תקנון המוסד הארצי ליישוב מחלוקות של אמון הציבור
)נוסח מלא(
ארגון אמון הציבור )חברה לתועלת הציבור  -מוסד ללא מטרת רווח( פועל לקידום הגינות בעסקים בישראל במגוון
תחומים ובהם צרכנות ,הגנת הסביבה ,הגנה על הפרטיות ,הגבלים עסקיים ועוד  ,מול צרכנים ועסקים ,מקבל י
ההחלטות ,רגולטורים ,הרשות השופטת וארגוני המגזר השלישי.
המוסד הארצי ליישוב מחלוקות של אמון הציבור )להלן":המוסד"( פועל ליישוב מחלוקות בין צרכנים לעסקים
ונותני שירותים ציבוריים )להלן" :עסקים" " /עסק"( ,במתכונת של הליך הצעת הסדר ,הליך יישוב מחלוקת ,הליך
מעין גישורי ,ובוררות .ההליכים המוצעים במוסד מתקיימים במספר פלטפורמות דיוניות – הצעה לפתרון ,יישוב
מחלוקת אינטרנטי ויישוב מחלוקת פרונטלי .התחייבות של עסק ליישב את מחלוקותיו עם לקוחותיו הוא סטנדרט
בסיסי ומתבקש מעסקים מול לקוחותיהם – להתמודד עם המחלוקות המתעוררות בינהם באופן הוגן.
את פעילות המוסד מלווה מועצה ציבורית המורכבת מאנשי מקצוע בכירים בתחום המשפט ,הגישור ויישוב
הסכסוכים .בראש המועצה עומד פרופ' אסא כשר .תפקידה של המועצה הציבורית הוא ללוות את הקמת המוסד
והפעלתו ולשמש כגוף מייעץ למוסד באשר לאופי ההליכים המתקיימים במסגרתו ואופן ניהולם .לרשימת חברי
המועצהhttp://www.emun.org/ptrust/pdf/members_public_council.pdf :
המנהל האופרטיבי של המוסד הינו מנהל המחלקה המשפטית של הארגון )להלן" :מנהל המוסד"(.

יישוב מחלוקות במוסד – עקרונות כללים
.1

הצדדים להליכים המתנהלים במוסד הם צרכנים ,עסקים וגופים המעניקים שירותים ציבוריים.

.2

העסקים בישראל מתחלקים לשלוש קטגוריות :עסקים המחוייבים לכללי אמון הציבור ,עסקים המחוייבים
ליישוב מחלוקות ,עסקים ללא מחוייבות.

.3

עסקים המחוייבים לכללי אמון הציבור ומצויים בבקרת הארגון ,מתחייבים ,בנוסף להתחייבותם לעמו ד
בכללים הענפיים של אמון הציבור ,לפעול ליישב את המחלוקות בינם לבין צרכנים ,ככל שהדבר עולה בידיהם,
לרבות במוסד ליישוב מחלוקות של אמון הציבור ,אם לא הצליחו ליישב את המחלוקת בעצמם.

.4

עסק המתחייב ליישוב מחלוקות ,להבדיל ממחויבות לכללי אמון הציבור ,מתחייב בתחום אחד בלבד והוא
התנהגות העסק מול צרכנים בעת מחלוקת .משכך מתחייב העסק לשלושה עקרונות בניהול מחלוקות:
א .לנסות ולעשות מאמץ כן ואמיתי לפתור בכל האמצעים העומדים לרשותו תלונות או מחלוקות של צרכנים,
באופן עצמאי – במסגרת העסק.
ב .אם נסיונות אלו ייכשלו ,מתחייב העסק לנסות וליישב את המחלוקת בינו לבין הצרכן במסגרת המוסד
ליישוב מחלוקות .בהסדרים ספציפיים יתכן שיתאפשר גם לנהל יישוב מחלוקת באמצעות גופים אחרים,
והכל בהתאם להסכמת הצדדים.
ג .לעמוד בהתחייבותו כפי שזו נקבעה בהסכם ליישוב מחלוקת אליו הגיעו הצדדים ו/או בפס"ד שניתן לטובת
הצרכן בבית משפט.

.5

יובהר ,אין בהתחייבות העסק ליישוב מחלוקות בכדי לחסום את העסק או הצרכן מלנסות ליישב את
המחלוקות בינהם באופן עצמאי או להעדיף יישובה במסגרת הליך משפטי או כל הליך מקובל אחר.

