
 
 תקנון שימוש ופרסום בעמוד הפייסבוק והסושיאל העירוניים

 

מטרת העמוד: העמוד נועד לאפשר לעירייה לפרסם לציבור מידע בדבר פעילויות, אירועים וחדשות  

 ינים הנוגעים לעיר ולתושביה. בעני

 

 תקנון: 

כל מבקר בעמוד רשאי להגיב לתכנים שפרסמה העירייה. עם זה, כל פרסום  פרסום תכנים בעמוד: 

נים שתפרסם בו. לפיכך, עליך  בלבד והעיריה אינה אחראית לתכ  המפרסם בעמוד נעשה על אחריות 

 להקפיד שהתכנים שתפרסם בעמוד יעמדו בהוראות כל דין ובהוראות תקנון זה. 

 - אסור לפרסם בעמוד תוכן שהוא  

 טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;  •

 פוגע בפרטיות;  •

 ר; פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה העלול לפגוע ברגשות הציבו •

 מעודד לגזענות או לאפליה פסולה;  •

 מעודד ביצוע עבירה פלילית   •

 מתפרסם באמצעות פרופיל פייסבוק מזויף ו/או מפרופיל המתחזה לאדם אחר;  •

מחשב )וירוס(, לרבות  -מקדם אתר זדוני או קובץ המכילים קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף  •

 Malicious(, רוגלות או יישומים מזיקים )Ransomwareכופר )   תוכנות עוינות דוגמת תכנות

Applications .) 

 שקרי, מטעה או מסולף;  •

 חוזר ונשנה פעם אחר פעם )כדוגמת הצפת העמוד בתגובות זהות או דומות שוב ושוב(;  •

 מקדם דפים אחרים או לקידום מטרות מסחריות או כלכליות.  •

חוק מן העמוד תגובות ופרסומים בכל עת שתמצא כי הן מפרות  מחיקת פרסומים: העירייה רשאית למ

את הוראות התקנון או שהן עלולות לפגוע בעירייה, עובדיה או במבקרי העמוד. אנו נשתדל לא למחוק  

את התגובות קודם שנודיע לך כי הפרת את הוראות התקנון ונבקש שאתה עצמך תסיר את הפרסום  

קרה של הפרה חמורה )לדוגמה: קריאה לאלימות( או במקרה  בתוך זמן שנקצוב לכך. עם זאת, במ

 דחוף אחר, נהיה רשאים למחוק פרסומים ללא מתן אזהרה. 

חסימת גישה לעמוד: אם נסבור שהפרת בזדון את הוראות התקנון, או אם הפרת את הוראות התקנון  

נהיה   –פיקטיבי או מתחזה  או במקרה שיהיה לנו יסוד סביר לחשוד שאתה משתמשלאחר שהוזהרת  

 רשאים למנוע ממך גישה לעמוד באופן זמני או קבוע, בהתאם לשיקול דעתנו את החומרה שבמעשיך. 

פניות לעירייה: ניתן לפנות לעירייה ולבעלי התפקידים השונים בה בכל נושא באמצעות הודעה פרטית  

פניה רשמית בערוצי התקשורת  בפייסבוק. זכור עם זאת שפניה באמצעות פייסבוק איננה תחליף ל

 העומדים לרשות התושבים )לדוגמה דרך פניות ותלונות הציבור באתר העירייה(. 


