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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי 
בתנאיה( )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020 

תחולתחוקשירותי
תעופה)פיצוי

וסיועבשלביטול
טיסהאושינוי

בתנאיה(עלטיסות
שמועדההמראה

הנקובבכרטיס
הטיסההוא

בתקופההקובעת

לענייןטיסותשמועדההמראההנקובבכרטיסיהטיסהשהונפקולגביהןהואבתקופההע
שמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםח'בסיווןהתש"ף)ה3במאי2020()להלן-התקופה
)פיצויוסיועבשלביטולטיסהאושינוי שירותיתעופה הקובעת(,יקראואתחוק

בתנאיה(,התשע"ב-2ה20ה)להלן-החוקהעיקרי(,כך:

ביטול בשל וסיוע )פיצוי תעופה שירותי חוק  כללי
טיסהאושינויבתנאיה(,התשע"ב-2ה20)להלן 
-חוקשירותיתעופה(,קובעשלושהטבותשלהןזכאי
נוסעעקבביטולטיסהעלידיחברתתעופהאובשלטיסה
שהמריאהבהקדמהאובאיחורהעוליםעל8שעותממועד

ההמראההנקובבכרטיסהטיסה:

שירותיסיוע; )ה(

השבתתמורהאוכרטיסטיסהחלופי,לפיבחירת )2(
הנוסע;

פיצויכספיכאמורבתוספתהראשונהע )3(

שירותיהסיועהםשירותיםמיידייםלמזון,שתייה,
ושירותי לינה שירותי אליו, או התעופה משדה הסעה
בחירת לפי חלופי, כרטיס או התמורה השבת תקשורתע
הנוסע,נועדולמנועאתההפסדהישירכתוצאהמרכישת
שירותשבוטלעבסעיף3לחוקשירותיתעופהנקבעוהוראות
מפורטותומפורשותלענייןמהותםשלהשבתתמורהושל
כרטיסטיסהחלופי;ואילורכיבהפיצויהכספינועדלפצות
אתהנוסעעלעוגמתהנפשוהטרחהשנגרמהלונוסףעל

השבתהתמורהשלמחירהכרטיסע

נכוןלמועדהגשתהצעתהחוקהפיצויכאמורעומד
עלסכומיםאלה)י"פהתש"ף,עמ'הו9ה(:

מרחקהטיסה
בק"מ

הסכום
)בשקליםחדשים(

300,ה"עד2,000

2,090עד500,ו

30ה,3"מעל500,ו

ככלל,לפיסעיפים76ו–8לחוקשירותיתעופה-

טיסהשיוצאתבאיחורשלעדשעתיים-הנוסעאינו
זכאילהטבותכלל;

טיסהשיוצאתבאיחורשליותרמשעתייםועדחמש
ומשקאות מזון סיועשל לשירותי זכאי הנוסע - שעות

ושירותיתקשורת)סעיף7)א(לחוקשירותיתעופה(;

טיסהשיוצאתבאיחורשלביןחמששעותלשמונה
שעות-הנוסעזכאילכלאלה:

שירותיסיוע; -

השבתתמורהאוכרטיסטיסהחלופי,לפיבחירתו;לגבי -
נוסעשהוצעלוכרטיסטיסהחלופילטיסהשאמורה
להמריאביוםשלמחרתובחרלקבלו-הואזכאילקבל
גםשירותילינהושירותיהסעה)סעיף7)ב(לחוקהעיקרי(;

טיסהשמועדהמראתההוקדםביותרמחמששעות
ולאיותרמשמונהשעותמהמועדהמקורי,וניתנהעלכך
הודעהלנוסעפחותמ–והימיםלפנימועדהטיסההנקוב
עלהכרטיס-הנוסעזכאילהשבתתמורהאולכרטיסטיסה

חלופי,לפיבחירתו)סעיף8)א(לחוקשירותיתעופה(;

טיסהשיוצאתבאיחוראובהקדמהשליותרמשמונה
שעות,אושבוטלה,הנוסעזכאי-

להשבתתמורהאוכרטיסטיסהחלופי,לפיבחירתו; -

בתוספת כאמור הנפש עוגמת על כספי לפיצוי -
הראשונה;

לשירותיסיוע)באיחוראוביטולבלבד,ולאבהקדמת -
שבוטלה" "טיסה והגדרת 8)ב( ,6 )סעיפים הטיסה(;

בסעיףהלחוקשירותיתעופה(ע

נוסףעלכך,לפיסעיףהה)א()ה(לחוקשירותיהתעופה,
במקרהשבוחברתהתעופה,ביודעין,אינהמעניקהלנוסע
אתההטבותכאמורשלהןהואזכאי,ביתהמשפטרשאי
)פיצויים בנזק" תלויים שאינם "פיצויים לנוסע לפסוק

לדוגמה(,בסכוםשלעד30ו,0השקליםחדשיםע

ההסדרכאמורמהווהאיזוןראויביןחוסרהנוחות
בשעה ממריאה אינה שטיסתו לנוסע הנגרמים ונזקים
כפופות שאליהם התפעוליים האילוצים לבין הייעודה
בכלי צפויה בלתי טכנית )תקלה התעופה חברות כלל
הטיס,אילוצימזגאוויר,מרחבאווירישנסגרבשלנסיבות
פתאומיות,אי–זמינותזמניתשלמסלוליהמראהאונחיתה
וכיוצאבזה(,הגורמיםלעתיםלאיחורבטיסותואףלביטולןע

ס"חהתשע"ב,עמ'והוע ה
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בסעיףה- )ה(

לפניההגדרה"הטבות"יבוא: )א(

בסעיףה- )ה(

לפניההגדרה"הטבות"יבוא: )א(

הפועל תעופה משק של למציאות נקבע זה הסדר
בתנאיםרגילים,כאשרחברתהתעופהמנהלתאתתחזית

הביקושיםשלהעליסודהנחותכלכליות"רגילות"ע

קיצוני באופן שונה בימינו המציאות ואולם
בשל תעופה: שירותי חוק הותאם שאליה מהמציאות
החששותהעולמייםממגפתהקורונהעוברמשקהתעופה
התנועה נפח - קצר בזמן קיצוניים שינויים העולמי
האויריתהעולמיתיורדבצורהדרסטיתוזאתבשלביטול
טיסותעלידינוסעים,בשלחששותממגיפתהקורונהובשל
מגבלותעלכניסתבניאדםלשטחןשלמדינותשקובעות

