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חברי ההתאחדות
שם סוכן

מס'

עיר

כתובת

טלפון

פקס

1

גוליבר תיירות בע''מ

רח' החרושת 30

אור יהודה

03-7137777

03-5480667

2

עמיאל טורס בע"מ

רח' יוני נתניהו 5

אור יהודה

03-5388441

03-5336174

3

סטאר טורס ) (1984בע"מ

רח המצודה  ,27כניסה ב ,קומה ג

אזור

03-7253000

03-5271230

4

אופיר טורס בע''מ

בית הגשר 9

אילת

08-6316066

08-6316067

5

איסת''א ישראל בע''מ

מרכז שלום שדרות התמרים 2

אילת

08-6344405

03-6073933

6

דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

מרכז רכטר 23

אילת

08-6376184

08-6375298

7

לונגווד שרותי תיירות בע"מ

ת.ד 12306 .מלון ספורט

אילת

08-6335480

08-6336831

8

רד סי ספורט טרוול בע"מ

ת.ד  390חוף אלמוג

אילת

08-6377099

08-6333307

9

אפרת תור

מרכז מסחרי התאנה

אפרת

02-9934422

02-9934404

10

א.מ.א אינטרטור בע''מ

אלנבי 21

אשדוד

03-5104522

08-8668338

11

אופיר טורס בע''מ

רח' רוגוזין 11

אשדוד

08-8523515

08-8523040

12

אופקים נסיעות ותיירות בע''מ

רוגוזין 46

אשדוד

08-8604224

08--8604181

13

איסת''א ישראל בע''מ

הגדוד העברי  - 6קניון סימול

אשדוד

08-8622222

03-6073938

14

ברון טורס בע"מ

רח' נורדאו 18

אשדוד

08-8565757

08-8565755

15

דיזנהויז-יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' מנחם בגין מרכז צימר

אשדוד

08-8556611

08-8677866

16

כספי תעופה בע"מ

רח' רוגוזין 17

אשדוד

08-8521521

08-8522505

17

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' הרצל  1בנין יוניטרייד

אשדוד

08-8652861

151-508964777

18

צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

רח' רוגוזין 11

אשדוד

08-8529529

08-8526618

19

אופיר טורס בע''מ

בית פרנק ,רחוב הרצל 30

אשקלון

08-6756824

08-6722414

20

איסת''א ישראל בע''מ

רח' הרצל  8בית פרנק

אשקלון

08-6778555

03-6073930

21

מונה טורס בע"מ

הרצל 36

אשקלון

08-6751205

-

22

קנארי טורס בע''מ

פינת אלזאוויה

באקה אל גרביה

04-6386247

04-6386213

23

אופיר טורס בע''מ

קרית הממשלה ,התקוה 4

באר שבע

08-6278515

08-6231684

24

אופקים נסיעות ותיירות בע''מ

התקווה  ,10פסאז' רסקו

באר שבע

08-6655520

08-6655766

25

איילה  -א.זכאי נסיעות ותיירות בע''מ

א .זכאי ,רח' החלוץ 136

באר שבע

08-6251444

08-6236887

26

איסת''א ישראל בע''מ

אוניברסיטן בן גוריון ,בנין 90

באר שבע

08-6207600

03-6073931

27

איסת''א ישראל בע''מ

הנריטה סולד  ,8חנות 4

באר שבע

08-6650288

03-6073932

28

איסת''א ישראל בע''מ

מכללת שער הנגב ד.נ חוף אשקלון

באר שבע

08-6612901

03-6073947

29

אמריקן אקספרס טרוול

רח' יאיר 43

באר שבע

08-6239090

08-6271654

30

דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

הנרייטה סולד 8

באר שבע

08-6651940

08-6651941

31

טרופי טורס בע"מ

רח' קרן קיימת 189

באר שבע

08-6276442

08-6278664
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32

לונה טורס בע''מ

קק"ל 199/1

באר שבע

08-6275459

08-6288778

33

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

רח' הרצל 100

באר שבע

08-6281057

151-508964772

34

מונה טורס בע''מ

פסאז' רסקו 102

באר שבע

08-6651150

08-6651153

35

סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

קרית העסקים דרך חברון

באר שבע

08-6654432

08-6284818

36

עולם אחר גיאוגרפי בע''מ

יהודה הנחתום 4

באר שבע

08-6282104

03-5214906

37

צבר תיירות נופש וארועים בע''מ

רח' חיים יחיל 3

באר שבע

08-6279770

08-6279707

08-6282015

08-6272067

050-7630644

08-6179363
04-6480341

38

ראשונטורס ) (2000בע''מ

רח' הרצל 118

באר שבע

39

איש טיולים בע''מ

הרימון 73

בית אלעזרי

40

ראשונטורס ) (2000בע''מ

רח' החלוצים  49ת.ד 360

בית שאן

04-6480343

41

איסת''א ישראל בע''מ

מרכז מסחרי  1רחוב הרצל

בית שמש

02-9998080

03-6073954

42

אמבסדור טורס )בית שמש( בע"מ

מרכז מסחרי מס ' 5

בית שמש

02-6244406

02-9999138

43

איזי טרוול

ברוך הירש  ,14בניין סלע

בני ברק

03-5720072

03-5720073

44

אמריקן אקספרס טרוול

רח' לח''י 2

בני ברק

03-6156000

03-6156001

45

אקספרס טורס רמת גן ) (1981בע"מ

בן גוריון  1בנין בסר  2קומה 4

בני ברק

03-5719555

03-7601147

46

ביג-בן טורס ) (1987בע"מ

רח' רבי עקיבא 115

בני ברק

03-6156100

03-5791991

47

דן-צבר שרותי נסיעות ותיירות בע"מ

ברוך הירש 14

בני ברק

03-6172828

03-6172827

48

לוקסנברג טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' רבי עקיבא 46

בני ברק

03-5700558

03-6193166

49

עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

רח' רבי עקיבא 123

בני ברק

03-5164058

03-5799661

50

עקיבא לכיש טורס בע''מ

רח' רבי עקיבא  106קומה א

בני ברק

08-6601814

03-6193875

51

איסת''א ישראל בע''מ

בנין אגודת הסטודנטים ,בר אילן

בר אילן

03-5358000

03-6073910

52

אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' רוטשילד 18

בת ים

03-6598252

03-5063645

53

איסת''א ישראל בע''מ

רח' יוספטל  92קניון בת ים

בת ים

03-5544480

03-6073907

54

ברון טורס בע''מ

רח' ניסנבאום 33

בת ים

03-5536666

03-5538555

55

צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

רח' ניסנבאום 35

בת ים

03-5515070

03-5423504

56

קפיטול טורס בע"מ

ת.ד 162

גבעת שמואל

03-5325535

03-5325158

57

מונה טורס בע"מ

רח' כצנלסון 57

גבעתיים

03-6731369

03-6732075

58

צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

רח' ויצמן 27

גבעתיים

03-5714213

03-7775905

59

יוזמות חינוכיות בע''מ

ת.ד 298

גדרה

08-8674343

08-8573813

60

גנים טורס בע"מ

דרך רמתיים 38

הוד השרון

09-7411608

09-7419146

61

דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

החרש  6א.ת נווה נאמן ב'

הוד השרון

09-7768544

09-7768668

62

מונה טורס בע''מ

רח' החרש 29

הוד השרון

09-7755140

09-7410937

63

אופיר טורס בע''מ

רח' בן גוריון  , 22שער העיר

הרצליה

09-9510212

09-9513299
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איסת''א ישראל בע''מ

