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תאריך עדכון08/11/2018 :

נציגים לקבלת כתבי בי-דין –
חברות זרות המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה
נא תשומת ליבכם:
זהו נציג לצורך קבלת כתבי בי-דין בשם ובעבור המפעיל האווירי.
חובת הנציג להוות מען לקבלת כתבי בי-דין וקבלה אצלו נחשבת כאילו התקבלה בחברה עצמה.
לעניין זה "כתבי בי דין"  -כל מסמך שניתן למסרו או להמציאו במסגרת הליכים משפטיים בפני ערכאות
משפטיות.
נציג זה צריך להיות זמין באמצעות כתובת דואר ,דואר אלקטרוני ,פקסימיליה וטלפון.

אין מתפקידו של הנציג להוות מען לקבלת תלונות של נוסעים ותלונות אחרות.

חברה
אדריאה אירוויס
ADRIA AIRWAYS

שם הנציג

כתובת/טלפון

 MIRUS SERVICES (1996) Ltdרח' בן -יהודה 32
 Adria.tlv@hotmail.co.ukתל אביב 63432
טל03-5223161 :.
פקס03-5240895 :

רח' אבא הלל 7
מר בועז שולמן
אג'יאן
 shulmanb@internet-zahav.netבית סילבר
רמת-גן 52522
טל,03-7513963:.
AEGEAN AIRLINES
פקס03-7513904 :
אירופלוט
AEROFLOT

אייר בלטיק

AIR BALTIC

 Goldfarb Seligman&Coמגדל אמפה
רח' יגאל אלון 98
 zbn@goldfarb.comתל אביב
טל03-7101634 :.
פקס037101698 :
 Mr. Gideon Thalerרחוב בן יהודה 29
 c/o TAL Aviationתל-אביב 6380703
 Airbaltic-israel@tal-aviation.comטל03-7951555 :.
פקס03-5100018 :

חברה

כתובת/טלפון

שם הנציג

דרך מנחם בגין 132
גב' רות בן-צור
אייר קנדה
 Ruth.benzur@aircanada.comתל אביב
טל03-6072101 :.
AIR CANADA
פקס03-6966613 :
אייר אירופה נתיבי אוויר
AIR EUROPA LINEAS
AEREAS

 FBC&COרח' דניאל פריש 3
 Fisher Behar Chen Well Orion & Coתל אביב 6473104
טל03-6941348 :.
 skazir@fbclawyers.comפקס03-6091116 :

אייר פרנס

 Mr. Alon Netahרח' ז'בוטינסקי  2א'
מגדל אמות אטריום
 Alnetah@airfrance.frרמת גן 52118
טל03-6112727 :.
פקס03-6112700 :

AIR FRANCE

אייר מדיטראנה

 AIR MEDITERRANEEסאן וייס בע"מ

 SUN WAYS Ltd.רחוב המלאכה  4רעננה
טל072-2200060:.
פקס09-7447977 :
rep@sunways.co.il

הייצוג תקף עבור טיסות שתוכננו ע"י
החברה עד לתאריך 27.03.15
אמריקן איירליינס
AMERICAN AIRLINES

אייר סרביה בלגרד
AIR SERBIA Belgrade

אייר סיני
AIR SINAI

TAL Aviation
Frances.t@tal-aviation.com

רח' בן יהודה  29תל-אביב
פקס03-5480556 :

 OPEN SKY.בניין מגדלור
 Open-open@sky.co.ilרח' בן יהודה 25
תל-אביב 6380602
טל03-7951555 :.
פקס03-7951566 :

 Mr. Ashraf Aliרח' בן-יהודה 1
 Telaviv_dm@egyptair.comתל אביב 63808
טל03-5102481/2/3/4 :.
פקס03-5102486 :

