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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( 

)הארכת המועד להשבת התמורה(, התש"ף-2020 

בחוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשלביטולטיסהאושינויבתנאיה()נגיףהקורונההצתיקוןסעיףה
החדש-הוראתשעה-תיקון(,התש"ף-2020ה,בסעיףה)2(,אחרי"לפיהמאוחר"יבוא

"לענייןמפעילטיסהאומארגןשמחזורההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת2020,

חוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשלביטולטיסה
אושינויבתנאיה(,התשע"ב-2ה20)להלן-חוקשירותי
תעופה(,כנוסחוערבתחילתושלמשברמגפתהקורונה,
הטבות לנוסעיו להעניק מארגן או טיסה מפעיל חייב
סיוע שירותי ביטולה: או בטיסה איחור בשל מסוימות
בפועל)כגוןמזוןושתייה,שירותיתקשורת,הלנה,הסעה(-
במקרהשלאיחורבטיסהמעלשעתיים;השבתתמורהאו
כרטיסטיסהחלופי-במקרהשלאיחוראוהקדמהבמועד
המראתהטיסהמעלעשעות;וכןפיצויכספי-במקרה
שלביטולטיסהאואיחוראוהקדמהבמועדהמראתה

מעלעשעותצ

הטבותאלהנקבעועליסודהנחותשלמשקתעופה
המתנהלכסדרו,ובכללזהכיחברתתעופהיכולה,באופן
סביר,לתכנןאתלוחהטיסותשלהעלבסיסתחזיתביקושים
שהיאמבצעת,כיקיימתציפייהסבירהמחברתהתעופה
לקייםאתלוחהטיסותשפרסמהבטווחיהקדמהאואיחור
שלשעותאחדות,וכיעליהלסייעלנוסעיהאםהיאאינה

עומדתבכךצ

מגפתהקורונההעולמיתוהשפעותיההקשותעלענף
התעופההאזרחיתהבין־לאומית,ובייחודהיקףעצוםשל
ביטולכרטיסיטיסהוירידהחדהבהיקףהביקושהעתידי
לטיסות,ולצדזאתהטלתמגבלותמצדמדינותהעולםעל
כניסהלשטחןשלבניאדםשאינםאזרחיאותהמדינה,וכן
הגבלהעלביצועטיסותלשטחן-כלאלההקשומאוד
עלחברותהתעופהלבצעאתלוחהטיסותהמתוכנן,וכן
הקשועלתכנוןלוחטיסותעתידישניתןלהתחייבלעמוד

בובחריגהשלמספרמועטשלשעותצ

שינוי ליזום הממשלה את הוביל זה דברים מצב
בהטבותשלהןזכאיםהנוסעיםעקבביטולטיסהאואיחור
במועדההמראהשלהלפיחוקשירותיתעופה,ולהתאים
אתהאיזוניםשנקבעובחוקהאמורלמצבהדבריםבענף

התעופהבעקבותמשברמגפתהקורונהצ

בהתאמה,ביוםכ"בבתמוזהתש"ף)4הביולי2020(,
פורסםחוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשלביטולטיסה
אושינויבתנאיה()נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-
תיקון(,התש"ף-2020)להלן-חוקהוראתהשעה(,אשר

עקב להטבות הנוסעים זכאויות את זמני, באופן שינה,
ביטולטיסהאואיחוראוהקדמהבמועדההמראהשלה

לפיחוקשירותיתעופהצ

אחדהשינוייםבהטבותשלהןזכאיםהנוסעיםלפי
השעה, הוראת בחוק נקבעו אשר תעופה, שירותי חוק
הואכימועדהזכאותלהשבתתמורהבנסיבותהמזכות
בהטבהזו,נדחהמ–ה2ימיםמיוםשהנוסעהודיעעלרצונו
בהשבתתמורהלחברתהתעופה,ל–90ימיםממועדביצוע
הטיסה,אועדיוםכ"דבאבהתש"ף)4הבאוגוסט2020(,
4ה ביום התמורה השבת אפשרות קביעת המאוחרצ לפי
2020נועדהלתתמענהלטיסותשבוטלו,אשר באוגוסט
במועדחקיקתחוקהוראתהשעהחלפוכברמעל90ימים