.6

תו יישוב המחלוקות ישלל מעסק אשר הפר הסכם שנחתם במסגרת הליך יישוב מחלוקת במוסד ו/או כל גורם
אחר ,לרבות בפסק דין של בית משפט ,למעט אם ההפרה נבעה מכוח עליון.

.7

כל צרכן בישראל רשאי לפנות למזכירות המוסד בבקשה ליישב מחלוקת הקיימת בינו לבין עסק/נותן שירו תים
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ציבוריים ,אולם הליך יישוב המחלוקת יתקיים רק מול עסקים שהתחייבות לפעול בהתאם לעקרונות המוסד.
.8

ניהול יישוב המחלוקת במסגרת המוסד תיעשה בכפוף לחתימת הצדדים על כתב הסכמה עובר לפתיחת כל
הליך יישוב המחלוקת במוסד

.9

לא יתקיימו במוסד הליכי יישוב מחלוקת בעניין נשוא הליך משפטי קיים ,לרבות עניין המתקיים לגביו בין
הצדדים הליך של גישור או בוררות ,אלא בכפוף להקפאת הליכים אלו ע"י הצדדים.

 .10ארגון אמון הציבור מפעיל מוקד לטיפול בתלונות הציבור ,ללא תשלום .כל בקשה ליישוב מחלוקת תיבדק
ותטופל כשלב ראשון במסגרת מוקד התלונות .אם התלונה מוצדקת ,על פניה ,יפעל המוקד ליישוב מחלוקת
בין הצרכן לעסק .משמעות הדבר היא כי חלק מהתלונות יקבלו מענה במסגרת מוקד התלונות של הארגון ולא
תגענה להליכים במסגרת המוסד.
תלונות אשר לאחר טיפול מוקד התלונות יוותרו ללא מענה בשל מחלוקת עובדתית ו/או מחלוקת על גוב ה
הפיצוי הראוי בין הצרכן לעסק ,תופנה בהסכמת הצדדים ליישוב מחלוקת במוסד.

ניהול הליכי יישוב מחלוקת במסגרת המוסד
 .11במסגרת המוסד יוכלו צרכנים ועסקים לקיים  3סוגי הליכים :הליך הצעה לפתרון ,הליך מעין גישורי והליך
בוררות ,כאשר כל אחד מהליכים אלו ניתן לקיים באופן אינטרנטי או פרונטאלי ,בהתאם להסכמת הצדדים.
יובהר כי האפשרויות העומדות בפני בית העסק עשויות להיות מוגבלות או שונות ,והכל בכפוף להסדרים
ספציפיים ,ולהסכמים שבין העסק  /עסקים לבין ארגון אמון הציבור .להלן הסבר קצר על כל אחד מהליכי
יישוב המחלוקת במוסד:
א .הליך הצעת פתרון :הליך של הערכה ניטראלית מוקדמת המציע לצדדים פתרון לאחר שהעבירו כל המידע
הרלוונטי שבידיהם לגבי המחלוקת והעלו את טענותיהם וציפיותיהם מההליך בפני מיישב המחלוקת.
לאחר שקלול כל המידעים שהובאו בפניו יציע מיישב המחלוקת הצעה מנומקת בכתב באשר לאופן הראוי
ליישוב המחלוקת בין הצדדים ,תוך התייחסות גם לפסיקות ביהמ"ש במקרים דומים וידועים .ההתייחסות
יכולה להיות לא לתוצאה יחידה אלא לטווח אפשרי של תוצאות פסיקה ושיעור פיצויים כאמור .הצעה
לפתרון מהווה הצעה בלבד והצדדים רשאים שלא לאמצה.
ב .הליך מעין גישורי :מתנהל בשים לב להליכי הגישור המקובלים ,בשינויים המתחייבים ובכפוף לתקנון
המוסד .הסכם אליו מגיעים הצדדים במסגרת הליך זה איננו מחייב הנמקה של מיישב המחלוקת.
ג .הליך בוררות :מתנהל בהתאם לחוק הבוררות ,תשכ"ח –  1968והסכם הבוררות שייחתם בין הצדדים.
יובהר כי הליך יישוב מחלוקת בדיון אינטרנטי מתקיים בדרך של דיון מקוון )  (CHATבו משתתפים
מיישב המחלוקת והצדדים ,לאחר שמיישב המחלוקת קיבל כל מסמך שבידיהם של הצדדים הקשור
למחלוקת .במסגרת הדיון יציע מיישב המחלוקת הצעות ליישובה .אם הצדדים מסכימים להצעה – ימסרו
את הסכמתם אונליין ,והסכמה זו בכתב תשלח לצדדים בתוך  5ימי עסקים .יישוב מחלוקת בדיון אינטרנטי
יהיה בעלות מופחתת מזו של יישוב מחלוקת בדיון פרונטאלי.
 .12מזכירות המוסד תמליץ לצדדים על ההליך המתאים ליישוב המחלוקת הספציפית הקיימת בינהם .אם
הצדדים יעמדו על קיום הליך יישוב מחלוקת ,השונה מזה שהומלץ להם ,או לשנות את סוג ההליך ,יוכל הדבר
להיעשות בכפוף לאישור מנהל המוסד.
ההמלצה באשר להליך המתאים ליישוב המחלוקת בין הצדדים תיעשה באופן ענייני ופרטני ,כל מקרה לגופו,
כאשר במסגרת בחינה זו יישקלו מספר שיקולים ובינהם :
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.