חברה
אליטליה

ארמאוויה

כתובת/טלפון

שם הנציג

רח' ויצמן ,2
עו"ד שי בן-חיים
מגדל אמות השקעות
 sybh@netvision.net.ilתל אביב 6423902
ALITALIA
טל03-6833010 :.
פקס03-6833011 :
מר אלכס בוידשווילי וטנגו סיימון רח' בן יהודה 12
תל-אביב 63802
 georgean@zahav.net.ilטל050-50409996 :.
פקס03-9757006 :
ARMAVIA

אוסטריאן איירליינס
AUSTRIAN AIRLINES

נמל תעופה בן גוריון
אוסטריאן איירליינס
 Mr. Nicolas Kuemmerleטרמינל 3
תל אביב 7015101
 Nicolas.kuemmerle@dlh.deטל03-9754052 :.
נייד052-3474696 :

בן יהודה 1
מונה טורס בע"מ
אזאל אזרבייג'ן אירלנייס
תל אביב
 MONA TOURS LTDמיקוד 63801
AZAL AZERBAIJAN
טל03-5141832 ,03-5141812 :.
AIRLINES
 benkur@gmail.comפקס03-5141800 :
vedab@mona.co.il
בלאביה
BELAVIA

בלוברד איירוויז
BLUEBIRD AIRWAYS

 Mr. Sergei Pavlovichרח' פרישמן 8
תל אביב 63578
 Sergei.pavlovich@belsvia.byטל03-5292994/5 :.
פקס03-5292996 :
משרד עו"ד יגאל בורוכובסקי עזריאלי סנטר  1קומה 33
דרך מנחם בגין 132
 Yaacov Salomon, Lipschuts & Coת"א רמת-גן 6701101
 To the att. of: Yigal Orochovskyטל03-7285555:.
פקס03-9797365 :
yigalb@ysl-law.com

בריטיש איירוויז
BRITISH AIRWAYS
בריסל איירליינס
BRUSSELS AIRLINES

 Yael Katanדרך מנחם בגין 132
תל אביב
 Ec4il@ba.comטל03-6061500 :.
פקס03-6955375 :
מר רובי הרשקוביץ רח' שארית ישראל 37
תל אביב 68165
 Roby.Herskowicz@brusselsairlines.comטל03-7630002 :.
פקס03-5184820 :

חברה
בולגרייה אייר
BULGARIA AIR
נתיבי אוויר קורנדון
(תורכיה)

קרואטיה איירליינס

כתובת/טלפון

שם הנציג

 G. ARNON LAW COMPANY, Mr.אבא אבן 15
 Gideon Arnonהרצליה פיתוח 46722
טל072-2204324 :.
 gidi@arnon.coפקס072-2204228 :
רחוב מנחם בגין 11
מר אריה לוי עו"ד
בית רוגובין
משרד עורכי דין אריה לוי
 levilaw@netvision.net.ilרמת גן
טל03-6245544 :.
פקס03-6245545 :
הרמן& מאקוב ושות' – משרד עו"ד
main@hmlaw.co.il

CROATIA AIRLINES

רח' מנחם בגין ,7
רמת גן 52681
טל03-6114200 :.
פקס03-6114200 :

רח' בן גוריון 6
לוינסון-דרור משרד עו"ד לסביבה
סייפרוס איירוויז
חיפה 3541416
ובטיחות
 info@environment.co.ilטל04-8525246 :.
CYPRUS AIRWAYS
פקס04-8643827 :
סי.אס.איי
CSA CZECH
AIRLINES

 Mr. Gideon Thalerרח' בן יהודה 29
 c/o TAL Aviationתל אביב
 csatlv@tal-aviation.comטל03-7952107 :.
פקס03-5100018 :

דלתה איירליינס
מר ניר צדיקביץ
דלתה איירליינס
 nir.zadikevitch@delta.comטרמינל  ,3אזור מערב
DELTA AIRLINES
קומה א – חדר D1230
ת.ד281 .
נתב"ג 70100
טל03-9754055 :.
פקס03-9754059 :
קיו .איי .אס.

