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תאריך עדכון08/11/2018 :

נציגים של חברות זרות המוסמכים לפעול מטעמם במגעיהם מול רשות
התעופה – טיסות סדירות לישראל וממנה
פרטי נציג בישראל המורשה לפעול בשם המפעיל לפי חוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ"ג  1963 -וחוק
הטיס ,התשע"א – .2011
נציגות זו עניינה במגעים מול רשויות התעופה בלבד .נציג זה צריך להיות זמין באמצעות כתובת דואר ,דואר
אלקטרוני ,פקסימיליה וטלפון.

חברה
אדריאה אירוויס
ADRIA AIRWAYS

אגיאן
AEGEAN AIRLINES

אירופלוט
AEROFLOT

אייר בלטיק
AIR BALTIC

שם הנציג

כתובת/טלפון

 MIRUS SERVICES (1996) Ltdרח' בן-יהודה 32
 Mr. J. Weissתל אביב
טל03-5223161 :.
 Adria.tlv@hotmail.co.ukפקס03-5240895 :
 LAUFER AVIATION-GHIת.ד118 .
נמל תעופה בן-גוריון 70100
 Schedule@lauferghi.comטל03-9751300 :.
פקס03-9712022 :
 Vilen Klichenkoנתב"ג
ת.ד47 .
 vhilchenko@aeroflot.ruמיקוד 7015001
טל054-9913452 :.
 Mr. Gideon Thalerרחוב בן יהודה 29
 c/o TAL Aviationתל-אביב 6380703
טל03-7951555 :.
 Airbaltic-israel@tal-aviation.comפקס03-5100018 :

דרך מנחם בגין 132
גב' רות בן-צור
אייר קנדה
תל אביב
AIR CANADA
 Ruth.benzur@aircanada.comטל03-6072101 :.
פקס:
03-6966613

טלפון/כתובת

שם הנציג

177 .ד. תAEROHANDLING Ltd.
70100 גוריון-נמל תעופה בן
03-9757005 :. טלSchedule@aerohandling.com
03-9757006 :פקס
7  רח' ז'בוטינסקיJENNIFER MAZET
מגדלי משה אביב
52118  רמת גןjemazet@airfrance.fr
03-6112727 :.טל
03-6112700 :פקס
70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
136 .ד. תQAS
03-9751333 :. טלnirgur@qasisrael.co.il
03-9751332 :פקס

חברה
אייר אירופה נתיבי אוויר
AIR EUROPA
LINEAS AEREAS
אייר פרנס
AIR FRANCE
אייר מדיטראנה
AIR
MEDITERRANEE

136 .ד.ת
. אס. איי.קיו
אייר סרביה בלגרד
70100  נמל תעופה בן גוריוןQAS
03-9754304 :.טל
 מוטי גרוסמןAIR SERBIA
03-9350161 : פקסSLOT ,TRAFFIC & LANDING RIGHTS Belgrade
COORDINATOR

slotqas@qasisrael.co.il
1 יהודה- רח' בןMr. Ashraf Ali
בניין מגדלור
63808  תל אביבTelaviv_dm@egyptair.com
03-5102481/2/3/4 :.טל
03-5102486 :פקס
25  רח' המרדMr. Alon Netah
68125  תל אביבCountry Manager Israel
03-7960720 :.טל
15337960736 : פקסAlon.netah@alitalia.com
אביב- תל29 רח' בן יהודה
03-5480556 :פקס

TAL Aviation
Frances.t@tal-aviation.com

177 .ד.נתב"ג ת
70100  מיקודAerohandling LTD
03-9757005 :.טל
03-9757006 : פקסSchedule@aerohandling.com

אייר סיני
AIR SINAI

אליטליה
ALITALIA

אמריקן איירליינס
American Airlines
ארמאוויה
ARMAVIA

חברה

שם הנציג

כתובת/טלפון

נמל תעופה בן גוריון
אוסטריאן איירליינס
אוסטריאן איירליינס
 Mr. Nicolas Kuemmerleטרמינל 3
תל אביב 7015101
AUSTRIAN
 Nicolas.kuemmerle@dlh.deטל03-9754052 :.
AIRLINES
נייד052-3474696 :
אזאל אזרבייג'ן אירלנייס