האם מחלוקות דומות יושבו בעבר ע"י מוקד התלונות של הארגון ו/או המוסד;
האם קיימת פסיקה משפטית שקבעה את גובה הפיצוי הראוי במקרים דומים;
גובה הסכום הכספי שעומד במחלוקת בין הצדדים;
סוג המחלוקת ,ענף הפעילות אליה מתייחסת המחלוקת ומידת המורכבות בדיון במחלוקת;
האם קיימת קבוצה של צרכנים אשר לה מחלוקת דומה עם העסק.

אופן טיפול בפניות לפתיחת הליך במוסד ליישוב סכסוכים
 .13צרכן המעוניין לברר מחלוקת בינו לבין עסק בדרך של יישוב מחלוקות ,יגיש תלונה למוקד התלונות של אמון
הציבור באתר האינטרנט של אמון הציבור ,שכתובתו  .http://www.emun.orgכמו כן ,ניתן להגיש את
התלונה באמצעות משלוח טופס פתיחת הליך בפקס' למספר  .03-5601384את הטופס ניתן למצוא באתר
האינטרנט של אמון הציבור ,או באמצעות פניה טלפונית למזכירות אמון הציבור )ניתן ליצור קשר טלפוני
למספר  03-5606069וטופס יישלח לצרכן בפקס(.
עסק המבקש לברר מחלוקת שנתגלעה בינו לבין צרכן ,יגיש פניה לישוב מחלוקת למוקד התלונות של ארגון
אמון הציבור בטופס פניית עסק דרך ממשק עסקים.
יש לציין בפניה אם יש צורך ביישוב מחלוקת בשפה שאיננה עברית ויעשה מאמץ ע"י המוסד לאפשר זאת.
פניית העסק ופניית הצרכן ייקלטו כתלונה במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור ,על כל המשתמע מכך,
לרבות יידוע העסק או הצרכן ,ע"פ ההקשר ,על הגשת הבקשה כאמור .הפניה תיבדק ותטופל ע"י המוקד
בהתאם לנוהל הטיפול של מוקד התלונות של אמון הציבור בבקשות ליישוב מחלוקת במוסד.
 .14מוקד התלונות יפעל לפתור את המחלוקת שבין הצדדים ללא צורך בפתיחת הליך במוסד .אם לא הצליח
המוקד לישב את המחלוקת עקב פער הנובע ממחלוקת עובדתית ו/או מחלוקת על גובה הפיצוי ,יופנו הצדדים
ליישוב מחלוקת במוסד בכפוף להסכמתם .במקרים בהם תהא חוסר שביעות רצון של הצרכן ו/או העסק
מתוצאות הטיפול בפניה ,תישקל ע"י מנהלת המוקד האפשרות להפנות את הצדדים להליך יישוב מחלוקת
במוסד .מוקד התלונות לא יעביר פניות במקרים אלו ליישוב מחלוקת במוסד:
א .נקבע ע"י המוקד כי התלונה העומדת בבסיס בקשת הצרכן ,איננה מוצדקת;
ב .הנסיבות המפורטות בבקשת העסק ליישב מחלוקת/בתלונת הצרכן מעידות ,על פניו ,כי העסק לא פעל כדין
מול הצרכן ו/או סירובו למתן הפיצוי/סעד המבוקש ע"י הצרכן אינו סביר.
 .15נציג המוסד יקיים סינון מקדים של מידת ההתאמה של מחלוקת אשר הופנתה ע"י המוקד ליישוב מחלוקת
במוסד ואם היא עומדת באחד מהתנאים הבאים תעשה פנייה לצדדים למחלוקת ,לבקש את הסכמתם לניהול
הליך יישוב המחלוקת במסגרת המוסד:
א.
ב.
ג.
ד.