שד' שבעת הכוכבים  8קומת כניסה

הרצליה

09-9502272

03-6073941

65

סורנטו משרד נסיעות בע"מ

רח' הסדנאות  4קומה 4

הרצליה

09-9554554

09-9511097

66

סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' המעפילים  39כיכר דה שליט

הרצליה

09-9508466

09-9504354

67

סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות

רח' סוקולוב 55

הרצליה

09-9505641

09-9501684

68

אמריקן אקספרס טרוול

מדינת היהודים 103

הרצליה פיתוח

09-9559646

09-9559610

69

אקזקיוטיב נסיעות בע"מ

גלגלי הפלדה 6

הרצליה פיתוח

09-9589770

09-9589774

70

מיג בל טורס בע"מ

מדינת היהודים 91

הרצליה פיתוח

09-9588911

09-9588912

71

סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות

רח' קדושי השואה 54

הרצליה פיתוח

09-9588858

09-9584417

72

ב.ד גרייבר נסיעות ותיירות בע''מ

רח' השמורה 2

זכרון יעקב

04-8138007

04-6290846

73

אופיר טורס בע''מ

רח' תרנ''א 33

חדרה

04-6247931

04-6247935

74

אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

רח' הנשיא 57

חדרה

04-6341586

04-6326946

75

איסת''א ישראל בע''מ

רח' הרצל 21

חדרה

04-6122000

03-6073929

76

אקסטרא טורס שרותי תיירות ונופש בע"מ

רחוב הרצל 21

חדרה

04-6226768

04-6226773

77

דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

רח הרצל 25

חדרה

04-6334855

04-6342384

78

הדני משרד נסיעות ותיירות בע"מ

מורד סמטת פלטרין פינת יד לבנים

חדרה

04-6322345

04-6325070

79

הריטג' טורס  -אחים אברהמוף בע''מ

רח' הרברט סמואל 75

חדרה

04-6323334

04-6338871

80

מונה טורס חדרה ) (1986בע''מ

רח' הנשיא 26

חדרה

04-6324203

153-406225520

81

איסת''א ישראל בע''מ

כיכר ויצמן 9

חולון

03-5022000

03-6073912

82

דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

רח' חנקין 42

חולון

03-5033131

03-5033776

83

חולון טורס ) (1985בע"מ

רחי סוקולוב 75

חולון

03-5010482

03-5012137

84

שאשא טורס ) (95בע"מ

שד' קוגל 25

חולון

)03-5584044 (15

03-5036296

85

שוש טורס ) (2000בע''מ

רח' שנקר 43

חולון

03-5022800

03-5035145

86

שניר נסיעות ותיירות בע"מ

רח' סוקולוב 105

חולון

03-5013322

03-6526652

87

אופיר טורס בע''מ

דרך העצמאות 62

חיפה

04-8606800

04-8674687

88

אופק נסיעות ותיירות בע"מ

דרך העצמאות  90א'

חיפה

04-8527666

04-8527310

89

אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רחוב פלימן  2מרכז קונגרסים

חיפה

04-8551515

04-8551212

90

איילה נסיעות  -שרות דאקא

דרך הים 4

חיפה

04-8108000

04-8384460

91

איסטוורד באונד בע''מ

רח' קומוי 3

חיפה

04-8226124

04-8227335

92

איסת''א ישראל בע''מ

רח חורב  ,15קומה ג )חנות (314

חיפה

04-8343636

03-6073922

93

איסת''א ישראל בע''מ

קניון לב המפרץ,שד ההסתדרות 55

חיפה

04-8819000

03-6073919

94

איסת''א ישראל בע''מ

בנין ראשי-אוניברסיטת חיפה

חיפה

04-8118888

03-6073921

95

איסת''א ישראל בע''מ

בית אגודת הסטודנטים ,הטכניון

חיפה

04-8129999

03-6073923
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96

איסת''א ישראל בע''מ

רח' הרצל  20בית הקרנות

חיפה

04-8682222

03-6073920

97

אל טורס ק.מ .בע''מ

רח' נורדאו 4

חיפה

04-8670670

04-8642570

98

אמריקן אקספרס טרוול

אוניברסיטת חיפה

חיפה

04-8281093

04-8281095

99

אמריקן אקספרס טרוול

מרכז תעשיות מדע-חוף הכרמל

חיפה

04-8500001

04-8551786

 100אמריקן אקספרס טרוול

רח' החלוץ 21

חיפה

04-8626111

04-8650022

 101ארמון טורס כרמל בע''מ

דרך הים 14

חיפה

04-8378383

04-8378484

 102ב .אנד ן - .טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' נחום חת 1

חיפה

04-8502090

04-8502535

 103ב.ד.גרייבר נסיעות ותיירות בע"מ

שד' טרומפלדור  ,37נוה שאנן

חיפה

04-8324417

04-8326798

 104ב.ד.גרייבר נסיעות ותיירות בע"מ

רח נחום חת  ,5בית טופז

חיפה

04-8138000

04-8138004

 105בייבל לנד פילגרימג'ס בע"מ

רח' ליטניס 1

חיפה

04-8251254

04-8256901

 106גלאקסי נסיעות בע"מ

שד' הנשיא 113

חיפה

04-8361111

04-8361222

 107דיזנהויז  -יוניתורס חיפה ) (1984בע''מ

שד' העצמאות 104

חיפה

04-8532570

04-8532562

 108דיזנהויז יוניתורס כרמל תיירות ) (2000בע''מ

מרכז חורב 15

חיפה

04-8261234

04-8261313

 109טבעון טורס

דרך העצמאות 120

חיפה

04-8511231

04-8520783

 110טרוול בוטיק ) (2005בע''מ

רח' חורב 13

חיפה

04-8248447

04-8248449

 111טרקלין תיירות בע''מ

רח' יותם 1

חיפה

04-8254555

04-8254377

 112י .כספי בע"מ

דרך העצמאות 76

חיפה

04-8674444

04-8674456

 113כספי תעופה בע''מ

נורדאו 20

חיפה

09-8841830

04-8624032

 114לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

וודג''ווד  3מרכז הכרמל

חיפה

04-8362770

151-508964782

 115מאטאר נסיעות ותיירות בע"מ

רח' העצמאות 104

חיפה

04-8513151

04-8534885

 116מונה טורס בע"מ

רח' בלפור 2

חיפה

04-8671431

04-8662464

 117נאזרין טורס בע"מ

שד' בן גוריון 21

חיפה

04-8510502

04-8510062

 118סיגנל טורס בע''מ

דרך בר יהודה  300צ'ק פוסט

חיפה

04-8200588

04-8200880

 119סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח פלי"ם 5

חיפה

04-8626288

04-8677405

 120סנורמה שירותי תיירות בע"מ

רח' העצמאות 102

חיפה

04-8611611

04-8611610

 121עידן נסיעות ותיירות בע"מ

רח' הנמל 2

חיפה

04-8600400

04-8600406

 122פאטרא סוכנות נסיעות בע"מ

מרכז עסקים טירת הכרמל

חיפה

04-8571770

04-8573334

 123פאלקס טורס )חיפה( בע"מ

דרך העצמאות 59

חיפה

04-8524254

04-8527479

 124צבר תיירות נופש וארועים בע"מ

רח' העצמאות 36

חיפה

04-8634100

04-8634101

 125צוקי יעלים סיור וטיול בע"מ

רח' הבנקים 4

חיפה

04-8516077

04-8555011

 126מודיעין שירותי תיירות בע"מ

היצהר  3ב'

חשמונאים

08-9287550

08-9287554

 127איסת''א ישראל בע''מ

רח' הגליל 34

טבריה

04-6713000

03-6073927
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 128אמסלם טורס תיירות ונופש בע"מ

