אגף חשבות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

15/08/2017

טל04-8292561 :

תוצאות מכרז משרדי נסיעות בטכניון לנסיעות לחו"ל
החל מ 1 -בספטמבר ( 2017מעודכן –יולי )2019
שם המשרד

כתובת

1

אופיר טורס

העצמאות  62חיפה

2

אופקים

רחוב אנדריי סחרוב  ,1מגדלי
מתם  1חיפה

3

איילה

רחוב יותם  , 1חיפה
דרך הים  4חיפה

4

איסתא

קרית הטניון חיפה

5

אמסלם

6

ב.ד.גרייבר בע"מ

7

דיזנהאוז  -בי.טי.סי
בע"מ

8

לכיש טורס

9

מונה טורס

10

תלמה נסיעות

איש קשר

אריה פולק מנהל
חנוש זהבי
כפיר קילונוב
רחל הנדלמן
אורית וינינגר מנהלת
נרדה שגב
רחל ויינרב
שלומית טפלא
אורה סימה
רבקה ברנע
רותי שוורץ
שוש ברגר
מיכל גיא -מנהלת הסניף

אירנה יופה
ציפורה נוימן
חאתם אבו סאלח
קטיה מוליאבקו

רחוב אנדריי סחרוב  ,9בנין  ,25ליליאן לוין מנהלת
חדר  853מתם חיפה
דניאלה בכר
עמוס שרויאר
רונית גרייבר מנהלת
רח' טרומפלדור  ,37חיפה
דבורה שחר
לילית אברהם
רוזנה מינסיאן
רותי ארד
יפה אברבנאל מנהלת
העצמאות  104חיפה
רותי שגיא
שוש סלע
שלי כץ
תמי יהודה
דוד טובי מנהל
שדרות מוריה  46חיפה
גדי טיבן
לנה גולדרין
רוני ברט
אורלי גולאק
בלפור  2חיפה
שרית בט
סניף מגדל העמק ,רחוב התעשייה אייל כרמלי סמנכ"ל
 5א.ת .רמת גבריאל.
תפעול רובין
אולגה
נטע שר
גושן  ,91קרית מוצקין
קרול שמש
רונית צונץ
רויטל מורדכוביץ

כתובת מייל
arieh_p@ophirtours.co.il
hanush_z@ophirtours.co.il
kfir_k@ophirtours.co.il
rachel_h@ophirtours.co.il

מס' טלפון

04-8606808
04-8606816
04-8606831
04-8606825

oritw@ofakim.co.il
narda@ofakim.co.il
rachelw@ofakim.co.il
Shlomith@ofakim.co.il
oras@ofakim.co.il

brivka@ayalagroup.co.il

מס' נייד

04-8551515
04-8551515
04-8312919
04-8254555
04-8108000

054-5405694
054-6333900
052-5239080
052-3141362
052-5214248

פקס

מס' טלפון בשעות
שהמשרד סגור

דמי טיפול
כ.טיסה

04-8674687

03-5269550
052-3575611

22.80

$

04-8551212

052-5239080

21.60

$

04-8254377
04-8384460

02-5006674

18.00

$

sruthi@ayalagroup.co.il
bshosh@ayalagroup.co.il
michalgai@issta.co.il
irinayoffe@issta.co.il

tziporan@issta.co.il
hatemas@issta.co.il
katiamou@issta.co.il
lilianl@amsalem.com

daniela@amsalem.com
amos.s@amsalem.com
ronitg@bd-graiver.co.il

dvoras@bd-graiver.co.il
lilita@bd-graivr.co.il
ruzanna@bd-graiver.co.il
rutha@bd-graiver.co.il
Yaffa.Abarbanel@diesenhaus.co.il

Ruthi.Sagi@diesenhaus.co.il
Shosh.Sela@diesenhaus.co.il
Shelly.Katz@diesenhaus.co.il
tammy@btc.co.il
davidt@lachish.co.il

gadit@lachish.co.il
lenag@lachish.co.il
ronib@lachish.co.il
orly@mona.co.il

sarit@mona.co.il
eyal@talma.com

olga@talma.com
netas@talma.com
carole@talma.com
ronitz@talma.com
revitalm@talma.com

04-8129910
04-8129902
04-8129904
04-8129903
04-8129907
073-2651017
04-6700900
Ext5258
04-6700900
Ext5562
04-8324417/8
04-8321541
04-8555525
04-8522045
04-8510571
04-8510139
04-8600410
04-8362770
04-8362776
04-8362770
04-8362779
04-8662459
04-8677049
04-6417305
04-6417310
04-6417313

052-3893508
054-6572929

03-6073923

054-2444565
052-2986683
073-2651017 054-2454010
073-2651026 054-6929993
04-6710018 054-4531099
04-8326798 050-8216442
דבורה לא בשבת
054-2177258
050-4040621
054-5867708
054-5744312
04-8532562 052-8796590
052-3141364
052-3141361
052-8391107
04-8600406 052-5284406
04-8363770 054-5998352
054-5653065

052-3228338
052-8204070
054-9790027
054-9790036
050-9592244
054-9790015
054-9790095
054-2329494

04-8662464
04-6545443

03-7777700

1-800-777-999
Ext 5258
Ext 5562
050-8216442
050-4040621
050-4040621

03-9711321

)1ש(03-7960333
03-9733528
054-5653007

052-3228338
04-6044111
א-ה8.00 -18.00
יום ו החל מ 13.00

18.00

20.00

21.60

18.00

18.00

18.00
18.00

$

$

$

$

$

$
$

