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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי 
 בתנאיה( )נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון( )תיקון מס' 2(
)הוראת שעה - קיצור המועד להשבת התמורה(, התשפ"א-2020 

אחריסעיף2לחוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשלביטולטיסהאושינויבתנאיה(ועהוספתסעיף2א
)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקון(,התש"ף-2020ו,יבוא:

ביטול בשל וסיוע )פיצוי תעופה שירותי חוק  כללי
טיסהאושינויבתנאיה(,התשע"ב-2ו20)להלן- 
חוקשירותיתעופההקבוע(,כנוסחוערבתחילתושלמשבר
מגפתהקורונה,חייבחברתתעופהלהעניקלנוסעיההטבות
סיוע שירותי ביטולה: או בטיסה איחור בשל מסוימות
בפועל)כגוןמזוןושתייה,שירותיתקשורת,הלנה,הסעה(-
במקרהשלאיחורבטיסהמעלשעתיים;השבתתמורהאו
כרטיסטיסהחלופי-במקרהשלאיחוראוהקדמהבמועד
המראתהטיסהמעל5שעות;וכןפיצויכספי-במקרהשל
ביטולטיסהאואיחוראוהקדמהבמועדהמראתהמעל8

שעותע

הטבותאלהנקבעועליסודהנחותשלמשקתעופה
המתנהלכסדרו,ובכללזה:כיחברתתעופהיכולה,באופן
סביר,לתכנןאתלוחהטיסותשלהעלבסיסתחזיתביקושים
שהיאמבצעת;כיקיימתציפייהסבירהמחברתהתעופה
לקייםאתלוחהטיסותשפרסמהבטווחיהקדמהאואיחור
שלשעותספורות;וכיעליהלסייעלנוסעיהאםהיאאינה

עומדתבכךע

הדרסטיות והשפעותיה העולמית הקורונה מגפת
עלענףהתעופההאזרחיתהבין־לאומית,ובייחודההיקף
העצוםשלביטולכרטיסיטיסהוהירידההחדהבהיקף
הביקושהעתידילטיסות,ונוסףעלכךהטלתהגבלותמצד
מדינותהעולםעלכניסהלשטחןשלבניאדםשאינםאזרחי
אותהמדינהועלביצועטיסותלשטחן-כלאלההקשו
מאודעלחברותהתעופהלבצעאתלוחהטיסותהמתוכנן,
וכןהקשועלתכנוןלוחטיסותעתידישניתןלהתחייבלו

ולעמודבובחריגהשלמספרמועטשלשעותע

את להתאים הממשלה את הביא זה דברים מצב
ההטבותשלהןהנוסעיםזכאיםעקבביטולטיסהאואיחור
למצב תעופה, שירותי חוק לפי שלה ההמראה במועד
הקורונהע מגפת משבר בעקבות התעופה בענף הדברים
הוראתהשעהמייצרתלמעשהאיזוןביןחובותחברות
התעופהלביןהזכויותהצרכניותבנסיבותהחדשותשנגרמו

בענףבשלהתפרצותהנגיףע

כפועליוצאמכך,ביוםט'באבהתש"ף)4וביולי2020(
פורסםחוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשלביטולטיסה
אושינויבתנאיה()נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-
תיקון(,התש"ף-2020)להלן-חוקהוראתהשעה(,אשר
שינהבאופןזמניאתזכאויותהנוסעיםלהטבותעקבביטול

טיסהאואיחוראוהקדמהבמועדההמראהשלהלפיחוק
שירותיתעופהע

אחדהשינוייםבהטבותשלהןהנוסעיםזכאיםלפי
חוקשירותיתעופההקבוע,שנקבעבסעיףו)2(לחוקהוראת
השעה,הואכימועדהזכאותלהשבתתמורהבנסיבות
המזכותבהטבהזוהתארךמ־ו2ימיםמיוםשהנוסעאו
סוכןהנסיעותהודיעבכתבלמפעילהאוויריאולמארגןעל
רצונובהשבתתמורה,ל–90ימיםממועדהמראתהטיסה
הנקובבכרטיסהטיסהשהונפקלאותונוסעעיושםאללב
כיסעיףזהשינההןאתמשךהזמןעדלהשבתהתמורה
)מ־ו2ימיםל־90ימים(,והןאתנקודתהזמןשממנהיש
למנותאתמספרהימיםעדלהשבתהתמורה)מרגעפנייתו
למועד למארגן, או האווירי למפעיל הנוסע של בכתב
הנקובבכרטיסהטיסה(ענוסףעלכך,לענייןטיסותשבוטלו
ומועדהמראתןהיהלפנייותרמ־90ימיםמיוםפרסוםחוק
הוראתהשעה,נקבעהסדרשנתןלחברותהתעופהחודש
ימיםנוסףלהשבתהתמורה)עדיוםי'באלולהתש"ף)4ו