Aerohandling LTD

AZAL AZERBAIJAN
AIRLINES

schedule@aerohandling.com

בלאביה

Mr. Sergei Pavlovich
BELAVIA

בלוברד איירוויז
BLUEBIRD
AIRWAYS
בריטיש איירוויז
BRITISH AIRWAYS
בריסל איירליינס
BRUSSELS
AIRLINES
בולגרייה אייר
BULGARIA AIR

Israel@belavia.by
belavia@barak.net.il

נמל תעופה בן גוריון
ת.ד 177
מיקוד 70100
טל03-9757005 :.
פקס03-9757006 :
רח' פרישמן 8
תל אביב 63578
טל03-5292994/5 :.
פקס03-5292996 :

 Aviation support LTDטרמינל 3
נמל תעופה בן-גוריון 70100
 sales@aviation-support.comנייד054-9440005 :
פקס077-3180651 :
 sales.ba-israel@ba.comדרך מנחם בגין 132
תל אביב
טל03-6061500 :.
פקס03-6955375 :
מר רובי הרשקוביץ רח' שארית ישראל 37
 Roby.Herskowicz@brusselsairlines.comתל אביב 68165
טל03-5185170 :.
פקס03-5184820 :
 Aerohandling LTDנמל תעופה בן גוריון
ת.ד177 .
 schedule@aerohandling.comמיקוד 70100
טל03-9757005 :.
פקס039757006 :

רח' מנחם בגין ,7
הרמן& מאקוב ושות' – משרד עו"ד
קרואטיה איירליינס
רמת גן 52681
 main@hmlaw.co.ilטל03-6114200 :.
CROATIA AIRLINES
פקס03-6114200 :
רח' בן יהודה 32
גב' סולטנה מבורך רפאל
סייפרוס איירוויז
טל03-7511124/6 :.
מנהלת מכירות סייפרוס איירוויז
 leiss@zahav.ilפקס03-7511131 :
CYPRUS AIRWAYS

חברה
סי.אס.איי

שם הנציג
Mr. Gideon Thaler
c/o TAL Aviation

CSA CZECH
AIRLINES
csatlv@tal-aviation.com
מר ניר צדיקביץ מנהל תחנה
דלתה איירליינס
DELTA AIRLINES

דונאביה
DONAVIA
איזי ג'ט
EASY JET

Nir.zadikevitch@delta.com

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

כתובת/טלפון
רח' בן יהודה 29
תל אביב
טל03-7952107 :.
פקס03-5100018 :
דלתה איירליינס
טרמינל  ,3אזור מערב
קומה א – חדר D1230
ת.ד281 .
נתב"ג 70100
טל03-9754055 :.
פקס03-9754059 :
רחוב בן יהודה 23
תל אביב 6380602
טל03-7951555 :.
פקס03-7951566:

נמל תעופה בן-גוריון 70100
קיו .איי .אס.
 QASת.ד136 .
טל03-9754304 :.
 Slotqas@qasisrael.co.ilפקס03-9754299 :

רח' משה לוי 14
תבל תיירות ותעופה בע"מ
אנטר אייר
ראשון לציון
 shai@tevel-aviation.co.ilטל03-6030518 :.
ENTER AIR
פקס03-6030526 :
אתיופיאן איירליינס
ETHIOPIAN
AIRLINES

) 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
קריית שדה התעופה
EUROPEAN AIR
 Sharon.lacham@dhl.comת.ד285 .
TRANSPORT
נמל תעופה בן-גוריון 70151
LEIPZIG GMBH
טל054-7868057 :.
DHL
פקס03-5578557 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
מר אבישי גזית
פדקס
טרמינל 3
חדר 245
FedEx – Federal
 Avishay.gazit@fedex.comקומת קרקע – אזור ג'
Express Corporation
טל03-9757326 :
פקס03-9757328 :

