תאריך עדכון22/06/2020 :

נציגים של חברות זרות המוסמכים לפעול מטעמם במגעיהם מול
רשות התעופה – טיסות שכר 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
אסל איירליינס אירלאנד
ל.ט.ד

כתובת/טלפון

שם הנציג
LAUFER AVIATION-GHI
lauferghi@lauferghi.com

ASL Airlines Ireland
Ltd
אסל איירליינס בלגיום
ל.ט.ד
ASL Airlines Belgium
אג'יאן

Mr. Avishay Gazit
Avishay.gazit@fedex.com
LAUFER AVIATION-GHI

AEGEAN AIRLINES

lauferghi@lauferghi.com

אייר אירופה נתיבי אוויר

Aerohandling LTD

 AIR EUROPA LINEASחברת אירוהנדלינג בע"מ
AEREAS
schedule@aerohandling.com

קיו .איי .אס.

אייר מלטה

QAS – Quality Airport Services

AIR MALTA
nirgur@qasisrael.co.il
אייר מדיטראנה

קיו .איי .אס.
QAS – Quality Airport Services

AIR MEDITERRANEE
nirgur@qasisrael.co.il

ת.ד118 .
נמל תעופה בן-גוריון
70100
טל076-8880000 :.
פקס076-8880008 :
דרך חטיבה  ,8נתב"ג
טל03-9757327 :.
פקס08-9140223 :
ת.ד118 .
נמל תעופה בן-גוריון
70100
טל076-8880000 :.
פקס076-8880000 :
נתב"ג
ת.ד177 .
מיקוד 70100
תל אביב
טל03-9757005 :.
פקס03-9757006 :
ת.ד136 .
נמל תעופה בן-גוריון
70100
טל03-9751341 :.
פקס03-9751332 :
ת.ד136 .
נמל תעופה בן-גוריון
70100
טל03-9751341 :.
פקס03-9751332 :

טלפון/כתובת

שם הנציג

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

חברה
אייר ויאה
AIR VIA

 נתב"גAerohandling LTD
אלבה סטאר
177 .ד.ת
ALBA STAR
70100 מיקוד
( חברת אירוהנדלינג בע"מSPAIN)
תל אביב
Schedule@aerohandling.com
03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס
25  רח' המרדMr. Aldo D’elia
68125  תל אביבCountry Manager Israel
אליטליה
03-7960720 :.טל
ALITALIA
15337960736 : פקסDelia.aldo@alitalia.it
118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 Lauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

אסטרא איירליינס
ASTRA AIRLINES

מלון מרקור
נציג חברת התעופה בישראל
אטלס ג'ט
ATLASJET Airlines
MERCURE Mr. Erhan Unal
14 יהודה-רח' בן
תך אביב
054-9826193 .טל
054-9826193

118 .ד. תLaufer Aviation-GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 lauferghi@lauferghi.com
03-9751300:.טל
03-9712022 :פקס

118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 Schedule@lauferghi.com
03-9751300/1 :.טל
03-9712022 :פקס

)(יורופ איירפוסט
ASL AIRLINES
FRANCE

בי אטש אייר
B H. AIR - Bulgaria

טלפון/כתובת
שם הנציג
חברה
136 .ד.ת
בלו אייר – רומניה
. אס. איי.קיו
גוריון- נמל תעופה בןQAS – Quality Airport Services
70100
BLUE AIR – AIRLINE
03-9751340 :. טלOri@qasisrael.co.il
MANAGEMENT
03-9751332 :פקס
SOLUTIONS S.R.L
גוריון- נמל תעופה בןAviation Suport LTD
70100 3 טרמינל
תל אביב
054-9440005 :. טלsales@aviation-support.com
077-3180651 :פקס

בלוברד איירוויז
BLUEBIRD AIRWAYS

 נתב"גAerohandling LTD
בולגריה אייר
177 .ד.ת
70100 מיקוד
 חברת אירוהנדלינג בע"מBULGARIA AIR JSC
תל אביב
03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס

schedule@aerohandling.com

 נתב"גAerohandling LTD
בולגריאן אייר צ'רטר
177 .ד.ת
70100 מיקוד
 חברת אירוהנדלינג בע"מBULGARIAN
תל אביב
Air Charter
schedule@aerohandling.com