דונאביה
DONAVIA

נמל תעופה בן-גוריון 70100
ת.ד136 .
 QASטל03-9751333 :.
פקס03-9751332 :

nirgur@qasisrael.co.il
איזי ג'ט
EASY JET

 Levitan Sharon & Coרח' יגאל אלון 57
תל אביב
ת.ד9395 .
 Office@levitansharon.co.ilמיקוד 67891
טל03-6886768 :.
פקס03-6886769 :

שם הנציג

חברה

תבל תיירות ותעופה בע"מ

אנטר אייר
ENTER AIR

אתיופיאן איירליינס

ETHIOPIAN AIRLINES

@tevel-aviation.co.il

כתובת/טלפון
רח' משה לוי 14
 Shaiראשון לציון
טל03-6030518 :.
פקס03-6030526 :

) Fasika Ketema Woldeab (Mrs.רח' בן-יהודה 1
תל אביב 63801
 fasikaK@ethiopianairlines.comחדר מס' 2016
טל03-7972175 :.
נייד052-2670520 :
פקס03-5160574 :

רח' החרמון
מר שרון לחאם
אירופיאן אייר
קרית שדה התעופה
 Sharon.lacham@dhl.comת.ד285 .
נמל תעופה בן-גוריון 70151
EUROPEAN AIR
טל054-7868057 :.
TRANSPORT LEIPZIG
פקס03-5578557 :
GMBH DHL
שד' דוד המלך 1
אלון קפלן ,משרד עורכי-דין
 alan@kaplan.comקומה 3
תל-אביב 64953
FEDEX
טל03-6954463 :.
פקס03-6955575 .

פדקס

פינאייר
FINNAIR

ג'ורג'יאן איירווייז
GEORGIAN AIRWAYS

"גרמניה''
""GERMANIA

 Peace Air & Aviation Servicesרח' ישעיהו ( 52יחידה )1/0
תל אביב 62494
 peaceair@zahav.net.ilטל03-5601616 :.
פקס03-5601636 :
 Mr. Simon Tengoרח' בן יהודה 124
תל אביב
 Georgian@zahav.net.ilטל03-35291348 :.
פקס03-35291349 :
 TAL Aviation Groupרח' בן יהודה 29
תל אביב 63807
 Gideon.t@tal-aviation.comטל03-7952104 :.
פקס03-5100018 :

שם הנציג

חברה

כתובת/טלפון

שדרות שאול המלך 35
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
ג'רמן ווינגס
ת.ד33383 .
 sbhlaw@netvision.net.ilתל אביב 61333
GERMANWINGS
טל03-6969232 :.
פקס03-69699593 :
דרך מנחם בגין 132
איבריה
עו"ד יעל קטן
עזריאלי
 yael.katan@ba.comתל אביב 67023
IBERIA
טל03-6061500 :.
פקס03-6955375 :
בית רובינשטיין
אפשטיין ,קנולר ,חומסקי ,אונסת
ג'ט אייר פלאי
גילת טננבוים ושות' משרד עורכי דין רח' לינקולן 20
תל-אביב 6713412
JETAIR FLY
(TUI AIRLINES
 amira@ekt-law.comטל03-5614777 :.
)BELGIUM
פקס03-5614776 :
ג'ט 2
JET2
ק.ל.מ.
KLM

נמל תעופה בן-גוריון 70100
קיו .איי .אס.
 QASת.ד136 .
 nirg@quasisrael.co.ilטל03-9751333 :.
פקס03-9751332 :
 Mr. Alon Netahרח' ז'בוטינסקי 2א
מגדל אמות אטריום
רמת גן 52118
 Alnetah@airfrance.frטל03-6112727 :.
פקס03-6112700 :

נמל תעופה בן-גוריון 70100
קוריאן אייר
 Woo Sung Beakטרמינל 3
משרד קוריאן אייר
KOREAN AIR
 sbwoo@korenair.comטל03-9754585 :.
פקס03-9754588 .
רח' בן יהודה 25
מר אפרים פורטיס
לוט פוליש איירליינס
תל אביב 6380701
 fortis@open-sky.co.ilטל03-7951555 :.
LOT Polish Airlines
לופטהנזה
LUFTHANSA

