עמית שירותי רכב

מומלץ העשור ע”י ידיעות הנגב בתחום :מוסכים

הסופי של הרכב" .בהקשר זה יש לציין ,כי "עמית" מעמיד לרשות
לקוחותיו שירותי
שינוע בחינם ,במסגרתם דואג המוסך ללקיחת הרכב לטיפול
ולהחזרתו אל הלקוח ,דבר שחוסך זמן יקר והרבה כאב ראש .כמו
כן ,מוענק ללקוחות המוסך שירות רכב חלופי עד לקבלת המפתח
לאחר סיום הטיפול ברכב במקרה של תאונה.

פ

יני ביטון ,הבעלים של "מוסך עמית" ,לא מצטער לרגע
על עיסקת הקנייה של המוסך לפני כחמש שנים" .זו הייתה
הזדמנות פז עבורי" ,הוא מספר" .עד אז ניהלתי את מוסך
'האחים ביטון' ,שהיה קטן יחסית ,והיה ברור לי שהרכישה של 'מוסך
עמית' תהווה עבורי קפיצת מדרגה ,מצד אחד ,ומצד שני תחייב אותי
להרחיב את מגוון השירותים והטיפולים".
ביטון רכש את המקום מידיו של שלמה בכאש ,הבעלים הקודם
שיצא לפנסיה ,וכיום מדובר באחד ממוסכי השירות לרכב הגדולים
והמפוארים בבאר שבע .בין לקוחותיו נמנים מאות מתושבי באר
שבע והסביבה ,וכן גופים ומוסדות גדולים כמו חברת החשמל ,רשות
השידור ,קיבוצים ,עמותות וועדי עובדים.
מלבד היותו מוסך שירות מורשה לרכבי רנו וניסאן ,משמש "מוסך
עמית" גם כמוסך שירות כולל ,המעניק את כל סוגי הטיפולים לכל
סוגי הרכבים :פחחות וצבע ,דיאגנוסטיקה ואיתור תקלות באמצעות
מיחשוב וציוד מהמתקדמים בעולם ,חשמל ומיזוג אוויר ,מכונאות,
הכנה והעברת מבחן שנתי (טסט) ,מחסן לחלפים מקוריים ,טיפול
בתאונות מול כל חברות הביטוח ועוד.
במוסך ,המתפרש על כ 800-מ"ר ,פועלות מספר מחלקות זו לצד
זו ,והוא כולל  10עמדות עבודה (ליפטים) מרשימות וחדישות שיובאו
מאיטליה .בסך הכל מועסקים במקום  14עובדים ,ביניהם צבעי
רכב ,ארבעה מכונאים ודיאגנוסטיקה ,עליהם מנצח ביטון באופן
חברי ומחויך.
באחרונה עבר המוסך הוותיק ,שהוקם לפני  37שנים בדיוק ,מקצה
שיפוצים נרחב ,שכלל את שיפור החזית ,צביעת הקירות ,החלפת
מערכות החשמל ועוד .כיום ,ללא ספק ,יכולים ב"מוסך עמית"
להעמיד לרשות לקוחותיהם מקום המתנהל באווירה נעימה,
מקצועית ומזמינה .הלקוחות אף נהנים מחנייה חופשית והכניסה אל
המקום נגישה ונוחה (מול מרכז ה.)one plaza-
"אני מנהל את המוסך ביומיום" ,אומר ביטון בחיוך" ,אבל אני נמצא
כאן בעיקר כדי לעמוד לרשות העובדים והלקוחות .איכות העבודה,
האמינות והיושר ,וכמובן הבטיחות והשירות ,חשובים לי יותר מכל
דבר אחר ,ולכן אני
דואג ללוות כל לקוח מרגע פתיחת כרטיס העבודה ועד לשחרורו

הניסיון והמעורבות של ביטון ,חשוב לציין ,מורגשים בהחלט
בתהליכי העבודה במחלקות השונות של המוסך ("עד לרמת
הבורג" ,כהגדרתו) .והניסיון שלו ,מתברר ,עושה את ההבדל .את דרכו
בענף מכונאות הרכב הוא החל בבית הספר התיכון ,ולאחר שש
שנות שירות סדיר וקבע בצבא ,עבד במוסכים שונים בעיר .בשנת
 ,1996בעקבות המלצות מחברים ומלקוחות מרוצים ,הוא החליט
לצאת לדרך עצמאית ופתח את מוסך "האחים ביטון" .תשע שנים
מאוחר יותר ,כאמור ,רכש את "מוסך עמית".
"כפי שאני אומר תמיד' ,עמית' זה רק נראה יקר .אני מתחייב
שהלקוחות שלנו יהיו מרוצים הן במחיר והן בשירות" ,הוא אומר,
ומציין כי שאיפתו לעתיד היא לרכוש את המבנה שבו פועל המוסך.
"אם זה לא יקרה ,נשקול אפילו לעבור למבנה גדול יותר בעזרת ה'"...
הוא מסכם .

שם העסק :מוסך עמית
התמחות :מוסך שירות מומחה לרנו וניסאן,
מטפל בכל סוגי הרכבים
שנת הקמה1973 :
בעלים :פיני ביטון ובניו

 5דברים שלא ידעתם על פיני ביטון
 ¥הוא בן  ,49נשוי ואב לשניים
 ¥מתגורר בבאר שבע
 ¥לפני שנה הוא יצא יחד עם רעייתו לטיול שורשים
במרוקו ,שם ביקר במקום בו נולד
 ¥הוא אמנם נולד במרוקו ,אבל כשהיה בן שנה
עלתה משפחתו לארץ ונחתה היישר בבאר שבע
 ¥אם יש משהו שמוציא אותו משלוותו זה שקר
וחוסר אמינות .אז ראו הוזהרתם!...



רח' פנחס החוצב  16באר שבע
טל' 08-6233680 , 08-6233498
פקס08-6272210 :
שעות פתיחה :א'-ה' ,07:30-16:00
ו' 07:30-13:00
אתר אינטרנטwww.musachamit.co.il :
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