תאריך עדכון19.08.2018 :

אנשי קשר הלמן (ישראל)
מרכזיה03-5688777 :

פקס הנהלה08-9150846 :

הנהלה
תפקיד

שם ומשפחה

שלוחה

טל

נייד

דואר אלקטרוני

מיכאל מוגרבי

מנכ"ל

03-5688760

760

054-7007765

michaelm@hellmann.co.il

גל שריג

מנכ"ל

03-5688770

770

054-7007770

gals@hellmann.co.il

אבי כהן

מנכ"ל

08-9141133

133

052-8281441

avic@hellmann.co.il

עמדת קבלה

פקס08-9151218 :

שם ומשפחה
אביטל מעודה

תפקיד
קבלה

שלוחה

טל
03-5688777

777

נייד
054-7007731

דואר אלקטרוני
AvitalM@Hellmann.co.il

מחלקת ייבוא
שם ומשפחה
שי מוגרבי

תפקיד

טל

שלוחה

נייד

דואר אלקטרוני

סמנכ"ל יבוא ומכירות

03-5688737

737

054-7007737

shaym@hellmann.co.il

רונית גורן

מנהלת יבוא אווירי

08-9141150

150

052-3640782

ronitg@hellmann.co.il

איציק אזולאי

תפעול יבוא אווירי

08-9141120

120

052-3032235

isaca@hellmann.co.il

טובי ראט זלצר

מנהלת יבוא ימי

08-9141159

159

052-6663601

tovir@hellmann.co.il

אינה פלוטניקוב

מנהלת תיק לקוח יבוא ימי

03-5688735

735

054-7007715

innap@hellmann.co.il

שרית לובלסון

מנהלת תיק לקוח יבוא ימי

08-9141171

171

054-7007689

saritl@Hellmann.co.il

מיה בן משה

מנהלת תיק לקוח יבוא ימי

03-5688741

741

054-7007726

MayaB@hellmann.co.il

אלינור כהן

מנהלת תיק לקוח יבוא ימי

03-5688714

714

ElinorC@Hellmann.co.il

סיוון בסטיקר

תפעול יבוא ימי

08-9141134

134

sivanb@hellmann.co.il

איתי רונן

תפעול יבוא ימי

08-9141122

122

ittair@hellmann.co.il

מחלקת עמילות מכס
שם ומשפחה

פקס03-5629902 :
תפקיד

טל

שלוחה

נייד

דואר אלקטרוני

דודי יוסף

מנהל מח' עמילות מכס

08-9141114

114

050-4250161

dudiy@hellmann.co.il

רון חמאוי

ראש חוליה

08-9141130

130

052-8343920

RonH@Hellmann.co.il

מיטל פוני

מתאמת עמילות מכס

08-9141180

180

שני דוד

מתאמת עמילות מכס

08-9141151

151

shanid@hellmann.co.il

אביבה חזן

מתאמת עמילות מכס

08-9141115

115

avivah@hellmann.co.il

ימית ניניו

מתאמת עמילות מכס

08-9141127

117

ליאת אלוני

ראש חוליה

08-9141114

114

meitalp@hellmann.co.il

yamitn@hellmann.co.il
054-7007680

Liata@hellmann.co.il

טל שגיא

מתאם עמילות מכס

08-9141164

164

רעות מטלון

מתאמת עמילות מכס

08-9141119

119

054-7007785

reuthm@hellmann.co.il

אתי כהן

מתאמת עמילות מכס

03-5688711

711

054-7007755

etic@hellmann.co.il

סיסיל אמלאם

מתאמת עמילות מכס

08-9141127

127

SagiT@Hellmann.co.il

SisilA@Hellmann.com

קטי ונונו

מתאמת עמילות מכס

03-5688721

721

054-7007721

kativ@hellmann.co.il

ציונה אוחיון

מנהלת מח' עמילות מכס

03-5688771

771

054-7007771

zionao@hellmann.co.il

יפית גאון

מתאמת עמילות מכס

03-5688773

773

Yafitg@hellmann.co.il

נוי עזיזה

מתאמת עמילות מכס

03-5688774

774

NoyA@Hellmann.co.il

הדר ישראל

מתאמת עמילות מכס

03-5688772

772

HadarI@Hellmann.co.il

איל מויאל

סוכן מכס אחראי ומסווג ראשי

03-5688710

710

0584040544 /054-7007730

eyalm@hellmann.co.il

מנחם ליבנה

מסווג

03-5688776

776

054-7007776

menacheml@hellmann.co.il

אלכס כנוביץ

מסווג

08-9141108

108

alexk@helmann.co.il

אביעד סרוסי

מערכת מסלול

08-9141156

156

AviadS@Hellmann.co.il
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רומן אלטשולר

