
 
 

25 Hamered St Trade Tower Bldg. 8th Floor Tel Aviv 68125 Israel  Tel:972-3-5619006 Fax:972-3-6243013 
 

  

 2011 ינואר
  ,סוכנים יקרים

  

 BSPב , – IATA מידע על הנעשה בבדף מידע זה תוכלו למצוא 

  .ג"ובנתב
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New contacts for Qatar Airways (157 – QR) 
Arif Qureshi: Finance Officer 

mqureshi@jo.qatarairways.com  

Fadi Hijazin:  A/Area Officer 

fhijazin@jo.qatarairways.com  

Ahmed Shaikh : Regional Finance Manager 

ahshaikh@ae.qatarairways.com  

 

  :הצרכןתקנות להגנת 
 נכנסו לתוקף תקנות 14/12/2010כפי שפורסם בהרחבה ביום 

 ").התקנות ("2010 –א "התשע) ביטול עסקה(הגנת הצרכן 

בתקנות אלה שורה של הוראות מחייבות המקנות לצרכן זכות 

אותו העוסק לבטל עסקאות מסוימות ולקבל חזרה את כספו מאת 
  .  לפי העניין,אשר ממנו רכש הצרכן את הטובין או השירותים

התקנות קובעות רשימה של סוגי עסקאות לגביהן תחול הזכות 

. לביטול עסקה על פי התקנות ומשך פרק הזמן למימוש אותה זכות

כ מכילות התקנות שש קבוצות שונות של טובין ושירותים "בסה

לגביהן הן חלות כאשר לכל קבוצה וקבוצה תנאי ביטול ייחודיים 

  .משלה

, נסיעת, שירותי הארחה: "ירותים והטובין נמניםשל הש' בקבוצה ג

  ". חופש ובילוי

,  ליישומןבשלב הראשון, חשוב להדגיש ולציין כי, יחד עם זאת

. בתוך ישראל בלבדעל שירותים כאמור הניתנים  יחולו התקנות 

התקנות לא יחולו במקרה והשירות מיועד להתבצע , בפרק זמן זה

או במקרה /ו) ל "ר במלון בחוכגון חד( לישראל   במלואו מחוץ 

  ומדובר בשירות של 

. או לגבי שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה/ ו חבילות נופש מחוץ לישראל  

 חודשים מיום פרסום 6הוא אך ורק למשך , חרגה דלעילתוקפה של הה
 . התקנות

 מועד זה לאחר  כאשר14/3/11ההחרגה תחול עד יום , במילים אחרות

יחולו התקנות גם על שירות המיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל 

או על שירותי טיסה /שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל ו: לרבות על

  ;מחוץ לישראל

: בתקנות הינו' כללי פרק הזמן לביטול עסקה הנמנית על קבוצה גבאופן 

 ימים שאינם 7 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14בתוך 

  .קודם למועד תחילת השירות , לפחות, ימי מנוחה

בתקנות נקבע : לגבי אופן החזרת התמורה במקרה של ביטול עסקה כדין

או במועד , ככל שניתן, היה במועד ביטול העסקההחזרת התמורה ת, כי

החזרת התמורה תיעשה על . הקרוב לכך ולא יאוחר משבעה ימי עסקים

כרטיס אשראי , במזומן(ידי העוסק באותו האופן בו נעשה התשלום 

  ).לפי נסיבות העניין, ב"וכיוצ

בחוק הגנת ההסדרים הספציפיים הקבועים כיום , חשוב לציין ולהדגיש כי
מכר מרחוק ,  המקנים לצרכן זכות ביטול בעסקאות מיוחדות כגוןכןהצר

גוברים על , )לרבות מכירות באמצעות האינטרנט או מכירות טלפוניות(

בעסקת מכר , ההסדרים אשר בתקנות ועל כן מימוש זכות הביטול למשל

תהיה כפופה לאמור ) כגון מכירת שירות באמצעות האינטרנט(מרחוק 

  . גנת הצרכן ולא לאמור בתקנות החדשותג לחוק ה14בסעיף 

אינו מהווה המלצה או הנחיה , האמור לעיל בא בגדר סקירה כללית בלבד

  ."  משפטיץלייעומחייבת ואינו תחליף 

   :שעות התמיכה  הטלפונית במשרד

שעות הנסיעות מעתה כחלק משיפור השירות עבור סוכני , לידיעתכם

 : הינםהתמיכה הטלפונית במשרדנו

  9:00-14:00: בשעות'  ה-' א 

  מ ליצור עימנו קשר אנא בחרו את פורטל שירות הלקוחות"ע 

 Customer Portal דרכו תוכלו לשלוח אלינו פנייה בכל נושא ואנו נחזור 

  .אליכם בהקדם האפשרי

 ו ישראל בו תוכלIATAלבקר בכל עת באתר של  אנו מזמינים אתכם

  .למצוא מידע רב ושימושי בנושאים רבים הקשורים בעבודתך

 aspx.index/Pages/israel/europe/worldwide/org.iata.www://http  
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  IATAמהנעשה ב 

  הושק בישראלIATA של Freight-e -פרויקט ה
 לנובמבר 23- הושק בישראל בIATA  שלe-Freight -פרויקט ה

