
 נהלי שרת הדיסקורד 

 

 ! VATILברוכים הבאים לשרת הדיסקורד של חטיבת 

: השימוש בשרת  שימו לב אנא קראו בעיון את תוכנו של מסמך זה לפני התחברותכם לשרת.  

 הדיסקורד שלנו מהווה הסכמה מראש לכל הכתוב מטה!  

 

 חוקי השרת: 

  VATSIMהמסונפת לרשת  VATILשרת הדיסקורד החטיבתי הינו אחד מנכסי חטיבת  .1

  CoC-וה  CoR- ובכללם ה VATSIMהעולמית. לפיכך כל הכללים והנהלים החלים על רשת 

 חלים גם על שרת זה. שאר הכללים הנכתבים במסמך זה באים בנוסף לכללים הללו. 

 conduct-of-https://www.vatsim.net/documents/codeכאן:  CoC-קישור ל 

   regulations-of-https://www.vatsim.net/documents/codeכאן:  CoR-קישור ל 

 

דוגלים בקירוב   VATIL, אנו בחטיבת VATSIMמרשת : להבדיל חברות בשרת הדיסקורד .2

לבבות ושיתוף כמה שיותר אנשים בתחביב שלנו, ולפיכך בשרת זה יכולים לנכוח כל אדם  

המתעניין בתעופה באופן כללי ללא קשר לגילו, השתייכותו לחטיבות זרות בתוך רשת  

VATSIM  ה וחילות אוויר  וכיו"ב חברות תעופ כולל אף מחוצה לה, ארגונים וירטואליים

 וירטואליים ועוד. 

 

החטיבתי   DCRM-: מנהל שרת הדיסקורד החטיבתי הוא המנהלי ואחראי שרת הדיסקורד .3

 VATSIM האמון על שמירת האווירה החיובית בחטיבה תוך מיגור בעיות משמעת ברשת

בלבד מחזיק בסמכויות אכיפה וניהול בשרת זה, יחד   DCRM-בכלל ובתוך החטיבה בפרט. ה

ידו לעזור לו בניהול השרת. מנהל החטיבה אשר מתוקף תפקידו  - עם אדם נוסף הממונה על

 .נושא בכל ההרשאות והסמכויות יהווה עזר למנהלי הדיסקורד כל אימת שיצטרכו

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vatsim.net/documents/code-of-conduct
https://www.vatsim.net/documents/code-of-regulations


 חדרי שרת הדיסקורד  .4

 

בצורה כזו כך שינתן מענה לכל צורך אפשרי: חדרי  חדרי שרת הדיסקורד מסודרים  . א

כלליים, חדרי פיקוח הכוללים בתוכם הפרדה על עמדות הפיקוח, השגחות ועוד,  שיחה 

 חדרים לחיל האוויר הוירטואלי, חדרי שיחה פרטיים וחדרי הנהלה. לפיכך: 

 הכניסה לחדרי הפיקוח אפשרית ופתוחה לכולם ובלבד שהמיקרופון סגור,  . ב

 יכוח. בהינתן ותתבקשו ע"י הפקחים לעזוב את החדר אנא עשו זאת ללא וו

, המטרה היא לאפשר לכל המעוניין  יובהר כי בחדרים אלו לא יתנהלו שיחות חולין כלל 

בכך לשמוע, להקשיב וללמוד את עבודת הפקחים וזאת כאמור מבלי להפריע וכמאזינים  

 בלבד. 

חדרי שיחה פרטיים נועדו כשמם, לשיחות פרטיות בין מספר בודד של חברים, לרוב   . ג

ניתן  בעניינים טכניים הדורשים תשומת לב מצומצמת. לפיכך,  בעניינים אישיים או שמא

. ככלל, תמיד יש  להיכנס לחדר ובלבד שהדבר מקובל ומוסכם על הנוכחים בחדר

 להעדיף חדרי שיחה שאינם פרטיים לצורך שיחות שאינן באמת בעלי אופי פרטי. 

אוויר  חדרים אלו משמשים את פקחי/טייסי חיל החדרי חיה"א הוירטואלי: ככלל,  . ד

 הוירטואלי בלבד. 

