
 פורום
 

 כללים לשימוש והשתתפות בפורום

המעוניינים להחליף , לבעלי מקצוע ולעוסקים בתחום, הפורום הוא מקום מפגש לחברי האיגוד .1
פתוח לשאלות ותשובות וחילופי דעות לחברים  הינו . רעיונות ומידע או לשאול שאלות, דעות

הן במסגרת כללי ההעסקה התשובות ינתנו רק אם . שנרשמו באתר והם עובדי רשויות מקומיות
 .ברשויות המקומיות

 .ח.ל.ט  ,אינן תחליף לתשובה רשמית של הרגולטורהן להתייעצות בלבד ו התשובות שתינתנה .2
השאלות והתשובות . מתעניינים שאינם רשומים באתר אינם יכולים ליטול חלק פעיל בפורום .3

, תשובות שהועלו באתררק משתמש רשום יכול לראות את השאלות וה. יופיעו בשם אומרם
כניסה מסודרת עם השם משתמש והסיסמא  ורק לאחר שביצע, ולענות תשובות, לשאול שאלות

 .יכולים לראות רק את השאלות, או חברים שלא ביצעו כניסה מסודרת, "אורחים"גולשים . שלו
רכים או לעו/התשובות שניתנות במסגרת הפורום הינן על אחריות המשתתפים בלבד ואין לאתר ו .4

 .מקצועית או אישית, או לאיגוד כל אחריות לגביהם/ו
לרבות , לפי שיקוליו, או להסיר נושאים לא רלבנטיים/האתר שומר לעצמו הזכות שלא להעלות ו .5

 .כתבי השמצות ונושאים בעלי אופי פוגעני כלשהו
 .להביא ולהציג תשובת מומחה מתחומים מסוימים, מעת לעת, האתר שומר לעצמו את הזכות .6
במקרים שהנושאים אינם  .ניתן לבקש במסגרת הפורום תשובות מאת מומחים מטעם האתר .7

לא תפורסמנה חוות , בעלי אופי משפטי או שקיים חשש שאין בידי הפורום נתונים מספקים
 .הדעת מטעם מומחי האתר

תפו אשר במקרה הצורך יש, נעים-ר הפורום הינו יעקב אגמון ומנהלת הפורום הינה קרן אגמון"יו .8
חלק מהתשובות תנתנה לאחר  .מומחים שונים בהתאם לשאלות ולפניות שתגענה, כאמור,

 .המקומי או מרכז השלטון/משרד הפנים ו, היועצות עם גורמים רשמיים במשרד האוצר 

יש להביא בחשבון שהתשובות לחוות הדעת שיינתנו הינן על דעת מומחי האתר ויתכן שלחלק  .9
 .הפרשנות שונ מהסוגיות תהיה

כל . הצגת רעיונות, ולפיכך יאפשר מקום לביטוי אישי. הפורום ישמש כבמה לשאלות ודיון פתוח .11
אך הדבר יעשה לצד עם שמירה על עקרון חופש , או לבקר, לחלוק, משתתף רשאי להסכים

 :הביטוי ולפכיך נבקש
o הודעות שלדעת הנהלת הפורום מטרתן העלבה ; אין להשתמש בשפה בוטה או מעליבה

 .ת יוסרו על ידי הנהלת הפורוםאישי
o אין לפרסם בפורום תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי. 
o לרבות פרסום פרטיו, אין לפרסם הודעה המהווה פגיעה מכוונת באדם. 
o אין לפרסם כל הודעה שיש בה משום עבירה ישירה או מרומזת על החוק. 
o אין לפרסם הודעות שאינן קשורות לנושא הפורום. 

 .ורום מהווה הסכמה לתנאים אלוהשתתפות בפ

 הננו מאחלים דיון פורה ומהנה

 


