
1' דף מס

04-9589922050-5404668אמני אילן2013504-9588866שזורמושב שזורמ"אמני  בע.א14850

02-6727316050/5239880אלון ברזני9130002-6737780ירושלים30009ד .  ת19יד חרוצים ' רחמ     "ברזני הסעים בע. א24654
04-8424773052-2379544ינקי2611004-8424771מפרץ חיפה10210ד . ת16דרך חיפה מ"קרן פסגות בע. א34737
in   04-8493402שמוליק נחמני2624804-8721092קריית חיים 8האצטדיון ' רחאגם נטו טיולי הקריות44794 fo@tourbus .c o.i l

03-5330581050-7343747שמעון אור03-7350130אור יהודה17ההגנה  ' רחמ"אגד תעבורה בע5
02-65352140508-255552דני גונן9108202-6535210ירושלים8209. ד. ת3עם ועולמו מ"ם אקספרס בע.ד.א64776
09-8624888052-6102000אריק/זוהר4213809-8862000נתניה13500ת ישן   תד" אזה4האורג מ" בע91בלדר . ז.א7
02-587059054/2313010אלברט סויסה9777402-5870488ירושלים45013. ד. ת1המרפא מ   "הסעים בע. ס.א84749
04-6222905050-5331062אשר קלינמן 3880004-6227222עמק חפר12093ד . ת23גשר העץ  , תעשייה .אמ"נתניה בע. נ.א9

04-64206960524-476466עמרם סלע1930504-6526585בלפוריהבלפוריהמ"שם חברה להסעות והובלות בע-אי104714
09-7411991054/2336833יוסי גל4366309-7411166הוד השרון6רחוב הסדן מ" בע1999אל רץ הסעות 114742
08-8674950054-8075550חיים מור יוסף08-8570270אשדודרובע טו , 39תל חי ' שדמ"אלתי הסעים בע124215
09-7442078052-2557081יניב  ודייאנה09-7413729הוד השרוןא 2הסדן מ"אורציון הסעות ובלדרות בע13
02-6725392054-7931201מיקו אגאי9153102-6735494ירושלים19יד חרוצים מ"אלומה שירותי אוטובוסים בע144779
054-5686868- יניב04-99887750544-339114ערן 2101104-9905555כרמיאל6271. ד. ת11הנחושת ' רחמ"אמנון מסילות בע154309

04-6712753057-7794684/3אייל אליהו1420004-6712752טבריה24/10רחוב שמעון דהאן מ"טיולי כנרת בע.  מ.א16
08-9931523052-4261750מנחם8020008-9930759נתיבות4הרב קוק מ"אפללו בע174656

03-5337999050-5236848ערן כץ6021803-5333777אור יהודה7רחוב הפלדה מ"בון תור בע####4257
04-6228878050-7555761קייזמן ארקדי8330004-6228877עמק חפר. ת.א12090. ד.תמ"בוריס טורס בע####4784
09-8789521507114711מוהניס3882809-8743605זמר3335. ד. תמ"בלינק טורס בע####
04-64422500505-357064grאורי בסון1050004-6444424מגדל העמק' א9נחל צבי מ"בסון הסעות בע####4636 af i. t al- m or @hot m ail. co. il

09-7650729052-3286821דגנית/מאיר4424609-7672260כפר סבא 5דוכיפת מ"בר טל הסעות בע####
02-6569884054-2377655ל גיורא"מנכ914501-700-500-007ירושלים45245ד .תמ"גיגי תורס בע####
072-2220871050-79577554יוסי בן עמי73134072-2220870כפר אורנים1היער מ"גל אור הסעות וטיולים בע####
09-74217770577-331111דברת חיים4330009-7422422רעננה2252ד .ת, 3רחוב הסדנא מ"דברת רעננה בע####4365
02-9921496050-5510939דדון שמעון9981002-9918675שדות מיכה55מושב שדות מיכה מ"דדון חיים ובניו הסעות בע####4612
02-9309636054-2424524אלי בן שימול9043302-9937122גוש עציון219. ד.אלון שבות תמ"החברה לפיתוח גוש עציון בע####
08-6238685054-3000665אשר ועקנין8424408-6270705באר שבע1066. ד. ת147דרך חברון מ"המוביל הדרומי צביקה בע####4327
08-9237028052-4434444יולזרי יהודה7243008-9229462רמלה116רחוב הרצל מ"ק יולזרי בע'המוביל ז####4320
050-5336675יוסף דעבול 09-8338800057-7580189אורי דעבול4247009-8337737נתניה3רחוב רזיאל מ"המטייל נתניה דעבול ובניו בע####4330

