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 אמינות,
 מחויבות,

השראה
היישר מהגליל



מועצת
המנהלים

דברי
היו"ר

בשנת 1927, איש אחד עם משאית וחלום, הפך מספר עשורים 
מאוחר יותר לתאגיד המכיל מעל 20 חברות הפועלות בהצלחה 
רבה בתחומי התחבורה, התיירות, האירוח, המסחר, טכנולוגיית 

המידע, השקעות ונדל"ן, הן בישראל והן בחו״ל. כיום, בבעלותה 
של קבוצת עפיפי מעל ל- 1300 אוטובוסים, והיא מעסיקה מעל 
2500 עובדים. העסק נמצא בבעלות פרטית ומנוהל בגאווה בידי 

הדור השלישי והרביעי של המשפחה.

קבוצת עפיפי התמודדה עם האתגרים הרבים שעמדו בפניה 
לאורך כל הדרך, והתוצאות מדברות בעד עצמן - גם בהרחבת מגוון 
פעילויותיה וגם בצמיחתה המהירה, בייחוד במשך העשור האחרון.

כעסק משפחתי, מאז ומעולם הדגמנו את הרמות הגבוהות ביותר 
של מחוייבות ונאמנות לצוות העובדים שלנו. אנו מוקירים אותם 

כמשאב המרכזי שלנו, ומסייעים להם לפתח את מיומנויותיהם 
ולהפוך לחברים פעילים ותורמים בחברה. בדרך זו אנו מקווים 

להנחיל להם אמונה חזקה בערכיה העסקיים של החברה.

ברצוני להודות לשותפינו העסקיים, שהאמינו בנו וחלקו עימנו 
את המסע, וללקוחותינו, אשר מסתמכים על שירותינו וסומכים על 

כך שנהיה שם עבורם.

אנו מביטים קדימה בציפיה לאתגרים הרבים העומדים בפנינו 
ולחלומות שאנו עומדים להגשים.

כדור שלישי וכיו"ר הדירקטוריון אני מזמין אתכם לשקול כניסה 
לשותפות איתנו במיזמים העסקיים בתחומי התחבורה, התיירות, 

המסחר, השקעות נדל"ן ופיתוחים טכנולוגיים הקשורים לתחבורה 
ולתיירות. לרשותנו עומד ניסיון עשיר ומוכח, וההזדמנויות רבות 

ומשמעותיות.

 בכבוד רב,
 אחמד עפיפי

יו"ר, קבוצת עפיפי
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כיצד הלכה 
וגברה 

עוצמתנו

הכל החל בשנת 1927 כאשר משפחת עפיפי עיבדה את אדמותיה 
ליד כפר  ספוריה, הסמוך לנצרת. כאשר גדל הייצור החקלאי 

קנתה המשפחה משאית להובלת תוצרתה באופן יעיל ומהיר יותר 
אל ערי הנמל הגדולות, חיפה ויפו. רבים מן החקלאים האחרים 

שלחו גם הם את תוצרתם על המשאית. במהרה הבינו הכפריים 
שהיה זה נוח ומהיר יותר לעשות שימוש בכלי הרכב בכדי לנסוע 
לערים השכנות ולשווקים הנמצאים בהן, והם שמחו לשלם עבור 

נסיעותיהם.

במענה לדרישה ההולכת וגוברת, התקינה המשפחה ספסלים 
באחורי המשאית. בשנת 1932 רכשה המשפחה את האוטובוס 

הראשון שלה – נקודת מפנה אשר הניחה את היסודות לפיתוח 
העסק בתחומי התחבורה, הנסיעות והתיירות.

מאז, כמו גם כיום, מהווה שירות הלקוחות את אחד מעקרונות 
הבסיס שלנו - כזה המכתיב את הפילוסופיה העסקית של קבוצת 

עפיפי. מה שהחל כיוזמה משפחתית צנועה הפך ברבות השנים 
לקבוצת עפיפי החזקה והמשגשגת, הכוללת מעל 20 חברות 

העוסקות בתחומי התחבורה, תיירות, מלונאות, טכנולוגיית מידע, 
השקעות, נדל"ן וסחר בינלאומי. בבעלות החברה יותר מ- 1300 

אוטובוסים, שני בתי מלון, נכסי נדל"ן רבים, והיא מעסיקה מעל 
 2500 עובדים המזוהים עם הארגון וחשים תחושה של

שייכות וגאווה.

הנסיון הרחב שרכשה החברה בתחומים מגוונים אלה מאפשר לנו 
להציע מוצרים ייחודיים ומגוון של שירותים ברמה הגבוהה ביותר. 

אולם אין אנו נחים על זרי הדפנה. אנו מאתגרים את עצמנו מידי 
יום, מחפשים שיטות וטכנולוגיות חדשות, בכדי להבטיח שתמיד 

נהווה את הבחירה הראשונה של קהל לקוחותינו.



מטרותינו

בתחום התחבורה הציבורית, בכוונת הקבוצה להרחיב את מגוון   
השירותים והקווים בשוק המקומי ובעולם.

בתחום התיירות, שואפת הקבוצה להגדיל את טווח המוצרים   
והשירותים שהיא מספקת בכדי לתת מענה – ואף מעבר 

לכך – לצרכים ההולכים ומתפתחים של לקוחותיה. תכנון 
אינטליגנטי ומקיף יבטיח שהקבוצה מוכנה להתמודד 

בהצלחה עם אתגרים ועם סביבה עסקית משתנה.

