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 2020פברואר  23
 שלום רב לכולם, 

 
 הנדון: שירותי נסיעות לחו"ל לסגל האוניברסיטה

 
משרדי נסיעות, אשר זכו במכרז מסגרת שפורסם בנושא מתן  9שהאוניברסיטה התקשרה בהסכמים עם  אנו מבקשים להודיע 

השירות הוא להזמנת כרטיסי טיסה לחו"ל ושירותי קרקע בחו"ל לרבות לינה בבתי מלון והשכרת רכב,   שירותי נסיעות לחו"ל. 

 טיפול בהנפקת אשרות כניסה/שהייה וכיוב'. 

רות ניתן לאנשי סגל הנוסעים לחו"ל מטעם האוניברסיטה או למשלחות מטעם האוניברסיטה וכן לטובת אנשי סגל הנוסעים השי

 מתקציבי מחקר או קקמ"ב.

נסיעות של סגל אקדמי מתקציבי מחקר או קקמ"ב יוזמנו במישרין ע"י חברי הסגל האקדמי מהמשרדים שזכו במכרז ואשר פרטיהם 

  מובאים בטבלה למטה.

קניינית  יפנו למיכל גולדשטיק,  חברי סגל מינהלי הנוסעים במסגרת תפקידם לחו"ל או המטפלים בנסיעות של משלחות לחו"ל, 

לחו"ל, על מנת שהיא תטפל בנסיעה ובקבלת ההצעות מול הזוכים בהתאם לנוהל במחלקת הרכש האחראית על הטיפול בנסיעות 

 ללים שהותוו במכרז.ולכ

  :או באמצעות  0543933082 - (, נייד04-8288742) 58742מיכל גולדשטיק, טל' פרטי הקשר של מיכל

 . mgoldstick@univ.haifa.ac.il   דוא"ל:

 הזוכים במכרז. 9ומשרדים ששמם אינו בין  אנו מבקשים להבהיר כי לא ניתן לפנות לסוכני נסיעות

 להלן רשימת משרדי הנסיעות שזכו במכרז למתן שירותי נסיעות לחו"ל ושמות אנשי הקשר:

שם חברת 
 נייד טלפון במשרד מייל תפקיד איש קשר הנסיעות

 אופיר טורס
    hanush_z@ophirtours.co.il 04-8606816 סוכנת נסיעות חנה זהבי

    kfir_k@ophirtours.co.il 04-8606831 סוכן נסיעות כגיבוי כפיר קילונוב

oritw@ofakim.co.il סוכנת נסיעות אורית ויניגר  אופקים  04-8551515 054-5405694 

איסתא 
 אוניברסיטה

iyadm@issta.co.il מנהל הסניף איאד מחולי  04-8118888 054-5726704 

 kerenbavel@issta.co.il 04-8118888 054-3341361 סוכנת נסיעות קרן בבל

orits@amsalem.com סוכנת נסיעות אורית שדה אמסלם תורס  073-2651021  054-4886141 

 ב.ד. גרייבר
zlila@bdgraiver.co.il סוכנת נסיעות  צלילה גלזר  04-6657535 050-5634188 

 revitalc@bdgraiver.co.il 04-6657537 050-8220383 סוכנת נסיעות רוויטל כרמי

 דיזנהוייז
ruthi.sagi@diesenhaus.co.il סוכנת נסיעות רותי שגיא  04-8555525 052-3141364 

 shelly.katz@diesenhaus.co.il 04-8510139 052-8391107 סוכנת נסיעות כגיבוי שלי כץ

 לכיש טורס
ronib@lachish.co.il סוכן נסיעות רוני ברט   04-8362779 050-8107629 

 lenag@lachish.co.il 04-8362770 052-6940027 סוכנת נסיעות כגיבוי לנה גולדרין

 מונה טורס
לימור רוזנפלד 

limor@mona.co.il סוכנת נסיעות טל  04-8746541  054-4430455 

תלמה נסיעות 
carole@talma.com סוכנת נסיעות קרול שמש ותיירות  04-6417313 054-9790015 

 
 בברכה, 

   יח' רכש ולוגיסטיקה
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