
 

 
 קבוצות הווטסאפ של מועדון סובארו וחברים בשטח מיועדת לפרסום

 טיולים של המועדון, דיונים טכניים בנושא רכבי סובארו ורכבי 4X4, מידע
 רלוונטי לטיולים, ציוד קמפינג ושטח, התארגנות לרכישות קבוצתיות

 והעברת אינפורמציה של מנהלי המועדון.
 

 כללי
 יש לשמור על תרבות שיחה תוך כבוד לחברים אחרים בקבוצה גם אם

  דעתם שונה מדעתך
 חל איסור מוחלט על פרסום בנושאי פוליטיקה, גזע, דת, תכנים מיניים,
 והתבטאויות כנגד מגדר כלשהו. אנחנו לא נגד קצת הומור אבל במידה.

 דיונים וסרטונים שלא קשורים בנושאי הקבוצה מקומם לא פה. לא נאפשר
 את הפרסומים האלו בקבוצות הווטסאפ והפייסבוק של המועדון אנא

 שמרו על הכללים
 אנו מצפים לשמור על תרבות דיון ודיבור, ולא לנהל דיונים אישיים בתוך

 הקבוצה לשם כך מוזמנים לעבור להמשך דיון בפרטי
 חריגה מהנהלים תהווה עילה להסרה מהקבוצה ללא אזהרה נוספת

 לכל טיול שמתפרסם ויוצא נפתחת קבוצת וואטסאפ חדשה בה
 מתפרסמים כל נהלי הלוגיסטיקה נקודות מפגש והתנהלות

 קבוצת הוואטסאפ היעודית לטיולים נפתחת כיומיים לפני יציאת הטיול
  אין לפרסם קישורים לקבוצות אחרות בשום תחום ובשום נושא

 מותר ורצוי להתייעץ ולבקש עזרה בנושאים של תקלות
  אין לפרסם טיולים של קבוצות אחרות

  המלצות או תלונות על מוסכים ונותני שרות יתקבלו בברכה
 בעיות טכניות גורפות מומלץ לפרסם בקבוצת הפייסבוק וכך נוכל לתייג

 את בעלי העניין ולקבל את תגובתם לנושא (תלונות על היבואן או אדי
 מערכות לא יעילות כי הן לא מגיעות לגורמים שיכולים לעזור)

 תמונות עדיף להעלות כקישור לאלבום בפייסבוק או בכל אתר תמונות
  אחר ולא כתמונות בודדות

 לכל הקבוצות יש נוהל פתיחת יום החל מהשעה 07:00 ושעת כיבוי בשעה
23:00 



 

  נבקש להגביל את הדיונים הלא דחופים בשעות הבוקר
 נושאים דחופים ניתן להעלות בכל שעות הפעילות

  הודעות חירום ניתן לפרסם בכל שעות היממה

 קיימות 4 קבוצות
 

 1. הקבוצה כללית-
 נועדה להתקשרות בין חברי הקבוצה בכל נושא שנכנס תחת הכותרת של
 טיולי שטח רכבי שטח כשהדגש הוא על סובארו, שאלות ודיונים בנושאים

 טכניים, מסלולי טיולים, ציוד קמפינג וכל שאר הנושאים שמעניינים את
 כלל הקבוצה יתקבלו בברכה

 אפשר להעלות תמונות בודדות לקבוצה כאשר מדובר על מקבץ תמונות
 ניתן להעלות כאלבום בפייסבוק ולשלוח קישור.

 ***לא נאפשר שיתוף של תמונות וסירטונים מטיולים מאורגנים
 ופרסום של קבוצות אחרות***

 נבקש לא להציף את הקבוצה בתמונות או בסרטוני ספאם או דברים
 שאינם קשורים למהות הקבוצה.

 
 

 2.הקבוצה השקטה-
 קבוצה זו נועדה אך ורק להעברת מידע על פעילות המועדון

 הודעות על מועדי הדרכות טיולים וכל אינפורמציה הקשורה להתנהלות
 ופעילות המועדון. מפעם לפעם יועלו מקבצי תמונות או סרטונים מטיולים

 והדרכות. הקבוצה השקטה היא קבוצה ללא תגובות, שאלות לגבי
 התנהלות טיולים התייעצויות יכולים לשלוח בפרטי ונשמח לענות.

 
 

 3.קבוצות טיולים לשומרי שבת וגמלאים-
 ניסיון על פי בקשת החברים להוציא טיולים באמצע השבוע/ימי ו

 הטיולים מתאימים לפנסיונרים, יוצאי צבא וכמובן משפחות עם ילדים
 אופי הטיולים משתנה מפעם לפעם



 

 ניתן בקבוצה זו להעלות רעיונות וניסיון להתגבשות והוצאת טיולים באמצע
 השבוע. הוצאת טיול באמצע השבוע מותנה במינימום 5 רכבים

 ***כרגע בשל חוסר היענות הקבוצה אינה פעילה ברגע שיהיה שינוי
 נשמח להיערך בהתאם ולהוציא טיולים***

 מוזמנים לפנות בפרטי כדי לקדם את נושא הקבוצה
 

 4. קבוצת הנשים של מועדון סובארו
 החלטנו לתת משקל וקול לנשים בקבוצה

 הקבוצה בראשיתה וכל יוזמה או רעיון ברוך ומבורך
 כשהדגש לתת קול לנשים בקבוצה העברת מידע שמעניין בפרט אותכן

 למידע וטיולים עם דגש נשי. הרעיון מאחורי הקבוצה
 לאפשר את הקול הנשי ולקרב את כל המשפחה לטיולים בשטח

  מידע על טיולים יפורסם בכל ערוצי המדיה של המועדון
 אין להעלות פרסומים, סרטונים, בדיחות וספאם שאינם קשורים למהות

 הקבוצה ניתן לשאול אותנו בפרטי לגבי פרסום כזה או אחר,
 
 