התלונה העומדת בבסיס בקשת הצרכן ,על פניה ,מוצדקת ומשכך לא קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים
אלא מחלוקת על אופן הפיצוי/הפתרון או היקפיהם )בהנחה שאין סעד קוגנטי בחוק במקרה ההפרה(;
התלונה העומדת בבסיס בקשת הצרכן ,על פניה ,מוצדקת ,אך קיימות מחלוקות עובדתיות בין הצדדים ;
במקרה של בקשת עסק ליישוב מחלוקת –קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים ולא מדובר בהפרת דין
מצד העסק .
אין בנסיבות המקרה די מידע בכדי להכריע האם הבקשה מוצדקת או לאו.

 .16עם קבלת הסכמת שני הצדדים למחלוקת ימונה מטעם המוסד מיישב למחלוקת שיהיה אחראי לניהול ההליך.
העתק מהודעת המינוי תועבר לצרכן ולעסק.
 .17הטיפול המקדים וההחלטה על הפניית מחלוקות לטיפול במוסדד יבוצעו בהתאם לנהלי הארגון לעניין זה.

אמון הציבור חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(

•  • www.emun.orgת"ד  50052תל אביב מיקוד  • 68125טל • 03-5606069 :פקס• 03-5601384 :
info@emun.org

עקרונות כלליים לניהול ההליכים במסגרת המוסד:
 .18הארגון יעשה מאמץ לודא שפתיחת ההליך ייעשה לכל המאוחר ,בתוך  14ימי עסקים מהמועד בו הוגשה
הבקשה לקיום ההליך.
 .19לבקשת אחד הצדדים ובנסיבות מיוחדות ,נציג המוסד רשאי לדחות את המועד שנקבע לדיון למועד אחר ,שלא
יעלה על  10ימי עסקים נוספים.
 .20כל דחייה נוספת במועד הדיון מחייבת אישור מוקדם של מנהל המוסד ,אלא אם מדובר בדחייה הנובעת מכוח
עליון.
 .21הצרכן ונציג אשר מונה ע"י העסק לנהל את ההליך מטעמו הם אלו אשר יקיימו את ההליך במסגרת המוסד.
לא יתאפשר לעסק ולצרכן להיות מיוצגים במסגרת ההליכים במוסד ע"י עו"ד ,אלא באישור מיוחד מטעמים
שיירשמו של מנהל המוסד .אם עברית איננה שפת האם של הצרכן והוא מתקשה בשפה העברית ,יתאפשר
לצרכן לשתף בדיון נציג מטעמו אשר ישמש כמתורגמן מטעמו ,אלא אם יתאפשר למנות מיישב מחלוקת
הדובר את שפת הצרכן.
 .22מיישב המחלוקת יפעל במטרה לצמצם את המחלוקת ולקדם הסכמה בין הצדדים ובכלל זאת ,רשאי להציע
לצדדים הצעה ליישובה ,בכל שלב של ההליך ,מבלי שהדבר יפגע בסמכותו ו/או בתקינות ההליך.
 .23מיישב המחלוקת יהיה רשאי להיות בקשר עם מי מבין שני הצדדים במטרה לנסות להוריד רמות חוסר אמון
ואי הסכמה ובכדי לקדם פתרון מוסכם על שני הצדדים .מטרה חשובה היא לנסות ליישב המחלוקת בדיון
אחד ולא לגלוש לדיונים נוספים .רק במקרים חריגים תקבע ישיבה שנייה.
 .24הצדדים לא יהיו רשאים לעבור ל מסלול דיוני שונה מזה בו החלו ,אלא באישור מנהל המוסד ובכפוף לתשלום
האגרות המלאות בגין ההליך האחר )יובהר ,סכום האגרה ששולם בגין ההליך הראשון לא יקוזז מסכום
האגרה בגין ההליך השני(.
 .25במקרה בו צד להליך לא הופיע לדיון שנקבע בפעם השנייה ,ושלא מכוח עליון ,יתקיים הדיון בהעדרו בהתאם
לנתונים המצויים בפני מיישב המחלוקת וזה יציע את הצעתו .אם הצד שלא הופיע לדיון לא יסכים לקבל את
ההצעה שהוצעה ,יוכל הצד שהגיע לדיון לקבל את הצעת מיישב המחלוקת ולעשות בה שימוש במסגרת
הליכים משפטיים ,בכפוף לכל דין ,אם ינקוט בהליכים כאלה ,מול הצד השני.
 .26בתחילת ההליך ,יסביר מיישב המחלוקת לצדדים ,במידת הצורך ,את מהות ההליך וכן כי הצדדים מחוייבים
לנהוג במהלך ההליך בהגינות ובתום לב.
 .27מיישב מחלוקת יהיה רשאי להפסיק את ההליך אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה:
א .הצדדים או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב או אינם משתפים פעולה עמו באופן כן בכדי להגיע
להסכמה בין הצדדים;
ב .הסתבר לו כי קיים פוטנציאל ניגוד עניינים בפעילותו;
ג .הצדדים או מי מהם אינם מגלים מידע הדרוש לקיום ההליך ,לרבות הצגת מסמכים רלוונטיים להליך;
ד .אין לדעתו סיכוי סביר שהצדדים יגיעו להסכמה;
ה .ההסכם אליו עומדים הצדדים להגיע הוא בלתי חוקי ,בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור;
ו .ההסכם אליו עומדים הצדדים להגיע הוא בלתי הוגן בעליל;
ז .ההסכם אליו עומדים הצדדים להגיע איננו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;
ח .כתוצאה מההסכם ליישוב המחלוקת עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי.
 .28החליט מיישב המחלוקת להפסיק את ההליך ,מאחד מהטעמים לעיל ,יודיע על הפסקת ההליך והטעמים
להחלטתו למנהל המוסד . .מקום בו עסק התנהל באופן חסר תום לב בהליך ,סירב לשתף פעולה עם מיישב
אמון הציבור חברה לתועלת הציבור )מלכ"ר(