 Mr. Ofer Kischרח' שארית ישראל 37
תל אביב 68165
טל03-5135302 :.
Ofer.kisch@dlh.de

שם הנציג

חברה
מרידיאנה פלאיי

MERIDIANA FLY

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

כתובת/טלפון
רח' בן יהודה 23
תל אביב 63806
טל03-7951555 :.
פקס03-7951566 :

רחוב הר רביד 11
מר אדי קורקוס – עו"ד
מיסטרל אייר
 ecoracos@gmail.comכפר סבא 4448401
טל03-5666696 :.
MISTRAL AIR
פקס03-5666697 :
רח' סייפן 1
אם.אן.ג'י איירליינס
הורדן
אריאל
מר
נמל תעופה בן גוריון 70100
MNG AIRLINES
 arielh@ups.co.ilטל03-5771408 .
פקס03-9792127 :

מ .פירון ושות' ,עורכי דין

מונרק

 MONARCH CO.UKעו"ד עמית זומר – פדידה
amitz@firon.co.il

נאוס

Eddi Coracos Advocate
erocos@gmail.com NEOS

ניקי
NIKI Luftfahrt GMBH

נורדאויה איירליינס
(jsc) Nordavia
Regional Airlines

טל03-7548670 :.
פקס03-5614776 :
הרביד 11
כפר סבא 444840
טל03-5666696:.
פקס03-5666697 .

 Holiday Travel (Israel) Ltdרח' שרון 1
 moni@holidaytravel.co.ilקריית שדה התעופה
נמל תעופה בן-גוריון 70100
טל03-9350200 :.
פקס03-9350161 :
פניקס תעופה בע"מ רח' בן יהודה 1
 marshe@zahav.net.ilתל -אביב 63801
טל03-5164052:.
פקס03-5164271:

נורוויג'אן אייר שאטל

מר גדעון ארנון עו"ד
NORWEGIAN AIR
SHUTTLE

מגדל אדגר ,360
רח' השלושה ,2
תל אביב
מיקוד 6706054

רחוב סולד 16
רמת השרון 47225
 gid@arnon.coטל072-2204324 :.
פקס072-2204228 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

16 רחוב סולד
47225  רמת השרוןgid@arnon.co
072-2204324 :.טל
072-2204228 :פקס

חברה

מר גדעון ארנון עו"ד

נורוויג'יאן אייר
אינטרנשיונל

NORWEGIAN AIR
INTERNATIONAL LTD

29  רח' בן יהודהMr. Gideon Dov Thaler
63807 אביב- תלTAL AVIATION
03-7952104 :. טלCEO & President
03-5100018 .פקס

אולימפיק אייר
Olympic Air S.A.

 מגדל איילוMr. Alper Baruch
 קומה12  רח' אבא הלל סילברtelaviv@flypgs.com
16
רמת גן
03-7541291 :טלפון
03-97541100:פקס

פגאסוס איירלנייס
PEGASUS AIRLINES

70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
136 .ד. תQAS
03-9751333 :. טלnirgur@qasisrael.co.il
03-9751332 :פקס

2  רח' קאופמןROM M.A.R AVIATION LTD.
תל אביב
074-7506666 . טלyaniv@ayalagroup.co.il
074-7506660 :פקס

רוסייה איירליינס
ROSSIYA AIRLINES

רויאל ג'ורדניאן
ROYAL JORDANIAN

18  רח' אבא אבןMr. Jacob Kohn
 הרצליהScandinavian Travel Ltd.
09-9669339 :.טל
09-8914560 . פקסScandinavia@bezeqint.net
37 רח' שארית ישראל
6816522  תל אביבofer.kisch@dhlh.de
03-5135302 :.טל
13  רח' בלפורLawyer Yarkony Avner
6521127 תל אביב
03-6290780 :. טלyarkony@bezeqint.net
03-6290789 :פקס