כתובת
רח' הפרחים 3

עיר

טלפון

פקס

טבריה

04-6700900

04-6723491

 129טיולי אלון בע"מ

רח' אחוה 23

טבריה

04-6722982

04-6720890

 130סהארה טורס בע''מ

כניסה ראשית ת.ד 222

טמרה

04-9942244

04-9941414

 131נופים )ג.ט( נסיעות ותיירות בע"מ

שד' דואני  18יבנה סנטר

יבנה

08-9435599

08-9426815

 132גנים טורס סביונים בע"מ

משה דיין 3

יהוד

03-6320444

03-6320445

 133מיקי טורס בע"מ

העצמאות 56

יהוד

03-6322555

03-5360205

 134צין טורס בע''מ

מרכז פטרה חנות 5

ים המלח

08-6584550

08-6584344

 135אוניברסל אליג בע"מ

רח' שמעון בן שטח 2

ירושלים

02-6247010

02-6235394

 136אופיר טורס בע''מ

רח' המרפא  9הר חוצבים

ירושלים

02-5897247

02-5896329

 137אופיר טורס בע''מ

בית חולים הדסה עין כרם

ירושלים

02-6438333

02-6433499

 138אופיר טורס בע''מ

האוניברסיטה העברית-גבעת רם

ירושלים

02-5617315

02-5617306

 139אופיר טורס בע''מ

אגריפס  ,42בנין כי'ח

ירושלים

02-5398666

02-5398686

 140אופיר טורס בע''מ

אגריפס  ,42בנין כי'ח

ירושלים

02-5398666

02-6240491

 141אופקים נסיעות ותיירות )(1979בע"מ

הלל 18

ירושלים

02-6256666

02-6255727

 142אורטל תיירות ונופש בע''מ

יד חרוצים 3

ירושלים

02-5659960

02-5659969

 143אי.ג'י.טי  -אינטרנשיונל גרופ טרבל בע"מ

רח' הל"ה  37ת.ד 8574

ירושלים

02-5619990

02-5665277

 144אידיאל טורס ) (1982ישראל בע"מ

רח' מלכי ישראל 53

ירושלים

02-5000222

02-5382616

 145אייזנבך סוכנות לנסיעות

רח' מאה שערים 19

ירושלים

02-5371155

02-5370594

 146איילה נסיעות ותיירות בע"מ

רח' הצבי 13

ירושלים

02-5006666

02-5387235

 147איילה נסיעות ותיירות בע''מ

האוניברסיטה העברית הר הצופים

ירושלים

02-5883485

02-5818899

 148איילה נסיעות ותיירות בע''מ

רחוב הצבי 10

ירושלים

02-5006630

02-5006640

 149איילה תל אור

רח' שמאי 15

ירושלים

02-6217888

02-6248765

 150איסת''א ישראל בע''מ

רח' מאה שערים 93

ירושלים

02-5327071

03-6073987

 151איסת''א ישראל בע''מ

בנין המנהלה ,חדר מס'  6גבעת רם

ירושלים

02-6513555

03-6073902

 152איסת''א ישראל בע''מ

רח' הנביאים  ,31בית ארלדן

ירושלים

02-6213600

03-6073900

 153איסת''א ישראל בע''מ

יואל סלומון ) 5נחלת שבעה(

ירושלים

02-6211888

03-6073903

 154איסת''א ישראל בע''מ

בנין פורום,קמפוס הר הצופים

ירושלים

02-5358600

03-6073901

 155אלפא קלאב נסיעות ירושלים

רח' המלך דוד 19

ירושלים

02-6244311

02-6244299

 156אמבסדור טורס בע"מ

רח' הילל 13

ירושלים

02-6244406

02-6244399

 157אמריקן אקספרס טרוול

רח' שלומציון המלכה 18

ירושלים

02-6238000

03-6073985

 158אמריקן אקספרס טרוול

רח' העסקן 3

ירושלים

02-6722162

03-6073979

 159אמריקן אקספרס טרוול

המלך ג'ורג' 48

ירושלים

02-6242059

03-6073980
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 160אמריקן אקספרס רג'ואן

כתובת
רח' שלומציון המלכה 1

עיר

טלפון

פקס

ירושלים

02-6254416

02-6242424

 161אשת אירגון שירותי תיירות בע''מ

רח' יפו 30

ירושלים

02-6228222

02-6236661

 162בי.טי.סי מרכז נסיעות עסקי בע''מ

הגן הטכנולוגי מלחה בנין המגדל

ירושלים

02-6490777

02-6490788

 163בן צבי נסיעות בע"מ

רח' ינאי 3

ירושלים

02-6253770

02-6242923

 164דיזנהויז  -יוניתורס ירושלים ) (1980בע''מ

רח' הילל 4

ירושלים

02-6213530

02-6241002

 165דיזנהויז  -יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' כנפי נשרים  7גבעת שאול

ירושלים

02-6541110

02-6541116

 166דעת שירותי תיירות בע"מ

ת.ד 71047

ירושלים

02-6233890

02-6256626

 167ואינטורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' המלך ג'ורג' 33

ירושלים

02-6252984

02-6241150

 168וורלד קלאס טורס אנד טרוול בע"מ

רח' קרן קיימת 12

ירושלים

02-5300900

02-5300920

 169טראבקס בע"מ

רח' שמאי  8ת.ד 2468

ירושלים

02-6216666

02-6231986

 170כיכר היהלום נסיעות ותיירות  1987בע''מ

ראש פינה1

ירושלים

02-5374040

02-5374030

 171כנפי משק תור בע''מ

שמעון בן שטח 1

ירושלים

02-6222644

02-6246010

 172לאקי  -איילה נסיעות בע''מ

קינג ג'ורג' 31

ירושלים

02-5006666

02-6243031

 173לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

רח' דיסקין  - 9מרכז וולפסון

ירושלים

02-5612282

151-508964775

 174לתור נסיעות ותיירות

רח' הארזים  12בית הכרם

ירושלים

02-5388152

02-5388606

 175מונה טורס בע"מ

רח' ההסתדרות 22

ירושלים

02-6220600

02-6250290

 176מקום ערכים ויוזמות אדם בנוף בע''מ

רח' הרכבים  1פינת צרת תלפיות

ירושלים

02-6794412

02-6794417

 177ניו הולילנד טורס מ.ו .מארום )(1991

ת.ד49339.