•  • www.emun.orgת"ד  50052תל אביב מיקוד  • 68125טל • 03-5606069 :פקס• 03-5601384 :
info@emun.org

המחלוקת ,ו/או התנהל באופן שיש בו כדי לסכל את הליך יישוב המחלוקת ,לרבות תוך התנהלות כאמור
בס"ק א' לעיל ,יפסיק מיישב המחלוקת את ההליך ,ויודיע על כך למנהל המוסד ,אשר ישקול פתיחת הליך
לשלילת תו יישוב מחלוקות מהעסק במקרה של הפסקת הליך חוזרת ונשנית כנגד אותו העסק ,בהתקיים
התנאים האמורים לעיל ,יפתח מנהל המוסד הליך לשלילת תו יישוב המחלוקות מהעסק ,אלא אם יחליט שלא
לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 .29העתק של הסכמת הצדדים יישלח לצדדים בתוך  5ימים לכל המאוחר .באם בתום דיון בהליך שנבחר לא
הצליחו הצדדים ליישב את המחלוקת בינהם ,תינתן לצדדים ארכה של יום עד שלושה ימים להציע פתרון אחר
שיהיה מקובל על הצדדים ולקיים חשיבה על הפתרונות המוצעים ע"י המגשר/מטפל .בתקופה זו רשאים מי
מבין הצדדים ליצור קשר עם מיישב המחלוקת בעניינים הנוגעים למחלוקת שבין הצדדים.
 .30מיישב המחלוקת יפעל בדרך הטובה ביותר להבאת הצדדים לסיום המחלוקת ולא יהיה כבול בדין המהותי,
בדיני הראיות ו/או בסדרי הדין המחייבים בבתי המשפט .מיישב המחלוקת יקבע את סדר הדין ,לרבות ,אך לא
מוגבל לקביעת מועדים ,דחיית מועדים וסדר הצגת הטענות והראיות.
 .31מיישב המחלוקת ו/או ארגון אמון הציבור לא יהיו צד להסכם אליו הגיעו הצדדים ולא יקבלו זכויות ו/או
חובות עליהם מכוח ההסכם.
 .32במקרים בהם נדרשת מומחיות ,יציע מיישב המחלוקת לצדדים מומחה מרשימת מומחים ובתעריף מוגדר
מראש שיושת על הצדדים .מובהר בזאת כי במחלוקות בתחומי הביטוח ,הפיננסיים והרפואה יחתמו הצדדים
בטופס ההסכמה להליכים במוסד כי הם מודעים לכך כי בשלב כזה או אחר עשוי יישוב המחלוקת להיזקק
למומחה בתחום כזה או אחר ,וכי הצדדים מתחייבים להשתתף בעלות מומחה שכזה אם ימונה בהתאם
למסמך שכר טרחת מומחים הממונים במסגרת הליכים של המוסד ליישוב מחלוקת.
יובהר כי גובה שכר טרחת מומחים שיידרשו להליך ייקבע בהתאם לסוג ההליך ,סוג המחלוקת והמומחיות