בתחום הסחר הבינלאומי, הקבוצה מתרחבת אל תחומים של   
טכנולוגיות מתקדמות ומוצרים עבור תעשיית הרכב.

הקבוצה מחוייבת לאספקת מוצרים ושירותים בסטנדרטים   
גבוהים ללא פשרות, בעודה יוצרת פתרונות חדשים ומתאימה 

אותם לצרכים האינדיבידואליים של כל אחד מלקוחותיה.

הקבוצה מחוייבת לשימור ולהרחבה של קשריה הענפים   
 וארוכי הטווח עם לקוחותיה, עם שותפיה האסטרטגיים,

ספקיה ועובדיה.

הקבוצה תמשיך לטפח ולהכשיר כוח אדם על ידי יצירה   
של סביבת עבודה המעודדת יצירתיות ויעילות, ותצייד את 

עובדיה להתמודדות עם האתגרים שבדרך, בעודה מבטיחה את 
קידומם האישי ובטחונם התעסוקתי.

החברה תמשיך במעורבותה ופעילויותיה בתוך הקהילה אותה   
היא משרתת ובתוכה היא פועלת, ותמשיך לתרום לגידולה 

ולשיפורה התרבותי, הכלכלי והמסחרי.

 תמיד
מביטים קדימה

קבוצת עפיפי שואפת להוביל במגוון תחומים. היא קובעת את 
הקצב על ידי מקצוענות, איכות וחדשנות, ומציבה דגש על שירות 

לקוחות ומחוייבות לשותפיה העסקיים, גם בזירה המקומית וגם 
בזירה הבינלאומית. ערכי היושרה, האמינות וההוגנות מהווים את 

סיסמאות הדגל של החברה מאז שנות פעילותה הראשונות.



המעורבות החברתית העמוקה שלנו היא זו שמהווה את הבסיס 
לפעילות המצליחה שלנו. עסק משפחתי כמו קבוצת עפיפי 

 ייכשל בחובתו החשובה ביותר אם לא יביא בחשבון את
ההשפעה האפשרית של כל אחת מפעילויותיו על הסביבה 

האנושית והטבעית.

מחויבותה של הקבוצה לקהילה כוללת גיוון תעסוקתי ועמידה 
בחוקי העבודה והחברה, כמו גם קידום השוויון בתעסוקה, 

העצמת נשים ומתן הזדמנויות תעסוקתיות לאנשים עם 
מוגבלויות בכל מקום אפשרי.

שירות הלקוחות מהווה את לב ליבה של פעילותנו, וקבוצת עפיפי 
מאמינה כי מחויבות העובדים להתנהלות חומלת ואתית הינה 

הכרחית להצלחתה.

אסטרטגיית המחויבות החברתית שלנו מתמקדת בתמיכה 
בפרוייקטים הנמצאים בהרמוניה ובהשלמה עם הפילוסופיה 

והאסטרטגיה שלנו. תודות לפעילותנו אנו יוצרים שינוי בזירה 
המקומית, שבה עובדי החברה חיים ועובדים. הפרוייקטים 

שלנו מביאים בחשבון את הצרכים המקומיים ואת המטרות של 
הארגונים האזוריים שלנו.

כמו כן, אנו מעודדים את עובדינו להיות מעורבים בתחומים 
המקומיים, ואנו תומכים בהם בכל מה שעשוי לייצר שינוי למען 

החברה והסביבה.

מעורבות 
חברתית

למען חיים טובים יותר



בין אם מדובר במוצרים או בשירותים, אנחנו תמיד פועלים
על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום, ליצירת ערך

מוסף מיוחד עבור השותפים שלנו ולהבטחת הערך המלא
לתועלתם של לקוחותינו.

אנו מחויבים להצלחת הקבוצה ולשמה הטוב, הן בעיני הלקוחות 
והן בעיני הספקים,

מתוך כבוד לדורות שלפנינו ומתוך אחריותנו כלפי הדורות הבאים.

איכות

מחויבות
השם והמוניטין שלנו הינם הנכס היקר ביותר בעינינו. 

אנו שואפים תמיד להבטיח שקיפות והוגנות בפעילותנו
המקצועיות והאישיות.

יושרה

ערכי המותג
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Afifi Arabians, שבבעלותה של משפחת עפיפי, היא בעצם 
חידוש לאהבה לסוס הערבי, אהבה שעוברת במשפחה מדור לדור. 

 Afifi Arabians, מסתמכת על סוסים יפים ומוצלחים
לגידול והצגה.

לאחרונה, דאגנו ב Afifi Arabians לייבוא סוסים מאירופה, 
כאשר אנו מכוונים גבוה לנצח תחרויות ולהציג את הסוסים היפים 
שלנו בכל רחבי העולם. לאחר מחקר מקיף על גזע וקונפורמציה, 

החלטנו להשיק סוף סוף תכנית גידול משלנו.

אנו מתמקדים בגידול מספר מובחר של סוסים בכל שנה, כאשר 
המטרה היא לשמור על האיכות הגבוהה ביותר. אנו מרגישים 

שחיוני מאד לגדל סוסים שמשלבים תכונות של יופי, אתלטיות 
ושכל טוב.