המדינותהשונות,כלאחתבהתאםלמדיניותשלהע

מתחילתחודשפברוארנוצרמצב,שהחריףעםהזמן,
ואליה, מישראל טיסתם את מבטלים רבים נוסעים ובו
וחברותהתעופההישראליותנותרותעםטיסותרבותשהן
"כמעטריקות",כלומרשתפוסתהנוסעיםבהןקטנהמאוד,
והוצאתןלפועלבלתיסבירהבעלילבמונחיםכלכליים,
וגורמתלהפסדישירוחריגלחברתהתעופהעמצבזהנגרם,
ביןהשאר,בשלאיסוריםוהגבלותשהוטלועלכניסתאזרחי
מדינותשונותלישראל,בשלמגפתנגיףהקורונההחדש
בידוד חובת בשל וכן המקצועיים, הגורמים והמלצת
שהוטלהעלחוזריםמחו"ל,מתחילתחודשפברואר2020
-עלחוזריםממדינותספציפיות,ובהמשךהחלמיוםי"ד

באדרהתש"ף)0הבמרס2020(-עלכללהחוזריםמחו"לע

במצבהנוכחי,שבוחברותהתעופהנפגעואנושות
הקורונה( משבר - )להלן החדש הקורונה נגיף ממשבר
-בשלירידהעצומהבהיקףהביקושים,לעומתהוצאות
קבועותגבוהותשיכולתןלצמצםאותןמוגבלתמאוד)כגון
מימוןהמטוסים(עהתמשכותמצבזהמהווהסכנהממשית
להמשךקיומןשלחברותהתעופההישראליותכחברות

בנות–קיימאע

את השעו רבות זרות תעופה חברות כך, על נוסף
טיסותיהןלישראל,כךשזמינותהשירותשלטיסותבין–

לאומיותמישראלואליהיורדתמיוםליוםבקצבמהירע

היא, שלפיו ישראל של הגאופוליטי המצב בשל
הלכהלמעשה,מדינתאיבלאקשריבשתילשותפיהסחר
והתיירותהעיקרייםשלה,קוויהתעופהמהוויםגשרעיקרי
שלמדינתישראללעולםבהקשרשלמעברבניאדםוכןשל
סחורותבעלותמאפייניםמסוימים)כגוןסחורותרגישות
לזמן(;לפיכךישחשיבותלמשקבשימוריכולתהפעילות

שלחברותהתעופהבכללוהישראליותבפרטע

בנסיבותשנוצרוישלמצואדרכיםלהקטיןאתהנזקים
בענף, החריף המשבר עקב התעופה לחברות שנגרמים

ותיקוןהחוקהמוצעהואאחתמהןע

לקבוע מוצע זו חוק הצעת במסגרת האמור, בשל
הוראתשעהלגביטיסותשמועדההמראההנקובבכרטיסי
הטיסהשהונפקולגביהןהואבתקופהשמיוםתחילתושל

)2020 במאי )ה3 ח'בסיווןהתש"ף יום עד המוצע החוק
)להלן-התקופההקובעת(,שלפיהנוסעיאותןטיסותיהיו
זכאיםלהטבותמצומצמותיותרכפישמפורטלהלן,באופן
שיאפשרלחברותהתעופה"לאחד"כמהטיסותלאותויעד
עלפנייממהשלמה,אולהציעלנוסעכרטיסטיסהלמועד

אחר,בלאצורךבהשבתהכסףאובפיצויכספי:

לגביטיסהשיוצאתבאיחורשלעדשעתיים-הנוסע -
הקיים למצב בדומה - כלל להטבות זכאי יהיה לא

היום;

- משעתיים יותר של באיחור שיוצאת טיסה לגבי -
ומשקאות מזון של סיוע לשירותי זכאי יהיה הנוסע

ושירותיתקשורת-בדומהלמצבהקייםהיום;

לגביטיסהשיוצאתבאיחוראובהקדמהשלביןחמש -
שעותעדשתיםעשרהשעות-

הנוסעיהיהזכאילשירותיסיועשלמזוןומשקאות -
ושירותיתקשורת,ככלשלנוסעישצורךבכך;

אםהנוסעלאהודיעכיהואמסכיםלעלותעל -
הטיסה,מפעילהטיסה,אוהמארגןינפיקלושובר
זיכוילכרטיסטיסהחלופישיעמודבתוקףעדיום
ט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר2020(;אםהנוסע
מפעיל האמור, המועד עד השובר את ינצל לא
הטיסהאוהמארגןישיבלואתההתמורהבמועד
שלאיאוחרמיוםח'בשבטהתשפ"א)ה2בינואר

ה202()ראופירוטלמטהמכאן(ע

לגבינוסעשטיסתובוטלה,אושמועדהמראתההוא -
מאוחראומוקדםביותרמ–2השעותממועדההמראה

המקורי-

הואיהיהזכאילכרטיסטיסהחלופיאולהשבתתמורה; -

במסגרתשירותיהלינההואיהיהזכאיל–2לילות -
בלבד,במחירמרבישלעד00הדולריםשלארה"ב

ללילה,בהתאםלשערהיציגבמועדהלינה;

הואלאיהיהזכאילפיצויהכספיהקבועבתוספת -
הראשונהלחוקע

סעיף 1 - הוראת שעה לעניין טיסות שמועד ההמראה 
הנקוב בכרטיסי הטיסה שהונפקו לגביהן הוא בתקופה 