ירושלים

02-5323232

02-5323292

 178סוכנות אניות מזרחית בע"מ

רח' קרן היסוד 11

ירושלים

02-6253004

02-6240812

 179סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' עזה 14

ירושלים

02-5666567

02-5666533

 180סמארה טוריסט אנד טרוול אג'נסי

רח' ת.ד  14058מיקוד 91140

ירושלים

02-6276133

02-6271956

 181פאטרא סוכנות לנסיעות בע"מ

רח' יפו  - 97מרכז כלל

ירושלים

03-5604411

02-6255750

 182צבר תיירות נופש וארועים בע''מ

רח' הילל 19

ירושלים

02-6220011

02-6251111

 183ציונטורס ירושלים בע"מ

רח' הלל 19

ירושלים

02-6254326

02-6255329

 184רג'ואן שרות נסיעות בע"מ

רח' עזרת ישראל 17

ירושלים

02-6259334

02-6259330

 185רג'ינה טורס ישראל בע"מ

רח' קרית המדע  11הר חוצבים

ירושלים

02-5869677

02-5860068

 186שניר נסיעות ותיירות )ירושלים(  1993בע"מ

רח' הלל 16

ירושלים

02-6235477

02-6235478

 187תאג טראוול )ישראל( בע"מ

ת.ד  32403החבצלת 3

ירושלים

02-6234131

02-6233417

 188אר.ג'י .אל

כפר ורבורג 199

כפר ורבורג

08-8600483

08-8600483

 189מונטפורט תור

כפר מעיליא ת.ד 1106

כפר מעיליא

04-9571971

04-9572490

 190אופיר טורס בע''מ

רח הארבל 3

כפר סבא

09-7664683

09-7664598

 191אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

התע"ש 26

כפר סבא

09-7675588

09-7656070
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

עיר

כתובת

טלפון

פקס

 192אורנים יוזמות חינוכיות בע''מ

התע''ש  28פינת רחוב היוזמה 5

כפר סבא

09-7674477

09-7674481

 193איסת''א ישראל בע''מ

רח' רוטשילד 57

כפר סבא

09-7648000

03-6073939

 194גנים טורס בע"מ

רח' ויצמן 43

כפר סבא

03-6721203

09-7443108

 195דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

רחוב רוטשילד 49

כפר סבא

09-7670221

09-7677544

 196מונה טורס בע''מ

רח' ויצמן 125

כפר סבא

09-7679330

09-7678144

 197מעוז נסיעות בע"מ

רח' וייצמן 57

כפר סבא

09-7432115

09-7413098

 198סיגנל טורס השרון ) (1998בע"מ

דרך השרון 5

כפר סבא

09-7488707

09-7489580

 199צבר תיירות נופש וארועים בע''מ

ויצמן  83מרכז אהרוני

כפר סבא

09-7489333

09-7461706

 200פור סיזנס

רחוב ראשי

כפר עין מאהל

04-6080441

04-6452654

 201הריטג' טורס  2006בע''מ

רח' ראשי

כפר ריינה

03-5247187

04-6011536

 202עדיף תור ) (1989בע"מ

מרכז מסחרי

כפר שמריהו

09-9581555

09-9581574

 203איסת''א ישראל בע''מ

נשיאי ישראל 7

כרמיאל

04-9081891

03-6073917

 204כרמי טורס אס.די.אם.פי אלמנטס

נשיאי ישראל 100

כרמיאל

04-9080597

04-9081363

 205ליר טורס בע"מ

קניון לב כרמיאל מורד הגיא 100

כרמיאל

04-9981188

04-9982481

 206מטר טורס

קניון כיכר העיר כרמיאל

כרמיאל

04-9885665

04-9885593

 207נאזרין טורס בע"מ

רח' נשיאי ישראל 100

כרמיאל

04-6560077

04-9581257

 208מונה טורס בע"מ

קניון לוד

לוד

08-9213966

08-9204890

 209לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

החושן  ,5רכס חלילים

מבשרת ציון

02-5703501

151-508964778

 210מוזאיק שירותי נסיעות בינלאומיים בע"מ

ת.ד 40038

מבשרת ציון

02-5799911

02-5799922

 211אלון אמקס בע''מ

רח' ניצנים 28

מגדל העמק

04-6442240

04-6442163

 212תלמה נסיעות ותיירות בע"מ

רח' התעשיה  5רמת גבריאל

מגדל העמק

04-6545443

04-6545192

 213לכיש נסיעות ותיירות בע"מ

גינות דותן  23מליבו סנטר

מודיעין

08-9750990

151-508964781

 214איסת''א ישראל בע''מ

מרכז רננים 4

מכבים

08-9262985

03-6073936

 215אופיר טורס בע''מ

רח' הרצל 75

נהריה

04-9927696

04-9924874

 216ב.ד גרייבר בע''מ נסיעות ותיירות

ויצמן 61

נהריה

04-9922888

04-9928033

 217דיזנהויז יוניתורס נהריה ) (1982בע''מ

הרצל 62

נהריה

04-9923186

04-9511048

 218ליר טורס בע"מ

שדרות הגעתון  19כיכר העירייה

נהריה

04-9825636

04-9510333

 219שחקים בהירים בע"מ

הרצל  65ככר הדקל

נהריה

04-9929211

04-9517761

 220אופיר טורס בע''מ

רח' ספיר  1פארק המדע

נס ציונה

08-9300301

08-9389926

 221ורד השרון נסיעות ותיירות בע''מ

רח' בן גוריון 4

נס ציונה

08-9384837

08-9404142

 222מונה טורס בע''מ

רח' האירוסים  ,53מגדל הקניוטר

נס ציונה

08-9400777

08-9301246

 223עין גד תור בע"מ

רח' בן גוריון 4

נס ציונה

08-9303434

08-9300808
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שם סוכן

 224אלון )טיולי גולדן סטאר נצרת( בע"מ

עיר

כתובת

טלפון

פקס

מרכז אל ריאד

נצרת

04-6564422

04-6564145

 225אן.בי טורס בע"מ

כיכר המעין רח' נמסאוי

נצרת

04-6554787

04-6554669

 226בייבל לנד פילגרימג'ס בע"מ

רח' קזנובה 303

נצרת

04-6554129

04-6461330

 227מריז' וויל טורס ) (1989בע"מ

רח' פאולוס השישי מלון הגליל

נצרת

04-6565841

04-6569012

 228נאזרין טורס בע"מ

רח' פאולוס ה6 -

נצרת

04-6560077

04-6565198

 229סייף ואי טרוול בע''מ

כביש עוקף  13ת.ד 1598

נצרת

04-6455669

04-6455685

 230רשיד נסיעות ותיירות בע"מ

בנין אלריאד

נצרת

04-6017788

04-6453364

 231איסת''א ישראל בע''מ

מרכז עופר 5

נצרת עלית

04-6550120

03-6073926

 232זהר טורס בע"מ

קניון לב העיר

נצרת עלית

04-6578778

04-6578781

 233נאזרין טורס בע''מ

מרכז דקל  62רסקו

נצרת עלית

04-6560077

04-6454879

 234כנס אינטרנשיונל אירגון קונגרסים ב

קרית שדה התעופה ת.ד 56

נתב"ג

03-9727500

03-9727555

 235כנס טללים תיירות איכות בע'מ

קרית שדה התעופה

נתב"ג

03-9727404

03-9727460

 236אופיר טורס בע''מ

רח' סמילנסקי 15

נתניה

09-8615027

09-8615032

 237אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' שמואל הנציב 6

נתניה

09-8621343

09-8629881

 238אטלס  -יהודה אייפרמן בע''מ

רח' הרצל 29

נתניה

09-8824831

09-8625147

 239איסת''א ישראל בע''מ

רח' יד חרוצים אזור התעשיה פולג

נתניה

09-8856329

03-6073937

 240איסת''א ישראל בע''מ

רח' הרצל 2

נתניה

09-8302000

03-6073940

 241אמריקן אקספרס טרוול

רח' המלאכה  32א.ת ספיר

נתניה

09-8927491

09-8857862

 242דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

רח' דיזינגוף 33

נתניה

09-8822724

09-8821072

 243דיזנהויז-יוניתורס פולג נסיעות ותיירות )2000בע''מ

שד' גיבורי ישראל  7א.ת פולג

נתניה

09-8354141

09-8354245

 244טופז טורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ

רח' סמילנסקי 9

נתניה

09-8334156

09-8614810

 245טיולי שומרון בע"מ

רח' שמואל הנציב 8

נתניה

09-8614477

09-8613131

 246כספי תעופה בע"מ

רח' דיזינגוף 27

נתניה

09-8841830

09-8332735

 247צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

פאואר סנטר  -גיבורי ישראל 5

נתניה

09-8858999

09-8858444

 248קוקי משרד נסיעות ותיירות בע"מ

רח' הרצל 3

נתניה

09-8340374

09-8612692

 249קפלן טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' סמילנסקי 10

נתניה

09-8621957

09-8618748

 250שקד טורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ

ככר העצמאות 10

נתניה

09-8607000

09-8620719

 251כנענטורס תיירות ונסיעות בע"מ

רח' הנוף 33

סביון

03-5344022

03-5349591

 252קוראל נסיעות ותיירות בע"מ

סימטת האיריס 5

סביון

03-7360429

03-5346646

 253סחנין טורס בע"מ

רח' ראשי ת.ד 111

סחנין

04-6747474

151-508964219

 254שפי טורס משרד נסיעות ותיירות

דרך הארבעה 37

עכו

04-9912730

04-9916896

 255אופיר טורס בע''מ

רח' שפרינצק  ,7קומה ג'

