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 . הגברת השתתפות חברי העמותה בפעילותה1

 הראל הציג מצגת בעניין גיוס פעילים חדשים ועידוד פעילות חברי עמותה שאינם פעילים. 

 כרח חברהמסקנות עיקריות: פעיל אינו בה 

 המלצות עיקריות: פנייה יזומה לפעילים פוטנציאליים, הקמת תאים מקומיים 

 דיון: 

 מציע ניהול יותר טוב של רשימות התפוצה ושימוש בויקי –עוזי  

 יש לערב יותר, טלפונים, פגישות –רותם  

 אתר מתוחזק ומעודכן צריך להיות פתוח לציבור. –דני  

  וני ליחסי ציבור.צריך לעדכן אתר חיצ –רותם  

 נדרש אתר פנימי סגור  

 צריך רשימת תפוצה אליה מנויים כל הפעילים, לאו דווקא חברים. –איציק  

 בעולם יש רשימה ציבורית הפתוחה לכולם ובמקביל רשימה סגורה של הועד. –אסף  

 

 החלטה 

  הראל יקים תא ירושלמי 

 להשתלב/ מה עושים כאן" שבו יפורטו הדרכים "איך  –אסף יקים דף בויקי העמותה  

 לפעול בעמותה 

 כל אחד יחשוב על חבר ויקיפדי ויגייס אותו לפעילות או לחברות בעמותה. 

 תומר ידאג לאפיין קיום ישיבות אלקטרוניות. 
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 .  עדכון בנושא התרמה/

 ביקורת רבה.לפני שנה היו רק באנרים טקסטואליים, ובהם "ויקיפדיה לנצח" שזכה ל –אמיר 

היה דיון ארוך, ויקיפדים בכל העולם כתבו באנרים טקטואליים והקרן ניסתה כל באנר. הוצעו  

 הרבה באנרים כאלה. בבדיקות הבאנר של ג'ימי זכה להצלחה הכי רבה ולכן הלכו עליו.

הכסף הולך ישר לקרן אלא אם הצ'פטר המקומי עומד בתנאים, ואז חלק מהכסף  –כעיקרון  

 .51% –שירות אליו. במקרה שלנו עובר י

 לפני עמלות ולפני העברה לקרן.₪  202,111-. נאספו כPaypallרוב הכסף נאסף דרך  

 01%בעולם העלו באנרים אחרים, אך אלה לא התקרבו להצלחה של הבאנר של ג'ימי, ולכן  

 מהזמן הוצג באנר זה. 

ר של לילרוחה הספרדיה. היא ליום העלנו את הבאנ₪  2,111-בארץ, לאחר שג'ימי ירד לכ 

. אז העלנו את 2,111-ליום לזמן קצר, ואז שוב ירדה ל₪  0,111-העלתה את היקף התרומות ל

 ליום לזמן רב של מכתבה היפה.₪  0,111-תמר שהעלתה את התרומות שוב לכ

 תורמים מישראל. 3,511-סה"כ היו כ 

 לא היה שיתופי.אני כועס על כך שהקרן היתה קולוניאליסטית. זה  –תומר 

 פרסמו על גבי אוטובוסים ובעיתונים וזה עבד. הקרן נתנה –באיטליה היו יוזמות נוספות  -אמיר 

 חופש לצ'פטרים ואפשר לנצל את זה. 

 הממוצע בישראל הוא בדומה לממוצע בעולם. 

 5$רוסיה  

 21$ישראל  

 55$צרפת  

 01$שווייץ  

 יחד עם התרומות? מה עושים עם התגובות היפות שקיבלנו –אסף 

 יש לרכז אותם באתר שלנו –רותם 

 כמו "הידעת" מתחלף" –אסף 

 אפשר יהיה לצרף לשם. –אני עובד על מיזם של ערך שבועי מומלץ בדואל  –תומר 

 מתוכנן סקר קוראים ענק מטעם הקרן. -אסף 

 

 . עדכוני פרוייקטים3

 .  עדכון פרוייקט חקיקה3.1

 עובדים מול משרד החוץ. –תומר 

 תהיה תוכנית עבודה מסודרת שתפורסם החודש. 

 במסגרתה נפנה ללשכת העיתונות הממשלתית, משרד החוץ, התיירות ודובר צהל 
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 לעם מנסים להוביל מסלול שמלכ"רים, סטודנטים ותלמידים יוכלו להשתמש –איציק 

 זה השג CC-BY-NCגם  –תומר 

 השאלה למה שואפים –רותם 

 החוק ל א מתקדם כל עוד יש סיכוי מול משרדי הממשלה. –תומר 

 גם הצעת החוק המקורית מתייחסת ל"לא מסחרי" והכוונה היתה לקדם את זה בועדה. –איציק 

כי הכנסת החליטה שזה בועדת הכלכלה שלא מקדמת את  –זה ששיטרית דן זה לא עוזר  

 זה. 