החזון של Afifi Arabians הוא לחלוק את התשוקה, האהבה, 
 הידע, הניסיון והמחויבות שלנו לשימור המורשת של

הסוס הערבי.

אנו אסירי תודה לאלו ששימרו והנציחו את היופי המרהיב הזה. 
אנו מצדיעים להישגים שלהם, ומצפים לעתיד של אינסוף 

אפשרויות.

Afifi 
Arabians



במשך עשורים רבים לא התפשרה קבוצת עפיפי על הסטנדרטים 
הגבוהים ביותר של מוצרים ושירותים, החל מן האוטובוסים 

המודרניים שלנו ועד לשירות הלקוחות, החל בנהלי בטיחות 
קפדניים ועד לפתרונות יצירתיים ורבי-תושייה. החברות שלנו 

משקיעות מאמצים מיוחדים כדי להביא כל נוסע ליעדו - במהירות, 
בנוחות, בנימוס ובבטחה.

הבטחה של 
איכות ובטיחות חטיבת התחבורה והלוגיסטיקה



חברת UNBS, שנוסדה בשנת 1956 והפכה החל מ-1992 להיות 
בבעלות מלאה של קבוצה עפיפי.

החברה הרחיבה באופן משמעותי את פעילותה בשנים האחרונות 
באזור נצרת, נוף הגליל והסביבה והיא משרתת כ-250,000 

תושבים ומסיעה מליוני נוסעים בשנה, עם יותר מ-190  אוטובוסים 
מודרניים וצוות של 320 עובדים.

כיום מפעילה החברה קווי תחבורה ציבורית קבועים, בנוסף 
למספר קווים של בתי ספר. האוטובוסים של החברה מתוחזקים 

ברמה הגבוהה ביותר, עומדים בתקנים הנוקשים ביותר של 
משרד התחבורה ומציעים מערכות כרטוס אלקטרוני ומערכות צי 
 UNBS מודרניות, עם צוות עובדים אדיב ומקצועי, ההופכים את

לשירותי התחבורה המועדפים באיזור.

החברה מחויבת לספק שירותי תחבורה ציבורית ברמה הגבוהה 
ביותר לנוסעים. אנו מחויבים לבטיחות ונוחות הנוסעים בכל מקום 

ובכל עט, תמיד דואגים להמשיך לפתח את רמת השירות לנוסע 
ולתרום להשגת היעדים הלאומיים להגברת השימוש בתחבורה 

ציבורית.

בשנת 1932 רכשה החברה את האוטובוס הראשון שלה - דבר 
שהיווה נקודת מפנה אשר הניחה את היסודות לפיתוח עסקיה 

בתחומי התחבורה, הנסיעות והתיירות.

חברת הנסיעות והתיירות נצרת )NTT( הפכה למפעיל אוטובוסים 
ציבורי בשנת 1943 המשרת את אזור נצרת והגליל. מאוחר יותר 

החלה החברה להפעיל קווי תחבורה בינלאומיים. בשנות ה-70 
המוקדמות החלה החברה לארגן טיולי תיירים, ועד מהרה פיתחה 

מוניטין בשל איכות שירותיה וצי האוטובוסים החדשני שלה, 
בנוסף לתגובתיות ולהיענות המהירה של צוות עובדיה.

כיום מפעילה החברה קוי תחבורה בין-עירוניים בצפון הארץ, 
המכסים את נצרת, נוף הגליל, חיפה, כרמיאל וכפרי הגליל, כמו 

גם קווים עירוניים בסח'נין,עראבה, כפר מנדא ומג'אר, באמצעות 
כ- 80 קווי תחבורה ציבורית.

בבעלות החברה 240 אוטובוסים חדשניים, העומדים בתקני 
זיהום אוויר קפדנים בנוסף לאוטובוס חשמלי ראשון בעיר סכנין, 

והמצוידים במכונות כרטוס אלקטרוניות, מערכות צי מודרניות, 
wi-fi ומטעני USB. צוות עובדיה מונה כ-400 איש.

NTT מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מתן שירות 
ועל תקנות משרד התחבורה הישראלי. בכל פעילויותיה משפרת 

החברה באופן תמידי את הנגישות ואת איכות החיים, תוך כדי 
תפעול שירותי תחבורה ציבורית מודרניים, נוחים, מהירים, 

דייקניים, אדיבים ובטוחים, המשמשים חלופה אטרקטיבית 
לשימוש ברכב פרטי.

שירותי אוטובוסים 
מאוחדים נצרת

חברת הנסיעות 
והתיירות נצרת 



חברת נתיב אקספרס נוסדה בשנת 2001 בעקבות החלטתה של 
ממשלת ישראל להפריט את קווי השירות בתחבורה ציבורית 

באוטובוסים. בהתאמה, נתיב זכתה בשניים מארבעת המכרזים 
הראשונים והייתה לחברה הראשונה שהפעילה תחבורה ציבורית 

במסגרת תכנית התחרות של הממשלה. החברה התחילה את דרכה 
במתן שירותי תחבורה ציבורית בתחילת שנת 2001 כאשר זכתה 

במכרז להפעלת אשכול חדרה נתניה.

לחברת "נתיב אקספרס" הצטרפה בשנת 2021, כשותפה וכבעלת 
מניות, "קרן נוי" - קרן התשתיות המובילה בארץ.