עפולה

04-6426363

04-6420744
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 256איסת''א ישראל בע''מ

כתובת
הרב לוין 9

עיר

טלפון

פקס

עפולה

04-6404111

03-7777661

 257אלון אמקס בע''מ

רח' הרב לוין 9

עפולה

03-7777946

04-6595901

 258אקדמי טרוול עפולה ) (1979בע"מ

רח' הכנסת 10

עפולה

04-6522566

04-6527440

 259דיזנהויז יוניתורס תיירות )  (1975בע''מ

שד' ארלוזורוב 35

עפולה

03-5651377

04-6523940

 260טיולי תבור בע"מ

רח' הרב לוין 17

עפולה

04-6593903

04-6597505

 261ב.ס טורס בע"מ

עראבה

עראבה

04-6748120

04-6740063

 262אגד תיור ונופש בע''מ

רח' ברקת 4

פתח תקוה

03-9204704

03-9203905

 263אופיר טורס בע''מ

בנין אינטל פארק אזורים

פתח תקוה

03-9207090

03-9207023

 264איילה  -עופרים

רח' חובבי ציון 15

פתח תקוה

03-9121300

03-9342633

 265איסת''א ישראל בע''מ

מונטיפיורי 13

פתח תקוה

03-9113100

03-6073908

 266אמריקן אקספרס טרוול

דרך אם המושבות 94

פתח תקוה

03-9188899

03-6073971

 267בלה ויטה טורס

רח' חיים עוזר 17

פתח תקוה

03-9308961

03-9048113

 268ג'נסיס טורס בע''מ

רח' עמל  58קרית אריה

פתח תקוה

03-9185100

03-9185127

 269דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח ההסתדרות 21

פתח תקוה

03-9303111

03-9344124

 270הלפיד משרד נסיעות ותיירות בע"מ

רח' חיים עוזר 15

פתח תקוה

03-9340188

03-9301357

 271כספי תעופה בע''מ

רח' חפץ חיים 2

פתח תקוה

03-7962010

03-5164240

 272לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות )סניף קראוס(

רח' וולפסון 7

פתח תקוה

03-9048770

151-508964779

 273מרים טורס נסיעות ותיירות בע''מ

רח' חפץ חיים  2א'

פתח תקוה

03-9349901

03-9318939

 274עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע''מ

עין גנים 96

פתח תקוה

03-9339339

03-9096644

 275פרוגרס תורס נסיעות ותיירות ) (1984בע"מ

רח' איכילוב 7

פתח תקוה

03-9058800

03-9058811

 276צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

איכילוב 11

פתח תקוה

03-9052020

03-9042088

 277צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

קיבוץ עין החורש

קיבוץ עין החורש

04-6217777

04-6127754

 278איסת''א ישראל בע''מ

הכלנית  7מרכז קיראון

קרית אונו

03-7777760

03-6073953

 279נופר נופש וטיולים בע"מ

ת.ד  722קראון

קרית אונו

03-5346484

03-5351739

 280ראשונטורס ) (2000בע"מ

רח' מרזוק עזר 1

קרית אונו

03-5354454

03-6355977

 281איסת''א ישראל בע''מ

שד' העצמאות 70

קרית אתא

04-8441222

03-6073924

 282בן טורס ק.אתא בע''מ

רח' מורדי הגטאות 8

קרית אתא

04-8457745

04-8454878

 283אופיר טורס בע''מ

הפלמ"ח 44

קרית ביאליק

04-8744664

04-8744842

 284הורייזן טורס בע"מ

דרך עכו  ,192קניון הקריון

קרית ביאליק

04-8771134

04-8751803

 285חובקי עולם בע"מ

שד' ירושלים 12

קרית ביאליק

04-8717999

04-8717994

 286אופיר טורס בע''מ

איזור התעשיה

קרית גת

08-6666483

08-6666005

 287איסת''א ישראל בע''מ

יישפרו סנטר ' מלכי ישראל 178

קרית גת

08-6815522

03-6073945
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חברי ההתאחדות
מס'

כתובת

שם סוכן

עיר

טלפון

פקס

08-6813082

151-508964770

 288לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

מרכז מסחרי 6-8

קרית גת

04-8559997
04-9831662

 289צברה טורס סוכנות לנסיעות וטיולים בע"מ

רח' אח"י אילת 30

קרית חיים

04-8424333

 290דינה טורס משרד נסיעות ותיירות בע"מ

כיכר בן גוריון

קרית טבעון

04-9832017

 291טבעון טורס

רח' הרקפות 1

קרית טבעון

04-9831415

04-9835657

 292פאלקס טורס )חיפה( בע"מ

שד' ירושלים 29

קרית ים

04-8754134

04-8760710

 293איסת''א ישראל בע''מ

שד' משה גושן 2

קרית מוצקין

04-8782000

03-6073918

 294אל טורס )קרית מוצקין(  1983בע"מ

שד' בן גוריון 84

קרית מוצקין

04-8670670

04-8761921

 295אשת ארגון שרותי תיירות בע''מ

רח' דבורה ) 16פינת שד' גושן(

קרית מוצקין

04-8811333

04-8402040

 296פאן טורס )המפרץ( 1998בע''מ

דרך עכו 19

קרית מוצקין

04-8708444

04-8732999

 297שלו גלובוס טורס בע''מ

משה גושן 76

קרית מוצקין

04-8731912

04-8548845

 298לכיש טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' צהל  ,1/10א.ת

קרית מלאכי

08-8587555

151-508964780

 299אופיר טורס בע''מ

קניונית רח' ארלוזרוב 6

קרית שמונה

04-6940245

04-6944004

 300איסת''א ישראל בע''מ

רח טשרניחובסקי  2קניון  8באמצע

קרית שמונה

04-6903249

03-6073925

 301איסת''א ישראל בע''מ

רחוב בזק  1מרכז לב אפק

ראש העין

03-9017999

03-6073916

 302סיגנל טורס בע''מ

רח' המלאכה  ,22פארק אפק

ראש העין

03-9382255

03-9383337

 303קולומבוס נסיעות ותיירות בע''מ

קניון הסלע שד' הציונות 18

ראש העין

03 -9380367

03-7606780

 304טיולי אלון בע"מ

אחוה 23

ראש פינה

04-6722982

04-6931036

 305אופיר טורס בע''מ

רח' סחרוב  21קניון הזהב

ראשון לציון

03-5269444

03-9627849

 306איילה נסיעות ותיירות בע"מ

רח' ז'בוטינסקי 53

ראשון לציון

03-9484700

03-9665982

 307איילה נסיעות ותיירות בע''מ

רחוב לישנסקי 27

ראשון לציון

03-9436000

03-9412412

 308איסת''א ישראל בע''מ

רח' סחרוב  21קניון הזהב

ראשון לציון

03-9422422

03-6073914

 309איסת''א ישראל בע''מ

רח' ז'בוטינסקי 51

ראשון לציון

03-9572222

03-6073913

 310איסת''א ישראל בע''מ

שד' יצחק רבין  ,7מכללת ראשון

ראשון לציון

03-9516025

03-6073915

 311אמריקן אקספרס טרוול

רח' ז'בוטינסקי 16

ראשון לציון

03-9662050

03-9650766

 312ב.ד גרייבר נסיעות ותיירות בע"מ

סחרוב  26בית  UMIק'  7מ' 705

ראשון לציון

03-9416611

03-9416418

 313ברסה טורס

רח' הרצל 84

ראשון לציון

03-9641662

03-9641745

 314ישראקלאב תיירות והפקות בע''מ

רח' משה לוי 14

ראשון לציון

03-9435000

03-9529091

 315ליר טורס בע''מ

רח' הרצל 46

ראשון לציון

03-6334444

03-9669995

 316ניר נסיעות ותיירות בע"מ

הנחשול 30

ראשון לציון

03-9422900

03-9414250

 317פיקדילי נסיעות ותיירות בע"מ

רח' סחרוב 19

ראשון לציון

03-9619222

03-9518587

 318צבר תיירות נופש וארועים בע''מ

רח' הרצל 13

ראשון לציון

03-9540540

03-5423505

 319ראשונטורס ) (2000בע''מ

רח' תרמ"ב 34

ראשון לציון

03-9599000

03-9666866
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 320שפר את אלי לוי בע''מ

