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תאריך עדכון17/12/2019 :

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
 lauferghi@lauferghi.comטל076-8880000 :.
פקס076-8880008 :
 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.bentzur@aircanada.caטל03-6072101 :.
פקס:
03-6966613

טלפון/כתובת

שם הנציג

177 .ד. תAEROHANDLING Ltd.
70100 גוריון-נמל תעופה בן
03-9757005 :. טלSchedule@aerohandling.com
03-9757006 :פקס

חברה
אייר אירופה נתיבי אוויר
AIR EUROPA
LINEAS AEREAS

אייר פרנס
2  רח' ז'בוטינסקיALON NETAH
Atrium Building alnetah@airfrance.fr
AIR FRANCE
52118 רמת גן
03-6112727 :.טל
03-6112700 :פקס
70100 גוריון-נמל תעופה בן
Laufer Aviation Ghi
אייר מדיטראנה
lauferghi@lauferghi.com
POB 118
AIR
03-888000 :.טל
MEDITERRANEE
03-8880008 :פקס

70100 גוריון- נמל תעופה בןQAS Handling
POB 136
03-6245544 :. טלori@gasisrael.co.il
03-6751232 :פקס

אייר סיישלס
AIR SEYCHELLES
LTD

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' בןMs. Nervin Magdi
בניין מגדלור
63808  תל אביבTelaviv_dm@egyptair.com
03-5102481/2/3/4 :.טל
03-5102486 :פקס
25  רח' המרדMr. George Athanassiou
68125 תל אביב
03-7960720 :. טלGeorge.Athanassiou@alitalia.com
15337960736 :פקס
אביב- תל29 רח' בן יהודה
03-5480556 :פקס

TAL Aviation
Frances.t@tal-aviation.com

אייר סיני
AIR SINAI

אליטליה
ALITALIA

אמריקן איירליינס
American Airlines

שם הנציג

חברה

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. Alexandr Gutovets
BELAVIA

Alexandr.gutovets@belavia.by
israael@belaavia.by

נמל תעופה בן גוריון
ת.ד 177
מיקוד 70100
טל03-9757005 :.
פקס03-9757006 :
רח' פרישמן 8
תל אביב 63578
טל03-5291996 :.
054-4296811
פקס03-5292996 :

בלוברד איירוויז
BLUEBIRD
AIRWAYS
בריטיש איירוויז
BRITISH AIRWAYS

בריסל איירליינס
BRUSSELS
AIRLINES

 Aviation support LTDטרמינל 3
נמל תעופה בן-גוריון 70100
 sales@aviation-support.comנייד054-9440005 :
פקס077-3180651 :
יעל קטן

רח' המנופים 9
 Legal.TLV@ba.comת.ד2148 .
מגדל אקרשטיין א'
הרצליה פיתוח
4672560
טל09-9715623 :.

מר רובי הרשקוביץ רח' שארית ישראל 37
 Roby.Herskowicz@brusselsairlines.comתל אביב 68165
טל03-5185170 :.
פקס03-5184820 :

 Aerohandling LTDנמל תעופה בן גוריון
בולגרייה אייר
ת.ד177 .
 schedule@aerohandling.comמיקוד 70100
BULGARIA AIR
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 :

שם הנציג

חברה

כתובת/טלפון

דלתה איירליינס
מר ניר צדיקביץ מנהל תחנה
דלתה איירליינס
טרמינל  ,3אזור מערב
DELTA AIRLINES
 Nir.zadikevitch@delta.comקומה א – חדר D1230
ת.ד281 .
נתב"ג 70100
טל03-9754055 :.
פקס03-9754059 :
איזי ג'ט
EASY JET

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

 Aerohandlingנתב"ג
ת.ד177 .
70100 schedule@aerohandling.com
ת"א
טל03-9757005 :.
פקס03-9757006 :
מר שרון לחאם

EUROPEAN AIR
TRANSPORT
LEIPZIG GMBH
DHL

Sharon.lacham@dhl.com

מר אבישי גזית

פדקס
FedEx – Federal
Express Corporation
פינאייר

Avishay.gazit@fedex.com

Peace Air & Aviation Services
FINNAIR

sales@peace-air.com
rachel@peace-air.com

רח' החרמון
קריית שדה התעופה
ת.ד285 .
נמל תעופה בן-גוריון 70151
טל054-7868057 :.
פקס03-5578557 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
טרמינל 3
חדר 245
קומת קרקע – אזור ג'
טל03-9757326 :
פקס03-9757328 :
רח' החרושת  32אזור תעשיה
אור יהודה
6037598
טל03-5601616 :.
פקס03-5601636 :

שם הנציג

חברה
ג'ורג'יאן -איירווייז
GEORGIAN
AIRWAYS

כתובת/טלפון

 Mr. Simon Tengoרח' בן-יהודה 124
תל אביב
 Georgian@zahav.net.ilטל03-35291348 :.
פקס03-35291349 :