מבקר מסמכי מכס

מח' יצוא

118

פקס08-9150845 :

שם ומשפחה
הלל מגנס

08-9141118

alrom@hellmann.co.il

תפקיד

טל

שלוחה

דואר אלקטרוני

נייד

סמנכ"ל יצוא ושרשרת קירור

03-5688784

784

054-7007784

hillelm@hellmann.co.il

רונן פישר

מנהל יצוא ימי

08-9141158

158

052-3262394

ronenf@hellmann.co.il

שרה נעים

מתאמת יצוא ימי

03-5688752

752

054-7007752

saran@hellmann.co.il

עידו סיידא

מתאם יצוא ימי

08-9141146

146

מח' הנהלת חשבונות

פקס03-5629901 :

שם ומשפחה
קלרה זיתוני

idos@hellmann.co.il

תפקיד

טל

שלוחה

דואר אלקטרוני

נייד

מנהלת חשבונות

03-5688768

768

054-7007768

claraz@hellmann.co.il

שרון כאשי

חשב

08-9141100

100

054-4422749

sharonk@hellmann.co.il

אוהד מוגרבי

הנה"ח

03-5688761

761

054-700776

ohadm@hellmann.co.il

שולה חמו

הנה"ח

03-5688763

763

גיא שחורי

הנה"ח

03-5688787

787

מינה פנחס

הנה"ח

03-5688781

781

minap@hellmann.co.il

טניה דריקר

הנה"ח

08-9141103

103

taniad@hellmann.co.il

זיוה ליטובסקי

הנה"ח

08-9141104

104

zival@hellmann.co.il

אתי כהן

הנה"ח

08-9141110

110

etico@hellmann.co.il

ז'נה איברגימוב

הנה"ח

08-9141101

101

jeannei@hellmann.co.il

טל בן משה

הנה"ח

08-9141129

129

TalB@Hellmann.co.il

תפקיד

טל

שלוחה

דורון ינאי

מנהל מסחרי

08-9141141

141

shulac@hellmann.co.il
054-8373737

guys@hellmann.co.il

שיווק ומכירות
שם ומשפחה

דואר אלקטרוני

נייד
054-2598445

DoronY@Hellmann.co.il

אריאלה לבנת

מכירות

08-9141154

154

052-3270560

arielal@hellmann.co.il

אילנה קוגן

מנהלת שימור לקוחות

08-9141182

182

058-4656464

ilanak@hellmann.co.il

שני שבו

מנהלת שיווק עורפי

08-9141165

165

052-8270483

shanis@hellmann.co.il

סאלי חימי

שיווק עורפי

08-9141170

170

052-4210092

SallyH@Hellmann.co.il

תפקיד

טל

שלוחה

מחלקת רכש
שם ומשפחה
יצחק מוגרבי

מחלקת רכש

סניף נתב"ג בנין ממ"ן
שם ומשפחה

03-5688769

769

נייד
054-7007769

תפקיד
מנהל תפעול עמילות מכס יבוא
אווירי
מתאם עמילות מכס

03-9721692

138

073-2118720

720

אורלי שלי

מתאמת יבוא

03-5688715

794

052-5272609

ששי עזרא

מתאם עמילות מכס

03-5688738

738

052-3261857

דוב מיזריצר

itzhakm@hellmann.co.il

חדר  601פקס03-9721140 :
טל

משה (קיקו) גריאני

דואר אלקטרוני

שלוחה

נייד

דואר אלקטרוני

052-3270557

kikog@hellmann.co.il

054-7007720

dovalem@hellmann.co.il
orlys@hellmann.co.il
sasie@hellmann.co.il

שחר ניזרי

מתאם עמילות מכס

03-5688719

719

דוד מיכאלי

מנהל יצוא אווירי

03-9730356

788

058-4377322

davidm@hellmann.co.il

אירנה ברונשטיין

מתאמת יצוא אווירי

03-5688717

717

054-7007717

irenab@hellmann.co.il

שחר שמחון (אורדן)