 אשכול הגליל
החברה מפעילה את אשכול הגליל, בו מופעלים על ידי החברה 

222 קווי תחבורה ציבורית. במסגרת הפעילות הענפה של 
החברה, מקפידה "נתיב אקספרס" על מתן שירות מקצועי 

,אמין ובטוח לכלל נוסעיה ובדגש מיוחד על צרכי נוסעים בעלי 
מוגבלויות. לשם כך מפעילה החברה מערכת כריזה מכוונת 

לוויינית שמודיעה בזמן הנסיעה על התחנות במסלול הקו, בנוסף 
למערכת שילוט אלקטרונית פנימית שמציגה את התחנות הנ"ל. 

החברה מפעילה שירות NEXT BUS העוקב אחרי זמן הגעת 
האוטובוס לתחנות בקו הנסיעה בזמן אמת. כמו כן מפעילה 

החברה בחלק מהאוטובוסים אינטרנט אלחוטי המאפשר גלישה 
ללא תשלום לציבור הנוסעים. הפעלת האוטובוסים בקווי 

התחבורה הציבורית על ידי החברה נעשית תוך שליטה הדוקה 

בית שמש אקספרס הינה חברת בת של ״נתיב אקספרס״ ומשרתת 
את אזור בית שמש, בני ברק, פתח תקווה, תל אביב וקריית גת 

באמצעות 26 קווי תחבורה ציבורית, 259 אוטובוסים, שמופעלים 
על ידי כ- 335 עובדים מסורים וכ- 250 נהגים מהטובים בארץ! 

למותר לציין כי לחברת "נתיב אקספרס" הצטרפה בשנת 2021, 
כשותפה וכבעלת מניות, "קרן נוי" - קרן התשתיות המובילה בארץ.

בית שמש אקספרס – כמו החברה האם – מביאה לעולם 
התחבורה הציבורית בשורה של קידמה טכנולוגית, שתכליתה מתן 

ובקרה מתמדת דבר המקנה לה יתרון עצום. לשם כך, מופעל 
מרכז בקרה סביב השעון בכל ימות השנה )24/7(. המרכז מקנה 
אפשרות מעקב אחרי כל אוטובוס הכוללים מיקום, נתוני מהירות 

וכיווני נסיעה, ויכולת התראה על כל חריגה בנושאים הללו. בנוסף, 
מפעילה החברה מרכז שירות ומידע לציבור הלקוחות הרחב, 
הנותן מענה לכל פנייה בנושאי מסלולי נסיעה, מיקום תחנות, 

ולוחות זמנים. נתיב מעסיקה ל- 1000 עובדים, מתוכם כ- 819 נהגי 
אוטובוסים. צי החברה כולל 553 אוטובוסים מודרניים.

שירות אמין ומקצועי לציבור הנוסעים. מתוך ארסנל המערכות 
המתקדמות אנו מזכירים את ״מובילאיי״ בגרסה העדכנית שלו 

)מובילאיי 8(, מסך נוסעים באוטובוסים העירוניים בגודל 38 
אינטש המראה את מסלול הנסיעה עם ארבע התחנות הבאות, 

מסך נוסעים נוסף ברכבים בינעירוניים בגודל 18.5 אינטש המראה 
את מסלול הנסיעה וארבע התחנות הבאות וואלידטורים )מכשירי 

תיקוף רב-קו( בתוך האוטובוסים. כמו כן מפעילה החברה אינטרנט 
אלחוטי המאפשר גלישה ללא תשלום לציבור הנוסעים בתוך 

האוטובוסים.

אנו בבית שמש אקספרס מרגישים מחויבות לציבור בעלי הצרכים 
המיוחדים, לכן מבין השיפורים שאנו מתמידים לערוך באוטובוסים 

שלנו, התקנו מערכת דיבור בין עמדת הנכה לנהג, והקפדנו על 
שילוט דיגיטלי גדול ונגיש.

כחברה ,אנו גאים לשאת את דגל איכות הסביבה, מכאן 
האוטובוסים שלנו עומדים בתקן יורו 6 המפחית את זיהום האוויר, 

לצד 58 אוטובוסים חשמליים – הדור הבא של התחבורה 
הציבורית.

 נתיב
אקספרס

 בית שמש
אקספרס



המיזם החדש ביותר שלנו, חברת כבל אקספרס, הינה חברת בת 
של נתיב אקספרס, והוקמה לאחר זכיית נתיב אקספרס במכרז 

רכבל חיפה, בשנת 2019. 

החברה תתפעל ותתחזק את תחנות ותוואי הרכבל, שאורכו 
4.4 ק״מ וכולל 6 תחנות - שמתוכם פתוחות לציבור בשלב 

הזה 3 תחנות – תחנת מרכזיית המפרץ, תחנת הטכניון ותחנת 
אוניברסיטת חיפה.

הפרויקט כולל 148 קרוניות כאשר כל 15 שניות יוצאת קרונית 
מהתחנה. כל קרונית מכילה 10 נוסעים, שמונה בישיבה ושניים 

בעמידה. זמן הנסיעה מתחנת מרכזית המפרץ לאוניברסיטת חיפה 
הינו 19 דקות. החברה תפעיל ותתחזק את הרכבל לתקופה של 

12 שנות הזיכיון.

 כבל
אקספרס

לנאזרין אקספרס, שהיא חלק מנתיב אקספרס, יש למעלה מ- 40 
שנות ניסיון במתן שירותי נסיעות מיוחדים לתיירים וארגונים, 

כולל: חברות, בתי ספר, מפעלים, משרדי ממשלה ועוד.

