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תאריך עדכון10.08.2015 :

נציגים לקבלת כתבי בי-דין  -חברות זרות המפעילות טיסות סדירות
לישראל וממנה
חברה
אדריאה אירוויס
ADRIA AIRWAYS

שם הנציג

כתובת/טלפון

 MIRUS SERVICES (1996) Ltdרח' בן -יהודה 23
 Adria.tlv@hotmail.co.ukתל אביב 22423
טל32-1332525 :.
פקס32-1343421 :

רח' אבא הלל 7
מר בועז שולמן
אג'יאן
 shulmanb@internet-zahav.netבית סילבר
AEGEAN AIRLINES
רמת-גן 13133
טל,32-7152222:.
פקס32-7152234 :
רח' אחד העם 2
עו"ד בוריס למפר
 Adv-lemp@zahav.net.ilתל אביב 2131535
AEROFLOT
טל32-1534723 :.
פקס32-1534722 :

אירופלוט

אייר בלטיק
AIR BALTIC

אייר ברלין
AIR BERLIN

 Mr. Gideon Thalerרח' בן יהודה 32
 c/o TAL Aviationתל אביב 2243732
 Airbaltic-israel@tal-aviation.comטל32-7213534 :.
פקס32-1533354 :
 Holiday Travelרח' שרון 5
 Airberlin@holidaytravel.co.ilאיירפורט סיטי
ת.ד5553 .
קריית שדה התעופה 73533
טל32-2213333 :.
פקס32-2213333 :

דרך מנחם בגין 523
גב' רות בן-צור
אייר קנדה
 Ruth.benzur@aircanada.comתל אביב
AIR CANADA
טל32-2373535 :.
פקס32-2222252 :
אייר ארופה נתיבי אוויר אפשטיין ,קנולר ,חומסקי ,אסנת ,רחוב לינקולן 33
 AIR EUROPA LINEASגילת ,טננבוים ושות' ,עורכי דין בית רובינשטיין
 amira@ekt-law.comתל-אביב 2752453
AEREAS
 office@ekt-law.comטל03-5614777;7611611:.
פקס32-7255211;1254772 :

אייר פרנס
AIR FRANCE

 MS. CLAIRE TABAKIANרח' ז'בוטינסקי 7
 AIR FRANCE/KLM Israelמגדלי משה אביב
 Country Managerרמת גן 13554
טל32-2553737 :.
פקס32-2553733 :

 SUN WAYS Ltd.רחוב המלאכה 4
אייר מדיטראנה
 AIR MEDITERRANEEסאן וייס בע"מ
רעננה
 rep@sunways.co.ilטל373-3333323 :.
הייצוג תקף עבור טיסות
פקס32-7447277:
שתוכננו ע"י החברה עד
לתאריך31.2.3.72 :
 HOLIDAY TRAVEL (Israel) Ltd.רחוב שרון 5
אייר סרביה בלגרד
 holidaytravel@holidaytravel.co.il AIR SERBIA Belgradeקריית שדה התעופה
ת.ד355 .
נמל תעופה בן גוריון
טל32-2213325 :.
פקס32-2213525 :
אייר סיני
AIR SINAI

אליטליה

 Mr. Ashraf Aliרח' בן-יהודה 5
 Telaviv_dm@egyptair.comתל אביב 22434
טל32-1533445131214 :.
פקס32-1533442 :

שדרות שאול המלך ,21
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג),
 sbhlaw@netvision.net.ilת.ד22242 .
ALITALIA
תל אביב 25222
טל32-2222323 :.
פקס32-2222122 :

רח' ז'בוטינסקי 7
גב' אסתר קסטיאל
אמריקן איירליינס
מגדל משה אביב
 AMERICAN AIRLINESמנהלת מכירות
 Esther.castiel@usairways.comרמת גן 13133
טל32-7144443 :.
פקס32-7144443 :
ארמאוויה
ARMAVIA

רח' בן יהודה 2
 Mr. Leybovich Mikhaelתל-אביב 22433
טל050-50409996 :.
פקס03-5167408 :

