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במקרים נדירים מגיעה תביעה ייצוגית לקו הסיום של פסק דין. במקרה כזה, השופט עופר גרוסקופף נתן בשבוע שעבר פסק דין
בתביעה ייצוגית, שלפיו חברת ביטוח ישיר הפרה את האיסור על אפליה כשאיפשרה במסגרת פוליסת הביטוח המקיף שירותי

החלפת גלגל בחינם לנשים בלבד, בעוד גברים חויבו לשלם בעד השירות 80 שקל. פסק הדין עוסק בשאלה מתי מאמצי שיווק
שמופנים למגזר מסוים ייחשבו אפליה.

גרוסוקופף נתן את פסק הדין בכובעו כשופט בבית המשפט המחוזי לוד (היום הוא מכהן כשופט עליון), וקבע בו קביעות מהותיות
ורוחביות. בשורה התחתונה, הוא פסק כי חברת איי.די.איי — המפעילה את המותגים ביטוח ישיר ותשעה מיליון — תשלם 1.1
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משפט

בביטוח ישיר למדו בדרך הקשה: גם נשים יכולות להחליף
גלגל מפונצ'ר

השופט גרוסקופף קבע כי ביטוח ישיר הפרה את האיסור על אפליה כשאיפשרה בפוליסה שירותי החלפת גלגל
בחינם לנשים בלבד - בעוד גברים חויבו תמורת השירות ■ גרוסקופף: "החלפת גלגל אינה מסובכת, וכשם שגבר

ממוצע יכול לבצעה, יכולה גם אישה ממוצעת"
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לגישה מלאה לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בדה מרקר  
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אתר בתי המשפט

מיליון שקל לקרן לניהול וחלוקת כספים, שתייעד אותם לשימושים המקדמים שוויון מגדרי בישראל והעצמת נשים.

בפסק הדין נקבע שגם אם נניח כי מחמת הבדלים פיזיולוגיים יש שוני סטטיסטי בין נשים לגברים בהזדקקות לשירות של החלפת
גלגל, עדיין לא יהיה בכך די כדי להצדיק יצירת הבחנה בתנאי הביטוח, שכל פועלה הוא גימיק שיווקי.

רונן מירב הגיש את הבקשה לייצוגית במאי 2014 באמצעות עו"ד עדנה מירב. זאת, לאחר שפנה לחברת הביטוח בנושא ונענה
על ידי נציגי שירות כי יידרש לשלם עבור החלפת הגלגל מכיוון שהוא גבר. בחודש שבו הוגשה הבקשה, השירות נהפך חינם עבור

כל הנהגים. בספטמבר 2016 גרוסקופף אישר את הבקשה לתביעה כייצוגית, בעילה של הפרה של חוק איסור אפליה במוצרים
ושירותים — והחל הדיון בתביעה לגופה.

הקבוצה הרלוונטית לתביעה כללה כל לקוח של חברת הביטוח שבשבע השנים שקדמו לבקשה ביקש להזמין שירות של החלפת
גלגל ונאמר לו כי יצטרך לשלם תמורתו, גם אם בסופו של דבר לא הזמין את השירות; וכל מבוטח בביטוח רכב מקיף או שביקש

לערוך ביטוח רכב מקיף, שנחשף למדיניות המפלה וסבל בעקבות זאת מנזק נפשי סובייקטיבי של השפלה ופגיעה בכבוד.

גרוסקופף קבע בשלב האישור כי שירות החלפת גלגל נכלל בגדר "שירות ציבורי" שניתן על ידי עוסק. חברת הביטוח טענה כי
מותר לה ליצור הבחנה בתנאים שבהם ניתן השירות בין מבוטח גבר למבוטחת אישה, בשל אופיה ומהותה של פעולת החלפת

גלגל — היותה עניין המצוי באופן (כמעט) בלעדי בתחום המומחיות הגברי, ועל כן ראוי לדרוש אותו מגבר אך לא מאישה.

השופט עופר גרוסקופף

מבססים ומחזקים סטריאוטיפים פסולים

בעת אישור הבקשה קבע גרוסקופף שהטענה מבוססת על הנחות מופרכות. "מלאכת החלפת הגלגל, כפי שיודע כל מי שהחליף
מימיו גלגל, אינה מסובכת ולא קשה, וכשם שגבר ממוצע יכול לבצעה, יכולה גם אישה ממוצעת. אכן, זוהי מלאכה 'מלכלכת',

ההחלטה של גרוסקופף - הפליה בביטוח
&
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שרבים אינם ששים לעשותה, בוודאי שלא בבגדי חג (בין אם מדובר בשמלה ובין אם בחליפה), ואולם, גם בכך גברים אינם שונים
מנשים. ולבסוף, יכולתו של אדם להתמודד בהצלחה עם תקלות ותקרים אינה תלויה במגדר שאליו הוא משתייך אלא בכישוריו,

באופיו ובתושייתו".

