
 רגוניהא הדף פתיחת על הכרזה
 

 גמלאי של הבית -" צוות" הארגון של הרשמי הפייסבוק בדף הגולשים ולחברים לחברות
 ,שלום ל"צה

 כלל ע״י פוסטים להעלאת ייפתח", צוות" של הרשמי הפייסבוק דף, מהיום החל
 .והחברים החברות
 , זה בדף הועלו פוסטים עתה עד שאם הדבר משמעות

 או/ו אלה לפוסטים להגיב רק יכלו החברים כלל וכי מטעמו שהוסמכו ומי הארגון ע״י רק
 .עצמם משל פוסטים להעלות החברים כל יוכלו מעתה, לשתפם
 . צוות של המקצועיים בפורומים היבטיו כלל ונבחנו נדון הנושא

 ההחלטה התגבשה בהתאם. זה בעניין ההמלצות וכן ההשלכות הוצגו המנהל הועד בפני
 חברי צה״ל מלאיג עם והשיתוף הקשב, השיח, הדיאלוג ממשקי את להרחיבו להגביר
 .בכוון ראשון משמעותי צעד וזהו ״צוות״

, מכובד שיח זה בדף מתקיים כמה עד - התוצאה במבחן תימדד זה מהלך של הצלחתו
 שיתנהלו הדיונים כמה עד, המשותפים והאינטרסים הכלל לטובת התורם ענייני, תרבותי

 למהלך ניסיון תקופת נגדיר אנו. אנשים של לגופם ולא דברים של לגופם יהיו באמצעותו
 לפעילויות תוביל זה מהלך הצלחת, ייעודו את השיג זה מהלך אכן באם נבחן שבסיומו זה

 .בעתיד נוספים ושינויים
 התנהגות כללי הדף בראש, קבוע באופן בפניכם נציג אנו, הארגוני הדף לפתיחת במקביל

. תגובה או פוסט באמצעות אם בין שיח לקיים המבקשים החברים כלל את יםמחייב אשר
 תוביל מהם חריגה שכל יובהר. שנקבעו לכללים בהתאם לנהוג החברים מכלל נדרש

 או/ו פרסומיו והסרת לדף מכניסה החבר חסימת ובכללם משמעתיים צעדים לנקיטת
 .תגובותיו
 ותובא שיועלו לנושאים קשובים יהיו הארגון מטעם הרלוונטיים המקצועיים הגורמים

 יזומים פוסטים באמצעות לעדכנכם נמשיך אנו במקביל. ולעניין לצורך בהתאם התייחסות
 ".צוות" הנהלת מטעם שיופצו
 והידברות פנייה ערוצי במקום באה אינה כווני דו לשיח הפייסבוק דף פתיחת כי מודגש

 אישיים מכתבים, טלפונית פניה, ל"ואד, קשר צור - האינטרנט אתר באמצעות - הקיימים
 .נוסף כערוץ אלא, אישיות ופגישות

, הציבורי לשיח פעילים שותפים להיות, הארגוני לדף להצטרף, החברים לכלל קוראים אנו
 שאלות לשאול, לחברים חיוני מידע להעביר, מהותיות סוגיות להעלות, דעתם להביע

 החברים השתתפות. ההמונים״ חכמת"מ דעי ולהקנות לקנות, החברים לכלל הרלוונטיות
, הארץ מרחבי בסניפים" צוות" פעילות על בתמונות, בתכנים הדף להעשרת תביא

 ותרומתם החברים מהווי וכן וההתנדבות המורשת, התעסוקה, החינוך במיזמי מפעילות
 להימנע, ומכבדת מכובדת שיח תרבות על לשמירה וכן הקהילה וכלל החברים לטובת
 כל לעיני פתוח הדף זכרו ולבסוף הדדי ובכבוד באחריות לנהוג, ומעליבה געניתפו משפה

 . ניצור כולנו אנו ותכניו הדף של דמותו את כך', יוצר בדמותו אדם' ש כפי וזכרו
 .יוסרו זה מסוג פרסומים - זה בדף מסחרי או/ו עסקי פרסום מכל להימנע מתבקשים הנכם