03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס
 נתב"גAerohandling LTD
177 .ד.ת
70100 מיקוד
 חברת אירוהנדלינג בע"מBUL AIR
תל אביב

בול אייר

schedule@aerohandling.com

03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס
 נתב"גAerohandling LTD
ו.ר.גו טו סקי ס
177 .ד.ת
70100 מיקוד
 חברת אירוהנדלינג בע"מGo2Sky s.r.o
תל אביב
schedule@aerohandling.com

03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס
 נמל תעופה בן גוריוןLAUFER AVIATION-GHI
118.ד.ת
70100: מיקודlauferghi@lauferghi.com
03-9751300 :.טל

נתיבי אויר קורנדון
)(תורכיה
CORENDON
AIRLINES (Turkey)

טלפון/כתובת

שם הנציג

118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 sitalghi@lauferghi.com
03-97513007 :.טל
03-9712107 :פקס
136 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
003-9751340 :.טל
03-9751332 :פקס
118 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
076-8880000 :.טל
076-8880000 :פקס
136 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
003-9751340 :.טל
03-9751332 :פקס
14 רחוב משה לוי
ראשון לציון
03-6030518:.טל
03-6030526 :פקס
118 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
03-9751300/1 :.טל
03-9712022 :פקס
118 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
076-8880000 :.טל
076-8880000 :פקס
נתב"ג
177 .ד.ת
70100 מיקוד
תל אביב
052-438305 :.טל
03-9757006 :פקס
136 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
03-6245544 :.טל
03-6751332 :פקס

חברה
 הולנד-נתיבי אויר קורנדון
CORENDON DUTCH
AIRLINES B.V.
סמארטלינקס איירליינס
אסטוניה

Q.A.S Israel Ltd.
slotqas@qasisrael.co.il
ops_secretary@qasisrael.co.il
dutym@qasisrael.co.il
LAUFER AVIATION-GHI
lauferghi@lauferghi.com

Smartlynx Airlines
קרואטיה איירליינס
Croatia Airlines
 יוון- אלינאייר

Q.A.S Israel Ltd.
slotqas@qasisrael.co.il

תבל תיירות ותעופה
shai@tevel-aviation.co.il

"ELLINAIR" Greece

 פולין-

ENTER AIR - Poland
יורופ איירפוסט

LAUFER AVIATION-GHI
Schedule@lauferghi.com

EUROPE AIRPOST
פינאייר

LAUFER AVIATION-GHI
lauferghi@lauferghi.com

אנטר אייר

FINNAIR Oyj.
פליי ואן

Aerohandling LTD
Schedule@aerohandling.com

. אס. איי.קיו

Fly One

פריברד איירליינס

QAS – Quality Airport Services

FREEBIRD AIRLINES
nirgur@qasisrael.co.il

טלפון/כתובת

שם הנציג

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

חברה
""גרמניה
"GERMANIA"

 נתב"גAerohandling LTD
ג'ורג'יאן איירווייז
177 .ד.ת
70100 מיקוד
 חברת אירוהנדלינג בע"מGEORGIAN
תל אביב
 סרג'יו רוביןAIRWAYS
03-9754088 :. טל.Sergio@aerohandling.com
03-9754427 :פקס
136 ד. תQ.A.S Israel Ltd.
70100  נתב"גslotqas@qasisrael.co.il
03-9751333 :.טל
03-9754299 :פקס

דארט
DART

136 .ד.ת
. אס. איי.קיו
הרמס איירלנייס
גוריון- נמל תעופה בןQAS – Quality Airport Services
70100
03-9751341 :. טלnirgur@qasisrael.co.il
HERMES AIRLINES
03-9751332 :פקס
118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 Schedule@lauferghi.com
03-9751300/1 :.טל
03-9712022 :פקס
136.ד. בן גוריון תQ.A.S ISRAEL LTD
03-9751349 :.טל
03-9751332 :פקס
ori@qasisrael.co.il
118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 Schedule@lauferghi.com
03-9751300/1 :.טל
03-9712022 :פקס