השופט הוסיף כי גם אם לאישה ממוצעת תהיה יותר רתיעה מגבר ממוצע מלעסוק בהחלפת גלגל, זה לא מצדיק אבחנה בין
המינים. "מסעדה שתציע ארוחת ערב לגברים במחיר מוזל אינה יכולה להצדיק את פעולתה על בסיס מחקר המלמד שגברים

מתקשים יותר מנשים בחיתוך סלט ובהכנת חביתה".

לבסוף הוא קבע שהתפישה של חברת הביטוח מבססת ומחזקת סטריאוטיפים פסולים, שכן "בעולם שבו עוסק רשאי לשווק את
מוצריו על בסיס המסר שאישה אינה יכולה/צריכה/אמורה להחליף גלגל, הרי שהתוצאה היא חיזוקה של תפישה חברתית מפלה

לפיה נשים, להבדיל מגברים, אינן יכולות/צריכות/אמורות לעסוק בפעילות מסוג זה".

בפסק הדין גרוסקופף קבע כי ראוי לגדוע באיבו את הניסיון של חברת הביטוח להסיק פטור כללי מהחובה לקיים שוויון בין גברים
לנשים בתנאי הפוליסה. "חוק איסור אפליה חל על עסקי ביטוח, והוא שולל שימוש בקריטריון המין, אלא כשהדבר מתחייב מאופיים

או ממהותם של שירותי הביטוח", כתב.

לדבריו, גם אם קיימת הצדקה במסגרת תמחור הסיכונים על בסיס אקטוארי להבחין בין הפרמיה שמשלמות נשים לבין הפרמיה
לגברים (והוא השאיר זאת בגדר שאלה), קשה לקבל שינויים באופן השירות בין המינים. "גם אם מבחינה סטטיסטית רמת הסיכון

הנשקפת מנהג גבוהה מרמת הסיכון הנשקפת מנהגת, קשה להלום מצב שבו תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח במקרה של
תאונת דרכים יהיו נמוכים מאלה שישולמו למבוטחת".

גימיק שיווקי

חברת הביטוח, שטענה כי ההבחנה היא עניינית ולגיטימית, צירפה לכתב ההגנה את חוות הדעת של פרופ' יובל חלד, מומחה
לפיזיולוגיה של המאמץ, שקבע כי "אישה ממוצעת עלולה לחוות קושי (פיזי) משמעותי בביצוע פעולה של החלפת גלגל, עד כדי
חוסר יכולת של ממש, וזאת לעומת גבר ממוצע, שגם אם עלול להיווצר אצלו קושי כזה או אחר, בהסתברות נמוכה, הרי שמידת

הקושי עבורו נמוכה משמעותית ביחס לזה של נשים".

על כך השיב גרוסקופף כי גם המומחה אינו חולק על כך כי פעולת החלפת גלגל היא אפשרית עבור נשים וגברים כאחד, ובכל
מקרה לא מספיק שיהיה הבדל סטטיסטי בין המינים, אלא שנדרש שהוא יהיה רלוונטי לשירות. במקרה זה, מתן הפטור לנשים לא

הוצדק בשיקולים אקטואריים וכלכליים המאפיינים את ענף הביטוח, אלא בגימיק שיווקי שאינו קשור למוצר הביטוחי.

"אם תאמר אחרת הרי שניתן יהיה למכור במדינת ישראל במחיר שונה, ובתנאים שונים, מוצרים ושירותים ציבוריים לנשים ולגברים,
ולהצדיק זאת בחוות דעת על הבדלים סטטיסטיים בין המינים. כך, למשל, ניתן יהיה לשווק בירה במחיר נמוך יותר לציבור הנשים
(בחסות חוות דעת המוכיחה כי נטייתן לצרוך בירה נמוכה יותר), ותחבורה ציבורית במחיר נמוך יותר לציבור הגברים (בחסות חוות

דעת המלמדת כי העדפתם לנסוע בכלי רכב פרטיים חזקה יותר). בכך יקיץ הקץ על השאיפה להביא לשוויון בין המינים".

בנוגע לחישוב הנזק, בתקופה שבה ניתן השירות בחינם לנשים היו 1,200 קריאות של מבוטחים גברים, ולכן הנזק לקבוצת
המבוטחים הגברים נקבע על 100 אלף שקל. את הנזק הכללי לכלל הלקוחות שאינו כספי — ולכן גם קשה לכמת אותו — הוא

קבע על שקל בגין כל חוזה ביטוח שנערך בתקופה הרלוונטית, וסך הכל מיליון שקל. סכום זה יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים.
בנוסף, לאור החשיבות הציבורית המשמעותית, התובע הייצוגי יקבל 100 אלף שקל ועורכת דינו 300 אלף שקל.

מביטוח ישיר נמסר: "אנו כמובן מכבדים את החלטת ביהמ"ש, אך מבקשים להדגיש שהמחווה שהענקנו לנשים נועדה להיטיב
איתן ולהקל עליהן ולא לפגוע חלילה במישהו. צר לנו שעמדתנו לא התקבלה על ידי ביהמ"ש. אנו לומדים את פסק הדין ונשקול

צעדינו".
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