זאב תל
מסחר בינלאומי  ייעו  לווי מקצועי  הדרכה

יאט"א  IATA

ארגו התעופה הבינ"ל  (International Air Transport Association) IATAהוק בשנת  1945בהוואנה,
קובה ..מטרת הקמתו הייתה למצוא פתרונות לגידול המוא בהובלה אווירית ,גידול שחל לאחר מלחמת
העול השנייה .כיו זהו הארגו העולמי היציג של חברות התעופה אשר מפעילות קווי תעופה סדירי.
הארגו דואג למציאת פתרונות לבעיות שפתרונ מחייב השקעות הנמצאות מעבר ליכולת של חברות
בודדות החברות בארגו .
בעוד שבעת הקמתו היו בארגו  57חברי מ 31#מדינות ,הרי שכיו בארגו חברות  230חברות תעופה
המטפלות בכ 93%#מהובלת המטעני והנוסעי בעול – זאת בלי להזכיר את חברות השילוח הבינ"ל
וסוכני הנסיעות שחלק א) ה חברי בארגו .
עבור אלה המשתמשי בשירותי חברות התעופה החברות ב ,IATA#הארגו הינו הגור המבטיח מערכת
טיס גלובלית הפועלת בתקני אחידי תו* כדי שימוש בנורמות עבודה איכותיות תו* צמצו המערכות
הביורוקרטיות .הודות לארגו  ,יכול שוגר להסדיר הובלה מכל יעד לכל יעד אחר על פני כדור האר וזאת
בתשלו אחד של דמי ההובלה.
 IATAרש לזכותו מספר הישגי לא מבוטל בענ) ההובלה האזרחית באוויר .בי הישגי אלה נית
למנות את נושא האחידות בטפסי ,הקמת מסלקה לתיאו כספי בי החברי בארגו  ,תאו תעריפי
גלובלי ,נושאי הקשורי לבטיחות ועוד.
בי הבולטי בתנאי  IATAנית למנות:


הוראות בדבר הובלת חומרי מסוכני )( DGR –Dangerous Goods Regulations



הוראות בדבר הובלת בעלי חיי )(LAR – Live Animal Regulations



הוראות בדבר אריזת המטע בצורה שתמנע גרימת נזק למטע אחר ו/או למטוס עצמו



הנחיות בדבר סימו המשלוחי

© כל הזכויות שמורות לזאב תלם
אין להעתיק ,לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו ,בתוכן המאמר או חלק ממנו אלא
בהיתר מפורש ובכתב מזאב תלם.
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הנחיות בדבר מסירת מטע מוכ לטיסה ,למוביל האווירי



הוראות בדבר המסמכי הדרושי לצור* הטסת המטע

בנוס) כוללי תנאי  IATAהי השאר כיצד יש למלא את שטר המטע  ,שימוש באמצעי האחדת מטעני,
הגדרות מוצרי לצור* שימוש בתעריפי ייחודיי תעריפי הובלה ועוד.
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