.ס.א.ס

SCANDINAVIAN
AIRLINES SYSTEM
SAS
מר עופר קיש
סוייס איירליינס
SWISS
טנדם אירו
TANDEM AERO

טלפון/כתובת

שם הנציג

1 יהודה- רח' בןMrs. Daniela DRAGNE
 בניין מגדלורTAROM Manager for Israel
63801  תל אביבDaniela.dragne@taromtlv.co.il
,03-5162217:.טל
03-5162292
03-5162048
03-5162382 :פקס
90  רח' הירקוןMs. Marina Kadishes
6343251  תל אביבmyakadyshes@transaero.ru
03-5172889 :.טל
03-5172860 :פקס

חברה
טארום
TAROM

טראנסאירו
TRANSAERO

,2 רח' ויצמן
חיים-עו"ד שי בן
טראנס אביה איירלינס
מגדל אמות השקעות
)(הולנד
6423902 תל אביב
03-6833010 :. טלsybh@netvision.net.il
TRANSAVIA
03-6833011 :פקס
HOLLAND AIRLINES
C.V. (Netherlands)

2 רח' ויצמן
חיים-עו"ד שי בן
טראנס אביה צרפת
מגדל אמות השקעות
6423902  תל אביבsybh@netvision.net.il
TRANSAVIA
03-6833010 :.טל
FRANCE
03-6833011 :פקס
14  רח' משה לויTEVEL TOURISM AND AVIATION
 ראשון לציוןLTD
03-6030518 :'טל
03-6030526 : פקסshai@tevel-aviation.co.il
7  רח' ז'בוטינסקיMr. Ilker Basaran
5252007 רמת גן
03-6945910 :. טלtlvops@thy.com
03-6945926 :פקס

טראוול סרביס צ'כיה
TRAVEL SERVICE
טורקיש איירליינס
TURKISH AIRLINES

1 יהודה-רח' בן
איל אטיאס
אוקראיין אינטרנשיונל
בניין מגדלור
איירליינס
0163801  תל אביבeyal@caspi-aviation.co.il
03-7962000 :טל
UKRAINE
03-7962017 :טל
INTERNATIONAL
AIRLINES

חברה
יונייטד איירליינס

שם הנציג
יונייטד איירליינס
מר אבי פרידמן

UNITED AIRLINES
Avi.friedman@united.com

אוראל איירליינס
URAL AIRLINES

מר פליקס טוק

כתובת/טלפון
בניין עזריאלי עגול
קומה 32
שד' מנחם בגין 132
תל אביב 6702101
טל1-809-344363 :.
פקס03-5116789 :

רח' נחמה 8
 lenab@flying.co.ilתל אביב
טל03-5151777 :.
פקס03-5156614 :

רח' ז'בוטינסקי 7
גב' אסתר קסטיאל
יו.אס .איירוויז
מגדל משה אביב
מנהלת מכירות
 Esther.castiel@usairways.comרמת גן 52520
US AIRWAYS
טל03-7548480 :.
פקס03-7548480 :
פניקס תעופה
יו.טי .איירליינס
רח' בן יהודה 1
מנכ"ל
שנקר
מריאן
מר
תל-אביב 63801
UTair AIRLINES
 marshe@zahav.net.ilטל03-5167554 :.
פקס03-5167408 :
אוזבקיסטאן איירוויז
UZBEKISTAN
AIRWAYS

 Mr. Klim Devidenkoרח' בן יהודה 1
תל אביב 63801
טל5107546;03-5104685 :.
 uairways@bezeqint.netפקס03-5107946 :
tlv@uzairways.com

בית רובינשטיין
אפשטיין ,קנולר ,חומסקי ,אונסת
וים איירליינס
גילת טננבאום ושות' משרד עורכי דין רח' לינקולן 20
תל-אביב 6713412
VIM AIRLINES
 Epstain@ecglaw.comטל03-5614777;7611611:.
03 -5617577
פקס03-7611655;5614776 :
רחוב פינסקר 2
קווי חופשה בע"מ
וולוטאה
 Holiday Lines Ltd.תל-אביב – יפו 63322
טל03-6211000 .
VOLOTEA - SPAIN
 ami@kavei.co.ilפקס03-5252230:

