
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמותת ויקימדיה ישראל

 3102תכנית עבודה ותקציב לשנת 
 

 

 

 5105באוגוסט,  52

 

http://www.wikimedia.org.il | http://blog.wikimedia.org.il 

 

 

תארו לעצמכם עולם שבו לכל אדם יש גישה 

 חופשית למכלול הידע האנושי.
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 ויקימדיה ישראל –רקע 

( הפועלת בשיתוף פעולה עם קרן 231074081עמותת ויקימדיה ישראל היא עמותה רשומה )ע"ר 

ינלאומית לקידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות איסופם, יצירתם והפצתם של ויקימדיה הב

 בין המיזמים. תכנים חופשיים. העמותה היא חלק מרשת אגודות ויקימדיה הפועלות ברחבי העולם

ניתן למצוא את ויקיפדיה, ויקימילון, ויקישיתוף, ויקיציטוט, ויקיספר,  הנתמכים על ידי התנועה

 וויקיטקסט. 

 

 הינם5 3112-מטרות העמותה, כפי שקבעה לעצמה העמותה כשהוקמה ב

 

קידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות איסופם, יצירתם והפצתם של תכנים  .0

 חופשיים.

 יון ההזדמנויות בגישה לידע חופשי והנגשתו של הידע לכלל החברה בישראל.שיפור שוו .5

המשמשות לאיסוף והפצה של תכנים חופשיים  קידומן של מערכות מחשב ואינטרנט .8

 .בעבודה שיתופית, ובפרט אלה המשמשות במיזמים של קרן ויקימדיה

געות לתכנים קידום הבירור והמחקר של שאלות חברתיות, תרבותיות, ויישומיות הנו .0

 חופשיים.

 קידום וייזום של פעולות התנדבותיות למען המטרות המנויות לעיל. .2

 

 השנה שעברה והשנה הבאה

היוותה בעבור העמותה פריצת דרך בהיבטים של היקף הפעילות, הפרויקטים, שיתופי  5105שנת 

הוקדשה רוב הפעילות ותשומת הלב של חברי  5100הפעולה והמקצועיות בהתנהלות העמותה. בשנת 

פרויקט בהיקף של כמיליון וחצי ש"ח, אשר  –העמותה לאירוח הוועידה הבינלאומית ויקימניה בחיפה 

שנה וחצי של עבודה מאומצת. הפרויקט הוכתר כהצלחה וכאחת הוועידות המוצלחות שנערכו  דרש

 בתנועה אי פעם. 

 

, אפשרה לעמותה לחזור במלוא המרץ לפעילות רחבה ברחבי הארץ ולהשקיע בפיתוח 5105שנת 

שיתופי הפעולה עם  –( GLAMוהפעלת פרויקטים חדשים. בראשם הקמה וביסוס מערך ה"גלאם" )

וזיאונים, גלריות, ספריות ומוסדות תרבות אחרים. מייד לאחר ויקימניה ובמחצית הראשונה של מ

התמקדנו בשני פיילוטים מוצלחים עם מוזיאון ישראל והספרייה הלאומית, אשר הובילו  5105

 .5108-וב 5105-לפרויקטים נוספים ב
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בור הרחב הבוחן את שילוב ערכנו בפעם הרביעית את אקדמית ויקיפדיה, כנס אקדמי הפתוח לצי

 ויקיפדיה בחברה ובאקדמיה, עם שיתופי פעולה לכתיבת ערכים במסגרת קורסים באקדמיה. 

 

בספטמבר נצא לדרך עם פרויקט "ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת", פרויקט בינלאומי שבשנה שעברה 

עם שלל פעילויות  לא לקחנו בו חלק עקב ההתעסקות עם ויקימניה. השנה נצטרף אליו במלוא המרץ,

 אוקטובר לחודש המורשת בישראל.-ואירועים שיהפכו את ספטמבר

 

המשכנו כמובן לקדם את התיקון לחוק זכויות יוצרים, לקיים הרצאות ברחבי הארץ, לייצג את 

ויקיפדיה בפורומים כאלה ואחרים, ליזום אירועים לקהילת העורכים בויקיפדיה ולציבור הרחב 

 בכלל. 