רח' שארית ישראל 27
אוסטרייאן איירליינס
אוסטרייאן איירליינס
 Mr. Rolf Kollerתל אביב 24521
AUSTRIAN AIRLINES
 Karsten.Zang@dlh.deטל32-1521233 :.
פקס32-2431233 :

אזאל אזרבייג'ן אירלנייס
AZAL AZERBAIJAN
AIRLINES

בלאביה
BELAVIA

בלוברד איירוויז

 Mona Toursרח' בן יהודה 1
 Mr. Benny Kurmayevבנין מגדלור ,קומה 53
 Benkur@gmail.comתל-אביב 2243535
טל32-15245433 .
פקס32-1545475 :
Mr. Sergei Pavlovich
Israel@belavia.by
belavia@barak.net.il

עו"ד יגאל בורוכובסקי

BLUEBIRD AIRWAYS

משרד עו"ד יעקב סלומון ,ליפשיץ
ושות'

רח' פרישמן 4
תל אביב 22174
טל32-132322411 :.
פקס32-1323222 :
בית סילבר
אבא הלל 7
רמת-גן 13133
ת.ד2431 .
טל32-1717753 :.
פקס32-1717731:

דרך מנחם בגין 523
גב' יעל קטן
בריטיש איירוויז
 Yael.katan@ba.comתל אביב
BRITISH AIRWAYS
טל32-2325133 :.
פקס32-2211271 :
מר רובי הרשקוביץ רח' שארית ישראל 27
בריסל איירליינס
 Roby.herskowicz@brusselsairline BRUSSELS AIRLINESתל אביב 24521
 s.comטל32-1541573 :.
פקס32-1544433 :
בולגרייה אייר
BULGARIA AIR

OPEN SKY LTD
Mr. Ephraim Fortis
c/o Open Sky Group
e-mail: fortis@open-sky.co.il

רח' בן-יהודה 32
תל אביב 2243233
טל32-7215111 :.
פקס32-7215122 :

רחוב מנחם בגין 55
מר אריה לוי (עו"ד)
נתיבי אויר קורנדון
בית רוגובין
משרד עורכי דין אריה לוי
(תורכיה)
 levilaw@netvision.net.ilרמת גן
CORENDON AIRLINES
טל32-2341144 :.
)(Turkey
פקס32-2341141 :
רחוב מנחם בגין 7
הרמן מקוב ושות' עורכי דין
קרואטיה איירליינס
 main@hmlaw.co.ilרמת גן 13245
CROATIA AIRLINES
טל32-2554333 :.
פקס32-2554333 :
רח' שוהם 1
משרד עורכי דין
סייפרוס איירוויז
מגדלי פז ,רמת גן 13135
 CYPRUS AIRWAYSאייס את ברייטנר
 leiss@zahav.ilטל32-715553412 :.
פקס32-7155525 :

סי.אס.איי
CSA CZECH AIRLINES

 Mr. Gideon Thalerרח' בן יהודה 32
 c/o TAL Aviationתל אביב 2243732
 csatlv@tal-aviation.comטל32-7213537 :.
פקס32-1533354 :

דלתה איירליינס
מר אלברט מוריס
דלתה איירליינס
טרמינל  ,2אזור מערב
 DELTA AIRLINESמנהל תחנה
דלתה איירלניינס
קומה א – חדר D5323
Albert.X.Morris@delta.com
ת.ד345 .
נתב"ג 73533
טל32-2714311 :.
פקס32-2714312 :
דונאביה
DONAVIA

איזי ג'ט
EASY JET

נמל תעופה בן-גוריון 73533
קיו .איי .אס.
ת.ד522 .
 QASטל32-2715222 :.
 nirg@quasisrael.co.ilפקס03-9751332 :
נמל תעופה בן-גוריון 73533
קיו .איי .אס.
 QASת.ד522 .
 nirg@quasisrael.co.ilטל32-2715222 :.
פקס03-9751332 :