שם הנציג

חברה
פינאייר
FINNAIR
ג'ורג'יאן -איירווייז
GEORGIAN
AIRWAYS
"גרמניה"
GERMANIA

כתובת/טלפון

 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 :
 LAUFER AVIATION-GHIת.ד118 .
נמל תעופה בן-גוריון 70100
 Schedule@lauferghi.comטל03-9751300/1 :.
פקס03-9712022 :

שדרות שאול המלך 35
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
ג'רמן ווינגס
 sbhlaw@netvision.net.ilת.ד33383 .
תל 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 :
ג'ט אייר פלאי
JETAIR FLY
(TUI AIRLINES
)BELGIUM

ג'ט 2
JET2
ק.ל.מ.
KLM

רחוב שרון 1
 HOLIDAY TRAVEL (Israel) Ltd.איירפורט סיטי
קרית שדה התעופה 70100
 holidaytravel@holidaytravel.co.ilת.ד211 .
נמל תעופה בן גוריון
טל03-9350061 :.
פקס03-9350161 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
קיו .איי .אס.
 QASת.ד136 .
טל03-9751333 :.
 nirgur@qasisrael.co.ilפקס03-9751332 :
 Mr. Alon Netahרח' ז'בוטינסקי 2א
מגדל אמות אטריום
רמת גן 52118
 Alnetah@airfrance.frטל03-6112727 :.
פקס03-6112700 :

שם הנציג

חברה

כתובת/טלפון

 Jalal Siksikנמל תעופה בן-גוריון 70100
קוריאן אייר
טרמינל 3
 jsiksik@koreanair.comמשרד קוריאן אייר
KOREAN AIR
טל03-9732137 :.
פקס03-9702684 .
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

מרידיאנה פלאיי
MERIDIANA FLY

 OPEN SKY LTDרח' בן-יהודה 23
 Mr. Ephraim Fortisתל אביב 63806
 c/o Open Sky Groupטל03-7951555 :.
פקס03-7951566 :
fortis@open-sky.co.il

נמל תעופה בן-גוריון
מר אריאל הורדן
אם.אן.ג'י איירליינס
רח' סייפן 70100 1
 arielh@ups.co.ilטל03-9792127 :.
MNG AIRLINES
פקס03-9712022 :
ת.ד136 .
קיו .איי .אס
מיסטרל אייר
 QASנמל תעופה בן-גוריון 70100
טל03-9754304 :.
 MISTRAL AIRמר אורי האוסמן
 slotqas@ qasisrael.co.ilפקס03-9754299 :
מונרק
MONARCH CO UK

נאוס

 Laufer Aviation-GHIנמל תעופה בן גוריון 70100
ת.ד118 .
 Schedule@lauferghi.comטל03-9751300 :.
פקס03-9712022 :
Aviation Support LTD

NEOS
נורוויג'אן אייר שאטל
NORWEGIAN AIR
SHUTTLE

נמל תעופה בן-גוריון 70100
טרמינל 3

Ceo@aviation-support.com

טל054-9440005 :.
פקס077-3180651 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
קיו .איי .אס.
 QASת.ד136 .
טל03-9751333 :.
 nirgur@qasisrael.co.ilפקס03-9751332 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

חברה

70100 גוריון-נמל תעופה בן
 אס. איי.קיו
136 .ד. תQAS
03-9751333 :.טל
מר אורי האוסמן
03-9751332 : פקסslotqas@ qasisrael.co.il

נורוויג'יאן אייר
אינטרנשיונל

NORWEGIAN AIR
INTERNATIONAL
LTD

מגדל איילו
16  קומה12 רח' אבא הלל סילבר
רמת גן
03-7541291 :טלפון
03-97541100:פקס
70100 גוריון-נמל תעופה בן
136 .ד.ת
03-9751333 :.טל
03-9751332 :פקס