הקובעת

מוצעלקבועאתהוראתהשעה,שבמסגרתהיוחלו
שמועד טיסות לגבי להלן, שמפורטים לחוק התיקונים
ההמראההנקובבכרטיסיהטיסהשהונפקולגביהןהוא
בתקופההקובעת,קרימיוםהתחילהשלהחוקהמוצע)יום
פרסומוברשומות(ועדיוםח'בסיווןהתש"ף)ה3במאי2020(,
המוצעכתאריךמשוערלתחילתחזרהלשגרהשלענף
התעופהעיובהרשביןהשאר,כנגזרתמכך,ההסדרשיפורט
התעופה חברת חובת ולפיו ,)2( לפסקה ההסבר בדברי
להשבתתמורהתהיהבתוך90ימיםמהיוםשהנוסעאו
התעופה, חברת אל פנה הנסיעות סוכנות שירות נותן
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""הוראתהשעה"-חוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשלביטולטיסהאו
שינויבתנאיה()הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020;";

במקוםההגדרה"טיסהשבוטלה"יבוא: )ב(

""טיסהשבוטלה"-אחתמאלה,ואולםלאיראושינויבמספרהטיסה
כשלעצמוכטיסהשבוטלה:

ממפעיל הודעה נוסע קיבל ואולם התקיימה; שלא טיסה )ה(
הטיסה,מהמארגןאומנותןשירותיסוכנותנסיעותבדברהעברתו
זו- לטיסהאחרתמזושאליההונפקלוכרטיסהטיסה)בפסקה
כאמור האחרת הטיסה של ההמראה ומועד המקורית(, הטיסה
מאוחראומוקדםלמועדההמראהשלהטיסההמקוריתבפחות
מ–2השעות,יראואתהטיסההמקוריתכטיסהשהמריאהבהקדמה

אובאיחורולאכטיסהשבוטלה;

2השעותלפחות טיסהשהמריאהבהקדמהאובאיחורשל )2(
מהמועדהנקובבכרטיסהטיסה;";

בסעיף3)א()2(,במקום"ה2ימים"יבוא"90ימים"; )2(

בסעיף6)א(- )3(

בפסקה)ה(,בסופהיבוא"למעטשירותילינהליותרמשנילילותבמחירמרבי )א(
של00הדולריםשלארצותהבריתללילה,בהתאםלשערהיציגבמועדהלינה";

במקוםבתוךה2ימים,יחולעלכלטיסהשתוכננהלהמריא
בתקופההקובעת,ובכללזהטיסהכאמורשתוכננהל–ה2

הימיםהאחרוניםשלהתקופההקובעתע

לפסקה )1(

נכוןלמועדפרסוםהצעתחוקזו,לפיפסקה)2(להגדרה
הלחוקשירותיתעופה,טיסה "טיסהשבוטלה"שבסעיף
שהמריאהבאיחורשל8שעותמשעתההמראההייעודה,
נחשבתכטיסהשבוטלה,והמשמעותהיאשהנוסעיהיה

זכאילהטבותלפיסעיף6לחוקשירותיתעופהע

שמועד טיסות לעניין כי לקבוע מוצע זו בפסקה
ההמראההנקובבכרטיסיהטיסהשהונפקולגביהןהוא
בתקופההקובעת,טיסהשבוטלהתיחשבטיסהשהמריאה
באיחוראובהקדמהשל2השעותאויותרלעומתמועד
ההמראההנקובבכרטיסהטיסהשהונפקלגביהעמשמעות
התיקוןהמוצעבפסקהזוהואשיותרטיסותלאייחשבו
כטיסותשבוטלוויחולולגביהןההטבותהקבועותבסעיף

ה)ו(להצעתחוקזוע

אם כי לקבוע מוצע ספק, הסר למען כך, על נוסף
מפעילהטיסההעביראתהנוסעלטיסהאחרת,שמועד
ההמראהשלהמוקדםאומאוחרלטיסההמקוריתלפרקזמן
שלעד2השעות,לאיראובכךכטיסהשבוטלהאלאכטיסה

שהמריאהבאיחוראובהקדמה,לפיהענייןע

את לתמרץ שנועד מההסדר כחלק נחוץ זה רכיב
לכל לפחות אחת יומית טיסה להוציא התעופה חברות
יעד,במקוםלבטלאתכלהטיסותהיומיותלאותויעדעזאת
עלרקעמצבהדבריםשבולוחהטיסותהמתוכנןשלחברות
התעופהתוכנןלהיקףביקושיםגדולבעשרותאחוזים,כך

שמספרהתדירויותהיומיותלאותויעדאינוסבירואינו
מוצדקכלכליתלנוכחהיקףהביקושיםהמצומצם-ראו

הסברמפורטלפסקה)ו(ע

לפסקה )2(

שנגרמו משמעותיים מזומנים תזרים קשיי בשל
לחברותהתעופהעקבירידהחריפהבביקושיםלכרטיסי
בהיקפים שנרכשו טיסה כרטיסי ביטול גם כמו טיסה
שמועד טיסות לגבי כי זו בפסקה לקבוע מוצע גדולים,
חובת הקובעת, בתקופה היה שלהן המתכונן ההמראה
השבתהתמורה,במקריםשבהםהנוסעזכאילכך,תהיה
בתוך90ימיםולאבתוךה2ימים,וזאתכדילהקלמאודעל
התזריםהכספישלחברותהתעופהעדחייתהמועדאמורה,

ביןהשאר,להבטיחאתהשבתהתמורהלצרכניםע

יצויןכיאיןהכוונהלשנותאתעצםהחיובלהשבת
תמורהאלארקלייצרלחברותהתעופה"מרווחנשימה"
הכרחילביצועו,שכןכרגע,לפיהידוע,חלקמהחברותלא
השיבואתהכספיםעהמשמעותהנוספתהיאכיהשבת
לא ולכן החוק במגבלות תעמוד ימים 90 בתוך תמורה
תהווהעילהלפסיקתפיצוייםלדוגמהלפיסעיףההלחוק

שירותיתעופה,ולאתישאריביתע

לפסקה )3(

נוסע של הזכאויות את לשנות מוצע זו בפסקה
שטיסתובוטלה)ובכללזהטיסהשמועדהמראתההוקדם

אואוחרבשתיםעשרהשעותאויותר(-

הגבלתשירותיהלינהלשנילילותבעלותמרביתשל -
עד00הדולריםשלארה"בללילהע
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פסקה)3(-לאתיקרא; )ב(