חדרי הנהלה: חדרים אלו ישמשו את הנהלת החטיבה לישיבות הנהלה בלבד, ובכללם   .ה

ניהול דיונים הקשורים להנהלת החטיבה בלבד. מעבר לכך, חל איסור על שהייה  

 בחדרים אלו. 

 

 :נהלי משמעת .5

 

אין לקלל, להתבהם,  על חברי שרת הדיסקורד להתנהל בשיח מכבד כלפי הזולת:   . א

לתקוף, לדבר בשפה גסה, להתגרות, להטריד, להטריל, לקרוא לחרם, או לבצע כל דבר  

 אחר העלול לפגוע באחד מהאנשים המחוברים לשרת. 

באם מתעוררת מחלוקת בין מי מבין חברי שרת הדיסקורד, מצופה מחברי השרת   . ב

להפריד כוחות עד יעבור זעם. אין    –ור את בעיותיהם בעצמם, ואם אין הם מסוגלים לפת

כאמור לגרור את המחלוקת האישית למעבר על הכללים כאן, לרבות קללות, תקיפות,  

 קריאה לחרם וכד'.  

כשם שמצופה מכלל חברי שרת הדיסקורד להתנהל בצורה בוגרת ומכבדת, אין לקרוא   . ג

או אחראי    DCRMאו אחראי דיסקורד על כל נושא או ויכוח שהתגלע. אם    DCRM- ל

דיסקורד יזומנו לטיפול בנושא כזה או אחר אשר יתגלה שבו שני הצדדים עברו על כללי  

 השרת תבוצע אכיפה מתאימה מצדם. 

 אין לנהל שיחות בעלי אופי ותכנים מיניים   . ד

יוצרים ובכללם תוספים ו/או תוכנות  אין לשתף ואף להתדיין על תכנים הפוגעים בזכויות   .ה

 ומשחקים פרוצים 



 אין להעביר ביקורת מכל סוג שהוא בין מדריכי פיקוח לחניכים, פקחים לטייסים ובין  . ו

 טייסים לטייסים אלא בחדרים פרטיים בה נוכחים המעורבים בלבד.  

 

 

זכויות  לוקחים ברצינות רבה את השמירה על  VATIL : אנחנו בחטיבתזכויות יוצרים וחוק .6

היוצרים של חברי הקהילה הבינלאומית בכלל וקהילת היוצרים הישראלית בכלל. לפיכך אנו  

שמים דגש כאן על חובתם של חברי השרת למנוע הפצה של חומרים המוגנים בזכויות  

יוצרים, ובכללם תוספים לסימולטור, תוכנות, משחקים וכד' שהושגו בדרכים בלתי כשרות.  

הלי המשמעת חל איסור לשתף דברים מעין אלה אצלנו, שלא לדבר  לפיכך, כפי שנכתב בנ

על לנהל שיחות אודות נושאים אלה. בנוסף, אין להשתמש בשרת הדיסקורד החטיבתי  

 .לצורך פעילות המנוגדת לחוקי מדינת ישראל

 

 :אכיפה בשרת  .7

 החטיבתי ואחראי שרת הדיסקורד הם היחידים בעל סמכויות אכיפה.   DCRM-ה . א

הסמכות הבלעדית לפעול בהתאם לשיקול דעתו ובכל דרך   DCRM- ידי העם זאת, ב . ב

 . את האווירה החיובית השוררת בשרתבכדי להבטיח מקצועית 

ככלל, אנו מקדמים בברכה את כל חברי   השעיות והרחקות משרת הדיסקורד:  . ג

 בהפרות מסמך נאלץ לפעול כנגד המפרים. הקהילה, אולם אם ניתקל 

 האכיפה הקיימות משרת הדיסקורד: לפיכך אלו פעולות 

 הסברה  •

 אזהרה  •

 שעות  48  –  24השעייה לפרק זמן של  •

 בלבד.   DCRMבאחריות  –השעיות לפרק זמן ארוך יותר  •

 בלבד.   DCRMבאחריות  –הרחקות לצמיתות  •

   