רח' המנופים 9
איבריה
יעל קטן
 Legal.TLV@ba.comת.ד2148 .
מגדל אקרשטיין א'
IBERIA
הרצליה פיתוח
4672560
טל09-9715623 :.
 LAUFER AVIATION GHIנמל תעופה בן-גוריון 70100
אזימות איירליינז
lauferghi
@lauferghi.com
118 POB
JSC AZIMUTH
טל972-76-888000 :
AIRLINES
פקס972-76-8880008 :
ק.ל.מ.
KLM

 Mr. Alon Netahרח' ז'בוטינסקי 2א
מגדל אמות אטריום
רמת גן 52118
 Alnetah@airfrance.frטל03-6112727 :.
פקס03-6112700 :

 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

חברה

כתובת/טלפון

שם הנציג

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 :
נאוס

Aviation Support LTD
NEOS

נורוויג'אן אייר שאטל

Ceo@aviation-support.com

קיו .איי .אס.
QAS

NORWEGIAN AIR
SHUTTLE
קיו .איי .אס
נורוויג'יאן אייר
אינטרנשיונל

nirgur@qasisrael.co.il
QAS

מר אורי האוסמן
NORWEGIAN AIR
INTERNATIONAL
LTD

slotqas@ qasisrael.co.il

פגאסוס איירלנייס

Mr. Alper Baruch
telaviv@flypgs.com

PEGASUS AIRLINES
רוסייה איירליינס

קיו .איי .אס.
QAS

ROSSIYA AIRLINES
nirgur@qasisrael.co.il
רויאל ג'ורדניאן
ROYAL JORDANIAN
סקייאפ
SKYUP AIRLINES

נמל תעופה בן-גוריון 70100
טרמינל 3
טל054-9440005 :.
פקס077-3180651 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
ת.ד136 .
טל03-9751333 :.
פקס03-9751332 :
נמל תעופה בן-גוריון 70100
ת.ד136 .
טל03-9751333 :.
פקס03-9751332 :

מגדל איילו
רח' אבא הלל סילבר  12קומה 16
רמת גן
טלפון03-7541291 :
פקס03-97541100:
נמל תעופה בן-גוריון 70100
ת.ד136 .
טל03-9751333 :.
פקס03-9751332 :

 ROM M.A.R AVIATION LTD.רח' קאופמן 2
תל אביב
 yaniv@ayalagroup.co.ilטל074-7506666 .
פקס074-7506660 :
 LAUFER AVIATION GHIנמל תעופה בן-גוריון 70100
118 POB lauferghi@lauferghi.com
טל972-76-888000 :
פקס972-76-8880008 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

חברה

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' בן
בניין מגדלור
63801 תל אביב
,03-5162217:.טל
5162292,5162048
03-5162382 :פקס
נמל תעופה בן גוריון
118 .ד.ת

Mrs. Rodica SABAU
TAROM Manager for Israel

טארום
TAROM

rodica.saau@taromtlv.co.il

LAUFER AVIATIONN GHI

 ישראלschedule@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
2 רח' ויצמן
חיים-עו"ד שי בן
מגדל אמות השקעות
13  קומהsybh@netvision.net.il
6423902 תל אביב
03-6833010 :.טל
14  רח' משה לויTEVEL TOURISM AND
 ראשון לציוןAVIATION LTD
03-6030518 :'טל
03-6030526 : פקסshai@tevel-aviation.co.il

7  רח' ז'בוטינסקיMr. Ilker Basaran
5252007 רמת גן
03-6945910 :. טלDirector.il@thy.com
03-6945927 :פקס

טראנס אביה איירלינס
)(הולנד
TRANSAVIA
AIRLINES C.V.
(Netherlands)
טראנס אביה צרפת
TRANSAVIA
FRANCE

סמארטווינגס
(טראוול סרביס צ'כיה
)לשעבר
Smart wings
((TRAVEL SERVICE
טורקיש איירליינס
TURKISH AIRLINES

חברה

כתובת/טלפון

שם הנציג

אוקראיין אינטרנשיונל
איירליינס
info@caspi-aviation.co.il
UKRAINE
INTERNATIONAL
AIRLINES
קונטיננטל איירליינס
יונייטד איירליינס

רח' בן-יהודה 1
בניין מגדלור
תל אביב 0163801
טל03-7962000 .
טל .משרד03-7962017 :

דרך מנחם בגין 132
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
וירג'ין אטלנטיק איירוייז
VIRGIN ATLANTIC
AIRWAYS LTD
וולוטאה
VOLOTEA - SPAIN

Mr. Klim Devidenko
uairways@bezeqint.net
tlv@uzairways.com

S. Horowitz & Co

רח' בן יהודה 1
תל אביב 63801
טל5107546;03-5104685 :.
פקס03-5107946 :
אחד העם  ,31תל אביב
6520204

hughk@s-horowitz.co.il
hagaid@s-horowitz.co.il

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 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

70100  נתב"ג136 .ד.ת

. אס. איי.קיו

חברה
"יאן אייר" בע"מ

QAS

03-9754304 :.טל
03-9754299 : פקסdutym@qasisrael.co.il
118 .ד.נמל תעופה בן גוריון ת
 ישראלLAUFER AVIATIONN GHI

"YanAir" Ltd.

