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 מכובדי ,  

 הדון:  הבטחתך לחברי ועדת הכספים לתקן את צו מורי דרך 

הכספים בפרק הביטוח הלאומי בהצעת חוק  במהלך דיון שהתקיים בוועדת  27/7/2020 -בתאריך הביום שי 
את סוגיית מורי הדרך   , לאחר שהעלתי 2020- התש"ף  (הוראת שעה)   התוכית לסיוע כלכלי )גיף הקורוה החדש

  1972צו משת הובטח כי יתוקן ה בעלי רכבי אשכול שאים זכאים לדמי אבטלה בהתאם למתווה הסיוע שאושר, 
   שמייצר מציאות שאיה הגיוית.  

עדה, בגיבוי יו"ר הועדה ח"כ משה גפי, מדובר בעיוות שמופיע באחד מצווי הביטוח הלאומי  וכפי שצייתי גם בו
שקלים לאורך   0רי דרך המחזיקים ב"רכב אשכול" כל סיוע מהביטוח הלאומי, גם אם הכסתם היה ,שמוע ממו

מורי דרך המחזיקים "רכב אשכול    -חודשים, כפי שמתרחש בחודשים האחרוים. על פי אותו צו שהבטחת כי יתוקן 
הם לא   – רכב אשכול  "אים זכאים לכל סיוע מאחר והם לא שכירים כי יש להם רכב אשכול ומאחר ויש להם

עצמאיים ובכל מקרה אים זכאים לדמי אבטלה. מרי הדרך, כפי שצייתי גם בדיון, עובדים על פי צו סיווג מבוטחים  
. אלו המחזיקים ברכבי אשכול הים בבעיה מאחר והם מוחרגים מקבלת תמיכה כל שהיא,  1972ומועסקים  כך משת 

למעט מורה דרך   -: "מורה דרך 1972 -וטחים וקביעת מעבידים(, תשל"בלפי אותו  צו הביטוח הלאומי )סיווג מב
רכב גמול העבודה שבבעלותו ...ומלווים אחרים  -בעד העבודה החייב בתשלום המדריך תיירים בכלי  משתלם גמול

ועדה  ". וכח סעיף בצו התחייבת להתייחסות לוהמאורגים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי סיעות  בטיולים
בוגע לפעולה מצידך לביטול החרגתם של מורי הדרך בעלי רכב אשכול מקבלת דמי אבטלה פיצויים מתוקף צו  

  אכרויסטי של הביטוח הלאומי.  

ההלת הביטוח   ביטוח הלאומי סוג בו מכל ההבטחות שיתו לך ולוועדת הכספים.  2020בובמבר  להבתי, כבר 
דרך כעובד שכיר ללא מסמך שותן המעביד המעיד ששילם עבור  -כירה במורהאיה מ  הלאומי פרסמה חוזר לפיו 

הדרך  -'. ככלל, המעסיקים מסרבים להפיק את הטופס למורי857'טופס   המסמך קרא .העובד את דמי הביטוח
משום שבמשך שים המעסיקים עברו על החוק ולא שילמו את דמי הביטוח. כמובן, אין גם שום אפשרות לצפות  

  אלה תאים שאף מורה דרך לפי הצו לא יכול לעמוד בהם.  הדרך.-ר שיפיק את המסמך למורה מתיי

  התוצאה של השיוי השרירותי הזה במדייות היא: 
    .דרך לא יכולים להגיש תביעות לאבטלה ולא יכולים לתקן טעויות בחישוב סכומי האבטלה-. מורי1

דרך מבוגרים,  - את האבטלה. אלה מורי  ק ההסתגלות שמחליףומעלה לא יכולים לקבל את מע 67דרך בי -. מורי2
  הם 'החוליה החלשה', וביטוח הלאומי פשוט מתעלל בהם. 

. מורה הדרך שאין  2020. ביטוח הלאומי ידרוש את המסמך כאשר מס ההכסה יעביר את הדיווח השתי עבור שת 3
לפי   2020וכל השכר שהרוויח ביואר ופברואר ההכסה שלו תסווג כ"עצמאי רגיל"   –לו את הטפסים מן המעביד 

  אחוז. 68%-הקורוה יופחת לו מדמי האבטלה כששם שהיתה הכסה בזמן האבטלה. הקיזוז הצפוי הוא כ

את גמלת האבטלה בגלל פעולת המעבידים. אולם, חוק הביטוח  ממורי הדרך ביטוח הלאומי וכח מציאות זו מוע ה
"היה אדם חייב לפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם,   :365בסעיף הלאומי אומר באופן הכי ברור 

  ".יראו, לעין הזכות לגמלה, כאילו שולמו

  אודה באם סוגייה זו תיפתר בהתאם לטובת אותם מורי דרך. 

 ח"כ מיקי לוי       

 העתק :  

 ר ועדת הכספים של הכסת.   יו" – ח"כ משה גפי 

   בברכה ,