טלפון/כתובת

שם הנציג

3  דניאל פרישMs, Sherley kazir
תל אביב
03-6941348 :. טלskazir@fbclawyers.com
03-6091116 :פקס
16 רחוב סולד
מר גדעון ארנון – עו"ד
47225 רמת השרון
072-2204324:. טלgidi@arnon.com
052-6004477 :נייד
072-2204228 :פקס
1 יהודה-רח' בן
פניקס תעופה
בניין מגדלור
63801 אביב-תל
03-5311411;03-5311402 :. טלmarsche@zahav.net.il
03-5167408 :פקס
פניקס תעופה
1 יהודה-רח' בן
בניין מגדלור
63801 אביב- תלmarsche@zahav.net.il
03-5311411;03-5311402 :.טל
03-5167408 :פקס
31  רח' אחד העםhughk@s-horowitz.com
6520204 eyald@s-horowitz.com
03-5670700 :. טלleslie.pulwer@s-horowitz.com
03-5660974 :פקס
22  קומהHu-tlv@hnair.com
94  יגאל אלון,1 מגדל אלון
6789139 תל אביב
03-9096997 :.טל
03-9131112 :פקס
נתב"ג
3 טרמינל
חדרA14.710
715001 תל אביב
03-6169463 ,03-9754317 :טל
 תל אביב,5 רח' טובל
6789717 מיקוד
03-6235073 :.טל
03-6235021 :פקס
11 רח' מיטב
תל אביב
03-5656021 :.טל

חברה
וואלינג איירליינס
VUELING AIRLINES
וויז אייר הונגריה
WIZZ AIR HUNGARY
"יקוטיה" אייר קומפני
"YAKUTIA"
AIR COMPANY
"יאן אייר" בע"מ
"YanAir" Ltd.

ראיינאייר
Ryanair Limited
היינאן איירליינס
Hainan Airlines

Tzviki Avramovich
tzviki_avramovich@cathaypacific.co
m

קתאי פאסיפיק איירווייס
CATHAY PACIFIC
AIRWAYS LIMITED
ואו אייר

Naschitz, Brandes, Amir & Co
WOW AIR ehf
onaschitz@nblaw.com
Meshek Wings Tour LTD.
shlomi@mishkei.co.il

בלו אייר
S.C BLUE AIRAIRLINE
MANAGEMENT
SOLUTIONS S.R.L

שם הנציג

חברה

כתובת/טלפון

שדרות בן גוריון 6
צ'ארלי איירליינס ( קיפרוס לוינסון -דרור משרד עו"ד לסביבה
חיפה
ובטיחות
איירוייס)
מיקוד 3541416
 Levinson – Dror Law Firmטל04-8525246 :.
CHARLIE AIRLINES
 Environment. & Safetyפקס04-8643827 :
)LTD (Cyprus Airways
info@environment.co.il

אבא בן  15ת.ד12868 .
מר גדעון ארנון – עו"ד
אקסל איירוייס צרפת
הרצליה פיתוח
 gidi@arnon.coטל072-2204324:.
XL AIRWAYS
פקס072-2204228 :
FRANCE
נמן תעופה בע"מ
מר אופיר ריינהארדט
קובלט אייר
רח' פסח 5
COLBAT AIR ltd
 Israel@apg-ga.comלוד
טל076-8029024 :.
נייד052-3313475 :
רחוב סולד 16
מר גדעון ארנון – עו"ד
אייר בוקרסט
רמת השרון 47225
 gidi@arnon.coטל072-2204324:.
S.C. AIR
נייד052-6004477 :
BUCHAREST
פקס072-2204228 :
TRANSPORT AERIAN
S.R.L

נתב"ג ת.ד177 .
מר אלכס ביידושווילי,
אייר קומפני ארמניה
מיקוד 70100
מר טנגיז סימון
AIR COMPANY
טל054-2117791 :.
ARMENIA LLC
 Georgian@zahav.net.ilפקס03-9754014 :
רוסיה איירליינס
Rossiya Airlines