טווי פליי גרמניה
Germany

076-8880000 :. טלschedule@lauferghi.com
076-8880008 :פקס
3  נמל תעופה בן גוריון טרמינלAviation Support LTD
3 שדרות היובל
ראשון לציון
 ישראלops@aviation-support.com
054-9440005 :.טל
077-3180651 :פקס
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
3 טרמינל
4.710A1 חדר
715001 תל אביב
03-6169463 ,03-9754317 :טל

Tzviki Avramovich
tzviki_avramovich@cathaypacific.com

Aviation Support LTD
 טרמינל,גוריון- נמל תעופה בן.1
 ראשון לציון,3  יובל.2
03-9751340 :. טלops@aviation-support.com
03-9751332 :פקס

בלו אייר
Blue Air

ראיינאייר
Ryanair Limited
היינאן איירליינס
Hainan Airlines

קתאי פאסיפיק איירווייס
CATHAY PACIFIC
AIRWAYS LIMITED

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

טלפון/כתובת

שם הנציג

177 ד.ת
 נמל תעופה בן גוריוןAerohandling LTD
70100 מיקוד
03-9757003 ,03-9757005 :.טל
03-9757006 : פקסschedule@aerohandling.com

חברה
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)

נמל תעופה בן גוריון
118 .ד. תLAUFER AVIATIONN GHI

רוסיה איירליינס
Rossiya Airlines

 ישראלschedule@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
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

נתב"ג
טוס איירווייס
QAS ISRAEL LTD
136 .ד. תslotqas@qasisrael.co.il
TUS AirwaysLTD
70100 מיקוד
03-9754304 :.טל
03-9754299 :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

177 .ד.נתב"ג ת
ארוהנדלינג
אייר מולדובה
70100 ת"א
03-9757005 :. טלschedule@aerohandling.com
03-9757003
Air Moldova
03-9757005
03-9757006 :פקס
177 ד. נתב"ג תAEROHANDLING LTD
אייר אינדיה
70100 תל אביב
03-9757005 :' טלschedule@aerohandling.com
Ait India
03-9757006 :פקס
 נתב"גQAS
מיי וואי איירליינס
136 .ד.ת
03-9754304 :.טל
רן מלמד
MYWAY AIRLINES

slotqas@qasisrael.co.il
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
נמל תעופה בן גוריון
118 .ד. תLAUFER AVIATION GHI
ישראל
076-8880000 :.טל

076-8880008 :פקס

)(מטענים
ASL Airlines
Belgium
סיצ'ואן איירליינס

Sichuan Airlines
אסאל איירליינס צרפת

ASL AIRLINES
FRANCE
lauferghi@lauferghi.com

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

טלפון/כתובת

שם הנציג

חברה

70100 גוריון-נמל תעופה בן
. אס. איי.קיו
איזי ג'ט אנגליה
136 .ד. תQAS
03-9754304 :.טל
03-9754299 : פקסslotqas@qasisrael.co.il
EasyJet UK limited
36 רח' יהודה בורלא
דניאל פייאנס
 תל אביבDaniel Faians
03-5346310 :.טל
LATAM
Daniel.faians@latam.com
 נתב"גServices Licensing Law and
118 .ד. תthe Air Navigation Law
70100
Mr. Dan Behar
076-8880004 :.טל
076-8880008 : פקסdan@lauferghi.com
118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
70100 גוריון-נמל תעופה בן
076-8880000 :. טלlauferghi@lauferghi.com
076-8880008 :פקס

לטאם

אדלווייס

Edelweiss Air
Carrier

טאפ אייר פורטוגל

Tap Air Portugal

118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
70100 גוריון-נמל תעופה בן
076-8880000 :. טלlauferghi@lauferghi.com
076-8880008 :פקס

רואנדה אייר
Rwandair Limited

118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
70100 גוריון-נמל תעופה בן
076-8880000 :. טלlauferghi@lauferghi.com
076-8880008 :פקס

וינדרוז אוויאשן קומפני
Wind Rose Aviation
Company

נתב"ג
ארוהנדלינג
פובדה איירליינה
177 .ד.ת
70100 schedule@aerohandling.com
Pobeda Airlines
03-9757005 :.טל
Limited Liability
03-9757006 :פקס
Company
31 רח' אחד העם
אייל דורון
לאודה מואושן
 תל אביבeyald@s-horowitz.com
6520204
LAUDAMOTION
2499 .ד.ת
GMBH
03-5670628 :.טל
03-5660974 :פקס