רח' משה לוי 54
תבל תיירות ותעופה בע"מ
אנטר אייר
 shai@tevel-aviation.co.ilראשון לציון
ENTER AIR
טל32-2323154 :.
פקס32-2323132 :
רח' בן-יהודה 5
אתיופיאן איירליינס
אתיופיאן איירליינס
 Mr. Henok Teshagerתל אביב 22433
ETHIOPIAN AIRLINES
 HenokT@ethiopianairlines.comטל32-7275435 :.
פקס32-1523174 :
רח' החרמון
 EUROPEAN AIRמר שרון לחאם
 Sharon.lacham@dhl.comקרית שדה התעופה
TRANSPORT LEIPZIG
ת.ד341 .
GMBH
נמל תעופה בן-גוריון 73515
DHL
טל314-7424317 :.
פקס32-1174117 :
פדקס

שד' דוד המלך 5
אלון קפלן ,משרד עורכי-דין
 alan@kaplan.comקומה 2
FEDEX
תל-אביב 24212
טל32-2214422 :.
פקס32-2211171 .

פינאייר
FINNAIR

ג'ורג'יאן איירווייז
GEORGIAN AIRWAYS

"גרמניה''
""GERMANIA

 Peace Air & Aviation Servicesרח' ישעיהו ( 13יחידה )513
 peaceair@zahav.net.ilתל אביב 23424
טל32-1235252 :.
פקס32-1235222 :
 Mr. Simon Tengoרח' בן יהודה 534
 Georgian@zahav.net.ilתל אביב
טל32-21325244 :.
פקס32-21325242 :
 TAL Aviation Groupרח' בן יהודה 32
 Gideon.t@tal-aviation.comתל אביב 22437
טל32-7213534 :.
פקס32-1533354 :

שדרות שאול המלך 21
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
ג'רמן ווינגס
 sbhlaw@netvision.net.ilת.ד22242 .
GERMANWINGS
תל אביב 25222
טל32-2222323 :.
פקס32-22222122 :
דרך מנחם בגין 523
גב' יעל קטן
איבריה
תל אביב
 IBERIAבריטיש איירוויז
 BRITISH AIRWAYSטל32-2325133 :.
פקס32-2211271 :
Yael.katan@ba.com

בית רובינשטיין
אפשטיין ,קנולר ,חומסקי,
ג'ט אייר פלאי
רח' לינקולן 33
 JETAIR FLYאונסת גילת טננבוים ושות'
תל-אביב 2752453
) (TUI AIRLINES BELGIUMמשרד עורכי דין
 amira@ekt-law.comטל03-5614777 :.
פקס03-5614776 :
ג'ט 3
JET2

ק.ל.מ.
KLM

קוריאן אייר
KOREAN AIR

נמל תעופה בן-גוריון 73533
קיו .איי .אס.
 QASת.ד522 .
 nirg@quasisrael.co.ilטל32-2715222 :.
פקס32-2715223 :
רח' ז'בוטינסקי 7
 MS. CLAIRE TABAKIANמגדלי משה אביב
 AIR FRANCE/KLM Israelרמת גן 13554
 Country Managerטל32-2553737 :.
פקס32-2553733 :
נמל תעופה בן-גוריון 73533
 Lee Byung Kwonטרמינל 2
 Regional Manager, Israelמשרד קוריאן אייר
 Leebk@koreanair.comטל32-2714141 :.
פקס32-2714144 .

רח' בן יהודה 32
מר יונתן בוברוב
תל אביב 22131
 LOTמנהל לוט ישראל
 j.bobrov@lot.plטל32-7215114 :.
פקס32-7215243 :

לוט

לופטהנזה
LUFTHANSA

מרידיאנה פלאיי
MERIDIANA FLY

 Mr. Rolf Kollerרח' שארית ישראל 27
תל אביב 24521
 Karsten.zang@dlh.deטל32-1521244 :.
פקס32-2431233 :
OPEN SKY LTD
Mr. Ephraim Fortis
c/o Open Sky Group
e-mail: fortis@open-sky.co.il