עיר

כתובת

טלפון

פקס

משה לוי 7

ראשון לציון

03-9623222

03-9620685

 321איסת''א ישראל בע''מ

רח' יעקב 5

רחובות

08-9310100

03-6073934

 322גלוב רחובות )א.ב( בע"מ

רח' יעקב 2

רחובות

08-9451155

08-9452180

 323דיזנהויז  -יוניתורס תור מדע ) (1985בע''מ

רחוב אופנהיימר  - 7פארק רבין

רחובות

08-9310310

08-9468474

 324דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רחוב המדע  12פארק ת.מ.ר

רחובות

08-9478666

08-9473939

 325הדני רחובות משרד נסיעות ותיירות ) (1977בע"

רח' הרצל 182

רחובות

08-9481111

08-9361820

 326ליר טורס בע''מ

רח' בית הפועלים 9

רחובות

08-9461797

08-9462663

 327לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

רח' הנשיא הראשון 34

רחובות

08-9467460

151-508964773

 328סיגנל טורס רחובות ) (2001בע''מ

רח' המדע  ,1קרית המדע  ,קומה

רחובות

08-9361303

08-9362032

 329צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

רח' הרצל 162

רחובות

08-9455671

08-9455701

 330אופקים נסיעות ותיירות בע"מ

רח' הרצל 90

רמלה

08-9235959

08-9250917

 331איסת''א ישראל בע''מ

קרית הממשלה ,רח' הרצל 91

רמלה

08-9245595

03-6073935

 332א.ר דינאמיק נסיעות ותיירות ) (1994בע"מ

רח' ז'בוטינסקי 33

רמת גן

03-6135305

03-6135340

 333א.ש עמית נסיעות ותיירות בע''מ

רח' זבוטינסקי  1א'

רמת גן

03-6131052

03-6131038

 334או.קיי .טורס בע"מ

סמטת המעלות 4

רמת גן

03-5273444

03-5243207

 335אופיר טורס בע''מ

הרואה  2קניון שופינג

רמת גן

03-5269440

03-6709219

 336איסת''א ישראל בע''מ

ביאליק  ,76קומה  ,1מרכז אלרם

רמת גן

03-6750000

03-6073911

 337אישרא ללויד משרד נסיעות בע"מ

רח' אהליאב 3

רמת גן

03-6134210

03-6134542

 338אקסלנט נסיעות בע"מ

רח' זבוטינסקי 1

רמת גן

03-7527275

03-7527285

 339גנים טורס בע"מ

רח' ביאליק 32

רמת גן

03-6753111

03-6704110

 340דולפין סוכניות אוניות בע"מ

רח' לנדרס 6

רמת גן

03-6778550

03-6778550

 341דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1976בע''מ

רח' ביאליק  ,26ת.ד10785 .

רמת גן

03-6738132

03-6730832

 342כיכר היהלום נסיעות ותיירות  1987בע"מ

רח' ז'בוטינסקי 1

רמת גן

03-5750033

03-5751072

 343סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רחוב מנחם בגין 12

רמת גן

03-7516698

03-7523653

 344עלית נסיעות ותיירות בע"מ

רח' תובל 52

רמת גן

03-5757777

03-5757666

 345רוזנמן נסיעות בע"מ

שד' ירושלים 42

רמת גן

03-5745022

03-6771853

 346שלי טורס בע"מ

רח' ז'בוטינסקי 1

רמת גן

03-7541717

03-5753176

 347אופיר טורס בע''מ

רח' ביאליק 64

רמת השרון

03-5485160

03-5485199

 348איסת''א ליינס בע''מ

רח' סוקולוב 91

רמת השרון

03-7601601

03-6073909

 349בריאות ונופש טורס בע"מ

רח' הגפן  53א'

