פרוטוקול אסיפה כללית של עמותת ויקימדיה ישראל
 18בדצמבר  ,2011תל אביב
האסיפה הכללית נפתחה בשעה .19:30
נוכחים :תומר אשור ,עידן דורפמן ,אמיר אהרוני ,הראל קין ,דרור לין ,שי יקיר ,איציק אדרי ,דרור קמיר ,רותם
שמחה ,לירון דורפמן ,יאן נסונוב ,שני אבנשטיין ,דאגלס איטו ,דני וקס ,שלומי הוד )אינו חבר עמותה( ,ליאור גולגר
)אינו חבר עמותה(.
האסיפה בוחרת בתומר אשור לשמש כיו"ר האסיפה הכללית.
האסיפה מחליטה בהצבעה ברוב קולות לאשר את הדו"ח הכספי והמילולי של העמותה לשנת .2010
האסיפה מחליטה בהצבעה ברוב קולות לאשר את דו"ח ועדת הביקורת לשנת .2010
האסיפה שומעת עדכונים ממרכזי פרויקטים שונים של העמותה ,ומקיימת דיון פתוח בתגובה לעדכונים שנשמעו:
•

שלומי הוד מציג את יוזמתו להתקנת שלטים עם קודי  QRבאתרים היסטוריים בתל אביב ובערים אחרות,
שיובילו לערכים בו ויקיפדיה.

•

דני וקס מציג את הקשרים השונים עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב :עם מערך הדוברות ועם דיקן
הסטודנטים בנושא מועדון ויקיפדים.

•

דני וקס מציג את שיתוף הפעולה עם משרד הרווחה ,ואת האפשרות לקיים קורס כתיבה בוויקיפדיה
שיוכר כגמול השתלמות בבית הספר לעבודה סוציאלית של המשרד.

•

שני אבנשטיין מציגה את הפעילות בתחום גלא"ם )שיתופי פעולה עם מוזיאונים ,ספריות ,ארכיונים
וגלריות( ,בדגש על העסקתו של יאיר טלמור כ"ויקיפד הבית" במוזיאון ישראל ,שהסתיימה לאחרונה .כן
נזכרים שיתוף הפעולה עם הספריה הלאומית ,ההשתתפות בכנס הגלא"ם באמסטרדם ,ההשתתפות
בכנס המורשת הדיגיטלית במכון ון ליר ,ופוטנציאל לשיתוף פעולה עם בצלאל ועם בית התפוצות.

•

ליאור גולגר מציג את פרויקט "אזמרי" ,תחרות לכתיבת ערכים בנושא קהילת בית ישראל.

•

אמיר אהרוני מספר על פגישתו עם הספרייה הארמנית בירושלים.

•

דרור לין מספר על מיזם "אלף מילים" ,על תחרות הקריקטורות בחיפה ,על כנס הוויקיפדים בינואר ,2012
על ההזמנה להשתתפות בכנס של ארגון הספריות ועל מיזם כתיבת ערכים עם החוג לעבודה סוציאלית
בפקולטה לבריאות באוניברסיטת חיפה.

•

דרור לין מספר על ההדרכה המתוקשבת שהעבירה תמר הירדני לאלפי תלמידי כיתה ו'.

•

אמיר אהרוני מספר על הרצאה שהעביר במרכז להכשרת מורים בבקעה אל-ג'רביה.

•

לירון דורפמן מציג את שיתוף הפעולה עם עיריית חיפה )צבי רוגר( ועם חב' יפה נוף ,במטרה לפרסם
חומרי ארכיון על חיפה ברישיון חופשי.

•

תומר אשור סוקר את התקדמות התיקון לחוק זכויות יוצרים ואת הדיון שנערך בנושא בכנסת.

•

תומר אשר מספר על הרצאה שהעביר בספרייה ברעננה.

•

תומר אשור מספר על שיתוף הפעולה עם משרד החוץ בהעברת הדרכות כתיבה בו ויקיפדיה לעובדיו.

•

לירון דורפמן מספר על שיתוף הפעולה עם קבוצת הספרניות במכללת הגליל המערבי.

•

הראל קין מספר על הרצאה למורים לאזרחות בתחילת ינואר.

האסיפה מחליטה בהצבעה ברוב קולות להסמיך את הוועד המנהל לקבוע את המועדים והסכומים לגביית דמי
חבר בעמותה.
האסיפה דנה בתוכנית העבודה ובתקציב לשנת  2012כפי שהוצגו על ידי הוועד ושומעת הערות מהנוכחים על
התוכנית המוצעת.
האסיפה ננעלת בשעה .22:00

אנחנו מאשרים את נכונותו של פרוטוקול האסיפה.
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מזכיר העמותה