במקוםסעיף7יבוא: )ו(

"טיסהשהמריאה
באיחוראושמועד

המראתההוקדם

נוסעשהונפקלוכרטיסטיסהלטיסהשהמריאהבאיחור7ע )א(
שלשעתייםלפחותמהמועדהנקובבכרטיסהטיסה,זכאי
לקבלממפעילהטיסהאומהמארגןמזוןומשקאותושירותי

תקשורתע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,נוסעשהונפקלו )ב(
כרטיסטיסהלטיסהשהמריאהבאיחוראובהקדמהשליותר
מ־5שעותופחותמ–2השעותמהמועדהנקובבכרטיסהטיסה,
והואקיבלהודעהעלכךממפעילהטיסה,מהמארגןאומנותן
שירותסוכנותהנסיעותפחותמ־והימיםלפנימועדהטיסה
הנקובבכרטיסהטיסה,ואותונוסעלאהודיעלמישהודיעלו
עלשינוימועדההמראהכאמור,כיהואמסכיםלטוסבאותה
טיסה,יניפקלומפעילהטיסהאוהמארגן,לפיהעניין,שובר
זיכוילכרטיסטיסהחלופי,שתוקפועדיוםט"זבטבתהתשפ"א
)ה3בדצמבר2020(;עלאףהאמורבסעיף2)א(,נוסעאינוחייב
להתייצבבדלפקהבידוקאולפניאדםשמונהעלידימפעיל
התעופה, שירותי רישוי לחוק 8ג)אה()ה( סעיף לפי הטיסה

התשכ"ג-963ה2,לשםקבלתשוברהזיכויכאמורע

פסקה)3(-לאתיקרא; )ב(

במקוםסעיף7יבוא: )ו(

"טיסהשהמריאה
באיחוראושמועד

המראתההוקדם

נוסעשהונפקלוכרטיסטיסהלטיסהשהמריאהבאיחור7ע )א(
שלשעתייםלפחותמהמועדהנקובבכרטיסהטיסה,זכאי
לקבלממפעילהטיסהאומהמארגןמזוןומשקאותושירותי

תקשורתע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,נוסעשהונפקלו )ב(
כרטיסטיסהלטיסהשהמריאהבאיחוראובהקדמהשליותר
מ־5שעותופחותמ–2השעותמהמועדהנקובבכרטיסהטיסה,
והואקיבלהודעהעלכךממפעילהטיסה,מהמארגןאומנותן
שירותסוכנותהנסיעותפחותמ־והימיםלפנימועדהטיסה
הנקובבכרטיסהטיסה,ואותונוסעלאהודיעלמישהודיעלו
עלשינוימועדההמראהכאמור,כיהואמסכיםלטוסבאותה
טיסה,יניפקלומפעילהטיסהאוהמארגן,לפיהעניין,שובר
זיכוילכרטיסטיסהחלופי,שתוקפועדיוםט"זבטבתהתשפ"א
)ה3בדצמבר2020(;עלאףהאמורבסעיף2)א(,נוסעאינוחייב
להתייצבבדלפקהבידוקאולפניאדםשמונהעלידימפעיל
התעופה, שירותי רישוי לחוק 8ג)אה()ה( סעיף לפי הטיסה

התשכ"ג-963ה2,לשםקבלתשוברהזיכויכאמורע

שירותי על מגבלה קובע לא תעופה שירותי חוק
את להטיס התעופה חברת את לתמרץ במטרה הלינה,
הנוסעבטיסהחלופיתמוקדםככלהאפשר,עלרקעלוח
להציע סביר, באופן יכולה, התעופה חברת שבו טיסות
הדרסטי השינוי קצרע זמן בטווח חלופי טיסה כרטיס
בביקושיםלטיסות,וכתוצאהמכךבלוחהטיסותהריאלי,
אינומאפשרלחברתהתעופהלהציעכרטיסטיסהחלופי
בפרקזמןסבירעמאחרשמצבזהנגרםבשלנסיבותקיצוניות,
חיצוניותלחברותהתעופה,איןזהסבירלחייבאתחברות
התעופהבהלנהמתמשכתשלנוסעיםשלאניתןלהטיסם

ליעדםמסיבותשאינןתלויותבחברתהתעופהע

זולהגבילאתשירותיהלינה משכך,מוצעבפסקה
שנוסעשטיסתובוטלהיהיהזכאילהםלעדשנילילות
ללילה, ארה"ב של דולרים 00ה עד של מרבית בעלות

בהתאםלשערהיציגבמועדהלינהע

התוספת לפי הכספי לפיצוי זכאי יהיה לא  הנוסע -
הראשונהע

תעופה שירותי לחוק 6)ג()ה( סעיף לפי  כי יובהר
חברתהתעופהאינהחייבתבתשלוםפיצויכספיאםהיא
מבטלתאתהטיסהוהימיםלפניקיומה,אךבעיתויהנוכחי
הביטוליםהםמיוםליוםבשלהתנודתיותהרבהבביטולי

הלקוחות,ובמגבלותשמטילותהמדינותהשונותע

במקרה התעופה חברת על הפיצוי חובת הטלת
שלביטולטיסהעלידה,מושתתתעלההנחהכיחברת
התעופהיכלהלמנועאתביטולהטיסה,וישלהתרומה

לכךעכךלפיסעיף6)ה()ה(לחוקשירותיתעופהנקבעכי:

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,נוסעשטיסתובוטלה ")ה(
לאיהיהזכאילפיצויכספיכאמורבתוספתהראשונה,אם

מפעילהטיסהאוהמארגןהוכיחכיהתקייםאחדמאלה:

הטיסהבוטלהבשלנסיבותמיוחדותשלאהיו )ה(
בשליטתו,וגםאםהיהעושהכלאשרביכולתו-לא

היהיכוללמנועאתביטולהבשלאותןנסיבותע"