 רבה ומגוונת והשנה עדיין לא הסתיימה. הפעילות עוד

 

, החליט ועד העמותה להדגיש מספר מטרות בתכנית העבודה 5108במסגרת תכנון הפעילות לשנת 

. חלקן מהוות דגשים ברורים מאליהם במסגרת פעילות העמותה, וחלקן נקודות 5108ובתקציב לשנת 

 לות התקינה של העמותה.שבהן נרצה להתמקד כיוון שהן חשובות להמשך הצמיחה והפעי

 

 5 3102מטרות עיקריות לשנת 

 

 הבאת עורכים חדשים לויקיפדיה ומניעת נטישת עורכים .0

 ביסוס וחיזוק הקשר עם קהילת העורכים בפעילויות ויקימדיה בישראל .5

שיווק פנימי של פעילויות העמותה וחידוד תפקיד העמותה בתנועה ובקהילת  .8

 העורכים בישראל

עבודה והתמקצעות בפעילות העמותה, לרבות קביעת קריטריונים  מיסוד דרכי ונהלי .0

 למדידת הצלחה בפעילות העמותה

 המשך שחרור תכנים ברישיון חופשי חיזוק מגמת יצירת תוכן חופשי  .2

 המשך פעילות חקיקה בנושא תוכן חופשי .4
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 3102העמותה לשנת  תקציבהערות על 

 –שמרה העמותה על מסגרת תקציבית צנועה ובסיסית לאורך כל שנות הפעילות של ויקימדיה ישראל, 

מירב הפעילויות והפרויקטים בעמותה נעשים ללא עלות, או בעלות נמוכה משמעותית מעלויות בפועל 

עם זאת, השנה התקציב שאישר הוועד המנהל . או עלויות מקבילות בעמותות אחרות, בארץ ובעולם

 . 5105מזה של תקציב  052%-גבוה בכ 5108לשנת 

 

   :לעליה הזו יש מספר סיבות

עיקר העלייה בתקציב נובעת מההחלטה להתחיל ולהעסיק מנכ"ל, לניהול  - העסקת עובדים .0

מתבצע כל ניהול העמותה, לרבות גיוס משאבים, תכנון וניהול  5117פעילות העמותה. מאז 

העמותה. עם זאת,  תקציבי, ניהול ופיקוח על הפרויקטים והמתנדבים וכו' על ידי חברי ועד

משנה לשנה היקף הפעילות של העמותה עולה, עולה כמות הפרויקטים וכן עלותם 

החליט הוועד להתחיל להעסיק מתאמת פעילות, אשר  5105התקציבית. במהלך אמצע שנת 

 5108-כי בתסייע לחברי הוועד והעמותה בנושאים אדמיניסטרטיביים. כעת החליט הוועד 

כ"ל, אשר יאפשר לעמותה להרחיב את היקף הפעילות שלה, לפנות למתנדבים יועסק מנ

ולוועד המנהל זמן מהתעסקות בנושאים האדמיניסטרטיביים והניהוליים ובכך להקדיש את 

 זמנם לתכנון אסטרטגיה, תכנון פרויקטים והוצאתם לפועל. 

בוויקימניה, הוועידה החלה העמותה לחלק מלגות להשתתפות  5105בשנת  - תקציב נסיעות .5

הבינלאומית של התנועה. בשנה הבאה תיערך הוועידה בהונג קונג, מה שיגרום לעליה בעלות 

הנסיעה. כמו כן העסקת מנכ"ל בעמותה תעלה את עלויות הנסיעה לכנס הצ'פטרים של 

 התנועה בברלין וויקימניה. 

