות .ח5403

12חולון הסתת חולוןנחמיאס מכלוף- מסגרית נחמיאס 5404

20המסגר קריית ביאליקמ"המרכז מרכבי נוע בע5406

 ציפורית10הסדנא נצרתמ"ליטו גרופ בע5413

תעשיה.העצמאות א'רחאבן יהודהמ"מסגרית האחים אבו בע5414

 ציפורית10הסדנא   נצרתמ"ליטו גרופ ליטובוס בע5418

ציפורית. ת.היוצר אנצרתמ"קרדוש נצרת בע5421

1ת לב הארץ .אכפר קאסםקזולה מרדכי5425

9תופיק זיאד נצרתסרוגי הידראוליקה נצרת בעמ5427

10צבי -בןראשון לציוןמ"צפניק דוד ובניו בע5430

תעשיות גליל ספירטבריהמ"מרכבים בע. כ. י5437

19הפלד חולוןלמנופים וציוד הידראולי בעמ'הכוכב חב5441

4העצמאות יהודמ"חוויה תעשיות מתכת וסחר בע5443

אזור תעשיה צפוניבית שאןמ"איזי יוגב תעשיות בע5445

תעשיה.  א2החזון רמלהמ"תעבורה אחזקות בע5448

כפר יאסיףכפר יאסיףמ"מסגרית אליאס ריאד ובניו בע5460

צ.ת. א16הקידמה אשדודמ"בע) 3991( 0002י 'סילג5464

29צפוני קידמה .ת.אאשדודמ"מסגרית החברים בע5470

כפר יאסיףכפר יאסיףמ"מסגרית אליאס ריאד ובניו בע5471

 תלפיות7/מלאכה ג.בירושליםמ"המרכיב שמואל שלם בע5472

סגולה.ת.א16מודיעיןפתח תקווהמ"שמואליק הידרואליקה בע5473

 המפרץ1קצנשטיין חיפהמ"כימוטל בע5478

תעשיה. סירני א.ננצר סרנימ"מריומה חברה מרכזית ליצורמרכבים בע5482

קיבוץ רמת דודרמת דודמ"אורוז שרותים בע5483

ת דרומי.א14האומן מגדל העמקמ"דותן בע5487

כפר יאסיףכפר יאסיף-ג מישל תעשיות ומסחר .ג5491

 סגולה6סמטת התבור פתח תקווהמ"בע) 3991(לוי משאיות שטראוס 5496

1מודיעין לודמ"חן בע-מוסך עד5499

בתי עסק פתוחים לפי סוג: חלקי חילוף

מרכבים: סוג עסק

הכל: ישוב

הכל: מחוז

הכל: תת מחוז

הכל: אסמכתא

18קרן היסוד קריית אתאשלדות בעמ5408

16התעשיה נשרמ"פחטר יבוא ושיווק ציוד בע. וש.ש5415

27הרכבת נתניהמ"תעשיות טיוליות בע. א5436

קבוץ בית אלפאבית אלפאמפעלי נגררים בית אלפא5449

קבוץ רמת דודרמת דודמ"ח בע"מתכת רמת דוד אגש5451

7היציקה אשדודמ"שביט ובניו תעשיות מתכת בע5457

תעשיה.   א1פלך גן יבנהמ"ש בע.הידקו תעשיות ג5474

24תעשיה עקיבא .אחולוןמ"המייעל זנגי את זנגי בע5495



1תעשיה פראג . אשדרותמ"תעשיות לכיש בע6030

16פלוטיצקי ראשון לציוןמ"רחל תעשיות רכב בע6040

3היוזמים אור יהודהפאי אריה- נגררים . א.א6057

3המסגר כפר סבאמ"טק פז ווים ונגררים בע-אוטו6065

יהודית.  ק5הארץ .תבאר שבעמ"בל טכנולוגיות בע6400

13מושב יגלמ"יפרח יצור מרכבים בע6401

תעשיה.פ20הנחלים .הקיסריהמ"בר תחזוקה בע. מ6404

תעשיה עד הלום.אאשדודביטון משה מוסכי עד הלום6409

7-6 חלקה 10099גושכרכור-פרדס חנהכחלון אהרון- מרכז הגרורים 6411

11יוסף הלוי קריית ביאליקמ"אחים ברון בע6413

חדש. ת. א47האצל ראשון לציוןמ"המרכב מפעלי מתכת בע6414

תעשיה הישן. אחדרהמ"בכר יוכלמן מרכבים בע. מ.ע6417

2המתכת אשדודמ" בע0002חרש אשדוד 6428

קיבוץ אפקאפקמ"אפק מרכבים בע6430

עמק שרה. ת.הקוצר אבאר שבעמ"פיברוטכניק בע6431

16חרושת תרשיחא-מעלותמ"מגט תעשיות בע6433

6ביאליק חלקה ' שכחדרהתעשיות פוני ייצור מרכבים למשאיות בע6436

תעשיה קרית הפלדה.אעכומ"עגם מוסכים ונגררים בע6440

18משק טירת יהודהמ"בע)מרץ(עין הקור תעשיות ארגזים 6441

7המסגר הוד השרוןמ"בע) 6991(ארגזי הצומת רעננה 6450

22האופה אשקלוןמ"אנסטיל כר בע'ג6452