0522-515142יענקול 03-93023940522-515140רם וקסלר 4934203-9308661פתח תקוה  77אורלוב ' רחמ" בע1988המפתח תעבורה ####4201

04-6820363050-3690301שוקי סגל04-6920082צפת1רחוב החרמון מ"הסעות סגל בע####4237
08-8601116050-8331076בן דוד גרפי08-8582536נ  שקמים.ד85מושב ינון הסעות גרפי טל ומור####
04-6590301050-5259876אבנרעמרם 1840004-6527555עפולה39שרת ' רחמ"הסעות אבנר בע####4728
09-8320322052-6000066בני09-8336224ת נתניה"אזה45רחוב פנקס הסעות אביבי עובדיה####
4890003-9087088אלעד6הראש מ"הסעות אלעד לעד ב####
03-95260800506-320018יל'מישל אברג7570703-9522229צ"ראשלרמת אליהו,1אק 'יאנוש קורצ' רחמ"הסעות אלעד בע####4680
04-6528928050-7311273אלי פרץ1921504-6523419גדיש24מושב גדיש הסעות חנניה פרץ####
04-65666660523-680898ציון סרוסי1765204-6573222נצרת עילית מרכז רסקו4שומרון מ"הסעות חנן סרוסי בע####4675
04-9996401054-3333133ואייל/ עלי סאלח 2496704-9967316כפר ירכא65. ד.תמ"הסעות ירכא בע####
ud  052-6565656איציק 08-9431397052-6868686דייבי/מוני 8121308-9431461יבנה336. ד. ת5המיסב מ"הסעות מוני סיטון בע####4778 i@s has ha.c o.i l

08-9283562054-3330125אלי יפרח7192008-9213060יגל מושב34מושב יגל הצלחת הדרך הסעות####4805
03-94700750545-602800ניסים סרוסי7520903-9650469צ"ראשל378. ד. ת32הפרדס הראשון מ"הראשונים הסעות בע####4278
03-96248690508-210535בלה הררי7565003-9625290ראשון לציון27רחוב לישנסקי מ"הררי מאיר ובלה בע####4808
09-8826259050-8383180חיים4210809-8610049נתניה858. ד.תמ" בע3000. מ.ח.א. ר.ח####4765
04-6701956057-2397624עבד1691004-6701420כפר דבורייה 165. ד.תמ"חוסאם הסעות בע####4821
08-9282476054-5660601דואן אלי7039508-9281106קיבוץ  נצר סירנימ"ראם בע. טיולי א####
03-9315810050-8292747 קרנייונתןיוסי ו4927303-9340810פתח תקוה2ל "רחוב הנחמ"טיולי אתרים בע####4213
04-9885624057-7752011מנהל- מל 'ג2018904-9885662בענה214. ד.כפר בענה תמ"טיולי בני חמזה בע####4607
09-9543330052-5548484מיכל לאופר יצחקי4642309-9585951גני הרצליהקניון 48   5רבי עקיבא חנות מ"טיולי גבלים בע####

חברי ארגון חברות ההסעה

נוסף. טלמנהלמיקודעיר משרד נוסף. טל.פקסכתובת שם החברה'מס'מס

 ארגון חברות ההסעה בישראל
 בית איגוד לשכות המסחר,תל אביב 84החשמונאים ' ררח
 052-5172200:  נייד 03-5612540: פקס 03-5631108: טלפון

 

6 מתוך 1עמוד 

mailto:grafi.tal-mor@hotmail.co.il


04-8394194050-2121709אוסנת30703005604-8393301.ד.תדלית אל כרמלמ"טיולי סמי בע####
אלי 04-6396236057-7745051אלי וכרמלה יוסף3090004-6398817זכרון יעקב3. ד. ת60גאולים מ"טיולי הברון בע####4839
03-5790201057-7753911גמבורג יעקב5110803-5706070בני ברק68רחוב מבצע קדש מ"טיולי הנשיא בע####4216
04-9944137052-2979126אבו רומי נביל 2493004-9945526טמרה כפר199. ד.תמ"טיולי מירא בע####4333
04-8577847050-8640171אודי/עופר04-8577888טירת הכרמל2רחוב הפטיש טיולים זה אנחנו####4344
                           052-8313920דוד /    קובי  02-9956789054-4413041דוד- קובי 9003902-9995555ד.תבית שמש  70נהר הירדן  מ"ד הסעים בע.י####

