
כתובת וטלפוןעירשם הלקוח
03-6344040' טל,  אור יהודה18ההגנה אור יהודה(טויוטה אור יהודה)בכור כהן מוטורס 

050-9200444 04-9869888'  טל17920המוביל . נ.ד, אלון הגלילאלון הגלילמ אלון הגליל"משעול סחר ותיירות בע

052-2662181 04-9833987' טל, מבנה אלרם אלוני אבאאלוני אבאמצמן אלוני אבא

מושב אלוניםאלוניםמ"שביט בע.א

052-8510913 04-6801171'  טל12330מושב אליפלט מיקוד אליפלטאופני הקריון גליל

08-8653001אשדוד , 28שדרות הפרחים אשדודאופני הבירה מצמן אשדוד

08-8660697' אשדוד טל, 148חנות , 1מרכז כלנית שער , רחוב מנחם בגיןאשדודאופני יקיר אשדוד

03-9103700אשדוד , 31האורגים אשדודספיד בייק פרו אשדוד

 אשדוד2העצמאות אשדודמ"טל אפליקציה בע

New Look 052-7361992' תחנת דלק פז ניר גלים אשדוד טלאשדודאשדוד

08-8522470' טל, דרך בני ברית אשדודאשדוד(טויוטה אשדוד)רלקס הנדסה 

צפוני אשקלון. ת.אאשקלון(טויוטה אשקלון)מ "סגל בע. א

050-6534336 08-6847438' טל,  אשקלון19בר כוכבא אשקלוןנס סאונד

08-6274044' טל,  באר שבע26החלוץ באר שבעאופני החלוץ באר שבע

054-2001554' טל,  באר שבע21המנוף באר שבעיגאל אביזרי רכב

באר שבע, 1הנפח באר שבע(טויוטה באר שבע)מ "האתגר בנגב מוסכים בע. מ.י

Bikeway054-6622661 050-7588384' טל, 1מתחם , בארות יצחקבארות יצחק

054-6404888 04-6388977,  בנימינה4האמן בינימינהגלגל

09-8666940' בית חירות טלבית חירותסלאלום בית חרות

054-5595932 074-7033817 02-9914781' טל, בית שמש, 9החרש בית שמשטליה סיסטמס בית שמש

052-2687663' בני ברק טל, 5נפחא ברק-בניטכנו מוטו בני ברק

03-5414411' טל,  בני ברק14ברוך הירש ברק-בנימ"ו קאר ליס בע'בנג

052-4287724' טל,  בני ברק10ברוך הירש ברק-בנימ"עודד רייכמן בע

03-6161037' טל,  בני ברק132בוטינסקי 'זבני ברקמצמן בני ברק אופני הבירה

 בני ברק60מבצע קדש בני ברקמ"צמיגים בע. מ.י

03-5626519 050-8721777' טל, ים- בת15העמל ים-בתיניב אופניים חשמליים

03-5711970 גבעתיים 12ויצמן גבעתייםאופני סולי

TSL054-3012727 03-5505151' טל,  גבעתיים39עליית הנוער גבעתיים

054-3986818' טל,  גבעתיים24ויצמן גבעתייםמובייל. א.מ

08 - 8597080' טל,  גדרה36הבילויים גדרהאופני גדרה

050-5777601 03-5341994' טל,  גני תקוה20הכרמל ' רח, מרכז מסחרי הבמהגני תקוהמצמן גני תקוה

052-3338652 09-7400415' טל,  הוד השרון20דרך השרון הוד השרוןאביטל מערכות לרכב

054-6999947 09-7400668'   הוד השרון טל26הגאולה הוד השרוןגיא גלים

הוד בשרון , 3הסדן הוד השרוןגלגלים פרו

הוד השרון, 63דרך רמתיים הוד השרוןטופ סלולר הוד השרון

 הוד השרון8בני ברית הוד השרוןאקופאן הוד השרון

054-2010020 09-8804004' טל,  הוד השרון4אפק הוד השרון(פיקס אנד גו)מ "בע (2009)לאב אמ אס אס 

050-5295076 09-9557337'  הרצליה טל5הסדנאות הרצליהאדיר שרותי רכב הרצליה

050-2599925:  יאיר052-7599888:  מוטי09-9504008' טל,  הרצליה15בן גוריון הרצליהון פון הרצליה'ג