ג'ט אייר פלאי
נתיבי אויר טוי בלגיה
JetAirFly
TUI Airlines Belgium
נורד ווינד
NORD WIND

מרידיאנה פלאיי
MERIDIANA FLY

טלפון/כתובת

שם הנציג

136 ד. תQ.A.S Israel Ltd.
70100  נתב"גslotqas@qasisrael.co.il
03-9751333 :.טל
03-9754299 :פקס

חברה
מיסטרל אייר

MISTRAL AIR

136 .ד. תAviation Support LTD
נאוס
גוריון-נמל תעופה בן
70100 CEO@aviation-support.com
054-9440005 :.טל
NEOS
077-3180651 :פקס
 נתב"גAerohandling LTD
ניו ליבינגסטון
177 .ד.ת
70100 מיקוד
חברת אירוהנדלינג בע"מ
תל אביב
NEW LIVINGSTON
03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס

schedule@aerohandling.com

118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 lauferghi@lauferghi.com
08-6539000 :.טל
08-6539000 :פקס

אונור איירליינס
ONUR AIRLINES

22 רח' בבלי
מר ברוך אלפר
פגאסוס איירליינס
62917 אביב- תלalpbaruch@gmail.com
054-2658631 :.טל
PEGASUS AIRLINES
03-9751332 :פקס

118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 Schedule@lauferghi.com
03-9751300/1 :.טל
03-9712022 :פקס

פרימרה אייר נורדיק
PRIMERA AIR
NORDIC

רויאל פלקון איירליינס
Royal FALCON
AIRLINES

חברה

כתובת/טלפון

שם הנציג

ת.ד136 .
קיו .איי .אס .מר מוטי גרוסמן
רויאל ג'ורדניאן
 QAS – Quality Airport Servicesנמל תעופה בן-גוריון
70100
ROYAL JORDANIAN
 slotqas@qasisrael.co.ilטל03-9754304 :.
פקס03-9754299 :
רזליין נתיבי אויר
 .1אפשטיין ,קנולר ,חומסקי,
אסנת ,גילת ,טננבוים ושות',
RUSLINE Airlines
עורכי דין

 .1רחוב לינקולן 20
בית רובינשטיין
תל-אביב 6713412

 amira@ekt-law.comטל03-5614777;7611611:.
 office@ekt-law.comפקס03-7611655;5614776 :

 .2מר יוסף וישנבקין
 .2 yosef@mona.co.ilטל9751300/1 .
פקס03-9712022 .

 Aerohandling LTDנתב"ג
סמול פלאנט גרמניה
ת.ד177 .
מיקוד 70100
 SMALL PLANETחברת אירוהנדלינג בע"מ
תל אביב
GERMANY
schedule@aerohandling.com

טיילווינד

טל03-9757005 :.
פקס03-9757006 :

ת.ד136 .
קיו .איי .אס.
 QAS – Quality Airport Servicesנמל תעופה בן-גוריון
70100
TAILWIND
 nirgur@qasisrael.co.ilטל03-9751341 :.
פקס03-9751332 :

 Aerohandling LTDנתב"ג
סמול פלאנט ליטא
ת.ד177 .
מיקוד 70100
 SMALL PLANETחברת אירוהנדלינג בע"מ
תל אביב
LITHUANIA
schedule@aerohandling.com

סמול פלאנט פולין
SMALL PLANET
POLAND

טל03-9757005 :.
פקס03-9757006 :

 Quality Airport Servicesת.ד136 .
נמל תעופה בן-גוריון
70100 slotqas@qasisrael.co.il
טל03-9754304 :.
פקס03-9751332 :

טלפון/כתובת
136 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
03-9751341 :.טל
03-9751332 :פקס
118 .ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
70100 :מיקוד
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