 

 .  מיזם שגרירי ויקיפדיה3.1

השגרירים רצה כבר חצי שנה. נכחתי כמשקיף זר לצד גרמניה, ברזיל ושוודיה בקורס תוכנית  –דני 

 שנערך בקרן.

 הקרן רואה בנו היתכנות גבוהה להצלחה בהפעלת התוכנית. 

 קידום כתיבה אקדמית בויקיפדיה –המיזם הוא מיזם משלים לויקיפדיה  

מטלות אקדמיות של  יצירת קשר עם מרצים לצורך עידודם לכך שיתנו –מטרת המיזם  

הסטודנט  –סטודנטים בויקיפדיה. הדבר דורש אישור מוקדם של ועדות ההוראה. הרעיון 

 ערכים בסימסטר. 3יכתוב בויקיפדיה 

 לא חייבים לתת ציון –עוזי 

 כך אין צורך באישור ועדת ההוראה –אפשר גם שיתנו עבודה ורק אחר כך זו תועלה  

 מטרות העל: –דני 

 ות בויקיפדיה והעמקת המאמרים* הגברת איכ 

 הפחתה משמעותית של יחס חשדני. –* העמקת קשר עם ויקיפדיה  

 כיתות כתבו מאות ערכים 31בארה"ב  

 מרצים לשכנע שלושים. הרוב לא מסכימים 151היה צריך להיפגש עם  

 יש לעברת מודל זה –אסף 

 אנחנו התחלנו עם קשר עם האקדמיה עוד קודם –תומר 

 סיפרנו לקרן על מה שאנחנו עושים והקרן התלהבה ולכן הזמינו את דני. –אסף 

 חשוב לזכור גם את האירוע עם מכללת דרבי ועם הקריסטלים –עוזי 

 חשוב להדגיש –דני 

 * אנחנו לא מסיונרים 

 * לא מתפשרים על ניטרליות ואיכות 

 online* לא מוותרים על עריכה  

 עם תמר גולם שויתרנו.זה בניגוד למה שקרה  –אסף 

 אחרת לא מושכים כותבים –לנו יש אינטרס מלא שזה יהיה בויקיפדיה  

 החלק השני והחשוב זה יצירת קשר עם הכיתה. –דני 
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 מדובר על מלווה של הכיתה שהוא הפנים של ויקיפדיה לא די להיפגש עם המרצים. 

 , שעות קבלת קהלנותן הרצאות, טלפון, דואל –הוא נכנס לכיתה בהסכמת המרצה  

 מגן עליהם ומסביר להם. –והוא איש הקשר בויקיפדיה עצמה  

מקסימים. לא חייבים להיות כותבים פעילים בויקיפדיה.  –השגרירים צריכים להיות צ'רמרים  

 חשוב שיתלהבו מהמיזם.

 פרסום מודעות בעיתונות ובקמפוסים. –אופן גיוס שגרירים  

 זרי הוראה ומתרגלים.אפשר עו –לא בהכרח סטודנטים  

 כרטיס ביקור, מממנים להם את הסמינר –יש סטטוס  –לא משלמים לשגרירים כסף  

 פעולות גיבוש, יום כיף. 

 דיברתי עם מרצים באוניברסיטה העברית. את רוב המרצים –ניסיתי לעשות חלקים מזה  –שי 

 יש מבחן וזהו. –לא מעניינות עבודות  

 ר על מבחןהאוניברסיטה לא תוות–הראל 

 במדעי הרוח זה יכול להצליח יותר –עידן 

  –גם האוניברסיטה הפתוחה וגם מכון ויצמן הם כר פורה  –תומר 

 ברוב הקורסים יש "רק עבודות" בלי בחינות 

 שרוצים להגיע למרצה יש להגיע עם תוכנית מסודרת. –עוזי 

 מרצה לא יוותר על אף שעה מהקורס שלו  וגם לא על שעת תרגול 

 זה צריך להיות תרגול עם נוכחות חובה. –דרור 

 גודל הקבוצה חשוב –עוזי 

 ערכים 411אין מרצה שיכול להציע  

 יש להתמקד בקבוצות קטנות 

 מציע להתמקד בתלמידי תואר שני. 

 ניתן ששלושה תלמידים יכתבו ערך שיתופי –שי יקיר 

 זה מסבך במתן הציון –עוזי 

 יגישו עבודות רגילות. 0-יגישו ערך בויקיפדיה ו 2 – 11אפשר גם שמתוך קורס של  

ואז המרצה צריך בפועל לכתוב  –שעבודה מתפרסמת זה מטיל אחריות על המרצה  –מאידך  

 את הערכים מחדש, כדי לשמור על שמו. זה מטיל על מרצה אחריות לחומר.