09-9513301'  הרצליה טל50רבי עקיבא הרצליהמצמן הרצליה

09-9569797כפר שמריהו , 2החורש הרצליהסייקל סנטר

09-9578855'  הרצליה טל31ויצמן הרצליהתומר אביזרי רכב

הרצליה, 63סוקולוב הרצליהאופני ניסן

הרצליה, 27משכית הרצליהמ"מובייל לנד בע

הרצליה, 34סוקולוב הרצליה(ברונשטיין גריגורי)יורוטל 

ן הרצליה"שדרות חהרצליהחניון איציק הרצליה

הרצליה, 5אבא אבן הרצליה(אקופאן הרצליה)מ "דו אופן בע

09-8844218' טל,  הרצליה8שבעת הכוכבים הרצליה(מ"פקו אחזקות בע)רייד און 

054-7300406 04-6895905 זכרון יעקב 61/4המייסדים זכרון יעקבאייפון ריפייר זכרון יעקב

077-4010230' טל,  זכרון יעקב2השמורה זכרון יעקבמ"מ בע.ש.תלת אופן ג

052-4144412' טל,  זכרון יעקב4השמורה זכרון יעקבמ"קאבר שופ בע



 חולון106ההסתדרות חולוןבית האופניים חולון

 חולון24הבנאי חולוןטויוטה חולון- האחים קצב 

 הדרךMקניון חופיתMלוח 

04-9594940חיפה , קניון חיפה, 4פלימן חיפהתיקונים' טאץ

 חיפה300דרך בר יהודה חיפהמ"פלאקום בע. נ.מ

 חיפה16נחום חת חיפהמ"מוטורס בע. מ.ת.מ

 חיפה161דרך בר יהודה חיפהמ"אמין מוטורס בע.ב

חצב, 109הזית חצבחסן דוד

04-6726775טבריה , 7העמקים טבריהאימפריאל טבריה

04-6792880 054-4600046' טל,  טבריה111יהודה הלוי טבריהאלירן מערכות

04-6717333' טל,  טבריה5הגילבוע טבריהרדיו מיקי אוחנה

יבנה, 1האומן יבנההמרכז לרוכב יבנה

02-5857436ירושלים , פסגת זאב, 36מאיר גרשון ירושליםגלגלי אור

02-6724839ירושלים , 16יד חרוצים ירושליםבית הצעצוע- פדלים 

02-6513777' טל,  ירושלים68כנפ נשרים ירושליםמ"רדיו צליל בע

02-6232598ירושלים , 88אגריפס ירושליםרוכבים

ירושלים, 61הרצוג ירושלים(מעבדה בזמן)יבוא ושווק . א.א

ירושלים, 5פינס ירושליםמ"הדוידקה תקשורת בע

02-5376644' ירושלים טל, 224יפו ירושליםמ" בע770דיגיטלי 

ירושלים, וז'וואדי גירושליםמ"אביזרי יונס בע

052-8888260 1-700-500-999' טל,  ירושלים10חרשי הברזל ירושליםסקלה ירושלים

ירושלים, 61בורוכוב ירושליםהום קאר ירושלים

ירושלים, תחנת דלק דניהירושליםאוטו סטריאו

050-3600330 02-6221333' טל,  ירושלים23שמאי ירושליםמולטיזון ירושלים

02-6782747 02-6783555' טל,  ירושלים6בעלי מלאכה ירושליםמ"בע (1995)המכוון . ג.י

02-5637658' טל,  ירושלים31עמק רפאים ירושליםמ"תקשורת בע. א.אסים י

ירושלים, 5פינס ירושליםמ"קשר בע-בפלא

 ירושלים101דרך חברון ירושליםאקופאן ירושלים

 ירושלים62כנפי נשרים ירושלים(טויוטה זמיר)מ "מוסך זמיר בקל בע

02-6733591' טל,  ירושלים13מעשה חושב ירושלים(טויוטה)מ " בע2000מוסך יחזקאל ובניו 

 ירושלים47רקאנטי ירושליםאופניים ברמות

02-6790640' טל,  ירושלים38האומן ירושלים(נעם תלפיות)מ "טל מנויים בע

09-8985727' טל, רחוב העצמאות כפר יונהכפר יונהאופני לזמי