הנדרשת לשם בחינת הנושאים אשר עומדים לדיון .תשלום שכר טרחת המומחה/ים יושת על הצרכן והעסק
ע"פ שיקול דעתו של מיישב המחלוקת ,ואין הכרח כי יושת באופן שווה על הצדדים .בנוסף ,אם חוות דעת
המומחה אשר תוגש תתמוך בטענותיו של הצרכן ,במלואן או ברובן ,יהא רשאי מיישב המחלוקת להשית את
מלוא הוצאות המומחה על העסק ,אף אם ההחלטה המקדמית בנושא השיתה את ההוצאות על הצדדים באופן
אחר.
 .33על ניהול הליך יישוב מחלוקת בדרך של בוררות יחולו כללים ספציפיים ,לרבות באשר לסמכות הבורר ,הכל
כקבוע בחוק הבוררות ,תשכ"ח – .1968
חיסיון ההליכים במסגרת המוסד
 .34הליך יישוב המחלוקת יכבד את פרטיותם של הצרכן והעסק ודברים הנאמרים במסגרת הליך יישוב המחלוקת
לא יוכלו לשמש כראיה בהליכים משפטיים בין הצדדים .מיישב המחלוקת לא ישתמש במידע שנמסר לו
במהלך ההליך לכל מטרה זולת יישוב המחלוקת .יובהר כי לצורך כלל זה ,דין דברים שנכתבו במסגרת דיון
אינטרנטי )צ'ט( ייחשבו כדברים שנאמרו ,ויחול לגביהם החיסיון כאמור .החיסיון אף יחול על כל מסמך אשר
יציג מי מבין הצדדים מטעמו והצגתו בהליכים אחרים נתונה להחלטתו הבלעדית של הצד המחזיק במסמך.
 .35עם זאת ,החיסיון האמור לא יחול על:
א .מסמכים ו/או מידע שהם נחלת הכלל.
ב .דיונים פנימיים במסגרת המוסד ליישוב מחלוקות ,לרבות בהשתתפות מיישבי מחלוקות במוסד ובעלי
תפקידים בו ,וזאת במטרה לאפשר התפתחות ושיפור מתמידים של פעילות המוסד וניהול המחלוקות
במסגרתו .גם במסגרת דיונים אלו ייעשה כל מאמץ שלא לחשוף פרטים מזהים וספציפיים אודות הצדדים
למחלוקת ,ככל שאינם רלוונטיים לסוגיה העולה לדיון.
 .36למען הסר ספק מובהר כי החיסיון האמור לא חל על מידע שנאסף בארגון אמון הציבור כתוצאה מטיפול
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בתלונות נגד העסק במסגרת המוקד ,בדיקות צרכן סמוי שביצע הארגון ,מחקרים שערך הארגון וכיו"ב ,וכל
מידע אחר על העסק שאיננו בהקשר לטיפול במחלוקת הספציפית ,כמו גם כל מידע שהוא נחלת הכלל.
ארגון אמון הציבור יהיה רשאי להשתמש בתוצאות ההליכים לצורך בקרה וניתוח פעילותו של המוסד .