מאזמועדהמראתןהמתוכנןצ

הצפי השעה הוראת חוק אישור בעת זאת, עם
להתאוששותבענףהתעופההיהמוקדםיותרמשצופים
הקורונה מגפת התמשכות שבשל מאחר זאת הזוצ בעת
בכלהעולם,מרביתהמדינותעדייןמטילותמגבלותעל
בשל כן, כמו לשטחןצ אזרחיהן שאינם אדם בני כניסת
אינן המדינות מרבית בישראל הנוכחי התחלואה מצב
מתירותכניסתנוסעיםישראליםלשטחןצבמצבדבריםזה
חברותהתעופה,בדגשעלחברותהתעופההישראליות,
מתקשותלייצרהכנסותחדשות,ובחלקמהמקריםמצוקתן
התזרימיתטרםנפתרה,ולכן,יכולתןלהשיבאתהתמורה

ללקוחותיהןנפגעתצ

נדרשות שבו הזמן פרק את להאריך מוצע לפיכך
חברותהתעופהלהשיבאתהתמורהללקוחותיהןבהתאם
חוק עליהן שחל טיסות לעניין תעופה, שירותי לחוק
ממועד ימים 90 בתוך תהיה שהיא כך השעה, הוראת
ביצועהטיסהאועדיוםי"גבתשריהתשפ"א)הבאוקטובר
2020(,לפיהמאוחר,וזאתעלמנתלסייעבהבטחתההשבה
שלהתמורהללקוחותחברותהתעופהצבהתאםלמוצע
בהצעתהחוק,דחייתהמועדהאחרוןלהשבתהתמורה
שמחזור מארגן או טיסה מפעיל לגבי רק תחול כאמור
ההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת2020,לעומתמחזור
ההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת9ה20ירדבשיעורשל
70אחוזיםלפחותוהואהגישעלכךהצהרהבכתב,שלה
ילווהבהמשךאישוררואהחשבוןהתומךבהצההתייחסות

ס"חהתש"ף,עמ'224צ ה
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ירדבשיעורשל70אחוזיםלפחותלעומתמחזורההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת
9ה20,ושהצהירעלכךבכתבוהגיש,בתוךעהימיםמהצהרתוכאמור,אישורשלרואה
חשבוןהתומךבהצהרתו,יקראופסקהזוכךשבמקום"כ"דבאבהתש"ף)4הבאוגוסט

2020("בא"יוםי"גבתשריהתשפ"א)הבאוקטובר2020(צ""

ירדבשיעורשל70אחוזיםלפחותלעומתמחזורההכנסותשלוברבעוןהשנישלשנת
9ה20,ושהצהירעלכךבכתבוהגיש,בתוךעהימיםמהצהרתוכאמור,אישורשלרואה
חשבוןהתומךבהצהרתו,יקראופסקהזוכךשבמקום"כ"דבאבהתש"ף)4הבאוגוסט

2020("בא"יוםי"גבתשריהתשפ"א)הבאוקטובר2020(צ""

לרבעוןהשנישלהשנהמבוססעלכךשהפעילות
בתחום"מממנת"אתעצמה,כךשלהכנסותרבעוןמסוים
בפועל וכו'צ העוקב ברבעון הפעילות לקיום משמעות
ההארכהבמועדהאחרוןלהשבתהתמורההמוצעתלפי
הצעתחוקזותהיהישימהלגביטיסותשמועדהמראתן

היהביוםי'בתמוזהתש"ף)2ביולי2020(אולפניכןצ

לגבי יחול המוצע ההסדר כי להבטיח נועד הדבר
מישסבירלהניחשפעילותונפגעהמשמעותיתכתוצאה
חובותיו בקיום שמתקשה יכול ולכן הקורונה, ממגפת

כאמור,ולאבאופןגורף,תוךיצירתאיזוןהולםביןהגנת
או טיסה למפעיל לאפשר הרצון לבין הנוסעים זכויות
בקיום להמשיך הקורונה, מגפת ממשבר שנפגע מארגן
באיחור אם גם לו, שיאפשר באופן ולהתאושש, מפעלו
- הכרטיסים רוכשי כלפי חובותיו את לקיים מסוים,
בהנחהשבאופןזהמצבםיהיהטוביותרמהמצבשאליו
היונקלעיםאילומפעילהטיסהאוהמארגןהיההופךחדל
פירעוןכתוצאהמחיובולעמודבאופןמיידיבחובותיולפי

חוקשירותיתעופהצ
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