פגאסוס איירלנייס

Mr. Alper Baruch
telaviv@flypgs.com

PEGASUS AIRLINES

. אס. איי.קיו

רוסייה איירליינס

QAS
ROSSIYA AIRLINES
nirgur@qasisrael.co.il

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

רויאל ג'ורדניאן
ROYAL JORDANIAN

18  רחוב 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

ס.א.ס

SCANDINAVIAN
AIRLINES SYSTEM
SAS
מר עופר קיש
סוייס איירליינס

70100 גוריון- נמל תעופה בןMoldova Flying Tour
177 ד. תAerohandling LTD
03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס

SWISS
טנדם אירו
TANDEM AERO

Schedule@aerohandling.com

1 יהודה- רח' בןMrs. Rodica SABAU
 בניין מגדלורTAROM Manager for Israel
63801 תל אביב
,03-5162217:.טל
5162292,5162048 rodica.saau@taromtlv.co.il
03-5162382 :פקס

טארום
TAROM

חברה

שם הנציג

כתובת/טלפון

שדרות שאול המלך 35
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
טראנס אביה איירלינס
ת.ד33383 .
(הולנד)
תל-אביב 61333
 sbhlaw@netvision.net.ilטל03-6969232 :.
TRANSAVIA
פקס03-69699593 :
AIRLINES C.V.
)(Netherlands

שדרות שאול המלך 35
עו"ד שאול בן-חיים (פיינברג)
טראנס אביה צרפת
ת.ד33383 .
תל-אביב 61333
TRANSAVIA
 sbhlaw@netvision.net.ilטל03-6969232 :.
FRANCE
פקס03-69699593 :
טראוול סרביס צ'כיה
TRAVEL SERVICE

טורקיש איירליינס
TURKISH AIRLINES

 TEVEL TOURISM ANDרח' משה לוי 14
 AVIATION LTDראשון לציון
טל'03-6030518 :
052-6009504 shai@tevel-aviation.co.il
פקס03-6030526 :
 LAUFER AVIATION-GHIנתב"ג
ת.ד118.
70100
 lauferghi@lauferghi.comטל03-9751300:.
פקס03-9757069:

רח' בן-יהודה 1
איל אטיאס
אוקראיין אינטרנשיונל
בניין מגדלור
איירליינס
תל אביב 0163801
 eyal@caspi-aviation.co.ilטל .נייד054-4612664 :
UKRAINE
טל .משרד03-7962017 :
INTERNATIONAL
AIRLINES

דרך מנחם בגין 132
קונטיננטל איירליינס
יונייטד איירליינס
ת.ד67021 .
מר אבי פרידמן
 Avi.friendman@united.comתל אביב
UNITED AIRLINES
טל1-809-344363 :.
פקס03-5116789 :
רח' נחמה 8
מר פליקס טוק
אוראל איירליינס
תל אביב
 lenab@flying.co.ilטל03-5151777 :.
URAL AIRLINES
פקס03-5156614 :
אוזבקיסטאן איירוויז
UZBEKISTAN
AIRWAYS

 Mr. Klim Devidenkoרח' בן יהודה 1
תל אביב 63801
 uairways@bezeqint.netטל5107546;03-5104685 :.
 tlv@uzairways.comפקס03-5107946 :

חברה

שם הנציג

 TRAVIS 2009 Ltd.רח' אלנבי 22
תל-אביב
טל03-35109040 :.
 info@travis.co.ilפקס03-35109030 :

וים איירליינס
VIM AIRLINES

וולוטאה
VOLOTEA - SPAIN

כתובת/טלפון

קיו .איי .אס.