כלומר,כברכיוםהמחוקקקבעכיכאשרביטולהטיסה
הואבשלנסיבותמיוחדותשאינןבשליטתחברתהתעופה,

לאתחולעליהחובתפיצויע

עםזאת,המילים"גםאםהיהעושהכלאשרביכולתו
נסיבות" אותן בשל ביטולה את למנוע יכול היה לא -
מעוררותחוסרודאותאםבכלמקרהביתהמשפטיכריע
כיביטולהטיסהעלידיהמפעילהאוויריעצמו,שנעשהעל
יסודשיקוליםמסחרייםהנובעיםמנסיבותחריגותמאוד
שהואלאיכולהיהלצפותולתכנן,אכןנכנסלגדרסעיףזהע

לפיכך,למעןהסרספק,ובמטרהשהדברלאיושאר
לשיקולדעתפרטניבכלהליךמשפטי,מוצעלקבועבצורה
ברורהכינוסעבטיסהשמועדההמראההנקובבכרטיס
הטיסהשהונפקלגביההיהבתקופההקובעת,לאיהיהזכאי
לפיצויכספיכאמורעאיןספקכימבחינתכוונתחוקשירותי
תעופה,ביטוליהטיסותעקבההתמודדותהעולמיתעםנגיף
הקורונה,אינםדברשבשליטתחברתהתעופה,ולכןהתיקון

המוצעעולהבקנהאחדעםכוונתהמחוקקהמקוריתע

לפסקאות )4( עד )6(

בפסקאות)ו(ו–)6(מוצעלאחדאתההטבותהחלות
במקרהשלהקדמהאושלאיחורבהמראהבטווחהזמנים

ס"חהתשכ"ג,עמ'ו0הע 2
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לאניצלהנוסעאתשוברהזיכויכאמורבסעיףקטן)ב(, )ג(
ישיבלומפעילהטיסהאוהמארגן,לפיהעניין,אתהתמורה
ה202(,ולא )ה2בינואר לאיאוחרמיוםח'בשבטהתשפ"א
יחולועלהשבתתמורהלפיסעיףקטןזההוראותהסיפהשל

סעיף3)א()2(ע";

אחריסעיף7יבוא: )5(

"מועדאחרון
למסירתהודעה

עלהקדמהאועל
איחורשלטיסה

נמסרההודעהלפיסעיף7)ב(פחותמ־ו2שעותלפנימועד7אע
ההמראההמקוריאומועדההמראההמתוכנן,לפיהמוקדם
מביניהם-יחולוהוראותסעיפיםהו–7או8,כנוסחםערב

תחילתהשלהוראתהשעה,לפיהעניין,בשינוייםאלה:

סעיף8)ב()ה(-לאייקרא; )ה(

השבתהתמורהתהיהבתוך90ימיםממועדהפנייה )2(
בכתבלמארגןאולמפעילהטיסהע";

סעיף8-לאייקרא; )6(

שבין5שעותלבין2השעותלפניאואחרימועדההמראה
המקורי,לפיהענייןע

ראשית,מוצעלשמראתזכאותושלהנוסעלמזון,
למשקאותולשירותיתקשורת,לטיסהשהמריאהבאיחור

שלמעלשעתייםע

מרגע החוק, הצעת הגשת למועד נכון זאת, לצד
שטיסהממריאהבאיחוראובהקדמהשלבין5ל–8שעות,
וניתנהעלכךהודעהלנוסעפחותמ–והימיםלפנימועד
ההמראההמתוכנן,הנוסעזכאילכרטיסחלופיאולהשבת
תמורהבמקוםלטוסבטיסההמאחרתאוהמקדימהעזיכוי
של במקרה בכך, חפץ הוא אם תמורה, בהשבת הנוסע
חריגהשלמעל5שעותממועדההמראההמתוכנן,היוותה
איזוןנכוןביןהנוסעלחברתהתעופהבתקופהשלפניפרוץ
משברהקורונה,שכןלוחהטיסותמישראלואליהבשנים
האחרונותהפךעמוסביותרעחברותתעופהרבותהציעו
כמהטיסותלאותויעדעלפניהיממה-וזאתכפונקציה

שלהיקףהביקושיםבאותוקוע

ואולםהמצבבמועדהגשתהצעתהחוק,לאורמשבר
הקורונה,הואשלוחהטיסותדוללבאופןכהמשמעותי,
עדשאיןלחברותהתעופהיכולתסבירהלהבטיחטיסה
חלופיתבתוך5שעות)לשםהדוגמה,בימיםהאחרוניםשל
חודשמרסלוחהטיסותבנמלהתעופהבןגוריוןכללכ–30
טיסותבין–לאומיותבמשךכלהיממה)נחיתותוהמראות
גםיחד(-פחותמהכמותהשעתיתבשעתשיאשהיתה

בשנת9ה20(ע

נכוןלמועדהגשתהצעתהחוק,לוחהטיסותלעונת
הקיץהקרובה)דהיינועדסוףאוקטובר2020(כברפורסם
וישלגביוהזמנותבהיקףמשמעותיעבחלקמהיעדיםלוח
הטיסותכללמספרתדירויותעלפניהיממהלאותויעד,על

ידיאותהחברהאוחברותאחרותע

את ביטלו טרם התעופה חברות הדברים, מטבע
הטיסותהמתוכננותלעונתהקיץ,אלאממתינותלשינוי
במצבולהתאוששותהשוקעהצפיהואכיהשוקיתאושש
באופןהדרגתי,כלומרהטיסותיחודשובהדרגהויעבורפרק
זמןשלכמהחודשיםעדלחזרתהביקושיםולוחהטיסות

למצבהדומהלמצבשהיהערבמשברהקורונהע

לאורהצפילהתאוששותהדרגתיתשללוחהטיסות,
ההסדרהמוצעבפסקאותאלהנועדלאפשרלחברותהתעופה
לאחדכמהטיסותלאותויעדעלפנייממה,ולהגבילאת

