
 

 

 

 מרכז חיים

 רהגרי

 .שגרירחברת הגרירה של כל הרכבים המשותפים )רכבי המנהלה ורכבי קופת הרכבים( היא 

 .*8888מספר הטלפון הוא 

 בעת הזמנת הגרר תצטרכו להזדהות ולתת פרטים. 

 הרכבים לפי רכב:להלן טבלה עם הפרטים הרלוונטיים לכלל 

 כתובת גרירה ת.ז. בעל הפוליסה מס' רכב שם רכב מוקד

 שורש

, 18השרטט  מוסך מונזה, 300186053 נועם לוינגר ו/או עמותת תנועת תרבות 53-609-79 פשוש

 514675214 קבוצת אהל בע"מ 12-020-32 דיה עפולה

 305290215 רואי בק ו/או עמותת תנועת תרבות 50-598-53 ז'קלין

 , עפולה66מוסך הונדה, בגין 

 305385502 דניאל פלוצקי ו/או עמותת תנועת תרבות 22-259-65 פינגי

 צבי

 312543820 שירה דין קיפקרמן ו/או עמותת תנועת תרבות 29-423-61 ינשוף

 205569759 רז יוגב ו/או עמותת תנועת תרבות 78-336-54 2.0ברווז 

 204154397 ניב הרשקוביץ ו/או עמותת תנועת תרבות 11-036-32 אליאנה

 206096810 אריאל ברזון ו/או עמותת תנועת תרבות 82-890-33 נוכלת

 פי"ת-שחקי

 301291332 יפתח ביבר ו/או עמותת תנועת תרבות 16-966-32 דפנה דקל

 301637260 אשחר בן חור ו/או עמותת תנועת תרבות 55-305-52 ולדי

 301854550 אורן בן שלמה ו/או עמותת תנועת תרבות 22-199-39 חזה עופרה
, 18השרטט  מוסך מונזה,

 עפולה



 

 

 

 מרכז חיים
 310637806 איליה פרדקין ו/או עמותת תנועת תרבות 65-979-31 שושנה דמארי

 , עפולה66מוסך הונדה, בגין 

 300210903 מורן כהנא ו/או עמותת תנועת תרבות 24-040-33 שרית חדד

 302255120 מאיה מנטל ו/או עמותת תנועת תרבות 85-501-56 2.2עפולית  עפולה

 הפועל

 311515357 גל בן ארי ו/או עמותת תנועת תרבות 44-503-52 מירי

 203959283 טל כהן ו/או עמותת תנועת תרבות 83-809-61 בריז'יט

 204312474 דר לבנת ו/או עמותת תנועת תרבות 53-407-52 חוני

 203827951 זיו כהן ו/או עמותת תנועת תרבות 15-384-85 ציון

 נתניה
מוסך אלי את יוני, צבי  305442865 ניסים ניר חג'ג' ו/או עמותת תנועת תרבות 11-098-32 משיח

 201435294 לירן רקנטי ו/או עמותת תנועת תרבות 12-072-32 טריניטי , נתניה5שכטרמן 

 ראשון לציון

 313161143 רז בולקובשטיין ו/או עמותת תנועת תרבות 62-599-39 מרטין

 , עפולה66מוסך הונדה, בגין 
 314869108 לילך קורן ו/או עמותת תנועת תרבות 43-656-74 תיקי

 057693301 אורלי צרפתי פרידמן ו/או עמותת תנועת תרבות 67-530-14 ציפורה

 315765800 ו/או עמותת תנועת תרבות נוהר מליניאק 85-253-31 ברי

 מנהלה

 514675214 קבוצת אהל בע"מ 436-80-401 ג'אמפי

, 18השרטט  מוסך מונזה,

 עפולה
 304726599 עמית בודנהיימר ו/או עמותת תנועת תרבות 681-34-502 פופאי

 580652238 אהל יוזמות תרבות 844-30-602 אוליב

 

  