09-7667575' כפר סבא טל, 9יוחנן הסנדלר כפר סבאמ"אביזרכב תקשורת בע

052-5507408 09-7560024' טל, סבא- כפר10החרושת כפר סבאמ סניף כפר סבא"מצמן פולג בע

050-7808290 09-7674019כפר סבא , 152ויצמן כפר סבאמרכז האופניים האחים שמעוני

054-3081974 09-7665838' כפר סבא טל, 8החרושת כפר סבאמ"צור ציון חשמלאות רכב בע

כפר סבא, 49בן יהודה כפר סבאמ"קאר סבא בע

054-8320424' טל, סבא- כפר28טשרניחובסקי כפר סבאקרוזר סיטי

054-427809 09-7679468' טל,  כפר סבא11יוחנן הסנדלר כפר סבאמ"סיסטם חברה למסחר בע. א.י.ה

 כפר סבא4הסדנא כפר סבאמ"מרכז שרות לי בע

073-2535353' טל,  כפר סבא9המוביל כפר סבא(ס"טויוטה כפ)מ "דנאל מוטורס בע

 כפר סבא6המנופים כפר סבאמ"צמיגי שמעון כחלון בע

09-7679679' טל,  כפר סבא10ש "התעכפר סבאמ"המשכפל שלטים בע

04-6271582' טל, צומת כרכור, קניונוע אלוניתכרכורמצמן כרכור

03-9131131' טל, ג"מתחם תחנת דלק דור אלון נתבלודסיטי וואש

קריית שדה התעופהלודמ"סלפרינט ציוד משרדי בע

050-3638184 04-9591211' טל, צומת מגידו, מתחם דור אלוןמגידוסיגמא

(קניון עזריאלי) מודיעין 2לב העיר מודיעיןלה אוטו מודיעין

08-9711111'  מרכז עינב מודיעין טל5המכונאי מודיעיןאוטופיה מרכז שרות

08-9799970' טל,  מודיעין15המכונאי מודיעיןמ"מוסך בסון אילן מודיעין בע

 נהריה73הרצל נהריהצלילי מאיר

הרצל נהריהנהריהאופני המרכז

0775009484' טל,  נהריה46הרצל נהריהמובייל פיקס



 נהריה16הגעתון נהריהאלדאו. א.אופני א

08-9408636נס ציונה , 5הפטיש נס ציונהספין בייק

054-2551785'  נס ציונה טל6יקינטון נס ציונהמגה בייק נס ציונה

 נס ציונה14החרש נס ציונהמ"חי מוטורס בע. ר.ח

Giant - 050-7206886 073-2660616נתניה , 1המחשב נתניהבנדא ספורט

054-5316191 פז 054-4925093 פולג נתניה חנן 09-8853960' טל,  נתניה13גיבורי ישראל נתניה(פולג)מצמן את מרוץ - אול בייקס 

09-8851143נתניה , 3המלאכה נתניהרדיו חזק נתניה

 נתניה31המלאכה נתניהמ"רדיו בלה בלה מיגון ושמע בע

 נתניה13המלאכה נתניהמ"צחי כפרי סוכנויות בע

 נתניה28דוד פנקס נתניהמ"בע. מ.מוסכי רכב נתניה א

050-2799499 08-8600144' טל, 79530לכיש צפון . נ. ד26מושב סגולה משק סגולהציודים סגולה

 עכו30אברהם בן שושן עכופינת הספורט

 עכו54בן עמי עכוהסדנא

04-6591088' טל,  עפולה11הרב לוין עפולהמרכז האופניים מזרחי

 עפולה7המגל עפולה(טויוטה עפולה)מ "עפולה בע. ב.א

 פרדס חנה1601. ד.דרך הנדיב תפרדס חנה(פרדס חנה' טאץ)מ "הדר מובייל בוקס בע

04-6277244' טל,  פרדס חנה1תדהר פרדס חנהבורה מערכות לרכב

072-2348133 052-9172674' טל, פתח תקווה, 32שטמפפר פתח תקוהאופני רמי פתח תקוה

054-4662510 03-9344171' טל, 49262 פתח תקוה 15שטמפפר פתח תקוהמרכז האופניים פתח תקוה