מתאם יצוא אווירי

03-9721692

748

052-5272608

shachars@hellmann.co.il

אלי סיניור

מתאם יצוא אווירי

03-9730356

746

052-7002903

elis@hellmann.co.il

זאזא חוטובולי

מתאם יצוא אווירי

03-9730356

749

054-7007674

zazah@hellmann.co.il

ניר נגר

תורן יצוא

03-5688719

719

054-7007719

toranlod@Hellmann.co.il
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ShacharN@Hellmann.co.il

סניף חיפה

רחוב המגינים  , 60חיפה קומה 1
תפקיד

שם ומשפחה

טל

פקס04-8674567 :
שלוחה

נייד

דואר אלקטרוני

משה שוורץ

מנהל הסניף

04-8663173

860

054-7007733

moshes@hellmann.co.il

מיקי ששון

מסווג ומנהל תיק לקוחות

04-8603867

867

050-9155008

mikis@hellmann.co.il

יוסי כחלון

תפעול יצוא  /יבוא

03-5688777

728

050-8224715

yossik@hellmann.co.il

משה שמש

שליח

03-5688703

703

סניף נור בחיפה

רחוב שער פלמר 1
תפקיד

שם ומשפחה

טל

פקס04-8660201 :
שלוחה

נייד

דואר אלקטרוני

נור

מנהל הסניף ומנהל תיק לקוחות

04-8620069

050-5892012

mh22@zahav.net.il

מגי

מתאמת עמילות מכס

04-8640228

050-2232783

maggyd@Hellmann.co.il

סניף אשדוד

נמל אשדוד  ,בניין א.מ.א חדר  202טל' ראשי 08-8565697 :פקס08-8532868 :
תפקיד

שם ומשפחה

שלוחה

טל

נייד

דואר אלקטרוני

רועי בן דוד

מ.מ מנהל סניף אשדוד

08-8531093

723

054-4852010

ציונה אזולאי

מ.מ מנהל סניף אשדוד

08-8565697

112

052-8343917

מירב בן שושן

תפעול שילוח ימי

08-8565697

121

050-8570708

meiravb@hellmann.co.il

גלעד הירשפלד

תפעול יצוא  /יבוא

03-5688708

708

052-8522538

giladh@hellmann.co.il

ולנטינה קרופ

תפעול יצוא  /יבוא

03-5688786

786

סניף נהר הירדן

roeib@hellmann.co.il
ZiyonaA@Hellmann.co.il

ValentinaK@Hellmann.co.il

טל' ראשי  04-6480460פקס04-8244521 :
תפקיד

שם ומשפחה

שלוחה

טל

נייד

דואר אלקטרוני

שמעון איבגי

מתאם יבוא/יצוא

03-5688746

724

050-2081123

shimone@hellmann.co.il

תמר עובדיה

מתאמת יבוא/יצוא

03-5688755

725

050-9224711

tamaro@hellmann.co.il

סניף גשר אלנבי

טל'  03-5688739פקס02-9400075 :
תפקיד

שם ומשפחה

שלוחה

טל

רינה קודן

מנהלת סניף

03-5688739

אורייט תמם

מתאמת יבוא/יצוא

03-5688740

739
03-5688740

נייד
058-4606700
050-3334853

פרילנסרים
שם ומשפחה
אמיר סכר

תפקיד

שלוחה

טל

נייד

דואר אלקטרוני
rinak@hellmann.co.il
OrietT@Hellmann.co.il

דואר אלקטרוני

פרילנסר

03-5688759

759

054-5890175

amirs@hellmann.co.il

מתן רמון

פרילנסר

0732-118726

726

0525-685333

matanr@hellmann.co.il

רפי אמיתי

פרילנסר

08-9141123

123

050-5250955

rafia@hellmann.co.il

צביקה וייסמן

פרילנסר

08-9141123

123

050-5230112

zviw@hellmann.co.il

נחשון מנחם

פרילנסר

08-9141125

125

052-3511246

nachshon@hellmann.co.il

אבי מרציאנו

פרילנסר

054-2124128

avim@hellmann.co.il

יאיר פטישי

פרילנסר

08-9141199

199

052-8343919

moremore@more-more.co.il

רועי פוזנר

פרילנסר

08-9141181

181

050-2171765

Pozner@Hellmann.co.il
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