 Doron Tikotzky Kantor Gutmanפל ים 7
 Cederboumחיפה 3309510
טל048555976 :.
 mail@dtkgc.comפקס04-8147500 :

רח' התע"ש 10
עו"ד גדי טפרמן
טוס איירווייס
ת.ד7039 .
TUS AirwaysLTD
 gadi@kot-law.comכפר סבא
מיקוד44425 :
טל09-7676390 :
פקס09-7676395 :
שאול בן חיים (פינברג) משרד עורכי דין שדרות שאול המלך 35
איירוווינגס
ת.ד33383 .
shblaw@netvision.net.il
ת"א
Eurowings (Marketing
טל03-6969232 :.
)Carrier
פקס03-6969593 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

חברה

 רמת השרון16 ארנון גדעון עו"ד סזולד
47225 ישראל

)אטלס גלובל (טורקיה

gidi@arnon.com

Atlasjet Havacilik A.S.
(Atlasglobal Airlines)

052-6004477 :.טל
02-2204228 :פקס

5 רח' תובל
מר עומר גיא
אייר טרנזאט
6789717  תל אביבNaschitz, Brandes, Amir&Co,
03-6235160 :. טלAdvocates
AIR TRANSAT A.T.
03-6235170 :פקס
INC.
(d.b.a Air TRANSAT)

oguy@nblaw.com
1  בן יהודהPhoenix Aviation LTD
בניין מגדלור
6380101 תל אביב
03-5164052 :. טלinfo@phoenix-a.com
03-5163148 :פקס
23  בן יהודהOpen Sky Group, Mr. Ephraim
63806  תל אביבFortis
03-7951355 :טל
03-9751354 :פקס
Fortis@open-sky.co.il
2  קומה,29  בן יהודהTal Aviation Group,
 תל אביבMr. Gideon Thales, CEO
6380703 מיקוד
03-7952104 :טל
03-5100018: פקסGideon.t@tal-aviation.com
2 כנרת
 איירפורט סיטיUdi Caspi
70199 תל אביב
08-9140201 :טל
08-9140224 : פקסUdi.caspi@tnt.com

אייר מולדובה
Air Moldova

אייר אינדיה
Air India

מיי וואי איירליינס
MYWAY AIRLINES

(MYWAY AIRLINES
LTD. CO. )
מר אודי כספי
אסאל איירליינס
)(מטענים
ASL Airlines Belgium

16 דרך אבא הלל
מר יואב שדה
סיצ'ואן איירליינס
רמת גן
5250608  מיקודMeitarLiquornikGevaLeshemTal ,
03-6103610 : טלlaw Office
Sichuan Airlines
03-6148885 :פקס
yoavs@meitar.com

חברה
אסאל איירליינס צרפת

ASL AIRLINES
FRANCE

שם הנציג

כתובת/טלפון

 M. FIRON & Co Advocatesהשלושה  2בניין אדגר 360
 Law Officesתל אביב
מיקוד 6706054
טל03-7548665 ,03-7611611 :
 shmuelb@firon.co.ilפקס077-2299665 :

שד' אבא אבן 15
מר גדעון ארנון – עו"ד
וויז אייר אנגליה
הרצליה פיתוח
 gidi@arnon.comמיקוד46722 :
רמת השרון 47225
Wizz Air UK LTD
טל072-2204324:
נייד052-6004477 :
פקס072-2204228 :
רח' יגאל אלון 57
שרון לויטן
איזי ג'ט אנגליה
תל אביב
 Levitan Sharon & Coת.ד 9395
מיקוד 67891
טל03-6886768 :
EasyJet UK limited
 office@levitansharon.co.ilפקס03-6886169 :
רח' יהודה בורלא 36
דניאל פייאנס
לטאם
 Daniel Faiansתל אביב
טל03-5346310 :.
LATAM
Daniel.faians@latam.com