ת. א5חיים שפירא ראשון לציוןמ"ליפט בע.טי.אס6453

קבוץ בית אלפאבית אלפאמ"ח בע"בית אלפא טכנולוגיות אגש6454

8יוחנן הסנדלר כפר סבאמ"נגררים ווים בע. ג.א6461

28המשביר חולוןמ"אדלמן שרותים טכניים למרכבים בע6464

אליהו.  ר32בן צבי ראשון לציוןמ"בלוטין תעשיות בע6465

אזור תעשיהניר צבימ"גולדשטיין שרותי תברואה בע6466

4ידיד החולות קיסריהמ"תורן מסטבוים תעשיות מתכת בע6468

11דרך השבעה אזורמ"קבוצת אלון בע6469

מסמיה, שקמים. נ.דמסמיהמ"מוסך הנגב המרכזי בע6474

תעשיה. אעיילבוןתעשיות- סולימאן וליד 6478

ת מערבי. א1העמל בית שמשמ"אלקיים סוכנויות בע6483

קיבוץ- נ אשרת .דעין המפרץעין המפרץ- המרכז הטכנולוגי 6486

1חיה פיינשטיין פתח תקווהמ"אסף קרור בע6487

11 גוש 17519חלקה ריינהמ"אידיסא ייצור ארגזים למשאיות בע6489

47יקותיאל בהרב חיפהמ"קבוצת אלון בע6495

שאול. תחזוקה ג.מירושליםמ"קבוצת אלון בע6497

4הבנאי חולוןמ"קרן משאבות בטון בע6517

תעשיה אלון תבור. אעפולהמ"נגררי מתכת התבור בע6522

31תאופיק זיאד נצרתמ"מוסלם מנופים ומרכבים בע6524

מתחום שוק הסיטונאיצריפיןמ"שטאל התמר אחזקות בע6529

צפ. ת.עזרא יסודי אאשקלוןמ"פאיז מנופים והידראוליקה בע6533

 הנמל9דרך תל מור אשדודבן חמו אברהם- אלעד מרכבים 6535

תעשיה.  א1רימון אבן יהודהמ"מיטב מרכבים בע6538

2נירים יפו-תל אביב מ"בע)89(גיל קאר מערכות6403

מתחם מילואותקריית ביאליקמ"מוסך נגררי הצפון בע6419

 סגולה2גרינברג פתח תקווהמ"תעשיות זיטמן איכות הסביבה בע6420

76בוטינסקי 'זפתח תקווהאמיר חברה להנדסה6439

7התנופה בית שאןמ"איזי יוגב טכנולוגיות בע6460



אזור התעשיהריינהתעשיות ריינה- עתמאנה נידאל 6540

קידמת הגליל. ת.אטבריהמ"מנסארה בע. ח.א6541

ת. א17בעלי מלאכה חדרהמ"נטע עופר עבודות ביוב ומים בע6543

ת. א1הארגז קריית מלאכימ"הארגז תעשיות בע6544

14מתכת כרמיאלמ"הידראוליק טק בע6602

אזור תעשיהכפר קאסםמ"טכנו דיזל שרותי רכב בע6605

תעשיה. אחורהמ"מוסך חורה בע6613

תעשיה. אטמרהמ"מ אחזקת מיכליות בע.ד6622

18. ת.ארהטמ" מפעלי מתכת בע0002דיוקים 6623

 הישן מגד א85כביש כרום-ד אל'מגמ"ואפי קירור בע6654

25פנחס החוצב באר שבעמ"דור תקשורת באר שבע בע6656

תעשיה. אקריית מלאכימ"מטריאל ציודים בע6677

40בצרי קריית אתאמ"עידן בי סחר בע6696

תעשיה.אמכרמ"אמיר מפעל ליצור והתקנות מרכבים בע6768

דידה'כפר ממכר גמכרחליווה גיהאד-חטיב אחסאן-ח ארגזים .ח6769

תרשיש קדמת גלילטבריהמ"גולני ארגזים ונגררים בע6785

נ הנגב.דשובלמ"אריה מרכבים בע6903

18הפועלים דימונהמ"ר מפעלי תעשיות רכבת בע.ת.מ6906

תעשיה.אבאר טוביהמ"רביב טרקטורים בע6912

'ת א. א13היצירה רמלהמ"וחידי רמלה בע6914

52הארז אביטליחזקאל וינון- מסגרית אחים בצלאל 6921

.ת.סמטת ערער אפרדס חנהחונוביץ שרותי חשמל ומיזוג אוויר. ב6922

ת. א12המלאכה קריית מלאכימ"טרנדר בע6923

ת דרומי. א24הזגג חדרהמ" בע0002שלומי מוסכים . ה6924

24/09/20201



טלפון

086289772

046733221

088528777
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048761311

0544880151

098999973
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0527900850
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