התוקף המשפטי של ההליך והשלכות הפרת הסכם אליו הגיעו הצדדים
 .37בהליכים בהם הגיעו הצדדים להסכמה ביישוב המחלוקת שבינהם יקבע הסכם בין הצדדים.
 .38ההסכם אליו יגיעו הצדדים במסגרת ההליכים במוסד הינו בעל תוקף משפטי מחייב ,לרבות האמור בו לפיו לא
יהיה למי מבין הצדדים טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא ,האחד כלפי השני ,וכי הצדדים
מנועים מלנקוט בהליכים משפטיים האחד כנגד השני בעניין נשוא המחלוקת ,למעט במקרה בו יפר מי מבין
הצדדים את התחייבויותיו ע"פ ההסכם.
בהליך בוררות ייחתם בין הצדדים הסכם בוררות עליו יחול הכללים הקבועים בחוק הבוררות ,תשכ"ח – ,1968
על כל המשתמע מכך ,לרבות התוקף המשפטי המחייב של החלטת הבורר.
 .39אם מי מבין הצדדים לא יעמוד בהסכם אליו הגיעו הצדדים ,יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לפעול לאכיפת
ההסכם נגד הצד המפר ,לרבות בהליכים משפטיים כדין.
 .40הצדדים מתחייבים כי אם הצד האחר הפר את התחייבותו מכוח ההסכם ,יידע הצד אשר כנגדו בוצעה ההפרה
את המוסד ליישוב מחלוקות על ההפרה ,אשר יוציא התראה לצד המפר אם יימצא על-ידו כי אכן הפרת הסכם
התקיימה.
 .41צרכן או עסק אשר הפרו הסכמה אליה הגיעו במסגרת הליכי המוסד ,לא יוכלו לשוב ולהתדיין במוסד לתקופה
של שנה .מעסק המפר הסכמה כאמור ייפתח הליך לשלילת התו ליישוב מחלוקות.
 .42אמון הציבור יהיה רשאי לפרסם באתר ו/או בכל מקום אחר שיימצא לנכון ,את שמו של עסק אשר הפר
הסכמה אליה הגיע עם צרכן במסגרת ההליכים במוסד ואת העובדה כי עסק זה מנוע מליישב מחלוקות
עתידיות במוסד לתקופה שנקבעה.

מיישבי מחלוקת – הוראות כלליות:
 .43מיישב מחלוקת בהליך ימונה על ידי מזכירות המוסד ליישוב מחלוקות מתוך רשימת מיישבי מחלוקת של
המוסד .כל מיישבי המחלוקת הינם בעלי ידע בתחום הצרכנות .בהליכים המעין גישוריים ובהליכי הבוררות
שיתקיימו בפני המוסד ימונו מיישבי מחלוקת אשר סיימו קורס גישור בהיקף של  60שעות אקדמאיות לפחות
ו/או עורכי דין בעלי ידע והיכרות עם תחום הצרכנות ו/או בעלי מומחיות בתחום נשוא המחלוקת .בהליכי
הצעת פתרון ,ימונו משפטנים בעלי מומחיות בדיני צרכנות ,הבקיאים בהלכות משפטיות בנושא ,לרבות
בפסיקות בית משפט לתביעות קטנות.
 .44תנאי להכללת מיישב מחלוקת ברשימת המוסד הוא כי הינו עומד בתנאים המנויים בסעיף  43ולאחר
שהתקיים עמו ראיון אישי אותו עבר בהצלחה.
 .45מיישב המחלוקת יפעל בהתאם לכללי האתיקה של המוסד החלים על מיישבי המחלוקות של המוסד ויתחייב
בכתב להימנע מניגוד עניינים בניהול יישוב מחלוקות במסגרת המוסד.
 .46נבצר ממיישב מחלוקת מלמלא את תפקידו בהליך שהחל ,ימונה אחר תחתיו ע"י מנהל המוסד וההליך ימשך
מאותו שלב אליו הגיע מיישב המחלוקת הראשון.
 .47בנסיבות חריגות ,מוסמך מנהל המוסד ,מטעמים שיירשמו ,להעביר מיישב מחלוקת מתפקידו ,לבקשת צד
ליישוב המחלוקת ו/או לפי שיקול דעתו ,ולמנות אחר במקומו.
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אגרות במוסד ליישוב מחלוקות:
מובהר – סכומי אגרות אלה מתייחסים לעסקים המחוייבים לתו יישוב מחלוקות של ארגון אמון הציבור .רק
עסקים אלה יכולים לנהל הליכי ישוב מחלוקות עם לקוחותיהם במסגרת המוסד.
 .48להלן פירוט תשלומי האגרות למוסד:
א.

