7.2.2.17 עידכון
operotion@gozenair.com
http://www.gozenair.com
+90 212 426 0121 -H24 Fax: +90 212 426 0120
http://www.aerowingsaviation.com/index.htm
ops@aerowingsaviation.com

http://www.aopa.org.il/site/userfiles/files/GRAp_Telephones.doc

רשימת טלפונים שדות תעופה ביוון

Fax: +357 24643636
24h +357 99 555247
VHF: 131.500 MHz
http://www.abelair.com.cy/index.html
info@abelair.com.cy

24h Op Larncaca LCLK lca.operation@lgshandling.com Tel +357 24643387.
Paphos LCPH pfo.ops@lgshandling.com Tel +357 26423314
Frequency to contact ground LGS handling or operation at airport is 131.825

Aaron Shnerik Mobile :+972 54 4567899,
E-MAIL: aaron@bos-telecom.com / info@lev-universe.com
www.lev-universe.com

Soliman Obidat-C.E.O
Rana Oran – Deputy
CAA - Operations

Tel: + 962 6 4896111
+ 962 6 4895454/ 7729
Fax +++ 4891653 / 7826

www.carc.gov.jo רשות תעופה אזרחית בירדן
datm@carc.gov.jo
depcom@carc.gov.jo
depassist@carc.gov.jo
ansassist@carc.gov.jo

Amani Alqudah –
Chief Clearances

+962 6 4897827

Fax: +962 6 4874750

Eng.Ali Abdul Kader
Director OJAM Marka Civil
Airport

+962 6 4896577

Fax: +962 6 4892624
dammairport@jcaa.gov.jo

Capt. OMAR AL-MANHA
AQUABA AIRPORT
DIRECTOR

+962-3-201-9386
CELL: +962-79-5597-116

OMANHA@AAC.JO

Capt. Mohammad
F.Khawaldeh
Director General
ROYAL JORDANIAN AIR
ACADEMY

+962-6-4894677
FAX +962-6-4894670

mfayyad@royalflight.com
http://www.royalflight.com/index_en.htm

+264 6-0053055  שעות42 ,שגרירות ישראל בעמאן

אגף הביטחון
מנהל האגף דני שנער
רכז ביטחון משה זלמנסון
עוזרי רכז :אביטל שלס
תמיר אורי
ממל"ת דביר רובינשטיין
חוקר תאונות ראשי
יצחק רז
 AIPפרסומי מידע תעופתי
משרד הביטחון הוצאה לאור
(חידוש מינוי)
רת"א מח' תקינה

30-9545459
34-7105318
34-7105318
__________
30-9599733
30 -9884133
353-1515554

353-5533401
353-1515319
353 1515330
358-8580195
354-7351501
353-1515059

פקס 30-9545495
פקס 34-7105317
______________
פקס 30-9599737
פקס 30 - 9884590

 30-8073808-9פקס30-8073145 :

רח' הארבעה  42הקריה ת"א

 30-988451055פקס 30-9884597

ת.ד 8 .נתב"ג 05555

מפיץ מורשה לפרסומי מידע תעופתי .פמ"ת פנים ארצי או AIPבינלאומי ,מפות נתיבי תובלה נמוכים ,מפות אוויריות לניווט ,אוגדנים וחוצצים
לפרסומי מידע ועוד .כתובת :מרכז ספיר ,בנין  ,0קומה  ,5חדר  58אזה"ת גבעת שאול ,ירושלים95414 ,
טלפון : 02-6520464פקס : 02-6527638דוא"ל  AIP@studio-dan.bizבנושא הפצת הפמ"ת בלבד
טרום טיסה
"פלוטו" מבצעים
"חגב"
בקר בודק
"קדם"

30 1315098
34 1951518
37-1535057
37-1535007
37-9938910
חמדן
זיק
מפלגה
ברחש
דרור
אגדה
זבוב
יונה
צפור

עובדה
חצרים
חצרים(קדם)
חצור
תל נוף
פלמחים
רמת דוד
נבטים
רמון

08-6359420
08-9906320
08-9906615
08-8576320
08-8684321
03-9432929
04-6092320
08-6501402
08-6505669

פקס 34 1951410
פקס 37-1535418

מגדלים

אורי אורלב תעבורה אוירית

03- 9731650

054 5410146

נעם הרטוך ר"א מ.טיס

03 9750195

פקס 30 9801153

ר"א מבצעים

30-9884134

פקס30-9884595-

30-9884101

פקס30-9884514-

ראש תחום ת"כ
מנהל תחום אישור ותיאום טיסות
30-9884105
מבצעים
30-9884535
מפקח מבצעים,
רמ"ח רישוי עובדי טייס
רפואה תעופתית