09-8996222057-7589797ריעני יצחק09-8997711אבן יהודה417. ד. תמ"יהב הסעות וטיולים בע####
03-5788550050-6792992עמוס תמם2429503-6173310ד .תבני ברק69מבצע קדש יונייטד טורס####
04-99830190505-385330יוסי מזור2010104-9980154כרמיאל604. ד. ת30המתכת מ"בע (1997)מזור . י####4704
03-5596444050-5316348אייל ינאי5882703-5599740חולון25רבי עקיבא מ"אמינות בע. נ.י####
03-9024097057-7752644תמיר זכריה4080003-9382951ראש העין13המצפה מ"כוכב השרון בע####4362
054-3333566שלום4283009-8989890תנובות23. ד.רחוב חורב תלדני הסעות####
08-85201450505-248039אבי כהן7712408-8560343אשדוד2568. ד. ת1המלאכה מ"מסיעי כהן בע.  ש.י.ל####4756
02-67999660545-777888גיל  9342002-6799988ירושלים תלפיות16האומן מ"מגל  הסעות בע####4699
04-6767995050-6767538יחזקאל1410104-6767538תחתון. ג.נ.דמרכז אזורי כדורימ"מובלי הגליל התחתון בע####4661
08-9926229052-3950432רפי בן זקן8030008-9961990אופקים1רחוב נחושתן מ"מובילי צפון הנגב בע####4311
08-6316227523444944מישל08-6316222- מ "אילת בע. מטיילי א####
08-6437934057-728889 ודימיטרייעקב8450608-6422433באר שבע6רחוב טלמון יעקב מ"מטיילי אלה שירותי הסעות בע####4828 0 /1hl@hl-lours .c o.i l

08-8533308054-7680900יגאל מור יוסף7760908-8531008אשדוד בניין הפורום6774ד . ת3/4הבנאים מ"מטיילי אשדוד בע####4314
04-6585649050-5212075אליהו דוד1090004-6584021בית שאן108ד . תד4רחוב תוצרת הארץ מ"מטיילי בית שאן בע####
03-9366055050-2603030יוסי שמואל4070003-9366674ארגול15. ד.  מרכז מסחרי ת57הנחשונים מטיילי ברקנית####
04-6310568052-2661210איסם04-6312916אום אל פאחם32.  ד.תמ"מטיילי דאנייה בע####
09-8917777057-7512405הרצל דעבול6092009-8990974קדימה714. ד. ת36כצנלסון מ"בע(ד.ל.ה)מטיילי דעבול הרצל ####4331
08-8526965052-3105000ירון בר7760908-8562223אשדוד15004ד .ת, 24הבונים מ"מטיילי ירון בר בע####
איברהים050-521798508-6655877054-2277444נאסר 8410308-6655889באר שבע369ד .תמ"מטיילי להב בע####4298
04-6962111050-4461120אהרון1290004-6961106קצרין. ת.א11ורדית מ"מטיילי לב ישראל בע####
04-9860799054-2404500מוסטפא2020004-9866031שפרעם261. ד. ת33עומר סעסעני ' רחמ"מטיילי סעסעאני בע####4259
7030008-915522008-9155230054-4255864באר יעקב10385 1דרך חיים מ "בע.  ס.ט.מטיילי מ####4707
04-8408088050-3208232גיל2810104-8400000אתא. קמפרץ חיפה רחוב יוסף לוימ"מטיילי עירון בע####
04-6963279050-4707814ראובן יהודה1290004-6961120קצרין53. ד.קניון קצרין תמ"מטיילי קצרין והגולן בע####4735
08-8554280050-5279140אבוחצירה שי7745408-8556059אשדוד בית יוניטרייד1הרצל ' שדמ"מטיילי תור בע####4720
02-6528070052-3837011איציק צדוק9135002-6528252ירושלים 4/62מרכז ספיר מ"מיצויוסי בדרך שלך בע####
03-7520573050-8444001שי5255303-7514242רמת גן 109בוטינסקי 'זמ"מי שי שרותי הסעות בע####4203
04-9944451052-4705460אחמד אברהים2496304-9944452כפר כאבול344. ד.תמ"מנר הסעות וטיולים בע####4835
09-7669926050-5358415עמירם ליכטנשטין4442509-7664324סבא-כפר24ש "התעמ" בע1988סבא - כפר2000מסיעי ####4678
03-5560546050-4455555אודי שאשא5826803-5584044חולון25שדרות קוגל מ"מסיעי אריה שאשא בע####4324
08-6886887050-5231776אורי  נעים8206508-6810820קרית גת18רחוב חשוון מ"בע. ש.מסיעי בן א####
03-6197730050-5335948אלי פלאח5126403-6197717בני ברק5בוטינסקי 'ז' רחמ"מסיעי כל גיל בע####4232
08-9361406052-8995800חזי דנין7638608-9466061רחובות שוק סיטונאי460ד .דרך גד פיינשטיין  תמ"מסיעי כרמית בע####4712
08-942777708-9422933054-5777777אשדודמ"מסיעי מוטי בע####
08-9931052050-5271264 רמי 8515108-9945885מושב זמרת45משק מ"רמי נתיבות בע. מסיעי  ש####
04-9535484052-2791226עמאל/ יוסוף3092504-9535616כפר כעביה5070. ד.כפר כעביה תמ"מעיין טורס בע####
04-6310893050-5580333rאיברהים3001004-6111135אום אל פאחם 503. ד.תמ"מריאנה טורס בע####4340 am wexler @hot m ail. com