מחוייבות שנתית של עסק להליכים במוסד וקבלת שירותים מסובסדים  -בכפוף לגודל העסק ולמחזור
המכירות ,ובהתאם למחירון שבמשרדי הארגון.
תשלום סמלי לכל הליך שיתקיים במוסד בהתאם למחירון שלהלן .יובהר כי האגרה בגין ההליכים השונים
תשולם למיישבי המחלוקת אשר ידונו בהליך ,ולא לארגון אמון הציבור:
• הליך הצעה לפתרון
ניהול ההליך אונליין לצרכן₪ 30 .......................................... -
ניהול ההליך באופן פרונטלי לצרכן ₪ 100............................. -
ניהול ההליך אונליין לעסק ₪ 200 ........................................ -
ניהול ההליך באופן פרונטלי לעסק ₪ 300 .............................. -
• הליך מעין גישורי
ניהול ההליך אונליין לצרכן₪ 30 .......................................... -
ניהול ההליך באופן פרונטלי לצרכן ₪ 60 .............................. -
ניהול ההליך אונליין לעסק ₪ 200 ........................................ -
ניהול ההליך באופן פרונטלי לעסק ₪ 300 .............................. -
• בוררות
ניהול ההליך אונליין לצרכן₪ 200......................................... -
ניהול ההליך באופן פרונטלי לצרכן ₪ 600............................. -
ניהול ההליך אונליין לעסק ₪ 300 ........................................ -
ניהול ההליך באופן פרונטלי לעסק ₪ 800 .............................. -
* עבור צרכנים המחירים המנויים כוללים מע"מ .עסקים יחוייבו בתוספת מע"מ כחוק על הסכומים
המפורטים לעיל.

ב.

ניהול הליכים ע"י עסק המחוייב לכללי אמון הציבור – אינו כרוך בעלות אלא במקרים חריגים בהם נדרשת
חוו"ד מומחה וכן בהתקיים האמור בס"ק ד ' להלן.

ג.

יובהר כי הסכומים המנויים לעיל מתייחסים למחלוקות אשר הסכום נשוא המחלוקת בהן אינו עולה על
 .₪ 20,000במחלוקות בהן הסכום גבוה מ ,₪ 20,000 -ייקבע תמחור שונה בהתאם לסוג ההליך ,לבירור
העובדתי הנדרש ,לצדדים למחלוקת וכיו"ב ,והוא יישלח לידיעת הצדדים ואישורם.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,גם במקום בו סכום המחלוקת אינו עולה על  ,₪ 20,000רשאי מנהל המוסד לקבוע
תמחור שונה מהמנוי לעיל ,מטעמים מיוחדים שיירשמו .בכלל זה ,למשל ,במקום בו מדובר במחלוקת בעלת
מורכבות ייחודית ,המחייבת מומחיות חריגה וכד'.
תנאי לקיום הדיון הוא תשלום האגרה ע"י הצדדים.אם תשלום האגרה לא הוסדר ,יידחה הדיון – מועד חדש
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לדיון ייקבע בתוך  14ימים מיום הסדרת תשלום האגרה.
אם העסק ו/או הצרכן אינם משלמים את האגרה בחלוף  30יום מהמועד שניתנה להם הודעה על כך – ייסגר
הליך יישוב המחלוקת שנפתח לבקשתם .אם הסיבה לסגירת ההליך נעוצה באי תשלום האגרה ע"י העסק,
וזאת ללא נימוק מהותי לסיבת אי התשלום ,יוסר התו מהעסק.
 .49במקרים חריגים בהם צרכן יתקשה לשאת בתשלום האגרה ,יוכל הצרכן לפנות בבקשה לפטור חלקי או מלא
מתשלום האגרה ,תוך הצגת מסמכים נלווים שיידרשו ע"י המוסד .בקשה לפטור לא תידון ללא צירוף כל
המסמכים הנדרשים שיידרשו .הבקשה תידון ע"י מנהל המוסד.
 .50יובהר כי תשלום האגרה אינו מותנה בתוצאות ההליך.
 .51לא יינתן החזר של האגרה למי מבין הצדדים אם ההליך נפסק ע"י מי מבין הצדדים טרם הושלם ו/או הצדדים
לא הגיעו בסיום ההליך להסכמה.
 .52תקנון המוסד ליישוב מחלוקות עשוי להתעדכן מעת לעת .הנוסח המעודכן והמחייב יהיה זמין באתר הארגון,
והודעה בדבר שינויים רלוונטיים תישלח למחוייבים.
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