רח' בן יהודה 32
תל אביב 2243233
טל32-7215111 :.
פקס32-7215122 :

רחוב הר רביד 55
מר אדי קורקוס – עו"ד
מיסטרל אייר
 ecoracos@gmail.comכפר סבא 4444435
MISTRAL AIR
טל32-1222222 :.
פקס32-1222227 :
רח' סייפן 5
אם.אן.ג'י איירליינס
וקסלר
איילה
גב'
MNG
AIRLINES,
נמל תעופה בן גוריון 70100
 Ayalaw@ups.co.ilטל32-1775432 .
פקס32-2723537 :
אפשטיין ,חומסקי ,אונסת
מונרק
בית רובינשטיין  -קומה 2
דין
עורכי
משרד
ושות'
MONARCH CO.UK
רח' לינקולן 33
תל-אביב 2752453
 HAVAZELET@ECGLAW.COMטל03-5614777 :.
פקס03-5614776 :
קלאסיק אייר נציגויות בע"מ

נאוס
NEOS

ניקי
NIKI Luftfahrt GMBH

רחוב אידלסון 7
תל-אביב
טל32-1375353:.
פקס32-1524212 .

 Holiday Travelרח' שרון 5
 Airberlin@holidaytravel.co.ilאיירפורט סיטי
ת.ד5553 .
קריית שדה התעופה 73533
טל32-2213333 :.
פקס32-2213333 :

פניקס תעופה בע"מ
נורדאויה איירליינס
רח' בן יהודה 1
)(JSC
NORDAVIA
תל-אביב 22435
Regional Airlines
 marshe@zahav.net.ilטל32-1524313 :.
פקס32-1524375 :

52 רח' סולד
מר גדעון ארנון – עו"ד
נורוויג'אן אייר שאטל
47331  רמת השרוןgidi@arnon.co.il
NORWEGIAN AIR
;373-33334234 :.טל
SHUTTLE
373-3334334 :פקס
 מגדל איילוMr. Alper Baruch
פגאסוס איירלנייס
52  קומה53  רח' אבא הלל סילברtelaviv@flypgs.com
PEGASUS AIRLINES
רמת גן
314-3214225 :.טל
32-2715223 :.פקס

73533 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
522 .ד. תQAS
32-2715222 :. טלnirg@quasisrael.co.il
03-9751332 :פקס
3  רח' קאופמןROM M.A.R AVIATION LTD.
תל אביב
374-7132222 . טלyaniv@ayalagroup.co.il
374-7132223 :פקס
54  רח' אבא אבןMr. Jacob Kohn
 הרצליהScandinavian Travel Ltd.
32-2222222 :. טלScandinavia@bezeqint.net
32-4254123 .פקס

רוסייה איירליינס
ROSSIYA AIRLINES

רויאל ג'ורדניאן
ROYAL JORDANIAN

.ס.א.ס
SCANDINAVIAN
AIRLINES SYSTEM
SAS

27 רח' שארית ישראל
מר אבנר גורדון
סוייס איירליינס
24521  תל אביבAvner.gordon@swiss.com
SWISS
32-1522353 :.טל
32-2433223 :פקס
5  רח' אלנביMoldova Flying Tour
 בית האופרהMr. Shmuel Roitman
22435  תל אביבdalski@moldovatour.co.il
32-1313332 :.טל
32-1313344 :פקס
5 יהודה- רח' בןMrs. Daniela DRAGNE
 בניין מגדלורTAROM Manager for Israel
22435  תל אביבDaniela.dragne@taromtlv.co.il
1523323,1523344 ,32-1523357:.טל
32-1523243 :פקס
23  רח' הירקוןMs. Marina Kadishes
2242315  תל אביבmyakadyshes@transaero.ru
32-1573442 :.טל