פתח תקוה, 11שנקר פתח תקוהמ"ניו אוטו בע

Star Phone03-6707799' טל,  פתח תקוה37גיסין פתח תקוה

 פתח תקוה34בר כוכבא פתח תקוהמ"יריד האופניים בע

 פתח תקוה28שטמפפר פתח תקוהבית חולים לאופניים

 פתח תקווה3רבינזון יחזקאל פתח תקוהרדיו אחים שהרבני

052-8834337' טל,  קדימה2אברהם אבקסיס קדימההדר הרכב

קיסריה. ת.אקיסריה(שטיפה קיסריה)מ "בוארון יזמות ואחזקות בע. נ.ד.מ

03-6356726 050-3034044קרית אונו, 40שלמה המלך קרית אונומ"סוכנויות בע. ג.בסט בייק קרית אונו ה

04-8747094' טל,  קרית ביאליק27יוסף לוי קרית ביאליקמצמן קריות

קרית גת, 3לכיש קרית גתר סאונד קרית גת"ד

קרית גת, 20דרך החרושת קרית גתמאסטר קאר קרית גת

08-6601871' טל,  קרית גת4/6אדר קרית גת(מצמן קרית גת)אופני גיא 

04-6997899' טל,  קרית שמונה82מרכז רסקו קרית שמונהמצמן קרית שמונה

054-7959653' מתחם גן הצפון  טל: חנות .  קרית שמונה13הנביאים : דואר קרית שמונהספידומטר קרית שמונה

050-2241716 03-9033373' ראש העין טל, מצפה אפק, 94שילה ראש העין ראש העין17האופן 

7/3חצור הגלילית ראש פינהיש לי תקשורת ראש פינה

ראשון לציון, 7לזרוב ראשון לציוןמ"אורבן סיטי אופניים חשמליים בע

ראשון לציון, 97הרצל ראשון לציוןהכל לרכב

לזרוב ראשון לציוןראשון לציון(אקופאן ראשון לציון)מע הדר 

03-9512555' טל,  ראשון לציון6נדב בסקינד ראשון לציון(צ"טויוטה רשל)מ "רכב ראשון בע

052-5507697 08-9350070רחובות , צומת בילורחובותמצמן צומת בילו

054-4421906'  רחובות טל184הרצל רחובותאפרילפון רחובות

054-3330755 073-2707070' טל,  רמלה6התקווה רמלה(טויוטה רמלה)מ "פרס רכב השפלה בע

 רמת השרון3החרושת השרון-רמתעמית מערכות

03-6134665 052-2311552רמת גן  , 108זבוטינסקי רמת גןאופני משיח

050-7413036רמת גן , 103ביאליק רמת גןגלגלים ירוקים אבנר חלילי

03-5752554 רמת גן 108זבוטינסקי רמת גןהייבריד אקסטרים

רמת גן, 9הבונים רמת גןמ"אימפולס מדיה בע

Sell Me Cell074-7015197רמת השרון , 60סוקולוב רמת השרון

 רמת השרון15המסגר רמת השרוןרכבי רמת השרון

04-9837760 04-9837767' טל, רמת ישי, אזור התעשיהרמת ישימרכז האופניים רמת ישי

077-5433030 רעננה 176אחוזה רעננהטופ סלולר רעננה

054-4203003 050-2372037 09-7728969' רעננה טל, 3בן גוריון רעננהטכנו בייק רעננה

050-8666511 09-7562620' רעננה טל, 31הנגב רעננהרעננה בייק

רעננה, 267אחוזה רעננהמ"לואי עתידים בע

רעננה, 29המלאכה רעננהכלבו לרכב. ט.ס



 רעננה15החרושת רעננהאביזרי רכב יוסי

04-9800588'  טל20175ליד המכולת , משגב-רקפתרקפתמ סניף רקפת"יאנט בנדא ספורט בע'ג

www.homecellular.co.ilצ "רשל, 7טוליפמן צ"רשלהום סלולר

03-9612587צ "רשל, 7לישנסקי צ"רשלסיטי בייק

T-Riderראשון לציון, 7הרצל צ"רשל

054-6744488, 08-9287880בית מגה אור , שילת. ת.אשילתמתגלגלים

Dream Bike050-8727923 03-5043211' טל,  תל אביב128אבן גבירול תל אביב

054-4944833 03-6826001תל אביב , 8ל "ריבתל אביבאקופאן תל אביב

052-6606367, 03-5286545' תל אביב טל, 72ורג 'קינג גתל אביבצורי כספות אופניים חשמליות.א

