
 

 

 
 

 לקוחות נכבדים,

 חשוב בתחום התעופה. ןברצוננו להביא לידיעתכם עדכו

 אחריות חברות תעופה אירופאיות בגין טיסות המשך שנרכשו בהזמנה אחודה .1

"( המזכה נוסעים לפיצוי קבוע 261תקנה )להלן: " EC261/2004דן בתקנה  (ECJ)אירופי לצדק ית המשפט הב 2019ביולי  11ביום 

בית המשפט פסק  .תקנה זותת פרשנות רחבה לבגין ביטול ו/או עיכוב טיסה בתנאים מסוימים ופסק כי יש לאירו  600ד בסכום של ע

חברות תעופה  .261מהווים טיסה אחת לצורך תקנה  Code-shareבמסגרת הסכם  כי מקטעי טיסות שנרכשו תחת הזמנה אחודה

 261עם חברות שאינן אירופאיות, עשויות להיות אחראיות על פי תקנה  Code Shareבאיחוד האירופאי שמבצעות טיסות במסגרת 

לרגולציה האירופאית בגין ביטול או עיכוב טיסה של חברת תעופה אחרת, זאת כאשר חברת התעופה האירופאית מוכרת כרטיסי 

 C 502/18 CS and Others V Ceske aerolinie) תעופה של חברת התעופה שאינה אירופאית ומפעילה את אחד ממקטעי הטיסה

a.s). (.2019מעו"דכן אוגוסט  ו)רא 

 

 החמרה בענישה כנגד נוסעים מתפרעים בטיסות .2

( קובעת סטנדרט מחמיר בכל הקשור לסוגית התפרעות "Montreal Protocol 2014") "2014אמנת מונטריאול "אמנה חדשה בשם 

. בניגוד נוסעים אחרים, עישון במטוס ואי מילוי הוראות בטיחות , כגון אלימות כלפי אנשי הצוות, הטרדתנוסעים במהלך טיסות

לפי המדינה אליה שייך המטוס,  של החוקיעל הנוסע המתפרע יחולו אשר קובעת כי  1963לאמנה הקיימת היום, אמנת טוקיו משנת 

ו אשר הקשתה על הפעלת נחת המטוס. כך, ובניגוד לאמנת טוקי בהמתפרע יהיה כפוף לחוקי המדינה הנוסע ההאמנה החדשה, 

הסמכות השיפוטית על הנוסע המתפרע, מאפשרת האמנה החדשה לעצור בקלות יחסית את המתפרע ברגע הנחיתה. חשוב לציין כי 

 .מדינות בלבד 22מדינות, על האמנה החדשה חתמו נכון להיום  186בעוד שעל אמנת טוקיו חתומות 

 

 ופה הישראליחוק שירותי תעהפיצויים ע"פ עדכון סכומי . 3

חוק שירותי " )להלן: 2012-לחוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, תשע"ב 13בהתאם להוראת סעיף 

ח החוק וזאת בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. להלן ומכ השונים שיעור הפיצויים ןבינואר יעודכ 1-"(, בכל שנה בתעופה

  :ח חוק שירותי תעופהושחלו בקשר עם סכום הפיצויים השונים מכ תמצית העדכונים

  . ש"ח 10,430 :)א( לחוק(11)סעיף  פיצויים לדוגמא •

 2,090 :ק"מ 4,500עד  ; מרחק טיסהש"ח 1,300 :ק"מ 2,000 טיסה עדמרחק  :לחוק תוספת הראשונהח הופיצוי כספי מכ  •

 . ש"ח 3,130 :4,500מעל טיסה מרחק ; ש"ח

 :)כמפורט בתוספת השלישית לחוק( רה לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיורהשבת תמו •

 ק"מ 4,500מעל  ק"מ 4,500עד  ק"מ 2,000עד  

 ש"ח 2,610 ש"ח 1,560 ש"ח 780 טיסת שכר/מחלקת תיירים

 ש"ח 6,520 ש"ח 3,650 ש"ח 2,090 מחלקת עסקים

 ש"ח 13,040 ש"ח 7,300 ש"ח 4,170 מחלקה ראשונה

 2020ינואר              מעו"דכן תעופה



 

 

 

 

 

 ת את חברות התעופה מתשלום פיצויים במקרה של עיכובופוטר אינןפגיעות ברק . 4

. בכלי הטיס ברק פגיעת, פסק בית המשפט באנגליה לטובת נוסעים בגין עיכוב טיסה של חמש שעות שנגרם כתוצאה מ2016בינואר 

שפוטרת את חברת התעופה מתשלום פיצויים בגין בית המשפט קבע כי מכת ברק הפוגעת בכלי הטיס אינה בגדר נסיבה יוצאת דופן 

, במקרה של עיכוב טיסה קובעת כי EC261/2004תקנה  פגיעת ברק.החלטה זו מהווה פסק דין מנחה במקרה של  ,עיכוב טיסה

ה של , אולם התקנה לא קובעת רשימכל עוד העיכוב לא נגרם כתוצאה מנסיבות חריגות הנוסעים עשויים להיות זכאים לפיצוי, זאת

כדי נסיבה לי רק אירוע שאינו טבוע בפעילות הרגילה של חברת התעופה עשוי לעלות כההלכה הפסוקה קובעת  .נסיבות חריגות

ללא כל עיכוב, עם זאת בדיקות  םליעד יםרוב כלי הטיס שנפגעים מברקים מגיע יוצאת דופן, טענתם המרכזית של התובעים היתה כי

בית  תעופה לאחר פגיעת הברק גורמות לעיכובים בטיסות הבאות שמיועד לבצע כלי טיס שנפגע.הבטיחות שנדרשות לבצע חברות ה

 :לכדי נסיבה יוצאת דופן הפוטרת את חברת התעופה מתשלום הפיצויים הלא עול פגיעת ברקהמשפט הכריע כי 

"I find in the sphere of aviation, a lightning strike is not out of the ordinary. The fact that aircraft 

manufacturers design their aircraft to minimize the risks arising from them and provide air 

carriers with inspection and repair protocols to deal with lightning strikes gives support to this 

finding, and to the finding that such strikes are inherent in the normal exercise of a carrier’s 

activity" (Monarch Airlines Ltd v Evans and Lee). 
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