 יש להקטין מאד את הכמויות –מסקנה  

 וספת שזו לא תהיה על חשבון המרצהיש להשיג מהרקטור שעת תרגול נ –אסף 

אנחנו יודעים מה  –חשוב שהשגריר יכין מראש את רשימת המרצים ויביאה לאישור המרצה  –דרור 

 חסר בויקיפדיה, מה מבוקש, ומה עומד בכללי החשיבות

 עשינו את זה במרכז אפריקה –אסף 

מדינות ולכתוב לדוגמא בערכי מדינות אפריקה היה צריך להרחיב את ערכי ה –זה קל  

 וכו' X, גאוגרפיה של Xהיסטוריה של 
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 אפשר לבקש מויקיפדים להכין את הרשימה 

חשוב לבדוק מראש את שמות הערכים עם הקהילה. הקהילה יכולה לגלות אם יש ערך זהה  –רותם 

 בשם דומה

 חשוב שהקהילה תהיה מאחורי המיזם. הקהילה צריכה לתמוך ולסיע למתנדבים. –אסף 

 ולקבל אישור לפרוייקט. -לדיקן –צריך לפנות באוניברסיטה או מכללה ברמה הכי גבוהה  –איציק 

 

 החלטה 

 המשך דיון בויקי 

 

 

 .  עדכון סטטוס ויקימיה3.3

 

 החלטה 

 בשל קוצר הזמן נדחה העדכון 

 

 .  עדכון סטטוס ויקימיה3.3

 

 החלטה 

 בשל קוצר הזמן נדחה העדכון 

 

 . העסקת עובד בשכר4

 

 בשל קוצר הזמן הדיון בנושא יערך בויקי 

 

 111/. עקרונות תקציב העמותה ודיון בפרויקטים לשנת 5

 

 קטנים. 3-גדולים ו 3מציע  –יש לרכז מאמץ במספר פרויקטים  –תומר 

 הגדולים: 

 א. ויקימניה )יש לעמותה התחייבויות חיצוניות(  

 ת חיצוניות(ב. תיקון חוק זכויות יוצרים )יש לעמותה התחייבויו  

 ג. שגרירים  

 ד. פיקי ויקי/ גלאם/ שיתוף פעולה תרבותי )לדוג. עם איגוד הספרנים(  

 שינוי אירגוני גדול הדורש זמן אימון לעובד –ה. העסקת עובדים בשכר    

 ו. חיזוק ויקיספר   
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 הקטנים:  

 ז. חוות דעת משפטית )התחייבות חיצונית(   

 ל ילד )התחייבות חיצונית(ח. השלמת פרוייקט מחשב לכ   

 ט. פרוייקט סבתות   

 גם  –י. שיפור נגישות ויקיפדיה לאוכלוסיות חלשות )לא רק עוורים    

 (Skinsמדובר ביצירת  –הפרעות קשר     

 )התחייבות חיצונית( Pedia Press -יא. תמיהכ ב   

 יב. גיוס פעילים לעמותה   

 יג. החייאת אתר העמותה   

 נשים יד. גיוס   

 טו. חוברת מדף הספרים   

 

 ג( –מציע שלושת הראשונים הגדולים )א  –תומר 

 מציע להתמקד בפרויקטים שבהם יש התחייבויות חיצוניות   –אסף 

 עובד ממיר כסף בכוח אדם. 

 ד(. –חושב שהעמותה יכולה לעמוד בארבעה הפרויקטים הגדולים )א  –שי 

 מול איגוד האינטרנט. –יש התחייבות חיצונית לעמותה גם פיקי ויקי הוא פרוייקט בו  –דרור 

דורש רק תקצוב ולא כח אדם  –מבקש שגם אלף מילים יחשב כאחד הפרויקטים הקטנים  

 של העמותה. 

גודל תמונה. יש לתקן את זה לפני  3Mהקוד בפיקי ויקי לא חופשי והם לא מעלים מעל  –רותם 

 המשך שיתוף הפעולה. 

ים להיפגש עם משרדי הממשלה. צריך ללמד אותם נושא הנגשת תכנים. זקוק למתנדב –תומר 

 צריך כח אדם ירושלמי ייצוגי. 

 צריך כח אדם טכני למחשב לכל ילד. מתנדב להיות כח אדם זה. –אסף 

בסביבת   QAצריך לעשות  –המתכנתים אומרים שהתגברו על הבעיה  – pedia Press –תומר 

 מתכנתים.צריך  –לינוקס. אם לא תיקנו  

 מציע לתת לזה כוח אדם אבל לא כספים. –אסף 

 

 

 החלטות 

 ויקימניה בראש סדר העדיפויות 

 לא נבקש חוות דעת נוספות מעבר למה שביקשנו 

 פרוייקט לא בשל –חיזוק ויקי ספר  

 המשך הדיון בויקי 
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