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

nirgur@qasisrael.co.il
וואלינג איירליינס
VUELING AIRLINES

וויז אייר הונגריה
WIZZ AIR HUNGARY

 AEROHANDLING Ltd.ת.ד177.70100 .
נמל תעופה בן-גוריון
טל03-9757005 :.
 Schedule@aerohandling.comפקס03-9754014 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
קיו .איי .אס.
 QASת.ד136 .
טל03-9751333 :.
 nirgur@qasisrael.co.ilפקס03-9751332 :

"יקוטיה" אייר קומפני
רח' בן-יהודה 1
תעופה
פניקס
בניין מגדלור
""YAKUTIA
תל-אביב 63801
marsche@zahav.net.il
AIR COMPANY
טל03-5311411;03-5311402 :.
פקס03-5167408 :
פניקס תעופה
"יאן אייר" בע"מ
רח' בן-יהודה 1
marsche@zahav.net.il
בניין מגדלור
"YanAir" Ltd.
תל-אביב 63801
טל03-5311411;03-5311402 :.
פקס03-5167408 :
טווי פליי גרמניה

נמל תעופה בן גוריון ת.ד118 .
 LAUFER AVIATIONN GHIישראל

Germany

 schedule@lauferghi.comטל03-9751300 :.
פקס03-9712022 :
בלו אייר
Blue Air

 Aviation Support LTDנמל תעופה בן גוריון טרמינל 3
שדרות היובל 3
ראשון לציון
 ops@aviation-support.comישראל
טל054-9440005 :.
פקס077-3180651 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

31  רח' אחד העםhughk@s-horowitz.com
6520204 eyald@s-horowitz.com
03-5670700 :. טלleslie.pulwer@s-horowitz.com
03-5660974 :פקס
70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
136 .ד. תQAS
03-9751333 :.טל
03-9751332 : פקסnirgur@qasisrael.co.il
נתב"ג
Tzviki Avramovich
3 טרמינל
4.710A1  חדרtzviki_avramovich@cathaypacific.com
715001 תל אביב
03-6169463 ,03-9754317 :טל
177 .ד.נתב"ג ת
Aerohandling Limited
70100 מיקוד
03-9757005/03 :. טלschedule@aerohandling.com
03-9757006 :פקס
Aviation Support LTD
 טרמינל,גוריון- נמל תעופה בן.1
 ראשון לציון,3  יובל.2
03-9751340 :. טלops@aviation-support.com
03-9751332 :פקס
177 ד.ת
 נמל תעופה בן גוריוןAerohandling LTD
70100 מיקוד
03-9757003 ,03-9757005 :.טל
03-9757006 : פקסschedule@aerohandling.com

חברה
ראיינאייר
Ryanair Limited
היינאן איירליינס
Hainan Airlines

קתאי פאסיפיק איירווייס
CATHAY PACIFIC
AIRWAYS LIMITED
ואו אייר
WOW AIR EHF
בלו אייר
S.C BLUE AIRAIRLINE
MANAGEMENT
SOLUTIONS S.R.L
צ'ארלי איירליינס
)( קיפרוס איירוייס
CHARLIE AIRLINES
LTD (Cyprus
Airways)

177 .ד.נתב"ג ת
Aerohandling Limited
צ'ארלי איירליינס
70100 מיקוד
)(קיפרוס איירוייס
03-9757005/03 :. טלschedule@aerohandling.com
03-9757006 :פקס
CHARLIE AIRLINES
LTD (Cyprus
Airways)

177 .ד. נתב"ג תAerohandling LTD
70100 מיקוד
03-9757005/03 :. טלschedule@aerohandling.com
03-9757006 :פקס

אקסל איירוייס צרפת
XL AIRWAYS
FRANCE

טלפון/כתובת

שם הנציג

 נתב"גLaufer aviation-ghi ltd
118 .ד.ת
70100  מיקודlauferghi@lauferghi.com
03-9751300 :.טל
03-9712022 :פקס

חברה
רוסיה איירליינס
Rossiya Airlines

70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
קולבט אייר
136 .ד. תQAS
03-9751340 :.טל
054-2325448 : ניידOri@qasisrael.co.il
03-9757243 :פקס
COLBAT AIR ltd
03-9751332 control@qasisrael.co.il

