אמנת שטראוס שלי
מהי האמנה?
אנו מודים לך על הצטרפותך לקהילת שטראוס שלי.
מסמך זה מתמצת את העקרונות המהותיים לפעילות ולהתנהגות באתר שטראוס שלי .זוהי אמנת האתר והיא מחייבת אותנו
בשטראוס ואותך כמשתמש האתר.
אנחנו מקדמים באמצעות אתר זה תרבות אינטרנטית של שיתוף ידע .האתר מספק במה לכל אחד להביע את רעיונותיו ומשאלותיו
בנוגע למוצרינו ,מתוך מטרה שרעיונות מוצלחים ואהודים יעובדו למוצרים חדשים ,או ישפרו מוצרים קיימים ,באופן שקהילת לקוחותינו
ייהנו יחד איתנו ממוצרים חדשים ומקוריים.
מתוך תפיסת השיתוף במידע ,איננו מבקשים לנכס לעצמנו את התוכן שאתה מעלה לאתר ,אלא דווקא מפרסמים אותו באופן שכל אחד
יכול להשתמש בו .זוהי חובה וזכות שהן אתה והן אנחנו נוטלים על עצמנו.
אנחנו מקדמים שיח מנומס ותרבותי ,תוך הקפדה על סובלנות הדדית ,על שמו הטוב של אדם ,על כבודו ,פרטיותו ורכושו .לכן חלקם
של העקרונות המופיעים להלן נוגעים לתכנים שאין להם מקום באתר שטראוס שלי.
אופיה הדינאמי של רשת האינטרנט ,ההתקדמות הטכנולוגית ,כמו גם שינויים בחוק ,בתקנות ובהנחיות ששטראוס פועלת לפיהן ,יחייבו
בעתיד לבחון מעת לעת את האמנה ולשנות אותה לפי הצורך .אנו נפרסם באתר הודעה ברורה על שינויים ואת המועד שבו יכנסו
השינויים לתוקף.
אנו מעודדים אותך לפנות אלינו בבקשות ובהמלצות ומבטיחים לבחון ולשקול לעומק ולגופו של עניין כל פניה שלך .אנו גם מכבדים את
זכויותיך וקשובים לכל פניה שלך בעניין פגיעה בהן .לרעיונות והערות בנוגע לאתר עצמו יש לפנות באמצעות מדור "רעיונות לאתר
שטראוס שלי" ,אליו ניתן לגשת מהתפריט הראשי באתר .בכל דבר ועניין אחר ,יש לפנות באמצעות דף 'צור קשר' שבאתר שטראוס.
אנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
האמנה מוסיפה על הזכויות והחובות שלנו ושלך ,בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.

ההתחייבויות שלנו
ניצור מרחב מקסימלי לביטוי חופשי וליצירה משותפת .נתייחס אליך ואל כל יתר משתמשי האתר כקהילת משתמשים שיש להעניק
לה את מירב האפשרות לי צור רעיונות באופן שיתופי ,להחליף דעות והמלצות ולטפח את מרחב הביטוי החופשי באתר ,ככל שרק ניתן.
בה בעת ,כדי לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות להתבטא באתר ,ננסה למנוע פרסום דברי -
נאצה ,איומים ,ביטויים של גסות רוח ,תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ,או לא רלבנטיים ,או תכנים שמפריעים לדיון מסוים או
לפעילות אחרת באתר.
נעניק תשומת לב מעמיקה לרעיונותיך .אנו מודעים לכך שברעיונות שתעלה לאתר טמונה מחשבה יוצרת ויתכן שגם מאוויים ורצונות
שטרם מצאו את מימושם .אנו גם ערים לכך שרעיון מקבל חיים משלו מרגע שפורסם באתר ,כשמשתמשים אחרים מצטרפים ומביעים
את דעתם ואת הצעותיהם לשיפור ,תיקון ושינוי של הרעיון .אמנם חלק ניכר מהרעיונות לא ימומשו בסופו של דבר ,אבל אנו מתחייבים
להעניק את מלוא תשומת הלב לכל רעיון שהקהילה אהבה והצמיחה.
תיהנה מחופש להציע רעיונות ולהשתמש בהם .החופש לשימוש במתחם הרעיונות באתר מתבטא בשתי דרכים )1( :אנו מקדמים
בברכה כל אדם (כולל ילדים ,בהסכמת הוריהם) להצטרף לקהילת שטראוס שלי ולתרום מרעיונותיו והצעותיו; ( )2כל תוכן שעולה
למתחם הרעיונות באתר – בין אם עלה על ידי משתמש ובין אם על ידינו ,מפורסם תחת רישיון קריאטיב קומונס ייחוס  .2.5בתמצית,
המשמעות היא שאנו איננו נוטלים לעצמנו את הבעלות בתכנים שתעלה למתחם הרעיונות באתר ,אלא דווקא להיפך – התוכן שהעלית
נשאר בבעלות מלאה שלך ובה בעת לכל אחד ניתן החופש המלא להעתיק ,להפיץ ,להעביר ולעבד את התוכן ובלבד שיינתן לך קרדיט
הולם.