ההטבותשבהןהיאתהיהמחויבתכתוצאהמכךע

הסכמה מסר לא הנוסע שבו במקרה כי מוצע כך,
פוזיטיביתלטוסבטיסהשמועדהמראתההוקדםאואוחר
ביותרמ–5שעותובפחותמ–2השעות,חברתהתעופהאו
המארגןינפיקולושוברזיכוילכרטיסטיסהחלופישיעמוד
בתוקףעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר2020(עאם
נוסעיבחרשלאלממשאתשוברהזיכויחברתהתעופהאו
המארגןישיבולואתהתמורהעדיוםח'בשבטהתשפ"א
)ה2בינוארה202(עהנוסעיהיהזכאילהטבהזואףעלפי
על שמונה אדם לפני או החברה בדלפק התייצב שלא
ידימפעילהטיסהלשםסיועלנוסעיםלממשאתזכותם,

בהתאםלהוראותסעיף2לחוקשירותיתעופהע

ככלשיתאפשרלחברותהתעופהלאחדטיסותעל
פניהיממה,והןלאיחויבובהשבתתמורהמיידיתלנוסע
שלאיהיהמעונייןלטוסבטיסה"המאוחדת",אלאיתאפשר
להןלהקנותלנוסעזכאותלכרטיסטיסהחלופי,שתוקפו
התעופה חברות את יתמרץ הדבר לעיל, כאמור מוגבל
להפעילטיסותבהתאםלביקושיםהאמיתיים)בהתקיים
אחוזתפוסהסבירהמספקכדאיותכלכליותלקיוםהטיסה(,
ובכךלאפשרקיומושלקשרתעופתימינימליעםיעדים

שוניםבעולםע
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בסעיףהה)א(,בפסקה)ה()ד(,במקום"סעיף8"יבוא"סעיף7"; )7(

בסעיף8ה,במקוםהסיפההחלבמילים"ואולםלאיינתן"יבוא"ואולםלאיינתן )8(
פיצויכספילנוסעכאמור,עלאףכלהוראהשקבעהשרלפנייוםתחילתהשלהוראת

השעה";

בסעיףהה)א(,בפסקה)ה()ד(,במקום"סעיף8"יבוא"סעיף7"; )7(

בסעיף8ה,במקוםהסיפההחלבמילים"ואולםלאיינתן"יבוא"ואולםלאיינתן )8(
פיצויכספילנוסעכאמור,עלאףכלהוראהשקבעהשרלפנייוםתחילתהשלהוראת

השעה";

לגבינוסעיםשרכשוכרטיסטיסהאחרייוםתחילתה
בחשבון זה הסדר ייקחו הם - הקובעת התקופה של
בעתרכישתכרטיסהטיסהעלגבינוסעיםשרכשוכרטיס
טיסהלפנייוםתחילתהשלהתקופההקובעת-ההסדר
החדשדוחהאתזכאותםלהשבתתמורהבכמהחודשים
בממוצע)לעומתהמצבהחוקיהקיים(,אךבאיזוןהכולל
על ריאלי, טיסות לוח לקיים באפשרות האינטרס שבין
רקעהדילולהדרסטישללוחהטיסותבשלנסיבותשהן
לבין באחריותה, אינן ואשר התעופה לחברת חיצוניות
הבטחתהטבותלנוסעבאותוהיקףשלהןהיהזכאיערב

פרוץמשברהקורונה,זהואיזוןראויע

לאוראיחודההטבותכאמור,מוצעכילגביטיסות
שחלהלגביהןהוראתהשעההמוצעתבסעיףהלהצעת
חוקזו,לאיקראואתסעיף8לחוקשירותיתעופהשנוסחו

כמפורטלהלן:

שמועד לטיסה טיסה כרטיס לו שהונפק נוסע )א( "8ע
משמונה יותר ולא שעות מחמש ביותר הוקדם המראתה
שעות,וקיבלהודעהעלכךממפעילהטיסה,מהמארגןאו
מנותןשירותסוכנותהנסיעותפחותמ–והימיםלפנימועד
הטיסההנקובבכרטיסהטיסה,יהיהזכאילהשבתתמורהאו

לכרטיסטיסהחלופי,לפיבחירתוע

נוסעשהונפקלוכרטיסטיסהלטיסהשמועד )ב(
המראתההוקדםביותרמשמונהשעות,וקיבלהודעהעל

כךכאמורבסעיףקטן)א(,יהיהזכאילהטבותאלה:

פיצויכספיכאמורבתוספתהראשונה,למעט )ה(
בנסיבותכאמורבסעיף6)ה()ה(ו–)2(;

לפי חלופי, טיסה כרטיס תמורהאו השבת )2(
בחירתוע"

נוסףעלכך,בשלמתןגמישותלחברתהתעופהלאחד
טיסותלאותויעדעלפנייממהשלמהבלישאותןטיסות
ייחשבוכמבוטלות,מוצעלהתנותהסדרייחודיזהבכך
שחברתהתעופהתמסורלנוסעהודעהמוקדמתדיזמן
מראש-לפחותו2שעות-באופןשיאפשרלולהתארגן
לשינוימועדהטיסה,ולהחליטאםהואחפץלטוסעלאף
השינוי,אושיבחרלקבלזיכויפתוחעדלסוףשנת2020
לכרטיסטיסהחלופיעלהודעהמוקדמתזאתמשנהחשיבות
בעתהקדמתטיסהב–2השעותעאםחברתהתעופהלא
תודיעלנוסעמבעודמועדעלהשינויבמועדהטיסה,הרי
שיחולולגביאותונוסעההטבותהקבועותבסעיפים7ו–8

לחוקשירותיהתעופהכנוסחולפניהתיקוןהמוצעבהוראת
השעה,למעטהזכותלפיצויכספיבמקרהשלהקדמתטיסה
מעל8שעותעעיקרהמשמעותהיאכיבאיחוראובהקדמה
שלטיסהשל5שעותומעלה,הנוסעיהיהזכאילהשבת
תמורהבתוך90ימים)במקוםזיכויפתוחלכרטיסחלופי
שיעמודבתוקפועדיוםט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר
2020(,ורקלאחרמכן,אםלאניצלאתהזיכוי-להשבת

תמורה(ע

לפסקה )7(

לפסוק משפט בית הוסמך העיקרי לחוק הה בסעיף
פיצוייםלדוגמה)בלאהוכחתנזק(בסכוםהעומדהיוםעל
כ–0,500השקליםחדשים,במקריםשבהםחברתהתעופה

