
 

 

 

 

 נכבדים,וידידים לקוחות 

 :התעופהדיני חשוב בתחום  ןברצוננו להביא לידיעתכם עדכו

 ?חובת תשלום פיצוי כספי בגין ביטול טיסה בשל מגפת הקורונהחלה  האם

בת מחוהתעופה  רותלחב , מקנות פטור2012-)פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, תשע"ב תעופהחוק שירותי הוראות 
וגם אם  ,חברת התעופה ו בשליטתבשל נסיבות מיוחדות שלא הי, חברת התעופהעל ידי הטיסה בוטלה י כספי במקרה שלום פיצושת
 לא היתה יכולה למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות. - תה עושה כל אשר ביכולתההי

תי עשויה בהחלט להתפרש על ידי ב ברחבי העולם רונהפת הקומגפרצות תהמחמת  תעופהעל ידי חברת  ביטול טיסהכי אנו סבורים 
" את ביטול הטיסה למנועברת התעופה "לא יכלה " ושחה של חברת התעופהת שאינה בשליטתחדיונסיבה מ"המשפט בישראל כ

 .בהתאם

הוראת קק חול הישראלי רגולטורהתבקש הסגרתו , במהרושר התחבמכתב ל שיגר IATA ומיאלהבינ התעופהחברות  ןארגוועוד, זאת 
התפרצות בשל ביטול טיסה מחמת וזאת  ,יצוי כספיפ תשלוםמ דר הוראות החוקבג ורטפ תעופהת וחברל הקנותליש  ןפיהל ,שעה

 קורונה.ה פתמג

 דברים.נעדכן בהמשך התפתחויות ה

Dear Clients and Colleagues, 

We are pleased to provide you with an important aviation law legal update: 

Is there an obligation to pay monetary compensation for flight cancellations due to the coronavirus pandemic? 

The Aviation Services Law (Compensation and Assistance for Flight Cancellation or Change of Conditions), 5772-
2012, exempts airlines from paying monetary compensation if a flight has been cancelled by the airline due to 
extraordinary circumstances which were not under the airline's control, and even if the airline would have done 
everything under its control - it could not have prevented the cancellation due to such circumstances. 

We believe that an airline's flight cancellation due to the worldwide coronavirus outbreak may certainly be 
interpreted by the courts in Israel as "extraordinary circumstances which were not under the airline's control" and, 
accordingly, the airline "could not have prevented" the flight cancellation. 

Moreover, the International Air Transport Association (IATA) sent a letter to the Minister of Transportation in 
which the Israeli regulator was requested to issue a temporary order which would grant an exemption to airlines 
from paying monetary compensation for the cancellation of flights due to the coronavirus outbreak. 

We will update you on future developments. 

 ול אוריון ושות'פישר בכר חן ו
Fischer Behar Chen Well Orion & Co 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
For further information, please contact: 

 

 kazir@fbclawyers.coms 6941348-3-+972 Adv. Shirly Kazir שירלי קציר ד"עו
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יל זה להירשם למי ישר בכר חן וול אוריון ושות'.כל הזכויות שמורות לפ ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. ע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית אוהכלול באגרת מידע זו הוא מיד
 news@fbclawyers.comת התפוצה:  או להסרה מרשימ

The information provided herein is solely for informational purposes and shall not be construed as a legal opinion or legal advice of any sort. All rights 
reserved to Fischer Behar Chen Well Orion & Co. In order to subscribe to or be removed from the distribution list please e-mail: news@fbclawyers.com 
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