כיום, מפעילה החברה צי של 48 אוטובוסים מודרניים, החל מרכבי 
10 מושבים ועד אוטובוסים של 60 מושבים, בנוסף לכלי רכב 

ייעודיים להובלת אנשים עם צרכים מיוחדים. צוות שכולל מעל 
50 נהגים מנוסה, מיומן ואדיב.

הצי נמצא תחת פיקוח של קצין בטיחות מטעם משרד התחבורה. 
נאזרין אקספרס עוקבת ומתעדת את עבודת האוטובוסים 

באמצעות מחלקה פנימית שעובדת 24/7 ומבטיחה תגובה מהירה 
לכל מצב.

 נאזרין
אקספרס



חטיבה זו מתמקדת בתיירות, נסיעות, אטרקציות ושירות לקוחות, 
ומוודאת כי אלה הנמצאים בחופשה יקבלו את כל הזדמנויות 

ליהנות ולחקור את הנופים והמקומות בהם הם מבקרים. בהתאם 
לפילוסופיית הקבוצה שלנו, אנו מספקים שירות ידידותי, יעיל 

וקשוב, בין אם הלקוחות שלנו נמצאים בדרכם ליעד מרגש 
במיוחד, נהנים מסיור מודרך, עולים לרגל לאתר קדוש, או רק 

נרגעים בבית מלון.
בענף התיירות הדינמי, המוצרים והשירותים חייבים לעמוד 

בציפיות הגבוהות ביותר של הלקוחות. לכן, פיתחנו טכנולוגיה 
חדשה וחדישה, ושיתפנו פעולה עם מבחר שותפים גלובליים 

להרחבת העסקים שלנו.

THINK GLOBAL
ACT LOCAL חטיבת התיירות והאירוח



 נאזרין טורס נוסדה בשנת 1974, ובתוך שנים מועטות הפכה
לאחת החברות המובילות בתחום התיירות הנכנסת, היוצאת 

והבינלאומית בישראל.

נאזרין טורס מספקת מגוון רחב של מוצרים ושירותים לתיירים, 
כגון הזמנת כרטיסי טיסה, כרטיסי שיט ורכבות, השכרת רכב, 

הזמנות לבתי מלון, סיורים וטיולים מודרכים, כנסים, ירידים וסיורי 
תמריץ, אירועים מיוחדים, טיולים לאנשים עם מגבלויות, חבילות 

.VIP נופש, צ'ארטרים וטיולים בהזמנה אישית ללקוחות

החברה מרחיבה דרך קבע את קווי מוצריה כדי להעשיר את 
חוויית הלקוחות, ובכדי לוודא שיש באפשרותם למצוא כל מה 

שהם נזקקים לו בנקודת מכירה אחת.

החברה, המשתייכת ל IATA, USTOA, LCC ולאיגוד סוכנויות 
ויועצי הנסיעות הישראלי, מפעילה חמישה סניפים מאובזרים 

בצורה מלאה ברחבי הארץ, וכן מרכז הזמנות אינטרנטיות.

 Travel" נאזרין טורס פיתחה מערכת ניהול פנימית משולבת בשם
Cyber Office", המתממשקת עם מערכות כרטוס בינלאומיות, 

 .World Span-ו , Galileo  Amadeusכולל

תוכנה זו פותחה בכדי לתת מענה לצרכים השונים של קהל 
לקוחות מן הסקטור העסקי )B2B( והפרטי )B2C(. היא מסייעת 

Duns Scotus Pilgrimages Ltd הינה סוכנות נסיעות שנוסדה 
בשנת 2006 בהונג קונג בשיתוף עם הכנסייה הקתולית המקומית. 

חברת נאזרין טורס מחזיקה ב-50% ממניותיה.

החברה משרתת את תושבי הונג קונג ואת הקהילות הקתוליות 
באזור זה, ומספקת תיירות יוצאת ומארגנת מסעות עלייה לרגל 
להמון יעדים ברחבי העולם, כולל ישראל, ירדן, טורקיה ויעדים 

באירופה. לכל סיור, בין אם זה מסלול קבוע ובין אם מותאם 
במיוחד על פי בקשה, החברה מספקת מדריכי תיירות מורשים, 

בנוסף למלווה רוחני )כומר או מדריך מומחה לדת( על מנת שייתן 
מענה לצרכים הרוחניים של עולי הרגל.

בעיבוד הזמנות, פעילויות מבצעיות וחשבונות לקוחות, יצירת 
טיולים מותאמים אישית לקבוצות ולאנשים פרטיים, וכדי לתת 

מענה לצרכי ההנהלה הפנימית של החברה.

בשנת 2006 התרחבה החברה למזרח הרחוק, ותוך שיתוף פעולה 
עם שותף מקומי בהונג קונג השקנו חברה המתמחה בתיירות 
נוצרית. בשנת 2014 הקימה החברה חברה נוספת, הממוקמת 

בהולנד, בכדי לשרת את צרכי הלקוחות בשירותי תיירות באגם 
הים התיכון.

 נאזרין
טורס

Duns Scotus
Pilgrimage



החברה נוסדה בשנת 2014 בהולנד בשותפות עם שתי חברות 
הולנדיות. משרד החברה ממוקם בעיר ברגן.