רמת השרון

03-5400135

03-5401069

 350דיזנהויז רמת השרון ) (1982בע''מ

רח' סוקולוב 46

רמת השרון

03-5488111

03-5400077

 351סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' סוקולוב 33

רמת השרון

03-6339900

03-5492877
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שם סוכן

 352רויאל אינטרנשיונל מ.ב.פ .בע"מ

עיר

כתובת

טלפון

פקס

ת.ד 1456

רמת השרון

09-9505951

09-9576038

 353תור קל נסיעות ותיירות בע"מ

רח' אוסישקין 57

רמת השרון

03-5492888

03-5400559

 354טיולי אלון )רמת ישי  (1989בע"מ

מרכז מסחרי

רמת ישי

04-9837545

04-9837619

 355אופיר טורס בע''מ

רח' ברנר 6

רעננה

09-7464010

09-7463115

 356איסת''א ישראל בע''מ

רח' אחוזה 130

רעננה

09-7618888

03-6073942

 357דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' הפנינה 8

רעננה

09-7765628

09-7763609

 358דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' אחוזה 124

רעננה

09-7400077

09-7469888

 359ליר טורס בע''מ

בן גוריון 4

רעננה

09--7710555

09-7727337

 360מונה טורס סופרג'ט בע''מ

אוסטרובסקי 36

רעננה

09-7746688

09-7742898

 361סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' אחוזה 109

רעננה

09-7410955

09-7410626

 362סנטורס סוכנות נסיעות ותיירות

רח' ז'בוטינסקי  5מרכז גירון

רעננה

09-7713193

09-7713159

 363שניר נסיעות ותיירות

היצירה 4

רעננה

09-7408280

09-7408257

 364פספורט תיירות ונופש

רח' ההסתדרות 5

שדרות

08-6610060

08-6611270

 365שדרוטורס נסיעות ותיירות בע''מ

שד בן יהודה 115

שדרות

08-6610266

08-6610271

 366א.בקר שרות נסיעות ותיירות

רח' נחלת בנימין 34

תל אביב

03-5177456

03-5177236

 367א.מ.א אינטרטור בע''מ

בן יהודה 1

תל אביב

03-5104522

03-5106718

 368א.ת אפרת נסיעות בע''מ

טברסקי 9

תל אביב

03-5688788

03-5629984

 369אביבים -אמקס נסיעות ותיירות בע''מ

רח' ברזיל 15

תל אביב

03-7451111

03-6422874

 370אביבים -אמקס נסיעות ותיירות בע''מ

רח' הברזל 31

תל אביב

03-7663366

03-7663488

 371אול מרידיאן טורס בע"מ

רח' בן יהודה 1

תל אביב

03-5179393

03-5161049

 372אוניון ללויד נסיעות ותיירות בע"מ

רח' החשמונאים 88

תל אביב

03-5613278

03-5613282

 373אופיר טורס בע''מ

בניין האקדמיה למוסיקה אונ' ת"א

תל אביב

03-6429001

03-6429091

 374אופיר טורס בע''מ  -פלתורס

רח' בן יהודה 32

תל אביב

03-5269777

03-5269619

 375אופיר טורס שרות נסיעות ותיירות בע"מ

רח' בן יהודה 32

תל אביב

03-5269600

03-5269655

 376אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

דרך מנחם בגין 82

תל אביב

03-7610610

151-508960300

 377אורינט ללויד תל אביב ) ( 1990בע"מ

רח' דיסנצ'יק 7

תל אביב

03-6486666

03-6486486

 378אורניתור נסיעות ותיירות בע"מ

רח' בן יהודה 206

תל אביב

03-5445447

03-5444549

 379אידיאל טורס ) (1982ישראל בע"מ

רח' בוגרשוב 9

תל אביב

02-5000222

02-5384641

 380איילה עתירים נסיעות ותיירות בע''מ

רח' שלום עליכם 18

תל אביב

03-5262000

03-5251200

 381איירתור )ישראל( בע"מ

רח' בן יהודה 32

תל אביב

03-5269999

03-5253387

 382איסת''א ישראל בע''מ

רח' בן יהודה 109

תל אביב

03-5210555

03-6073904

 383איסת''א ישראל בע''מ

בית איסת''א רח' מנורת המאור 8

תל אביב

03-7777222

03-7777278
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 384איסת''א ישראל בע''מ

כתובת

עיר

טלפון

פקס

בניין דה  -בוטון,אונ' ת"א

תל אביב

03-6430000

03-6073906

 385איסת''א ישראל בע''מ

דיזנגוף  - 50דיזנגוף סנטר

תל אביב

03-6216100

03-6073905

 386אל-מל הגשר לעולם ק.פ.ק בע"מ

רח' בן יהודה 27

תל אביב

03-5170502

03-5175926

 387אמבסדור טורס )תל השומר(  1993בע"מ

ויצמן  14א

תל אביב

170-0706868

03-6097744

 388אמריקן אקספרס טרוול

רח' בן יהודה 32

תל אביב

03-5268888

03-5268889

 389אמריקן אקספרס טרוול

רח' מנורת המאור  8נחלת יצחק

תל אביב

03-7775000

03-7775001

 390אסיה טרוול  -ד.נ.ש.מ תיירות בע''מ

בן יהודה 10

תל אביב

03-5256677

03-5256678

 391אקדמי טרוול בע"מ

דרך מנחם בגין 23

תל אביב

03-7130130

03-5662440

 392אקסודוס טורס בע"מ

שד' רוטשילד 45

תל אביב

03-5605662

03-5605679

 393אר.סי.איי ישראל

רח' הברזל  2רמת החייל

תל אביב

03-7650711

03-6488950

 394ארטרא בע"מ

רח' נירים 1

תל אביב

03-6384444

03-6384455

 395ארקיע אינטרנשיונל ) (1981בע"מ

שדה דב

תל אביב

03-6903407

03-6993674

 396ארקיע תיירות בע''מ

ראול וולנברג  14א רמת החייל

תל אביב

03-6488843

03-6496561

 397אשת אירגון שירותי תיירות בע''מ

רח' נחלת יצחק 12

תל אביב

03-6949770

03-6917666

 398בון וויאג בע"מ

רח' בוגרשוב  5א'

תל אביב

03-5299440

03-5299486

 399בי.טי.סי מרכז נסיעות עסקי בע''מ

רח' קויפמן  6בית גיבור

תל אביב

03-7960333

03-7960300

 400בל פנורמה נסיעות ותיירות בע"מ

דרך בן צבי 84

תל אביב

03-6824246

03-6824301

 401בלמאר טורס שרותי תיירות ונסיעות בע"מ

רח' בן יהודה 32

תל אביב

03-6291888

03-6291848

 402בלקנים נסיעות ותיירות בע"מ

שד' ירושלים 44

תל אביב

03-6812363

03-6813679

 403בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

שד' רוטשילד 11

תל אביב

03-5171911

03-5480171

 404בנצי ברזיל נסיעות ותיירות בע"מ

רח' בוגרשוב 4

תל אביב

03-5173338

03-5173173

 405ברון טורס בע"מ

שד' ירושלים 42

תל אביב

03-6814999

03-6833384

 406גורדון טורס בע"מ

רח' ראול וולנברג  24מגדלי זיו

תל אביב

03-7659000

03-6472750

 407גלאקסי נסיעות בע"מ

רח' איינשטיין 40

תל אביב

04-8361111

04-8361222

 408ג'נטרג נסיעות ותיירות בע"מ

רח' אחד העם 19

תל אביב

03-5173234

03-5179229

 409גנים טורס תל-אביב ) (1980בע"מ

רח' בן יהודה 141

תל אביב

03-6753129

03-5241103

 410דגן רמת-אביב טורס בע"מ

ז'בוטינסקי 7

תל אביב

03-5463686

03-5444301

 411דיזנהויז  -יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' המלאכה 3

תל אביב

03-5651201

03-7604728

 412דיזנהויז  -יוניתורס עתידים נסיעות ותיירות ) (2000ב

ראול ולנברג 24

תל אביב

03-6497999

03-6497994

 413דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות ) (1979בע''מ

רח' בן יהודה 21

תל אביב

03-5112000

03-5176036

 414דיזנהויז יוניתורס תיירות ) (1975בע''מ

רח' המלאכה 3

תל אביב

03-5651111

03-6204331

 415דיזנהויז סיטונאי תיירות בע"מ

רח' המלאכה  - 3בית ויקטוריה

תל אביב

03-5651100

03-6242594

Page 14 of 16

01/07/2008

חברי ההתאחדות
מס'

כתובת

שם סוכן

עיר

 416דינמו מונה טורס

רח' בן יהודה 1

 417דרור נסיעות ותיירות בע"מ

שד' שאול המלך 37

תל אביב

 418דרך החופש בע"מ

רח' בן יהודה  84בפסג'

