יום הבוחרת

עו״ד גורודיקקי

רופאה תבעה מוסד סיעודי בבת ים בדרישה לקבוע
את יום מנוחתה ביום ראשון ולא בשבת
איי^ת רוטה־גבאי
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בימים שבהם מתנהל"קרב על
השבת" וסוגיית העבודה ביום

המנוחה היהודי מככבת בכו
תרות ,הגיעה פסיקה מפתיעה מבית
הדין לעבודה.
בעקבות תביעת רופאה שעבדה
במוסד סיעודי בבת ים ,קבע בית המ
שפט שזכותו של אדם להחליט מהו יום
מנוחתו ,ולמעסיק אסור לקזז משכרו
אם בחר לעבוד בשבת ולנוח ביום אחר.
הרופאה ,שעובדת בבית החולים
׳בית בלב׳ בבת ים ,הגישה את התביעה
באמצעות עו״ד גל גורודיסקי ,לאחר
שביצעה תורנויות בשבתות אולם
לדבריה המעסיק קיזז ממשכורתה את
השעות שבהן נחה ביום ראשון.
בתביעתה דרשה הרופאה ממקום
עבודתה לשלם לה זכויות שונות הנוב
עות מתקופת עבודתה ,לרבות בגין קי
זוז שעות היעדרות לאחר תורנות שבת,
ותשלום שעות נוספות בגין תקופה
שבה עבדה משמרות כפולות ונדרשה
להחתים שני כרטיסי נוכחות)כרופאה
במקום וכרופאת בית(.
בפסק הדין דחתה השופטת ,עידית
איצקוביץ ,את טענות המעסיקים ,של
פיהן לרופאה לא מגיעות שעות נוספות

כאשר עבדה עם שני כרטיסי נוכחות,
כיוון שמדובר בתפקידים שונים ,וקיב
לה את טענות התובעת ,כי מדובר בש
עות עבודה נוספות ,שבגינן יש לשלם
גמול שעות נוספות.
בנוסף לכך קיבל בית הדין את הטענה
שאסור היה לקזז לה שעות היעדרות
אחרי תורנות שבת ,וקבע שתכלית
חוק שעות עבודה ומנוחה היא להגן על
כבוד האדם העובד ,תוך שמירה על זמן
מנוחה ועל איכות החיים שלו .עו״ד
גל גורודיסקי" :צדק בית הדין שקיבל
את התביעה בגין קיזוז אסור של שעות
היעדרות לאחר תורנות שבת ,שכן כל
עובד זכאי למנוחה ,והעובדה שעובד
עבד ביום המנוחה שלו ,לא צריכה להרע
את מצבו לעומת עובד שנח ביום המנו
חה השבועי שלו .אין אפשרות להפחית
מהשכר החודשי של עובד את שעות
מנוחת הפיצוי שלו ,שניתנות במקום
השעות שבהן עבד ביום המנוחה".
בית הדין קיבל כאמור את תביעתה
של הרופאה  -הורה לשלם לה שכר
עבור הזמן שבו נעדרה מהעבודה אחרי
תורנות לילה בשבת ,וקבע כי למעסיק
אסור להפחית את שעות היעדרותה
ממשכורתה .בנוסף ,בית הדין קיבל את
תביעתה של הרופאה לתשלום שעות
נוספות.