70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
אייר בוקרסט
136 .ד. תQAS
03-9754304 :.טל
S.C. AIR
03-9754299 : פקסslotqas@qasisrael.co.il
BUCHAREST
TRANSPORT
AERIAN S.R.L

177 .ד.נתב"ג ת
70100  מיקודAerohandling Limited
03-9757005 :.טל
03-9757005 schedule@aerohandling.com
03-0757006 :פקס

אייר קומפני ארמניה
AIR COMPANY
ARMENIA LLC

מר מוטי גרוסמן נתב"ג
טוס איירווייס
136 .ד.ת
70100  מיקודslotqas@qasisrael.co.il
TUS AirwaysLTD
03-9754304 :.טל
03-9754299 :פקס
35 שדרות שאול המלך
שאול בן חיים (פינברג) משרד
איירוווינגס
33383 .ד.ת
עורכי דין
ת"א
Eurowings
03-6969232 :. טלshblaw@netvision.net.il
(Marketing Carrier)
03-6969593 :פקס
 נתב"גQ.A.S
136 ד.ת
70100  מיקודDutym@qasisrael.co.il
03-9754304 :.טל
03-9754299 : פקסmoransa@qasisrael.co.il

)אטלס גלובל (טורקיה
Atlasjet Havacilik
A.S. (Atlasglobal
Airlines)

טלפון/כתובת

שם הנציג

חברה

4  רח' לוי יצחקFlightwatch LTD (Mr. Danny
6243804  תל אביבKirstein, Owner)
054-5277202 :.טל

אייר טרנזאט

AIR TRANSAT A.T.
Kirstein.danny@gmail.com
INC.
(d.b.a Air
TRANSAT)
177 .ד.נתב"ג ת
ארוהנדלינג
אייר מולדובה

70100 ת"א
03-9757005 :. טלschedule@aerohandling.com
03-9757003
03-9757006 :פקס
177 ד.נתב"ג ת
70100 תל אביב
03-9757005 :'טל
03-9757006 :פקס
2  קומה,29 בן יהודה
תל אביב
6380703 מיקוד

Air Moldova
אייר אינדיה

AEROHANDLING LTD
schedule@aerohandling.com

Tal Aviation Group,
Mr. Gideon Thales, CEO

Ait India
מיי וואי איירליינס

MYWAY AIRLINES

03-7952104 :טל
03-5100018: פקסGideon.t@tal-aviation.com
2 כנרת
 איירפורט סיטיUdi Caspi
70199 תל אביב

(MYWAY AIRLINES
LTD. CO. )
מר אודי כספי
אסאל איירליינס

08-9140201 :טל
08-9140224 : פקסUdi.caspi@tnt.com
136 ד.נתב"ג ת
70100  תל אביבOri Hausmann
03-9751340 :טל
03-9751332 :פקס
ori@qasisrael.co.il
118 ד. תLAUFER AVIATION – GHI
נמל תעופה בן גוריון
03-9751300 :טל
03-9712022 :פקס
Lauferghi@lauferghi.com

)(מטענים
ASL Airlines
Belgium
סיצ'ואן איירליינס

Sichuan Airlines
אסאל איירליינס צרפת

ASL AIRLINES
FRANCE

70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
וויז אייר אנגליה
136 .ד. תQAS
03-9754304 :.טל
03-9754299 : פקסslotqas@qasisrael.co.il
Wizz Air UK LTD

חברה

שם הנציג

כתובת/טלפון

נמל תעופה בן-גוריון 70100
קיו .איי .אס.
איזי ג'ט אנגליה
 QASת.ד136 .
טל03-9754304 :.
 slotqas@qasisrael.co.ilפקס03-9754299 :
EasyJet UK limited
לטאם

רח' יהודה בורלא 36
דניאל פייאנס
 Daniel Faiansתל אביב
טל03-5346310 :.
LATAM
Daniel.faians@latam.com