הפעילות בשטראוס שלי מזכה בהכרה והוקרה ,אך לא בגמול כספי .נציין את שמך (שם המשתמש שמסרת באתר) לצד הטקסטים
שאתה מעלה לאתר ואם נשתמש בטקסטים הללו בפרסומים אחרים שלנו ,יינתן לך קרדיט בהתאם גם בפרסומים האחרים .אנו גם
נכיר ונוקיר כל רעיון שיצמח מקהילת שטראוס שלי .היות שרעיונות כאלה הם על פי רוב תוצר של הקהילה ולא של משתמש אחד ,נציין
בפרסומינו שהמוצר פותח בעזרת קהילת שטראוס שלי וכולל רעיונות של חברי הקהילה .נבהיר שהקרדיט האישי לך יצוין בסמוך
לטקסט שהעלית לאתר .הוא איננו רלבנטי לשימוש ברעיון במסגרת מוצר.
חשוב לנו להדגיש ,למען לא תהיינה אי הבנות – אנחנו לא משלמים תמלוגים או טובות הנאה או תשלומים אחרים לחברי קהילת
שטראוס שלי ,ללא קשר למידת תרומתם לקהילה ולמוצרי שטראוס .יתכן שנעניק שי כזה או אחר לך או למשתמש אחר ,על קידום
ופיתוח הקהילה בשטראוס שלי ואנו נעניק לך הטבה על השתתפות שלך בפיתוח רעיון ששולב במוצר .מהות והיקף ההטבות נתונים
לשיקול דעתנו.
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ההתחייבויות שלך
השימוש שלך באתר .אנו מקדמים בברכה כל אדם המבקש להצטרף לקהילת משתמשי האתר .יחד עם זאת ,עליך להימנע
מלהשתמש באתר באופן שיכול להזיק לנו ולאחרים .בכלל זה אין להפיץ תוכנות עוינות כדוגמת וירוסים' ,רוגלות' וכיו"ב; אין לקשר
לאתר מאתרי הימורים ,הסתה ,פורנוגרפיה ואתרים אחרים המכילים תוכן בלתי חוקי; אין להציג קטעים מהאתר מחוץ לדף שבו הם
מוצגים ואין לסרוק ולהעתיק באופן אוטומטי מידע מהאתר ,אלא לצורך הפעלת מנוע חיפוש.
מרחב הביטוי וההתנהגות שלך באתר .אנו מעודדים אותך להשתתף באופן פעיל באתר ולתרום מרעיונותיך ,דעותיך והצעותיך .כדי
לשמור לאפשר לקהילה לפרוח ולשתף דעות וידע באופן חופשי ,ישנם כללי התנהגות שאנחנו מבקשים את חברי קהילת האתר לנהוג
לפיהם .אלה עיקרם )1( :היה הוגן וסובלני כלפי אחרים .כך גם מצופה שינהגו כלפיך; ( )2היזהר ברגשות אחרים .הקפד בשמו הטוב,
בפרטיותו ובכבודו של הזולת והימנע מביטויים פוגעניים כדוגמת השתלחויות ,עלבונות ,קללות ונאצות; ( )3השתדל לבקר באופן בונה
וחיובי .אל תבקר לשם הביקורת בלבד; ( )4הבעת דעות היא עניין מבורך ,אך עליך להימנע מכל הבעת דעה גזענית ,או מפלה; ()5
הימנע מפגיעה בזכויות יוצרים של אחרים ומהעלאת תוכן מפר חוק ותוכן שהוא שקרי או מסולף .זכור :אתה אחראי לתוכן שאתה מוסר
לפרסום באתר.
נהג בתבונה ובאחריות באתר וברשת האינטרנט ככלל .התוכן המתפרסם על ידך ייחשף בפני יתר משתמשי האתר .עליך לנהוג
בתבונה במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) .עליך לנהוג בזהירות לפחות באותה מידה של זהירות הננקטת
ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט .בנוסף ,אל תיחפז להסתמך על תוכן ברשת האינטרנט ,כולל באתר זה .תוכן זה איננו
ולא יכול להיות תחליף לבדיקה ועצה של מומחים ובעלי מקצוע ואנו לא יכולים לערוב למהימנות ולדיוק של התכנים המתפרסמים על ידי
משתמשי האתר .אם נתקלת בתוכן בלתי הולם שפורסם באתר ,המפר את עקרונותיה של אמנה זו ,אנא דווח לנו בדף "דיווח על תוכן
בלתי הולם" ואנו נטפל בפנייתך בהקדם  ,בהתאם להתחייבותנו לפעול לקיומו של שיח תרבותי ונאות באתר.