ומשתתפים בו   של התעשייה פתותהפרויקט הנו יוזמה מש .2010

  קרקעחברות שירותי, סוכני מכס, ל"משלחים בינ, חברות תעופה

הרעיון המרכזי בפרויקט הנו לפשט את התהליכים  .ורשות המכס

כל שרשרת האספקה בדרך האוויר מנייר למסרים  התפעולים של

עלויות , ללקוח תוך שיפור השירות, ורשומות אלקטרוניות

ל אחרות של "והתאמה ליוזמות בינ, התאמות ביטחוניות, מופחתות

 מיליארד 4.9-תעשייה כהפרויקט צפוי לחסוך ל. אלקטרוני סחר

  .בשנה דולר

  הפרויקט בישראל הנו דוגמא מצוינת לכך שהפרויקט הנושוםיי

הקימה   2009בשנת   .מאמץ משותף של כלל שרשרת האספקה

IATAחברות  ,נוטלים חלק בה ,בישראל  קבוצת עבודה ויעוץ

, ל"משלחים בינ  ,ל"סוכני המכס והמשלחים הבינ איגוד ,תעופה

ואגף המכס  חברות שירותי קרקע  ,יבואנים ,אניםיצו, סוכני מכס

 בשיתוף עם אגף IATAי "הונהגה ע זו קבוצה  .המיסים ברשות

 לתיאום בין כל גורמי המיסים ופעלה בשיתוף המכס ברשות

וליצירת עקרונות " תוכנית שיפור מסרים"לפיתוח  ,התעשייה

אלקטרונית פשוטה וללא  בסביבה סטנדרטים מוסכמים לתפעול

   .נייר

 שדות 362- מדינות בעולם וב44-כיום הפרויקט מונהג בהצלחה ב 

 חברות 31-ל ו" משלחים בינ1,422תעופה בהן נטולים חלק 

בישראל הפרויקט מונהג בהצלחה במספר נתיבי סחר . תעופה

  :ומשתתפים בו החברות הבאות, מרכזים ביצוא וביבוא מישראל

  :חברות תעופה
  לופטהנזה קרגו

  קרגוסוויס וורלוד 

 :ל"משלח בינ/ סוכן מכס 
 DHL Globalבשיתוף עם חברת , ל"פליינג קרגו תובלה בינ

Forwarding 

 DB Schenkerבשיתוף עם חברת , אוריין

  Brniks Global Servicesבשיתוף עם חברת , ברינקס ישראל

   IATA של IDCardתוכנית ה 

או לבקר אותנו ביריד התיירות בגני התערוכה בו
 הנחה לרוכשים 50%!!! ותיהנו מהצעה ייחודית

 IATA של  IDCardאת כרטיס ה

 האירוע השנתי של תעשיית התיירות נהתערוכת התיירות הבינלאומית הי
 שמחה IATA . בפברואר בגני התערוכה9-8ב שתתקיים  בישראל

 האקסקלוסיבי IDCardה  ועדוןלמ פותלהצטר להציע לכם הטבה מיוחדת
מקנה לכם הנחות ומבצעים  IATA של IDCardכרטיס ה . שלה

 לבקר אותנו ובוא .לאטרקציות תיירותיות רבות בכל העולם ובישראל
 . הנחה ממחיר הכרטיס50%ל  ותזכו   A54 ביריד התיירות בביתן

  IATAN ID Card/IATAפרטים נוספים אודות התוכנית ניתן למצוא ב 

 ג "מהנעשה בנתב
 7,168 -ב   נוסעים810,037כ "בסה ג"בנתב עברו החודש במהלך

 הנוסעים תנועת. ארציות בינלאומיות ופנים בטיסות מטוסים תנועות

של  עליה מתומגל  נוסעים743,035על  עמדה החודש הבינלאומית

 עמדה החודש הבינלאומית המטוסים תנועת 2009. שנת לעומת7.08% 

  .2009   לשנת  בהשוואה7.09%של  עליה ומגלמת תנועות 6,325  על

לעומת   נוסעים67,002ג "בנתב החודש עברו ארציות הפנים בטיסות

  .68.99%של  עליה, 2009  בשנת39,647

  נוסעים331,262חודש ה במהלך הטיסו הישראליות התעופה חברות 

 10.87% של עליה, ג"בנתב הנוסעים שעברו מכלל 44.58% המהווים

בנמל  שפעלו המובילות התעופה חברות מבין .שעבר דצמבר לעומת

 SKY החברות של בפעילותן ביותר הגבוהה העלייה נרשמה, החודש

AIRLINES , ARKIA, AIR-BERLIN ו   AEROSVIT-   ביחס לדצמבר

2009.  

 PARIS התעופה שדה היה, ונחיתות להמראות העיקרי היעד

(CHARLES DE GAULLE)  עליה,  נוסעים53,199טסו  וממנו שאליו 

 הפעילות נפח בעלת המדינה. שעבר לדצמבר בהשוואה 9.38% של

  מכלל15.44%המהווים   נוסעים114,777 –ב "ארה ביותר הייתה הגבוה

  .הפעילות

 דצמבר שעבר לעומת ביותר גבוהההעלייה ה המובילות המדינות מבין

  . ספרד והולנד,לאוקראינה הנוסעים בתנועת נרשמה

 