אינהמעניקהאתההטבותהמגיעותלנוסעלפיהחוקע

בשלהתיקוןהמוצעבפסקאות)ו(ו–)6(,מוצעלהבהיר
כילענייןטיסותשחלהלגביהןהוראתהשעה,הפיצויים
לדוגמהיחולובנסיבותשבהןחברתהתעופהאינהמעניקה
אתההטבותשלהןזכאיהנוסעלפיסעיף7לחוקשירותי
אם זכאי נוסע שלהן ההטבות את מאחד אשר תעופה,

הטיסההוקדמהאואוחרהע

לפסקה )8(

סעיף8הלחוקשירותיתעופהמחילאתהוראותהחוק
עלטיסהפנים–ארציתבשינוייםהמחויבים,אךמסמיךאת
השרלקבועבתקנותהסדרלענייןרכיבהפיצויבשלביטול

טיסהאוהקדמהאואיחורניכריםשלהע

השרקבעהסדרלענייןזהבתקנותשירותיתעופה
)פיצויוסיועבשלביטולטיסהאושינויבתנאיה()טיסות
79וה(ע פנים–ארציות(,התשע"ג-3ה20)ק"תהתשע"ג,עמ'
הפנים– הטיסות בהיקף גם קשות פגע הקורונה משבר
ארציות-כךלדוגמה,כמותהטיסותבקונתב"ג-אילת
-רמוןירדמשמעותיתבשלירידהחדהבביקושיםלטיסות
בתקופתמשברהקורונה,בנסיבותשאינןבאחריותחברות

התעופהע

לפיכך,מאותםנימוקיםשבשלהםמוצעלבטלאת
שמועד בין–לאומיות טיסות של בהקשר הפיצוי רכיב
ההמראההנקובבכרטיסיהטיסהשהונפקולגביהןהיה
בתקופההקובעתובוטלו,מוצעכיחובתהפיצוילאתחול
הנקוב ההמראה שמועד פנים–ארציות טיסות לגבי גם
תקופה באותה היה לגביהן שהונפקו הטיסה בכרטיסי

ובוטלוע
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אחריסעיף20יבוא: )9(

"הצמדהלהשבת
תמורה

לענייןטיסותשהוראתהשעהחלהלגביהן,השבתהתמורה20אע
תהיהבתוספתהפרשיהצמדהלפישיעורשינויהמדדשהיה
ידועב־הבחודששבומבוצעתהשבתהתמורה,לעומתהמדד
שהיהידועב–הבחודששבוהיהעלמפעילהטיסהלהשיב
אתהתמורהאלמלאהוראתהשעה;לענייןזה,"המדד"-מדד
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע"

תחולתחוק
שירותיתעופה

)פיצויוסיועבשל
ביטולטיסהאו
שינויבתנאיה(

עלטיסותשמועד
ההמראההנקוב
בכרטיסהטיסה

קדםלתקופה
הקובעת

לענייןטיסהשמועדההמראההנקובבכרטיסיהטיסהשהונפקולגביהקדםלתקופה2ע
הקובעתוהתקייםלגביהאחדמהמפורטיםלהלן,יקראואתהחוקהעיקריבתיקונים

המפורטיםבסעיףה)2(,)3(,)8(ו–)9(לחוקזה:

הטיסההיאמיעדשחלהעלחוזרממנוחובתבידודביתבהתאםלצושניתןלפי )ה(
סעיף20לפקודתבריאותהעם,0ו9ה3,בשלנגיףהקורונההחדש,אושהטיסההיאליעד

כאמור;

מועדההמראההנקובבכרטיסהטיסההיהביוםה'באדרהתש"ף)הבמרס2020( )2(
אואחריוע

לפסקה )9(

התמורה להשבת הנוסע זכאות החוק, הצעת לפי
שהשבת שבמקום כך טיסה, ביטול של במקרה נדחית
התמורהתבוצעבתוךה2ימיםמיוםשפנההנוסעבכתב
בתוך תבוצע התמורה השבת התעופה, לחברת בעניין
90ימיםמהיוםכאמורעבמקרהשלאיחודטיסותעלפני
היממהשניתנהלגביוהודעהשלו2שעותמראש,הזכאות
)ה2 להשבתהתמורהנדחיתעדיוםח'בשבטהתשפ"א
ניצל לא הנוסע שבהם מקרים באותם ה202(, בינואר
אתהשוברשלולכרטיסטיסהחלופיעדיוםט"זבטבת
התשפ"א)ה3בדצמבר2020(עבשלכךשמדוברבפרקזמן
ארוךיחסית,מוצעלקבועכיהסכוםשיושביהיהבתוספת
הפרשיהצמדהלפיהשינוישחלבמדדהמחיריםלצרכן,
ביןמועדהשבתהתמורהלפיהחוקהמוצעוביןהמועד
התמורה את להשיב התעופה חברת על שהיה המקורי

אלמלאהחוקהמוצעע

סעיף 2 - החלת הוראות מהוראת השעה על טיסות שמועד 
קדם  לגביהן  שהונפק  הטיסה  בכרטיס  הנקוב  ההמראה 

לתקופה הקובעת

לגביארבעהרכיביהוראתהשעההאלה:ביטולרכיב
התמורה השבת חובת דחיית שבוטלו, לטיסות הפיצוי
שמושבת לתמורה הצמדה הפרשי תוספת ימים, ל–90
00ה והגבלתחובתהלינהל–2לילותבעלותמרביתשל
דולרארה"בללילה;מוצעתתחולהרטרואקטיבית,לגבי
הקובעת, התקופה של התחילה ליום שקדמה התקופה

כמפורטלהלן:

מוצעכיהםיחולולגביטיסותמיעדיםאואליעדים
שהוטלהעלחוזריםמהםחובתבידודביתבהתאםלצווים
שהוציאהמנהלהכללישלמשרדהבריאותמכוחסמכותו
לפיפקודתבריאותהעם,0ו9העכך,ביוםז'בשבטהתש"ף
העם בריאות צו לראשונה פורסם )2020 בפברואר 2(