050-6906505' טל,  תל אביב10חומה ומגדל תל אביבמ"ש שיא שטיפת רכב בע.א

03-6436727רמת אביב , 11אופנהיימר תל אביבאופני ראובן

03-5442193תל אביב , 64יהודה מכבי תל אביבאופניים

תל אביב, 37העלייה תל אביבאופניים בעלייה

רוטשילד תל אביבתל אביבמ"אורבניקו בע

9565353' תל אביב טל, 29מנחם בגין תל אביבברלין

03-5605768תל אביב , 25מקוה ישראל תל אביבוירייד'ג

תל אביב, 133אבן גבירול תל אביבימי בייק'ג

052-5040209,  תל אביב14בלוך תל אביבגילי אופניים

03-6872931תל אביב , 34המעפילים תל אביבגילעד

050-4237052תל אביב , 121יגאל אלון תל אביבmusic box, הדרך הירוקה

03-5620041' טל,  תל אביב13בן אביגדור תל אביבמ"מוסך נשר בע

050-2245348תל אביב , 84רוטשילד תל אביבמייבייק

03-5626789' טל,  תל אביב114מנחם בגין תל אביבמצמן תל אביב

03-5105323 תל אביב 15הירקון תל אביבפינקי

03-6422288' טל,  תל אביב25אבא אחי מאיר תל אביבקומפיו דיפו

תל אביב, 313הירקון תל אביבמ"בייק בע' ריינג

03-6885235' תל אביב טל, 41ל "ריבתל אביבאהובי שי

תל אביב, רמת החייל, 4הנחושת תל אביבמ רמת החייל"גלגלנוע בע

03-5616662' טל,  תל אביב5האחים מסלאויטה תל אביב4x4גתוס 

תל אביב, 5עציון גבר תל אביב(סליפ מרצדס)מ " בע10מרכז שרות 

תל אביב, 1ראול ולנברג תל אביבסטארבייקס

תל אביב, 24אלנבי תל אביבפינקי פארק

תל אביב, 59אבן גבירול תל אביבמ"סייף סנטר ישראל בע

 תל אביב51שנקין תל אביבבשביל האופניים

 תל אביב11ראם תל אביבמ"בע (1994)צמיגי זוארץ 

03-5188771' טל,  תל אביב18הסדנא תל אביבמ"מופי בע

03-6093959' טל,  תל אביב124יגאל אלון תל אביבמ" אלכס מוטו בע2

03-5181189' טל,  תל אביב17דרך שלמה תל אביבכלל מערכות לרכב

תל אביב, 2הרברט סמואל תל אביבמ"אלקטריק סטורם בע

 תל אביב14ראול וולנברג תל אביבמ"פלאקאר בע

QB 054-2292505' טל,  תל אביב110אבל גבירול תל אביבאופניים חשמליים

 תל אביב168אבן גבירול תל אביבריידר טק

 תל אביב27דרך ההגנה תל אביבהקול שברכב

03-6969743' טל,  תל אביב50עמק ברכה תל אביבמיטב מערכות לרכב

03-6244334' טל,  תל אביב4יוסף בוקסנבאום תל אביבהכל לרכב ולסלולר

050-5558881' טל,  תל אביב1בזל תל אביבמ"גטפיקס תקשורת ושיווק בע

 תל אביב74בוגרשוב תל אביב(DIZIBIKE)מ "כפיר נלי החזקות בע

 רעננה26הפרחים תל אביבפתרונות תקשורת והפצה. ב.א

050-3538383' טל,  תל אביב2טברסקי תל אביבר אופן"ד

03-5620345' טל,  תל אביב7טברסקי תל אביבמ"קלעי ובנו בע. ש

יפו-תל אביב, 5דרך בן צבי תל אביבמ"הילוך שישי יפו בע

 תל אביב6הכרמל תל אביבגיא פון

תל אביבמ"בע (2014)אופניים חשמליים . ש.ד

 תל אביב221בן יהודה תל אביבמ"בע (1981)מטרו מוטור שיווק 

053-6960500' טל,  תל אביב18תושיה תל אביבסיקר מערכות מיגון ואיתור



 תל אביב108יהודה הלוי תל אביבבוסטד בייק

09-8659005' טל, ת תנובות"אזה, החרמוןתנובותפרי רייד