שם הנציג

חברה

. אס. איי.קיו

QAS – Quality Airport Services
nirgur@qasisrael.co.il

Laufer aviation GHI

טן איירוייז
TEN AIRWAYS
טראנס אביה איירליינס
)(הולנד

lauferghi@lauferghi.com

,14  רח' משה לויTEVEL TOURISM AND
 ראשון לציוןAVIATION LTD
03-6030518 :.טל
03-6030526: פקסshai@tevel-aviation.co.il
,14  רח' משה לויTEVEL TOURISM AND
 ראשון לציוןAVIATION LTD
03-6030518 :.טל
03-6030526: פקסshai@tevel-aviation.co.il
,14  רח' משה לויTEVEL TOURISM AND
 ראשון לציוןAVIATION LTD
03-6030518 :.טל
03-6030526: פקסshai@tevel-aviation.co.il

TRANSAVIA
AIRLINES C.V.
(Netherlands)
טראוול סרביס
TRAVEL SERVICE
SLOVAKIA
טראוול סרביס
TRAVEL SERVICE
KFT (HUNGARY)
טראוול סרביס
TRAVEL SERVICE
POLSKA

20  רחוב לינקולן, אסנת, חומסקי, קנולר,אפשטיין
נתיבי אויר טוי הולנד
בית רובינשטיין
 עורכי דין,' טננבוים ושות,גילת
6713412 אביב-תל
TUI AIRLINES
03-5614777;7611611:. טלamira@ekt-law.com
03-7611655;5614776 : פקסoffice@ekt-law.com

118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

NEDERLAND
טויפליי
TUIFLY

טלפון/כתובת

שם הנציג

118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

חברה
טוי איירליינס בלגיה

Tui Airlines Belgium

136 .ד.ת
. אס. איי.קיו
וולוטאה
גוריון- נמל תעופה בןQAS – Quality Airport Services
70100
VOLOTEA - SPAIN
03-9751341 :. טלdutym@qasisrael.co.il
03-9757243 :פקס
136 .ד.ת
. אס. איי.קיו
גוריון- נמל תעופה בןQAS – Quality Airport Services
70100
WIZZ AIR
03-9751341 :. טלslotqas@qasisrael.co.il
03-9757343 :פקס

וויז אייר

136 .ד.ת
. אס. איי.קיו
אקס אל איירוויז
גוריון- נמל תעופה בןQAS – Quality Airport Services
70100
XL AIRWAYS
03-9754304 :. טלSiotqas@qasisrael.co.il
03-9754299 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

ווינדרוז
WINDROSE

פרימיירה אייר
סקנדינאביה
PRIMERA AIR
SCANDINAVIA
ג'י אס סי אוראל איירליינס
JSC "URAL
AIRLINES"

טלפון/כתובת

שם הנציג

 נמל תעופה בן גוריוןMotti Grosman (QAS Israel)
054-2325443 :.טל
03-9754299 :פקס
slotqas@qasisrael.co.il
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

חברה
אוירו אייר סרל
AVIRO AIR SRL
תומס קוק איירליינס
סקנדינביה
Thomas Cook
Airlines Scandinavia
A/S

 נתב"גAerohandling LTD
אייר מולדובה
177 .ד.ת
Air Moldova
70100 מיקוד
חברת אירוהנדלינג בע"מ
תל אביב
03-9757005 :.טל
03-9757006 :פקס

schedule@aerohandling.com

118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
איירפורט סיטי
1 רח' שרון
70100
03-9350061 :.טל
03-9350161 :פקס
56 רח' העצמאות
פתח תקווה
8288 .ד.ת
053-2840451 :.טל
077-3182090:פקס
136 .ד.ת
גוריון-נמל תעופה בן
70100
03-9751341 :.טל
03-9757243 :פקס

Holiday Lines Ltd.
Holidaytravel@holidaytravel.co.il

תומסון אירווייס
Thomson Airways

ניקי לופטפארט ג'מבי
'אייצ
Niki Luftfahrt GmbH
ויה איירוייס

Aviation Suport LTD
Via Airways

claim@Aviation-Support.com
. אס. איי.קיו

אייר אקספלור

QAS – Quality Airport Services
Air Explore
slotqas@qasisrael.co.il

גוריון- נמל תעופה בןLaufer aviation
70100
03-9757070 :. טלdm@lauferghi.com
03-9757071 :פקס