נאזרין טורס מחזיקה ב-80% מהמניות של החברה.

החברה מתמחה בתיירות יוצאת לבודדים ולקבוצות למגוון יעדים 
במזרח התיכון ובאירופה, כולל ישראל, ירדן, מלטה, קפריסין, 

מרוקו, פורטוגל, יוון ועוד. לאחרונה השיקה החברה אתר 
אינטרנט המציע למטיילים חבילות מיוחדות למגוון רחב של יעדים.

&Olives
Travel

מלון ליגאסי הוא מלון מודרני ומתוחכם הממוקם בלב ליבה של 
עיר הקודש - ירושלים, חמש דקות הליכה מהעיר העתיקה 

והאתרים הקדושים שלה, ועשר דקות ממרכז העיר.

במקור, שימש הבניין בשנות השישים את ארגון YMCA. הבניין 
שופץ בקפידה על מנת לספק תערובת מושלמת של קסם 

ואלגנטיות של העולם הישן עם הנוחות והפשטות העיצובית 
של היום – מהתקרות הגבוהות של הלובי ועד הריהוט המודרני 

והאלגנטיות והשלווה שמספקת המסעדה בקומה העליונה. הנוף 
הפנורמי עוצר הנשימה מאפשר לאורחים אפשרות לחזות 

בפניניה של העיר.

58 החדרים של המלון עוצבו מחדש בסגנון קלאסי מודרני 
להבטחת יוקרה, נוחות ופרטיות, וכן מציעים נוחות מודרנית כגון 

אינטרנט אלחוטי בחינם. 

מלון ליגאסי, 
ירושלים



בליבה של עיר הבשורה, במרחק הליכה קצר מכנסיית הבשורה 
המפורסמת והשוק השוקק והצבעוני של העיר, מלון ליגאסי 
ממוקם בנקודה ייחודית המאפשרת גישה קלה ונוחה לאתרי 

התיירות המפורסמים ביותר של העיר, אשר כוללים גם את הר 
הקפיצה והמעיין של מריה, כמו גם טיולים לאזור הגליל.

העיצוב הייחודי של המלון, בהשראת סמל עץ החיים, משרה 
על המלון את האווירה הקסומה של השוק העתיק, על כל הגוונים 

והניחוחות, הצבעים, הטעמים והקולות שלו. 

יצירות האמנות המקומיות המוצגות ברחבי המלון, מייצגות את 
ההיסטוריה והמורשת של נצרת.

בליגאסי 100 חדרי מלון וסוויטות מרווחות. לאחר יום של טיולים 
רגליים או סיורים, האורחים יכולים להירגע בפינות הישיבה 

המרווחות של הלובי, או באזור הפטיו המעוטר באומנות קיר 
ארמנית, או בבר.

שירותי המלון כוללים חדר כושר משוכלל הפתוח לאורחים יום 
ולילה, שדרת חנויות אופנה, וחניון מקורה ושמור.

 מלון ליגאסי,
נצרת



החל בהצלחתנו הראשונית בתחום התחבורה, אנו נהנים מעשורים 
רבים של ניסיון בתחום הרכב על סוגיו השונים, ומסייעים לחטיבה 

המסחרית של קבוצת עפיפי לבסס את עצמה כשחקן הדומיננטי 
והמשפיע ביותר בישראל. אנו מציעים ללקוחותינו מוצרים 

ושירותים פורצי דרך בכדי ליצור פתרונות טובים יותר בעולם 
החכם של ימינו. בעזרת הידע המעמיק שברשותנו של היבטי 

התחבורה למיניהם והיכרות עם צרכיהם הספציפיים של לקוחות 
היעד שלנו, קבוצת עפיפי מספקת שירות קשוב ובעל ערך למאות 

אלפי אזרחים באיזור גיאוגרפי נרחב.

מנוע להצלחה חטיבת המסחר והשירותים



UBSI נוסדה בשנת 2007 כמרכז מכירות ושירות, המספק 
תמיכה מקצועית ושירותים דיאגנוסטיים למגוון רחב של יצרני רכב 

מסחרי. ביום מפעילה החברה מרכז שירות בהיקף של 13,000 
מ"ר עם שירות 24/7, ומחסן חלקי חילוף ממוחשב בגודל 4,000 

מ"ר – הגדול ביותר באיזור הצפון.
נחשב לאחד ממרכזי השירות החדשים ביותר מבחינת ידע, ציוד, 

ומגוון רב של שירותי תחזוקה, מרכז השירות בעל שם ומוניטין 
והפך לביתם )תרתי משמע( של בעלי אוטובוסים, רכבים כבדים 

וגדולים. עם השנים, החברה גדלה והתפתחה, וכיום היא מונה 
צוות של יותר מ-100 עובדים ומנהלת מוסכים ומרכזי שירות 

לאוטובוסים אשר עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום.
מרכזי שירות UBSI מתמחים בשירותי מוסך לרבות:

 מכונאות
 פחחות וצבע

 חשמל ודיאגנוסטיקה
 מיזוג אוויר

 מרכב לאוטובוסים
 רישוי כלי אוטובוסים עמדה ראשונה

 שירותי דרך )כולל גרר( מהדרום עד הצפון
מרכזי שירות UBSI  משרתים לקוחות בשלל גדלים החל מלקוחות 

פרטיים וכלה בגופים גדולים לרבות חברות תחבורה ציבורית, 
מטרופולין, דן, סופר בוס, קווים, נתיב אקספרס, חברת הנסיעות 

והתיירות נצרת, חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת, 
ולקוחות פרטיים.