באוגוסט2020((ע

זהנוסחושלסעיףו)2(לחוקהוראתהשעה:"בסעיף
3)א()2(]לחוקהקבוע[,במקום"ו2ימיםמהיוםשהנוסעאו
נותןשירותסוכנותהנסיעותכאמורבסעיף5ו,לפיהעניין,
פנהאליובכתב"יבוא"90ימיםמהמועדהנקובבכרטיס
הטיסה,אועדכ"דבאבהתש"ף)4ובאוגוסט2020(,לפי

המאוחר"ע

לאחרמכן,ביוםכ"גבאבהתש"ף)3ובאוגוסט2020(
נוספת דחייה שאפשר באופן השעה הוראת חוק תוקן
לפני היה המראתן שמועד לטיסות התמורה בהשבת
יותרמ–90ימיםכאמור,וזאתעדיוםי"גבתשריהתשפ"א

)ובאוקטובר2020(עהארכהנוספתזאתיועדהרקלחברות
תעופהומארגניםשמחזורההכנסותשלהםברבעוןהשני
שלשנת2020ירדבשיעורשל70אחוזיםלפחותלעומת
מחזורההכנסותשלהםברבעוןהשנישלשנת9ו20עלפיכך,
נקבעכיהארכהזותחולרקלגביחברותתעופהומארגנים
שיגישולמנהלרשותהתעופההאזרחיתהודעהעלירידה
בהכנסותיהםכאמורעיצויןכיו2חברותתעופהומארגנים

הגישוהודעהכאמורע

לחוק ו לסעיף )2א( כפסקה הוספו אלה הוראות
הוראתהשעה,וזהנוסחה:

ס"חהתש"ף,עמ'224ועמ'376ע ו
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"הוראתשעה-
המועדלהשבת

התמורה

עלאףהאמורבחוקזה,לענייןטיסהשמועדההמראההנקוב2אע
בכרטיסהטיסהשהונפקלגביההואמיוםט"ובכסלוהתשפ"א

)ובדצמבר2020(,יראוכאילובסעיףו-

במקוםפסקה)2(בא: )ו(

")2(בסעיף3)א()2(,במקום"ו2ימיםמהיוםשהנוסע
אונותןשירותסוכנותהנסיעותכאמורבסעיף5ו,לפי
העניין,פנהאליובכתב"יבוא"30ימיםמהמועדהנקוב

בכרטיסהטיסה;";

פסקה)2א(-נמחקהע" )2(

"הוראתשעה-
המועדלהשבת

התמורה

עלאףהאמורבחוקזה,לענייןטיסהשמועדההמראההנקוב2אע
בכרטיסהטיסהשהונפקלגביההואמיוםט"ובכסלוהתשפ"א

)ובדצמבר2020(,יראוכאילובסעיףו-

במקוםפסקה)2(בא: )ו(

")2(בסעיף3)א()2(,במקום"ו2ימיםמהיוםשהנוסע
אונותןשירותסוכנותהנסיעותכאמורבסעיף5ו,לפי
העניין,פנהאליובכתב"יבוא"30ימיםמהמועדהנקוב

בכרטיסהטיסה;";

פסקה)2א(-נמחקהע" )2(

או טיסה מפעיל ,)2( בפסקה האמור אף על )א( ")2א(
מארגןשמחזורההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת
לעומת לפחות אחוזים 70 של בשיעור ירד 2020
מחזורההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת9ו20,
90ימיםמהמועד ישיבלנוסעאתהתמורהבתוך
הנקובבכרטיסהטיסהאועדי"גבתשריהתשפ"א)ו
באוקטובר2020(,לפיהמאוחר,ובלבדשהודיעבכתב
למנהלרשותהתעופההאזרחית,עלירידהבהכנסות
כאמור,עדיוםכ"דבאבהתש"ף)4ובאוגוסט2020(ע

מפעילטיסהאומארגןשהודיעכאמורבפסקת )ב(
משנה)א(יפרסםבאתרהאינטרנטשלו,במקוםבולט,
בשל התמורה להשבת המועד דחיית על הודעה
הירידהבמחזורהכנסותיו;רשותהתעופההאזרחית
תפרסםבאתרהאינטרנטשלהאתרשימתמפעילי
הטיסהוהמארגניםשמסרוהודעהעלירידהבמחזור
לגביהם התמורה להשבת ושהמועד הכנסותיהם

