תחנות התקנה מורשות ומאושרות במשרד התחבורה להתקנת מערכת בטיחות MOVON
צפון
שם תחנה
אילן כלבו לרכב
אליראן מערכות
אפי 4X4
נ.ר כוכב המוסכים
דרור שירותי רכב
וליד מזגנים
מהדי מערכות לרכב
נירוז מערכות מיגון ושמע לרכב
צלילי מאיר
רדיו אמיר
רדיו עפולה
שרון מערכות
אוהד מערכות
עדי מערכות
גולן מערכות

מיקום התחנה
קריית חיים
טבריה
עפולה
נצרת
כרמיאל
סחנין
ירכא
אל גרבייה
נהריה
עכו
עפולה
כרמיאל
טבריה
קריית שמונה
מג'דל שאמס

חיפה
שם תחנה
בלילה ניסים
פרוטר
חיפה רדיו

מיקום התחנה
חיפה
חיפה צ'ק פוסט
חיפה

השרון
שם תחנה
בלו מנקי

שם איש קשר
יגאל צנטנר
אלירן ואקנין
אפי שמואל
רמזי
מאיר דרור
היאב
מהדי זגייר
נא'ל מגאדלה
מאיר
רדואן סכס
חנן
שרון כהן
אוהד
סילבי
גולן

שם איש קשר
אריק בלילה
אריה שטרית
ניסים

אביזרכב
רדיו סנטר
חשמל השרון עבודי

מיקום התחנה
רעננה
ג'ת המשולש תחנת
דלק דור אלון
כפר סבא
חדרה
טייבה

ירושלים והסביבה
שם תחנה
אביזרי יונס
הייטק קאר
קאדנס (אמריקה שיווק)
יוניק סאונד
עדנאן ד"ר סאונד

מיקום התחנה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
אזור תעשייה שילת
א.ת מעלה אדומים

מרכז
שם תחנה

מיקום התחנה

שם איש קשר

SPL

פתח תקווה

ערן דוד

רדיו אחים שהרבני
אדי מערכות לרכב חכם
אוטו רונן
אוטוטו-ניואוטו
אוריאל מערכות
אלי מערכות
אסף מערכות
בית הרכב אמין
גריז מערכות
וי פי מערכות
טורבו הדר

פתח תקווה
ראשון לציון
ראשון לציון
פתח תקווה
תל אביב
ראשון לציון
רחובות
לוד
ראשון לציון
אזור
תל אביב

רמי
מוקד
רונן פומרנץ
צביקה גא'ן
חליבה אוריאל
אליהו בקל
אסף מורדכי
פאוזי אלנקוב
משה תמים
יורי פינחסוב
ולדימיר שייגרדנוב

דנדנה

שם איש קשר
טל נפתלי

טלפון
04-8403838
054-4600046
050-5260353
04-608-0450
052-3398876
04-6740590
507205738
050-8188833
544500521
054-6209998
528027481
052-4566016
053-733-6580
04-6898988
050-4260741

טלפון

טלפון

כתובת התחנה
שדרות אח"י אילת  ,65קריית חיים
יהודה הלוי  111טבריה
המלאכה  ,2עפולה
אזור תעשייה ריינה /נצרת
אופן  11כרמיאל
כביש ראשי  8סכנין
ירכא
וואדי אלחרובה ,באקה אל-ע'רביה
הרצל בנימין זאב  73נהריה
שלום הגליל  1עכו
קהילת ציון  35עפולה
רחוב המסגר  2א.ת כרמיאל
העמקים 100
א.ת דרומי קריית שמונה
מגדל שאמס

כתובת התחנה
 523888861קבוץ גלויות  34חיפה
 052-6560803אדיסון  19חיפה
 04-867-7878רחוב שיבת ציון  13חיפה

כתובת התחנה
 052-8139772התעשיה  25רעננה

מחמוד ג'רה

 052-4401080גיית המשולש תחנת דלק דור אלון

אלי צדוקי
זאביק עזורה
זוהיר  /ג'ואד חג' יחיא

 09-766-7575יוחנן הסנדלר 9
 052-5551555אהרון  ,34בחדרה
 537740820טייבה  539טייבה

שם איש קשר
נעים סלאימה
מוחמד
עמירם
שמעון חמו
עדנאן

טלפון
052-2434043
076-8025868
765407570
054-4800100
052-2460029

טלפון

כתובת התחנה
בואדי גוז  17ירושלים
מרכז ספיר 7
האומן  29תלפיות
פארק תעשיות ומסחר שילת
אופירה 11

כתובת התחנה

03-6181312
03-931-5156
*8375
052-5554655
052-8625800
054-5765542
050-5357533
534400444
544250142
054-4579702
543066760
054-4943308

אלכסנדר ינאי  13א.ת .סגולה
רבינזון 3
אליהו איתן  1ראשון לציון
בנימין שמוטקין  ,38ראשון לציון
האורגים  ,6בחולון (אריה שנקר  11פתח תקווה)
דרך בן צבי  98תל אביב
הרצל  21ראשון לציון
משה יחוב  1רחובות
אליהו גולומב  43לוד
משה בקר  ,32אזור התעשייה הישן ,ראשל"צ
השקמה  3אזור
חיל השרון  86תל אביב