טורקיש איירליינס
TURKISH AIRLINES

טלפון/כתובת

שם הנציג

-8  מנחם בגיןMrs. Luz Revollar-Mlaka
67138 תל אביב
 תל אביבmail@internatonaltc.co.il

חברה
פריוילג' סטייל
PRIVILEGE STYLE

03-7610788 :.טל
136 .ד.ת
. אס. איי.קיו
קובאלט
גוריון- נמל תעופה בןQAS – Quality Airport Services
70100
KOBALT
03-9751340 :.טל
054-2325448 :נייד
03-9751332 :פקס
03-9757243 :2 פקס
118 .ד. תLaufer Aviation –GHI LTD
רוסיה איירליינס
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
Rossiya Airlines
03-9751300 :.טל
03-9712022 :פקס
136 .ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
70100
03-9751333 :.טל
03-9751332 :פקס
136 .ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
70100
03-9754303 :.טל
03-9754299 :פקס
8288 .ד.ת
65 רח' העצמאות
70100 פתח תקווה
053-2840451 :.טל
0773182090 :פקס
נתב"ג
118 .ד.ת
70100 מיקוד
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
136 .ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
70100
03-9754303 :.טל
03-9754299 :פקס

מר אורי האוסמן קיו איי אס
ori@qasisrael.co.il
QAS – Quality Airport Services LTD

slotqas@qasisrael.co.il
Aviation Support Ltd
Claims@Aviation-Support.com

מונטנגרו איירליינס
Montenegro Airlines
אייר אקספלור
AIR EXPLORE
אייר סייצ'לס
Air Seychelles Ltd

Laufer aviation-ghi LTD
lauferghi@lauferghi.com
QAS – Quality Airport Services LTD

slotqas@qasisrael.co.il

רוסיה איירליינס
Rossiya Airlines
אנדה אייר
ANDA AIR LLC

טלפון/כתובת

שם הנציג

חברה

נתב"ג
טוס איירווייס
QAS ISRAEL LTD
136 .ד. תslotqas@qasisrael.co.il
TUS AirwaysLTD
70100 מיקוד
03-9754304 :.טל
03-9754299 :פקס
136 .ד. תQAS – Quality Airport Services LTD
אטלס גלובל
נמל תעופה בן גוריון
70100 dutym@qasisrael.co.il
ATLAS GLOBAL
03-9754303 :.טל
03-9754299 :פקס
moransa@qasisrael.co.il
136 .ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
70100
03-9754303 :.טל
03-9754299 :פקס
118 ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
70100
03-8880000 :טל
038880008 :פקס
118 ד.ת
נמל תעופה בן גוריון
7010000
076-8880000 :טל
076-8880008 :פקס
נתב"ג
117 ד.ת
70100 :מיקוד
תל אביב
, 03-9757005 :טל
03-9757003
03-9757006 :פקס

QAS – Quality Airport Services LTD

slotqas@qasisrael.co.il
Laufer Aviation Ghi

Lauferghi@lauferghi.com

אורנג' טו פליי
Orange 2fly
אייר מדיטראנין
Air Mediterranean

LAUFER AVIATION GHI
lauferghi@lauferghi.com

Aerohandling LTD

schedule@aerohandling.com

Sundalr Gmbh
סקיי אפ איירליינס

SKYUP AIRLINES

טלפון/כתובת

שם הנציג

118 .ד. תLAUFER AVIATION-GHI
גוריון-נמל תעופה בן
70100 lauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
4  שדרות היואלAviation support LTD
ראשון לציון
054-9440005 :.טל
077-3180651 : פקסops@aviation-support.com
177 .ד. נתב"ג תAEROHANDLING LTD
70100
schedule@aerohandling.com
03-9757005 :.טל
03-9757003
03-9757006 :פקס
118 .ד. נתב"ג תLAUFER AVIATION GHI
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

