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 .1אנחנו משתדלים להימנע מלמשוך תשומת לב מיותרת לאס-אל-איי-איי ככלל מאמצעי התקשורת.
 .2לאס-אל-איי-איי אין כל דעה על עניינים חיצוניים ,לפיכך אין לערב את השם אס-אל-איי-איי במחלוקות
ציבוריות כלשהן.
 .3מדיניות יחסי-הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת )אנו לא מחזרים אחר פרסום(.
 .4אנחנו לא מעודדים כל פעולה חד-צדדית של חבר אס-אל-איי-איי הפועל/ת בעצמו/ה להעמיד את אס-
אל-איי-איי בעין הציבורית בכל רמה שהיא.
 .5יש להחליט במצפון קבוצה בנוגע לכשרות קבלתן או דחייתן של הזדמנויות יחסי-ציבור או תקשורת ,ואם
מתקבלת הזדמנות כזו ,יש להחליט במצפון קבוצה בנוגע לדרכים להגיב ,במסגרת הרוח של קווי-מנחה
אלה.
 .6כל הצעה בנוגע לתקשורת או יחסי-ציבור שמוגשת לאס-אל-איי-איי תחת תנאי של מועד אחרון לתגובה,
באופן המאלץ לעקוף או לקצר קבלת החלטות במצפון קבוצה בנוגע אליה ,תדחה על הסף.
 .7לפחות שני חברים נקיים באס-אל-איי-איי צריכים לטפל במצבים של תקשורת או יחסי-ציבור העומדים
על הפרק .חברי אס-אל-איי-איי הנוטלים חלק במצבים אלה צריכים להבהיר כי הם מדברים רק כיחידים,
ולא עבור אס-אל-איי-איי ככלל .לא יהיה מצב שבו חבר אס-אל-איי-איי יהיה בעמדה שבה נראה כי הוא
או היא מדברים עבור אס-אל-איי-איי ככלל.
 .8חברי אס-אל-איי-איי המעורבים בתגובה להצעות יחסי ציבור או תקשורת צריכים לעשות שימוש
בפסבדונים למטרה זו .אנונימיות חזותית מומלצת מאוד בכל המצבים הקשורים בטלוויזיה ,סרטים או
וידאו .אנו שומרים תמיד על אנונימיות אישית בכל רמה של עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה ,סרטים ואמצעי
תקשורת אחרים.
 .9אנו נמנעים מהשתתפות בפורומים ציבוריים ,סדנאות או אירועי תקשורת אחרים שבהם נראה כי יש
אפשרות שיעמידו מול אס-אל-איי-איי נקודות מבט מתנגדות או עוינות ,או דוברים המייצגים מטרות או
עניינים אחרים.
 .10הרמה ההולמת ל"מצפון קבוצה" שבה יש להיוועץ בעניינים של יחסי ציבור או תקשורת צריכה להיות
רמה המייצגת את האזור הגיאוגרפי של אס-אל-איי-איי שיושפע מהפרסום העתידי .יש להפנות
הזדמנויות תקשורת או יחסי ציבור שישפיעו על רמה רחבה יותר של חברותת אס-אל-איי-איי לגוף
"מצפון הקבוצה" הפעיל ברמה רחבה יותר של אס-אל-איי-איי .כל רמה של "מצפון קבוצה" בתוך אס-
אל-איי-איי יכולה ,אם היא בוחרת בכך ,למנות ועדת מצפון לתקשורת /יחסי-ציבור ,המחויבת ישירות
ל"מצפון הקבוצה" שמינה אותה ,לשרת כגוף קבלת ההחלטות ב"מצפון קבוצה" בנוגע לענייני תקשורת/
יחסי-ציבור ,בכל רמת שירות המתאימה לה.
 .11כל הזדמנות של יחסי-ציבור או חשיפה לתקשורת שיכולה להיות לה השפעה על אס-אל-איי-איי ככלל
צריכה להיות מופנית לגוף קבלת ההחלטות ב"מצפון קבוצה" הפועל ברמת כלל החברותא ,בין ועד
הנאמנים.
 .12מומלץ שלפני כל קבלת ההחלטות בהקשר של תקשורת ויחסי ציבור בכל רמה של "מצפון קבוצה"
תוכרז דקה של מדיטציה שקטה ,כדי לנקות ערוץ דרכו הנחיית נוכחות אלוהים שמאחורי אס-אל-איי-איי
תוכל להיות מורגשת ,וכך להבטיח שהחלטות "מצפון קבוצה" ישקפו באמת את התכנון של כוח עליון זה
עבור אס-אל-איי-איי.