שעה(, )הוראת בית( )בידוד החדש( הקורונה )נגיף
התש"ף-2020)ק"תהתש"ף,עמ'6ה5(,שהטילחובתבידוד
ביתעלהחוזריםמסין-דברשהביאלביטולהטיסותלסין
בטווחשלימיםספורים;בהמשךלכך,ביוםכ"בבשבט
התש"ף)7הבפברואר2020(תוקןהצוהאמורוהוטלהחובת
בידודביתגםעלהחוזריםמסינגפור,ממקאו,מתאילנד
ומהונגקונג-דברשהביאלירידתביקושיםחריפהוביטולי
טיסותליעדיםאלה;ביוםכ"חבשבטהתש"ף)23בפברואר
2020(תוקןהצוהאמורפעםנוספתכךשחובתבידודבית
הורחבהגםלגביהחוזריםמדרוםקוריאהומיפן-ושוב
הדברהיהמלווהבירידותביקושיםחדותוביטוליטיסות;
ביוםב'באדרהתש"ף)27בפברואר2020(הורחבהחובת
מה מאיטליה, החוזרים על גם שחלה כך הבית, בידוד
נמל בין השבועיות התדירויות עשרות לביטול שהוביל
בהמשך, באיטליה; השונים ליעדים גוריון בן התעופה
ביוםט'באדרהתש"ף)5במרס2020(הורחבהחובתבידוד
הבית,כךשחלהגםעלהחוזריםמצרפת,מגרמניה,מספרד,
משוויץ,מאוסטריה,מסןמרינואומאנדורה;ביוםי"בבאדר
התש"ף)8במרס2020(הוחלהחובתבידודהביתגםעל
החוזריםממצרים;ולבסוףביוםי"דבאדרהתש"ף)0הבמרס
2020(הורחבהחובתבידודהבית,כךשחלהעלהחוזרים

מכלמקוםבעולםשהואמחוץלישראלע

ואולםהירידהבביקושיםהיתהלארקמאותםיעדים
"מוגבלים")אשרלגביהחוזריםמהםהוטלהחובתבידוד
בית(אואלאותםיעדים,אלאהשוקחווהירידהחדה
בביקושלשירותיתעופהבכלל-דברהמשקףאתהחשש
הקורונה נגיף מגפת מהתפתחויות הנוסעים ציבור של

החדש,ומכךשיוטלומגבלותעליעדיםנוספיםע

)הבמרס2020(הואמועד כך,יוםה'באדרהתש"ף
שבוניתןלהצביעבבירורעלירידהמשמעותיתבביקושים
הטיסות מהיקף ניכר באופן החורגת תעופה, לשירותי

ע"ר0ו9ה,תוס'ה,עמ'ה9הע 3
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הארכתהתקופה
הקובעת

בצו,3ע רשאי,  הכנסת, מוועדות ועדה ובאישור הכלכלה, שר עם בהתייעצות השר,
להאריךאתהתקופההקובעתלתקופותנוספותשלעדחודשכלאחת,ובלבדשסך
כלתקופותההארכהלאיעלהבמצטברעל9חודשים,והכולכלעודקיימותמגבלות
שהטילומדינותעלכניסתבניאדםלשטחןאועלטיסותלשטחן,לשםהתגוננותמפני
נגיףהקורונההחדש,המשפיעותבאופןמשמעותיעלתנועתנוסעיםמישראלואליהע

בצו,3ע רשאי,  הכנסת, מוועדות ועדה ובאישור הכלכלה, שר עם בהתייעצות השר,
להאריךאתהתקופההקובעתלתקופותנוספותשלעדחודשכלאחת,ובלבדשסך
כלתקופותההארכהלאיעלהבמצטברעל9חודשים,והכולכלעודקיימותמגבלות
שהטילומדינותעלכניסתבניאדםלשטחןאועלטיסותלשטחן,לשםהתגוננותמפני
נגיףהקורונההחדש,המשפיעותבאופןמשמעותיעלתנועתנוסעיםמישראלואליהע

הארכתהתקופה
הקובעת

לאותםיעדיםשלגביהחוזריםמהםהוטלהחובתבידוד
מיעדים נרחב בהיקף טיסות לביטול הובילה אשר בית,

שוניםבעולםע

לפיכךמוצעגםכיהרכיביםהמפורטיםלעיל)ביטול
רכיבהפיצויוהגבלתחובתההלנהבטיסהשבוטלהוכן
הצמדה( הפרשי בצירוף התמורה השבת חובת דחיית
יחולועלכלטיסהשמועדההמראההנקובבכרטיסהטיסה
שהונפקלגביהחלהחלביוםה'באדר)הבמרס2020(עד

יוםתחילתהשלהתקופההקובעתע

סעיף 3 - הארכת התקופה הקובעת

מאחרשכאמורלעיל,משךהמשברהמשפיעבצורה
ישירהעלמצבןשלחברותהתעופהשבואנונמצאיםאינו

ידוע,מוצעלהסמיךאתשרהתחבורה,בהתייעצותעם
שרהכלכלה,ובאישורועדהמוועדותהכנסת,להאריךאת
תוקפהשלהוראתהשעהלתקופותנוספותשלעדחודש
9חודשים,וזאת בכלפעם,ובסךהכוללתקופהשלעד
כניסת השונותעל המגבלותשהטילוהמדינות כלעוד
בניאדםלשטחןאועלביצועטיסותלשטחןמשפיעות
באופןמשמעותיעלהביקושיםלטיסותלישראלוממנהע
ההנחההיאכיביטולהמגבלותשהטילוהמדינותהשונות
משמעוכיהשפעותנגיףהקורונההחדשיהיובדעיכה,דבר
שיאפשרהתאוששותבביקושלשירותיתעופה,ותכנוןלוח

הטיסותעלבסיסצפיסבירומהימןע

ר ב ס ה י  ר ב ד

23/04/2023:14



58
23/04/2023:14



59 

23/04/2023:14



 60
סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחיר86עושקליםחדשים

23/04/2023:14