טנדם אירו
TANDEM AERO

טארום
TAROM

טראנסאירו
TRANSAERO

פקס32-1573423 :
שדרות שאול המלך 21
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
טראנס אביה איירלינס
 sbhlaw@netvision.net.ilת.ד22242 .
(הולנד)
תל-אביב 25222
TRANSAVIA
טל32-2222323 :.
AIRLINES C.V.
פקס32-22222122 :
)(Netherlands
שדרות שאול המלך 21
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
טראנס אביה צרפת
 sbhlaw@netvision.net.ilת.ד22242 .
TRANSAVIA FRANCE
תל-אביב 25222
טל32-2222323 :.
פקס32-22222122 :
רח' תובל 1
טראוול סרביס
משרד עורכי דין נשיץ ברנדס ושות'
 pnaschitz@nblaw.comתל-אביב 27427
TRAVEL SERVICE
פקס32-2321315:
טורקיש איירליינס
TURKISH AIRLINES

אוקראיין אינטרנשיונל
איירליינס
UKRAINE
INTERNATIONAL
AIRLINES

 Mr. Fatih Doganרח' ז'בוטינסקי 7
 TURKISH AIRLINESרמת גן 1313337
 fatihd@thy.comטל32-2241233 .
פקס32-2241232 :
 Caspi Aviationרח' בן-יהודה 5
 Mike@caspi-aviation.co.ilבניין מגדלור
תל אביב 22435
טל03-7962000 :.
פקס32-1534221 :

יונייטד איירליינס
יונייטד איירליינס
 UNITED AIRLINESמר אבי פרידמן

דרך מנחם בגין 523
ת.ד27335 .
תל אביב
טל03-5116702 :.
פקס03-5116789 :

רח' נחמה 4
מר פליקס טוק
אוראל איירליינס
 lenab@flying.co.ilתל אביב
URAL AIRLINES
טל32-1515777 :.
פקס32-1512254 :
פניקס תעופה בע"מ
יו.טי .איירליינס
רח' בן יהודה 1
 UTair AIRLINESמר מריאן שנקר – מנכ"ל
תל-אביב 22435
 marshe@zahav.net.ilטל32-1527114 :.
פקס32-1527434 :
אוזבקיסטאן איירוויז
 Mr. Shukhrat Khudaykulovרח' בן יהודה 1
איירוויז
אוזבקיסטאן
מנהל
UZBEKISTAN
תל אביב 22435

טל1537142;32-1534241 :.
 AIRWAYSישראל
 uairways@netvision.net.ilפקס32-1537242 :
בית רובינשטיין
אפשטיין ,קנולר ,חומסקי,
וים איירליינס
רח' לינקולן 33
 VIM AIRLINESאונסת גילת טננבאום ושות'
תל-אביב 2752453
משרד עורכי דין
Epstain@ecglaw.com
טל03-5614777;7611611:.
5617577
פקס32-7255211;1254772 :
רחוב פינסקר 3
קווי חופשה בע"מ
וולוטאה
 Holiday Lines Ltd.תל-אביב – יפו 22233
VOLOTEA - SPAIN
 ami@kavei.co.ilטל313-4113134 .
פקס32-1313323:
וואלינג איירליינס
VUELING AIRLINES

וויז אייר הונגריה
WIZZ AIR HUNGARY

 AEROHANDLING Ltd.ת.ד577.73533 .
 Sergio@Aerohandling.comנמל תעופה בן-גוריון
טל03-9754426 :.
פקס32-2714354 :
רח' סולד 52
מר גדעון ארנון – עו"ד
 gidi@arnon.co.ilרמת השרון 47331
טל;373-33334234 :.
פקס373-3334334 :

"יקוטיה" אייר קומפני

" "YAKUTIAפניקס תעופה

AIR COMPANY

marsche@zahav.net.il

רח' בן-יהודה 1
בניין מגדלור
תל-אביב 22435
טל32-1255455;32-1255433 :.
פקס32-1527434 :

פניקס תעופה
"יאן אייר" בע"מ
רח' בן-יהודה 1
"YanAir" Ltd.
 marsche@zahav.net.ilבניין מגדלור
תל-אביב 22435
טל32-1255455;32-1255433 :.
פקס32-1527434 :