החברה עובדת עם המותגים המובילים בענף ומשמשת כמוסך 
 Solaris, Otokar, Iveco, :מורשה למותגים מובילים כמו

.Scania -ו Mercedes-Benz, DAF, MAN

UBSI היא היבואנית הבלעדית לשניים מיצרני האוטובוסים 
המובילים באירופה.

סולאריס Solaris - ממוקמת בפולין, ומובילה בייצור אוטובוסים 
חשמליים וממונעים בגז,  איכות גבוהה המיועדת לשוק האירופי.

סולאריס מתמחה באנרגיה חלופית, בנוסף להתמחות באוטובוסים 
המונעים בדיזל.

אוטוקר Otokar - אחת מיצרניות האוטובוסים הטורקים 
המובילות המספקות מגוון מוצרים, כולל BRT המונע בדיזל, 

אוטובוסים מפרקיים, חשמליים ואוטובוסים עם מנועי גז.

UBSI

בשנת 2010 הוקמה UBSI PARTS לייבוא חלקי חילוף איכותיים 
לשוק הישראלי, במחירים תחרותיים לכל סוגי כלי הרכב הכבדים.

לחברה זכויות בלעדיות לייבוא, שיווק והפצת חלקים מקוריים 
וחלופיים למגוון של מותגים מובילים בענף החלפים. 

החברה מייצגת יצרני אוטובוסים וחלפים מובילים באירופה:
Hengst filteration  

Diesel technic  
Garret motion/turbochargers  

Mitsubishi turbochargers  
Sem  

Solaris  
Otokar  

UBSI PARTS



קבוצת קרסו, שנוסדה בשנת 1933, היא היבואנית הבלעדית 
של רכבי רנו, ניסאן, דאצ'יה ואינפיניטי בישראל. קרסו היא 

חברת הסחר הוותיקה בישראל ושיחקה תפקיד משמעותי בפיתוח 
תעשיית הרכב המקומית. קבוצת קרסו מספקת מטריית שירותים 

ופתרונות, כגון: מכירת רכב חדש, השכרת רכב, ליסינג, 
תחזוקה, ביטוח ומימון.

שנת 2009 הקימו קבוצת עפיפי וקבוצת קרסו מיזם משותף 
בנצרת תחת השם עפיפי-קרסו, שמטרתו לשרת כמפיץ הבלעדי 

של רכבים חדשים של רנו וניסן, בנוסף לרכבי יד שנייה תחת 
המותג קרסו טרייד-אין למגזר הערבי בישראל. עפיפי-קרסו 
מפעילה היום שני אולמות תצוגה ומגרש טרייד-אין, המוכרים 

כ-900 רכבים בשנה.

עפיפי-קרסו

בי"ס לנהיגה הלן בנצרת מתמחה בהכשרה תיאורטית ומעשית 
לנהגים. בית-הספר מפעיל שלושה אוטובוסים לשם הכשרת 

נהגים, ההכשרה התיאורטית והמעשית מתבצעת על ידי מנחים 
בכירים להבטחת הרמה הגבוהה ביותר של מקצועיות.

בי"ס הלן מפעיל סימולטור נהיגה מהמתקדמים בענף כדי להכשיר 
את הנהגים להתמודד עם סכנות הדרך. בתוכנית סימולטור 

ההכשרה הייחודית קיים מגוון עצום של תרחישי נהיגה ומצבים 
קיצוניים שלוקטו ועברו סימולציה בידי מומחים מובילים בנהיגה 

מונעת. הנהגים מאומנים בסדרה של נהלי נהיגה יעילים שאותם 
לא ניתן לחוות בשום דרך אחרת.

הסימולטור מציע יתרונות רבים ומלמד:
 רגישות לסכנות ופרקטיקות של נהיגה מונעת
 נהיגה טכנית למרחקים של מאות קילומטרים

 כיצד לבלום ולשמור על מרחק, וכיצד להתמודד עם
מצבים קיצוניים

 נהיגת לילה, להדגמת זמני התגובה השונים בין שעות היום 
והלילה

 נהיגה "ירוקה", לחיסכון בדלק ולמניעת בלאי הרכב
 נהיגה מתקדמת, כולל נהיגה בתנאי מזג אוויר שונים

 בית-ספר
לנהיגה הלן



חברת אפסילון דלתא נוסדה בשנת 1992 כחברת השקעות 
ואחזקות בתוך קבוצת עפיפי. אפסילון דלתא משרתת את כלל 

החברות בקבוצה בתחומים של דלק, כוח אדם מקצועי, ושירותי 
טכנולוגיה.

לאורך השנים שימשה החברה עוגן למגוון השקעות הקשורות 
בתחבורה, תיירות, שירותי אירוח ונדל"ן, עם דגש מיוחד על 

.IT פיתוח

אגף טכנולוגית אחראי על קידום ופיתוח הקבוצה ולהשאירה 
 IT בקדמת הטכנולוגיה והחדשנות, בנוסף האגף מספק שירותי

לקבוצה במספר מישורים:

פיתוח אפליקטיבי: קיים בית תוכנה האחראי על פיתוח   
אפליקציות בשפות וטכנולוגיות חדישות במגוון תחומים  

לשימוש הקבוצה ולקוחות אחרים. 