נדחהבשלכך;"ע

לפיסעיףולחוקהוראתהשעה,הוראתהשעהחלה
)ו עלטיסותשמועדהמראתןמיוםה'באדרא'התש"ף
במרס2020(עדיוםי"אבאלולהתש"ף)ו3באוגוסט2020(
-תקופההנקראתבחוקהוראתהשעה"התקופההקובעת"ע

בסעיף3לחוקהוראתהשעההוסמכהשרתהתחבורה
והבטיחותבדרכים,בהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייה
את בצו, להאריך, הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור
התקופההקובעתבתקופותנוספות,שבמצטברלאיעלו
על9חודשים,כלומרלכלהיותרעדיוםכ'בסיווןהתשפ"א
)ו3במאיו202(;סמכותהארכהזוניתנהבכפוףלקיומןשל
הגבלותשמטילותמדינותעלכניסתבניאדםלשטחןלשם
התגוננותמפנינגיףהקורונההחדש,המשפיעותבאופן

משמעותיעלתנועתנוסעיםמישראלואליהע

משבר התמשכות ועקב כאמור, סמכותה בתוקף
ההגבלות התעופהוכמוכן הקורונהוהשפעתועלענף
שרת האריכה למדינה, ממדינה אדם בני מעבר על
הקובעת התקופה את בדרכים והבטיחות התחבורה
על חלה השעה הוראת להיום שנכון כך בצו2,
התשפ"א בכסלו י"ד יום עד המראתן שמועד טיסות

)30בנובמבר2020(,וישכוונהלהאריכהלתקופהנוספת
בשלכךשהנסיבותלהארכתהעדייןמתקיימותע

בחלוףכ–8חודשיםמאזפרוץמשברהקורונה,ולאחר
שמרביתחברותהתעופה)הןהישראליותוהןהזרות(קיבלו
משמעותיתבמצוקה לסייע אמור שהיה ממשלתי סיוע
התזרימיתהקשהשאליהנקלעו,ההערכההיאכימבחינת
והמארגנים התעופה חברות מרבית המזומנים תזרים
יכוליםלעמודבהשבתתמורהבטווחיזמןקצריםכמוסדר
בחוקשירותיתעופההקבוע,ואיןעודהצדקהלדחייהכה
משמעותיתבהשבתהתמורה;וכמוכן,להשבתהתמורה
בטווחזמןקצריותריכולהלהיותמשמעותרבהמבחינת

ציבורהנוסעים,בייחודבטיסותשהןלמטרותחיוניותע

הוספת סעיף 2א "הוראת שעה -המועד להשבת  סעיף 1 
התמורה"  

בדומה התמורה, להשבת המועד את לקצר מוצע
להסדרהמקוריבחוקשירותיתעופההקבועעואולםבחוק
ו2 הוא תמורה להשבת המועד הקבוע, תעופה שירותי
הודיעו הנסיעות שירותי סוכן או שהנוסע מיום ימים
לחברתהתעופהאולמארגןבכתבעלרצונושלהנוסע
בהשבתהתמורה;בשלהחששכיזמינותחלקיתשלחברות
התעופהוהמארגניםתפגעביכולתושלהנוסעלהוכיחכי
אכןפנהבכתבלחברתהתעופהאולמארגן,מוצעלקבוע
כיהמועדלהשבתהתמורהיהיה30ימיםממועדההמראה
המתוכנן;בהתחשבבמשךזמןממוצעשל0וימיםלפניית
הנוסעבכתבלחברתהתעופה,הרישמדוברבפרקזמןדומה
לזהשבחוקשירותיתעופההקבוע,אךבלאהטלתהנטל

עלהנוסעלפנותלחברתהתעופהבכתבע

לפיכך,מוצעלהוסיףבחוקהוראתהשעהסעיףהוראת
שעהולפיולגביטיסותשמועדהמראתןמיוםט"ובכסלו
התשפ"א)ובדצמבר2020(ואילך,המועדלהשבתהתמורה
בכרטיסהטיסהע ימיםממועדההמראההנקוב 30 יהיה
תאריךזהמוצעבהנחהשתיקוןחוקהוראתהשעהיאושר
רטרואקטיבית תחולה ליצור הכוונה ואין זה, מועד עד

לתיקוןחוקהוראתהשעההמוצעע

ק"תהתש"ףעמ'2076;התשפ"א,עמ'248ע 2
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