חברה
ל איירליינס צרפת.ס.א

ASL AIRLINES
FRANCE
קורנדון איירליינס אירופה

CORENDON
AIRLINES EUROPE
צ'רלי איירליינס (קיפרוס
)איירווייס
CHARLIE AIRLINES

סאן אקספרס
SUNEXPRESS
(GUNES EKSPRESS)
AIRLINES

lauferghi@lauferghi.com

4  שדרות היואלAviation support LTD
ראשון לציון
054-9440005 :.טל
077-3180651 : פקסops@aviation-support.com
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

טוריסטיק אוויאיישן
סרוויסס לימיטד
TOURISTIC
AVIATION SERVICES
LIMITED
בי אייץ אייר
BH AIR LTD

טלפון/כתובת

שם הנציג

4  שדרות היואלAviation support
ראשון לציון
054-9440005 :. טלslots@aviation-support.com
077-3180651 :פקס
32  רח' בן יהודהMirus services (1996) ltd
תל אביב
03-522161 :. טלAdria.tlv165@gmail.com
03-5240895 פקס

חברה
טוריסטיק האבא
A.S. .טאסימאסיליק
TURISTIK HAVA
TASIMASILIK A.S.
אדריה איירווייס
ADRIA AIRWAYS

136 .ד. תQAS – Quality Airport Services LTD
יאן אייר
נמל תעופה בן גוריון
70100 dutym@qasisrael.co.il
"YANAIR" LTD
403-975430 :.טל
03-9754299 :פקס
136 .ד. תQ.A.S ISRAEL LTD.
נמל תעופה בן גוריון
70100
03-9754304 :. טלslotqas@qasisrael.co.il
03-9754299 :פקס

אייר בוכרסט
Air Bucharest
transport aerian

118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודschedule@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

טוי איירווייס לימיטד

136 .ד. תQ.A.S Israel Ltd.
גוריון-נמל תעופה בן
70100 slotqas@qasisrael.co.il
003-9754304 :.טל
03-9754299 :פקס

Tui Airways Limited

אטלס ג'ט חוואסיליק
Atlasjet Havasilik

טלפון/כתובת

שם הנציג

136 .ד. מר אורי האוסמן ת- קיו איי אס
70100 נתב"ג
03-9751333 :.טל
03-9751332 :פקס

חברה
מונטנגרו איירליינס
Montenegro Airlines

ori@qasisrael.co.il

 מגדל11 המנופים
אקרשטיין
4672560 .ד.ת
 הרצליה פיתוחLegal.TLV@ba.com
09-9715623 :.טל

 נתב"גAviation support LTD
3 טרמינל
054-9440005 :.טל
0773180651 : פקסops@aviation-support.com

 נתב"גAviation support LTD
3 טרמינל
054-9440005 :.טל
0773180651 : פקסops@aviation-support.com

118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס

איבריה

יעל קטן
Iberia

אלקטרה אייר ווייס
Electra airways LTD

מאלט

Maleth
Aero AOC LTD
קורנדון אירופה
Corendon Europe

סאן אקספרס
Sun Express

סאס
Scandinavian
Airlines Systems

טלפון/כתובת

שם הנציג

13  קומה2  רח' בן גוריוןGideon Thaler/ Tal Aviation
5257334 רמת גן
03-7952194 :. טלAirbaltic-Israel@tal-aviation.com
03-5100008 :פקס

8  רח' המצודהPhoenix Aviation LTD
מרכז אפרידר
אזור
5800152 marshe@zahav.net.il
03-5164052 :.טל
03-5163148 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 : מיקודlauferghi@lauferghi.com
076-8880000 :.טל
076-8880008 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 :מיקוד
03-99757042 :. טלyoni@lauferghi.com
03-9757075 :פקס
118 .ד. תLaufer aviation GHI
נמל תעופה בן גוריון
70100 :מיקוד
03-99757042 :. טלyoni@lauferghi.com
03-9757075 :פקס

חברה
אייר באלטיק
Air Baltic
Corporation A/S

ג'וניקה
Jonika LLC

טרייד איר
Trade Air

טוי איירליינס נדרלנד
TUI Airlines
Nederland B.V.

טוי איירליינס נדרלנד
TUI Airlines
Nederland B.V.