מחלקת SYSTEM: אשר מספקת שירותי התקנה ותמיכה   
לשרתי, תחנות קצה ומשתמשי הקבוצה בכל תחום התמיכה 

בחומרה, מערכות הפעלה, תוכנות ואפליקציות קצה.

מחלקת צי רכב: אחראית על התקנת, תחזוקת ומתן שירות   
לכלל המערכות הטכנולוגיות ברכבי הקבוצה כגון מערכות 

 כרטוס חכם, כריזה, שילוט, מיקום, ספירת נוסעים,
מצלמות, ועוד.

אגף טכנולוגיות מספק שירותי התמיכה במס' ערוצים ושכבות:

מוקד תמיכה טלפוני ייעודי האחראי על מתן שירותי תמיכה   
ראשוניים וניתוב הקריאות.

תמיכה מרחוק ע"י מומחה.  

תמיכה בשטח באמצעות טכנאי.  

במהלך השנים אגף טכנולוגיות היה אחראי על תכנון, פיתוח 
והטמעתם של שלל מערכות טכנולוגיות  בתחומי התחבורה, 

התיירות, בניית אתרים, ועוד. 

כמו כן מנהלת החברה את מלונות הקבוצה בירושלים ונצרת, והינה 
בעלת השקעות נדל"ן הכוללות מרכזי דיור ומרכזים מסחריים.

 אפסילון
דלתא



טרנסטיק, הממוקמת באיסטנבול - טורקיה, מספקת פתרונות 
טכנולוגיים חכמים בתחום תעשיית הרכב, והינה חלק מהיחידה 

העסקית של מסחר ושירותים של הקבוצה.

החברה מציעה פתרונות מקיפים, החל מייעוץ ועד לאספקת 
מערכות ושירות בהתאם, זאת בהתבסס על שנים של ניסיון 

והיכרות עם האתגרים העומדים בפני תעשיית הרכב.

טרנסטיק בוחרת בקפידה את השותפים העסקיים שלה בדגש 
על איכות המוצר ורמת הידע והניסיון, ויחד עם הצוות המיומן 

 מצליחה החברה לפתח הזדמניות עסקיות ולהגדיל את נתח
השוק שלה.

בזכות המצוינות והחדשנות שטרנסטיק מובילה, מצליחה לעמוד 
באתגרים הגדולים של שוק תעשיית הרכב המתפתח במהירות.

יחד עם הטכנולוגיות, המוצרים והידע, שמה החברה כנגד עיניה 
את שירות הלקוחות כערך על במודל העסקי שלה.

 טרנסטק הינה המייצג הבלעדי בטורקיה של:
 DAFO )שוודיה( – מערכות כיבוי אש.

THOREB )שוודיה( – פתרונות תחבורה חכמים )ITS(, מערכות 
 מולטיפלקס.

SAFETY TECH )צרפת( – מראות חכמות, מערכות עזר חכמות 
.ADAS ,לנהגים 

)Retarder( מערכות האטה לבלמים – )צרפת( TELMA

Transtek 
 Turkey Otomotiv

Emission-Free Braking

®



חטיבת הנדל״ן וההשקעות
תחום הנדל"ן משחק תפקיד מיוחד בכל היבטי החיים וההבטים 
העסקיים - בין אם כהשקעה, כבטוחה להלוואה, לשימוש אישי 

או עסקי או כמרחב ציבורי. תכנון, בניה, ניהול ושיווק נדל"ן הינם 
משימה מורכבת המצריכה מומחיות מיוחדת. חטיבת הנדל"ן של 

קבוצת עפיפי מושתתת על ניסיוננו במימון ובאירוח. הוספנו לצוות 
שלנו אנשי מקצוע עם נסיון רב בחברות נדל"ן או יזמי נדל"ן.

דבר זה מאפשר לנו לסייע ללקוחות של ענף הנדל"ן, משקיעים, 
וספקי מימון בכל שלב של שרשרת ערך הנדל"ן.

בונים על בידול



בניין מודרני וחדשני ממוקם באזור מרכזי בנצרת ההיסטורית, 
סמוך לעיר העתיקה ולמקומות הקדושים של העיר.תכנון ועיצוב 
הבניין מכיל המשך טבעי של העיר העתיקה, התרבות העתיקה 

וההיסטוריה של העיר ומשלב אבנים וחומרים שעיצבו את 
פני העיר. הבניין המודרני ממוקם על אתר ארכיאולוגי שחלק 

מהממצאים שלו מוצגים בתוך המבנה, ומיועד לספק מענה 
לצורכי השוכרים והלקוחות. 

הבניין מכיל את המטה של קבוצת עפיפי בנוסף למלון מודרני 
וחדשני, מרכז קניות ומשרדים וחניה תת קרקעית.

מרכז הקניות סיטי סנטר שוכר זכיינים של רשתות מזון מהיר 
והלבשה ממותגים מובילים בנוסף לרשת קמעונאית, מרפאת 

שיניים ומספרה.

חניון תת קרקעי בן ארבע קומות, חדר בקרה מתקדם וטכנולוגי, 
שירות ואבטחה 24 שעות ביממה החניון משרת את לקוחות 

המלון, המרכז המסחרי והציבור הרחב.

 מרכז העיר
נצרת



www.afifi-group.com




