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הדין

האזורי

לעבודה

בבאר-שבע הורה לאחרונה בפ -
סק דין עקרוני להחזיר לעבודה עוב -

של האדם  -המזוהה בשל מוגבלותו

לת .דווקא חברה כזו (הנתבעת ,ל״ד(

לשוויון זכויות לבעלי מוגבלות.

כפחות ערך .מעסיק לא יכול להחריש

צריכה לשמש דוגמא ומופת ,ומעשיה

כאשר מובאת בפניו טענה של בעיות

בוודאי ירוממו אותה בעיני עובדיה״.
פסק דינו של בית הדין ,שנדון

למרות הקשיים ,נטען בתביעה,
עשתה התובעת כל מאמץ להבטיח
כי עבודתה לא ת י פגע ,לקחה תרו -

לתרכובות ברום לה -

הנשיאה אילן סופר ,קבע

פות להרגעת כאבים וקיבלה טיפולים

הפיברומיאלגיה ,שאינה מוגבלות

ופיזיותרפיה .העובדת

רפואיות״.
ביה״ד הורה

דת שפוטרה אף שהייתה בעלת מוגב -

חזיר את העובדת לעבודה ,לשלם לה

לות ,וקבע כי היא תפוצה מהיום שבו
סיימה את עבודתה.
בחולת
מדובר
(מחלה
מפרקים

פיברומיאלגיה

המתאפיינת בכאבי
ובעיות

שרירים,

בפני סגן
כי

אלטרנטיביים

את שכרה מסיום עבודתה ועד להגשת

הנראית תמיד לעין ,היא מחלה הנ-

לא נזקקה

התביעה ,כ 229-אלף שקל ,ולפצותה

כללת בהגנה שמקנה החוק לעובדים

החוק מקנה לה זכות לכך .עוד טענה

על עוגמת הנפש ב 50-אלף שקל.

בעלי מוגבלות ,ולכן חלה על המעסיק

התובעת כי החברה ידעה על מחלתה,

החובה לנסות ולמצוא לעובדת תפ -

אבל החברה טענה מנגד כי התובעת

קיד אדר.
פי
על

לא ציינה כי היא אדם עם מוגבלות

בפסק הדין קובעים השופטים :״יש

שינה(,

כלכלנית

בת  55שעבדה  25שנה

בתרכובות

בפסק דיננו מסר המבטא
את יחסה המחודש של

ברום ופוטרה עקב צמצומים שנעשו
במחצית  2015בית הדין שלח מסר

להתאמות ולא ידעה כי

התביעה,

ולכן לא ידעה על כך .התובעת טענה

לאנשים

שהוגשה באמצעות עו״ד
פינצ'וק-אלכסנדר,
נאוה

כי בסירוב החברה להוציאה מרשימת

למעסיקים :״אין לו לאדם שליטה על

ברה ,שבה חיים אנשים עם
מוגבלות ,קיימת החובה

חלתה התובעת ב2010-

מוגבלות בקבלה לתפקיד ,בקידומו או

לאפשר להם לעבוד כדי

בסיום עבודתו פוגעת בליבת כבודו

שלא ייפלו לנטל על הזו -

שלמות גופו .הפלייתו של עובד עם

החברה

בישראל

עם מוגבלויות .עלינו הח -

בפיברומיאלגיה,
היא הפכה
עו״ד

פינצ'וק־אלכסנדר

ומאז

ל״אדם עם

מוגבלות״ כהגדרת החוק

העובדים הפורשים הפרה תרכובות
ברום את חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלויות.
תגובת

תרכובות ברום לא הגיעה

עד למועד סגירת הגיליון.