03-9304847052-5887888דני כהן4926303-9347770תקוה-פתח5סטרומה מ"מרכבה הסעים בע####4205
04-6467188054-6705005תאופיק עפיפי1610004-6080005נצרת86ד .ת,פאולוס השישי ' רחמ"נאזרין אקספרס בע####4425
03-90222110546-608088ofer@kאבינועם לוי4802403-9022211העין-ראש26אפק מ"נסיעות גן השלום בע####4611 lp.in fo

04-9990777052-5937777אילן אזולאי2017004-9990888.נ.משגב דתרדיון. ת. א1302. ד.תמ"נתיבי גוש שגב בע####4738
050-3723127- שרון 04-9892999050-9355555גוזי יאיר2069204-9937474יקנעם103ד . ת52החרצית ' רחמ"נתיבי יוקנעם בע####4790

m  08-94611990544-545458אופיר חדד7638008-9366060רחובות.ת.   א9הגלגל מ"נתיבים חדד אופיר בע####4716 k gy euda@z ahav .net.i l

03-6874044052-5308030משה שירזי6706003-6392468תל אביב6חרוץ מ"סופה הסעות וטיולים בע####4708
04-6301512057-7714912ירון מליחי3890804-6366917אלייכין294הרשש מ"סייג דוד הסעות בע####
02-65250000544-330460עובד מור9113002-6521607ירושליםה'גבעת רם מלון קראון פלזמ"מור הסעות בע. ע####4727
08-85686110506-827202em'מאיר פרג08-8524211אשדוד2124.ד. ת1/21קיבוץ גלויות ' רחמ"מסיעי אשדוד בע. פ.ע####4212 il_12@017. net . il

08-8566179054-2407933עובדיה מרזוק7760908-8562588אשדוד12203ד . ת63הפורום חנות . במ"עובדיה הסעות בע####4645
04-8410810050-4440777יצחק פדידה2822704-8420000קרית אתא29שלמה בן יוסף ' רחמ"פדידה הסעות וטיולים בע. א.פ####4834
02-67361720505-246099עלי9741502-6735130ירושלים72233. ד.צור באחר תמ"צורים הסעות בע####4754
04-8405477050-8640141צחי שטיגליצ2800004-8492202קריית אתא412ד .ת, 164זבולון ' רחמ"קבוצת המסיעים בע####4426
03-90177010547-737737רונן חירק48017073-7130130ראש העין1410ד .ת,11העבודה ' רחמ"רון גל הסעות בע####4693
09-8986999050-4488800גיא גולן4283009-8987777תנובות34מושב תנובות מ"רונן השרון הסעים בע####
02-65405500545-666770אילן אלקובי9548302-6540880ירושלים30בית הדפוס מ"שן שרותים והשקעות בע-רם####4766
.09-7435361057-4470600kolgil2@wallaמיכאל/רני4493509-7411425שדה ורבורג325. ד. ת12דרך הפרחים מ"רן שי הסעות בע####4356 co. il

04-9840382052-8100000יאיר כרייף3085004-9842557מושב צרופהחוף הכרמל. נ.דמ"שהב שיווק והובלות בע####4241
057-5359372 צחי04-9922626נהריה1שדרות ורה מ"שחר צח בע####4620
03-53300780528-281800.שמריהו א6021803-5331050אור יהודה7הפלדה מ"שיא טיולים והסעות בע####4750
מ"בע (נתניה)שירן נסיעות ####

6 מתוך 2עמוד 

mailto:hl@hl-lours.co.il
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09-7963446050-8220002אהרון ציון4060009-7967333תל מונד107הדקל  מ"שרונית הסעות והובלות בע####
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