30-9884531
30-9884585

37-1535004

oril@iaa.gov.il
noamh@iaa.gov.il
050-9750195

פקס30-9884514-
פקס 30-9884511
30-9884531

פקס .0-87747.9 -

30-9884538
מזכירות הרופאים
בימים ב' ג' ה'
קבלת קהל
מחלקת רישוי צוות אויר
פניות טלפוניות :ביום א'  9:33עד 15:33

 9:33עד 15:33
בימים ג' ו-ד'  14:33עד 11:33

30-9884533
טלפון להכוונה ראשונית ולנושאים כלליים
 30-9884535פקס 30-9884598 -
מרכז רישוי עובדי טייס
30-9884530
מרכז רישוי עובדי טייס
 30-9884534פקס 30-9884511 -
מרכז רישוי עובדי טייס
30-9884585
מנהל מחלקה לרפואה תעופתית

אילת

בן גוריון

מודיעין
טיס

מגדל

37-1085587

37-1010734

מרכז תיאום

37–1010735

פקס37 – 1010759 :

כיבוי אש

37–1010731

מטאורולוגיה 37-1010708

תדלוק (ע"י ארקיע)

37–1074753

פקס37 – 1085114 :

מנהל
מטאורולוגיה
מנהל מגדל
מגדל
מגדלון

30-9855333
30-9851558-7
30-9857133
30-9857111
30-9851545

פקס 30-9855313
פקס 30-9895557
30-9851917
אחמ"ש 30-9857113

מטאוטק 30 9851558
eilont@iaa.gov.il

תאום אימוני מכשירים

גב' דור פוקס

,354-8515104

bgn123@yahoo.com

מנהל  -מנחם שבו
אחמ"ש 353-9851555
מרשה טיסה מערכת ממוחשבת
פקס  30 9851519פנים ארצי
מרכז תיאום

353-9851519
03- 9756218
או . 30-9851545/0
30-9851555
http://aispsb.iaa.gov.il
בינלאומי 30-9851518 -
פקס 150-53-9851519
30-985151551
אישור טיסות 039851504-
03- 9756242 – 3

aism@iaa.gov.il
fpl@iaa.gov.il

טייס אשר נתקל בבעיה כלשהיא :מבצעית ,שירות ,בעיה הקשורה בתכנית טיסה וכד'  -מתבקש לפנות ישירות למייל :
eilont@iaa.gov.ilו להעביר דיווח על המקרה .הדגש הוא על דיווח מהיר ,שניתן יהיה לבדוק אותו בעודו' חם'.

הרצליה

מנהל
מגדל
כיבוי אש והצלה
שער

39-9819557
39-9819554
39 -9819550
39 -9819558

שדה דב

משה טימור מנהל
מרכז תפעול
קצין ביטחון
משטרת הגבולות
מכס
חפ"ק ביטחון

30-1974531
30-1974513
30-1974531
30-1991059
30-5153888
30-1974555

אחראי תפעול
פקס 30-1974513
תדלוק מטוסים 30-1995151
פקס 30-1991059
פקס 30-5153884
פקס 30-1974539

חיפה

מנהל מר בני מלינצקי
מגדל
מטאורולוגיה

34-7481133
34-7481153
34 7481105

פקס 34-7857158
פקס 34 7198811

ראש פינה

מגדל
כיבוי
ביטחון
מטאורולגיה

34-1101515
34-1101518
34-1101535
34-1101539

עובדה

מגדל
מנהל הנמל
מרכז תאום
תדלוק (ע"י ארקיע)
מטאורולוגיה
מרכז תיאום

37-1059453
37 – 1010707
37 – 1010735
37 – 1074753
37 – 1010708
37 – 1039531

ק.שמונה

יהושע אוחנה

353-5575415

פיק

משה דנינו

353-5509938

34-1810050

מגידו תעופה
מגדל רמת דוד
עיט
אלי פרץ

355-0441359
04-6092320
37-1404713
354-4873391

34-1557748

אשר אלימלך

355-0115951

קב"ט המועצה
אמנון שמעוני  -החב' הכלכלית
מזכירות
"עיט"
מנחית  -רונן

37-105-5711-8
37 -105-5755
37-105-5731-5
1833-834-555
353-9431431

מגידו
תימן
עין יהב
יוטבתה
מצדה

39 -9819555
39-9819559
משרד מ"מ קב"ט

mirim@iaa.gov.il
פקס 39 -9819584 -
39 -9819551
30-1974530

beniaminme@iaa.gov.il
353 9857549

פקס37 – 1010759 :
פקס37 – 1010759 :
פקס 37 – 1085114 :
כיבוי אש .37 – 1010731
פקס37– 1085770 :

30-1993175

בעלים של רישיון המפעיל

פקס 34-1590811