תל אביב

 419הדסים נסיעות בע"מ

רח' שלום עליכם 5

תל אביב

טלפון

פקס

תל אביב

03-5141888

03-5141880

03-6910718

03-6950750

03-5206000

03-5275227

03-5104422

03-5172061

 420הדקה התשעים בע"מ

רח' המסגר 9

תל אביב

03-6366888

03-6889290

 421החברה להגנת הטבע -

רח' הנגב 2

תל אביב

03-6388616

03-6870513

 422הריטג' טורס-אחים אברהמוף בע''מ

רח' הירקון 94

תל אביב

03-5247187

03-5247185

 423השטיח המעופף

רח' נחמה 10

תל אביב

03-5151735

03-6816621

 424וימן טורס

רח' הר סיני 5

תל אביב

03-5602889

03-5480140

 425ח.מ תשורות חן ) (1987בע"מ

הירקון 87

תל אביב

03-5234754

03-5220476

 426חברת טיל נסיעות ותיירות בע"מ

רח' נחלת בנימין 52

תל אביב

03-5170181

03-5160764

 427טי.אי.טי-טאוסיג אויאשין אנד טוריסם בע"מ

בן יהודה 59

תל אביב

03-5274718

03-5480209

 428טיולי גשר-הגשר לעולם ק.פ.ק.בע"מ

רח' בן יהודה 32

תל אביב

03-5256811

03-6201443

 429טיולי שיא תיירות ) (1988בע"מ

רח' אביגור 4

תל אביב

03-6999020

03-6990863

 430טיילת טורס

בית שמאי 10

תל אביב

03-6243444

03-6243434

 431טראבקס בע"מ

רח' בן יהודה 82

תל אביב

03-5212000

03-5234877

 432טרגט כנסים בע''מ

בית יהלום רח' אחוזת בית 3

תל אביב

03-5175150

03-5175155

 433טרוולוקס בע"מ

רח' אלנבי 87

תל אביב

03-5260507

03-5259653

 434טרוולטיים בע"מ

רח' בן יהודה 25

תל אביב

03-5164033

03-5101443

 435טרוולנט טורס  2004בע''מ

רח' הירקון 76

תל אביב

03-5106510

03--5104510

 436טרנס אייר טרוול בע''מ

בן יהודה1

תל אביב

03-5167441

03-5167446

 437י .הלל ושות' בע"מ

רח' בן יהודה 62

תל אביב

03-6216300

03-5254799

 438י .כספי בע"מ

בן יהודה 1

תל אביב

03-5116100

03-5105577

 439יוניטל תיירות ותעופה בע"מ

בן יהודה  ,25בית מגדלות

תל אביב

03-7954020

03-5109592

 440ירקון טורס בע"מ

רח' בוגרשוב 4

תל אביב

03-5179604

03-5104675

 441ישראם ישראל

רח' עלית הנוער 40

תל אביב

03-6947777

03-6966677

 442כנענטורס תיירות ונסיעות בע"מ

רח' בן יהודה 18

תל אביב

03-5250708

03-5280454

 443כנפי משק תור בע''מ

מיטב 11

תל אביב

03-5656028

03-5656020

 444כספי תעופה בע''מ

רח' בן יהודה 1

תל אביב

03-7962000

03-5108365

 445כרמן איסטרן ) (1960בע"מ

רח' בן יהודה 100

תל אביב

03-5244111

03-5222855

 446לא קלאב מדיטראנה )ישראל( בע"מ

רח' הברזל  26רמת החייל קומה 2

תל אביב

03-7961816

03-7961800

 447ליר טורס בע''מ

רח' מנורת המאור  3קומה ב

תל אביב

03-6912666

03-6914664
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 448ליש נסיעות ותיירות בע"מ

כתובת
רח' סעדיה גאון 24

עיר

טלפון

פקס

תל אביב

03-7610200

03-5610331

 449לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות ) (1979בע"מ

בן יהודה  ,32בית אל-על

תל אביב

03-5285932

151-508964776

 450לכיש טורס נסיעות ) (1979סניף עתידים ) (98בע"

רח' הברזל  32כניסה ב' קומה 1

תל אביב

03-6470101

03-6470099

 451לרון טורס בע"מ

רח' מנורת המאור 8

תל אביב

03-7777970

03-7777971

 452מגה שירותי תיירות בע"מ

ראול ואלנברג ,6

תל אביב

03-7684800

03-7684800

 453מונה טורס בע"מ

רח' בן יהודה  1קומה 12

תל אביב

03-5141800

03-5141875

 454נוסעים )ד.צ (.בע"מ

רח' בן יהודה  71א '

תל אביב

03-5233853

03-5226224

 455נוף וים שירותי תיירות ונופש בע"מ

רח' פינסקר 10

תל אביב

03-6201919

03-6202424

 456נופים ואתרים בע"מ

יגאל אלון  - 65מגדלי טויוטה

תל אביב

03-6251211

153-39662444

 457נתור בע"מ

רח' בן יהודה  23בית מגדלות

תל אביב

03-7955858

03-7604094

 458נתיב טיולים נסיעות ותיירות בע"מ

רח' בן יהודה 51

תל אביב

03-5277755

03-5277626

 459נתיבי י.כפיר בע"מ

רח' זלטופולסקי 13

תל אביב

03-5222211

03-5223120

 460סאן ווי טורס )ישראל( בע"מ

רח' אפטר 8

תל אביב

03-6992251

03-6992295

 461סביב כל העולם נסיעות ותיירות בע"מ

רח' בן יהודה 14

תל אביב

03-5163163

03-5257098

 462סטאר טורס

רח' אופנהיימר 13

תל אביב

03-7253000

03-6425803

 463סי.טי.או .בע"מ

רח' בן יהודה 103

תל אביב

03-5299979

03-5235255

 464סיגנל טורס )שגיא( רמת החייל עתידים

רח' הברזל  1רמת החיל

תל אביב

03-6483626

03-6483646

 465סיתור תעבורה בינלאומית בע"מ

רח' ברנר 2

תל אביב

03-5285959

03-5480618

 466סנס  -מולטיטורס בע"מ

רח' פרישמן 73

תל אביב

03-5290330

03-5290339

 467ספרה יוזמות בתיירות בע''מ

רח' יגאל אלון 159

תל אביב

03-7188888

03-7188889

 468סקאי הכיכר טורס בע"מ

רח' הברזל  3רמת החייל

תל אביב

03-6443636

03-6443303

 469סקנורמה נסיעות ותיירות בע"מ

רח' יגאל אלון 159

תל אביב

03-7188000

03-6096799

 470עדי טורס בע"מ

רח' אלנבי 111

תל אביב

03-5661527

03-5600406

 471עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

רח' שלום עליכם 12

תל אביב

03-5164058

03-5174317

 472עזורי אמקס

רח' ה' באייר 70

תל אביב

03-6929100

03-6929128

 473עידו נסיעות ותיירות בע''מ

רח' יגאל אלון  55בנין אשדר

תל אביב

03-5381111

03-5381122

 474ענת טורס נסיעות ותיירות בע"מ

רח' מאפו 20

תל אביב

03-5228183

03-5243120

 475עתיד טורס בע"מ

רח' קאופמן 2

תל אביב

03-5169666

03-5169888

 476פאטרא סוכנות נסיעות בע"מ

רח' נחלת בנימין 63

תל אביב

03-5604411

03-5603910

 477פגסוס תיירות ונסיעות בע''מ

רח' הרכב 4

תל אביב

03-6374023

03-6885161

 478פולריס בע"מ

רח' מנורת המאור  8נחלת יצחק

תל אביב

050-5333483

03-6965596

 479פורום נסיעות ואירועים בע"מ

רח' קאופמן  2קומה 14

תל אביב

03-5102150

03-5102151
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חברי ההתאחדות
מס'

שם סוכן

 480פי.טי.סי .בע"מ

כתובת
דרך מנחם בגין 82

עיר

טלפון

פקס

תל אביב

03-5260000

03-7600764

 481פלמינגו נסיעות ותיירות בע"מ

טבריה 8

תל אביב

03-6298882

03-6200154

 482צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ

רח' המלאכה  3בית ויקטוריה

תל אביב

03-6274060

03-6241882

 483צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

אלנבי 99

תל אביב

03-5661161

03-5663843

 484צבר תיירות נופש ואירועים בע''מ

הירקון  ,99מלון דן

תל אביב

03-7622400

03-7622404

 485קוסמוס טורס בע"מ

רח' לבונטין 8

תל אביב

03-5667575

03-5602874

 486קינג טורס בע"מ

שד' רוטשטילד 57

תל אביב

03-5250775

151-508964207

 487קרדינל ע''י פאלמר טורס בע''מ

רח' בן יהודה 26

תל אביב

03-6207272

03-6295823

 488קשרי תעופה בע"מ

נירים  ,2יד אליהו

תל אביב

03-5209040

03-6388818

 489ראפ טורס בע"מ

רח' בן יהודה 54

תל אביב

03-6201416

03-6204123

 490רוזנטורס בע"מ

רח' שאול המלך 39

תל אביב

03-6916191

03-6917995

 491רימון טיולים בע"מ

דרך מנחם בגין 82

תל אביב

03-5260000

03-7600764

 492רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע''מ

דרך מנחם בגין 82

תל אביב

03-7610710

03-7610790

 493תור לינק בע"מ

מנחם בגין  82קומה  5בית רימון

תל אביב

03-5260011

03-7605607