 !ליבכם לתשומת
 מבקרים של כפוסטים( בעברית לגולשים) שמאל בצד יופיעו החברים י"ע שיועלו הפוסטים

 בדף לתצוגה פייסבוק כללי הם אלה) הארגון מטעם יהיו הראשי בקיר הפוסטים כאשר
 .(פתוח ארגוני

 .להצלחתו שותפים אתם מהיום, למענכם נוצר הארגוני הפייסבוק דף
 !ומוצלחת פורייה חברות בברכת



 ל"צה גמלאי של הבית –" צוות: "הארגוני הפייסבוק דףב ומדיניות התנהגות כללי
 

 הקדמה
 . בו ולחברים" צוות" לארגון הנוגעים בנושאים לדיונים מקום לאפשר נועד הפייסבוק דף

 התוכן, והמגיבים הגולשים באמצעות, מאפשר שהוא הציבורי מהשיח נובע חשיבותו עיקר
 כיוונית ודו פתוחה תקשורת ליצירת סהבסי הוא הציבורי השיח. ותגובותיהם מייצרים שהם

 על, אותם כבדו אנא. סייגים קיימים אצלנו לפרסום גם, ואולם; לקדם מבקשים שאנחנו
 .ופורה יעיל, מושכל יהיה בדף שהדיון מנת

 
 תגובות פרסום מדיניות

 . לתגובות פתוחים הפוסטים כל - הביטוי חופש( 1)
 .פוגעניות אישיות התקפות לותהכול תגובות לפרסם אין - אישית פגיעה( 2)

 פגיעה נרשה לא, בארגון עובד או/ו ציבור נבחר כלפי פרטי אדם כלפי ביקורת מותרת
 . בלבד אחת פעם - אזהרה יקבל פוגעני באופן מגיב או כותב. שהוא סוג מכל

, אטום, ביקורתי, נוזף בטון שתאמר דעה כל, זאת עם יחד - שונות לדעות סובלנות( 3)
 . אזהרה יקבל המגיב או/ו הכותב, המגיבים או מהכותבים מי כלפי מתנשא או, יהיר

 .לביקורת בתגובות ולא בביקורת לא אישיים לפסים יורדים לא - הדדי כבוד( 4)
 .ותרבותית נאותה בשפה שימוש לעשות יש
 מטרות את מחטיא בהכרח החברים בקרב השסעים את המעמיקה דעה שמעלה מי כל

 . הרהאז יקבל ולכן הדף
 מרובות תגובות) מהצפות; הפוסט לנושא נוגעות שאינן מתגובות הימנעו אנא - הצפות( 5)

 לזלזל מטרתן שכל ומתגובות; אחרים למקומות הדיון מהסטת(; השיחה את החונקות
 .האחרים במגיבים או, הפוסט במחבר ולעלוב

 מחויבים אנו(, םמילואי עושה שעדיו למי) ובהווה בעבר צבא כאנשי - שדה ביטחון( 6)
 אנשי של תמונות או בסיסים של תמונות, ובסיסים יחידות על פרטים לפרסם לא להקפיד

 .וכדו׳ במדים קבע
 

 מחיקות מדיניות
 .טעם חסרת או מנומקת בלתי לנו שנראית ביקורת לרבות, ביקורת דברי נמחק לא( 1)
 :תגובות ימחקו מקרים בשני זאת ובכל( 2)
  בעובדים הארגון בנבחרי ואם אחרים במגיבים אם, הפוסט בכותב אם - אישית פגיעה. א

 .הביטחון ומערכת ל"צה בגורמי, החברים ובכלל
 של, הכותב של) להשתקה ככלי משמש תגובות של סיטונאי פרסום כאשר - הצפה. ב

 .בו פוגע אלא, הביטוי חופש את מממש איננו הוא -( הדיון נושא של או המגיבים
 - בלבד אחת אזהרה מתן ולאחר, משמעתיים צעדים ננקוט להכא מפרסמים מול
 .בדף לפרסם יוכלו ולא ייחסמו הם

 
 !לכולנו בהצלחה