 

ית ורבים מהפרויקטים והפעילויות יש לציין כי למעט הוצאות אלה, שמרה העמותה על צניעות תקציב

)חלקם אינם מופיעים בתקציב( יערכו ללא עלות, או בעלות מינימלית. למרות  5108-שיתקיימו ב

בהשוואה  הן  –הגידול בתקציב, ועד העמותה גאה בכך שהתקציב נותר צנוע לעומת היקף הפעילות 

עה, עמותת ויקימדיה ישראל לעמותות אחרות בישראל ובמיוחד בהשוואה לצ'פטרים אחרים בתנו

 נחשבת לאחד הצ'פטרים הבולטים והפעילים בתנועה, ובעלת אחד מהתקציבים הנמוכים בתנועה.
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 3102תקציב העמותה לשנת 

 עלות הסבר קטגוריה

 

 

פרויקטים 

 מרכזיים

 01,111 (WLMתחרות הצילום "ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת" )

הכנס השנתי של ויקימדיה ישראל העוסק בשילוב  -אקדמיית ויקיפדיה 

 ויקיפדיה בחברה ובחינוך בישראל

82,111 

)ראשי תיבות באנגלית של גלריות,  GLAMשיתופי פעולה במסגרת 

ספריות, ארכיונים ומוזיאונים. זהו שם קוד לשדה פעילות רחב של 

שיתופי פעולה מגוונים בין מוסדות תרבות, קטנים וגדולים פרטיים 

 וציבוריים, עם תנועת ויקימדיה ועם ויקיפדיה(.

53,111 

 4,111 מפתחים  כנס

 8,111 אירוע יום הולדת לוויקיפדיה

 8,111 פרויקט בתא ישראל

פרויקט אלף מילים )מיזם המרכז ומארגן טיולים ברחבי הארץ, בעקבות 

צרכי הצילום של ויקיפדיה, ובמטרה להעלות תמונות חופשיות לאתר 

 ויקישיתוף(

0,111 

 עלותללא  הרצאות וסדנאות עריכה בוויקיפדיה למוסדות וארגונים

פרויקטים לכתיבת ערכים במסגרת  -שיתופי פעולה עם האקדמיה 

 קורסים אקדמאיים

 ללא עלות

 ש"ח 001,111 5סה"כ עלות פרויקטים

  גרנטים

תקציב פתוח לציבור להצעת הגשות לתקצוב  -תקציב מיקרוגרנטים 

ועומדים במטרות קידום ויקיפדיה אישיים אשר מטרתם לפרויקטים 

 .התנועה

52,111 

 

מלגות לעורכים ופעילים בתנועה מישראל  -ויקימניה השתתפות בומלגות 
 מלגות( 2) לוועידה הבינלאומית של התנועה שתיערך השנה בהונג קונג

02,311 

עלות השתתפות של נציגי הוועד המנהל +  -נציגות ועד מנהל בוויקימניה 
הבינלאומית של  בכנס הצ'פטרים שמסונף לוועידהמנכ"ל העמותה 

 התנועה

57,031 

כל צ'פטר בתנועה שולח  –כנס הצ'פטרים הבינלאומי של התנועה בברלין 

 נציגים + מנכ"ל העמותה. 5

 

05,031 

 GLAM 05,031-השתתפות בכנסים בינלאומיים של התנועה )כגון כנס ה
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 הבינלאומי וכו'(.

 8,111 החזרי נסיעות למתנדבים

 ש"ח 5031,341 סה"כ תקציב גרנטים

 שכר ונלווה

 000,111 שכר מנכ"ל + עלויות מעסיק

 08,511 שכר מתאם פעילות + עלויות מעסיק 

 ש"ח 5032,311 סה"כ עלויות שכר ונלווה

 הנהלה

 8,211 ייעוץ משפטי
 8,411 הנהלת חשבונות 

 0,111 רואה חשבון 

 0,111 הוצאות כללי

 5,111 קבלות ושונות -גזברות 

 411 עלויות אתר אינטרנט

 00,111 השכרת שטח משרד שיתופי

 5,011 טלפונייה 

 ש"ח 524,011 סה"כ עלויות הנהלה

שיווק 
 ופרסום

 3111 עלויות גרפיקה ודפוס

 2111 הפקת מוצרי פרסום למפגשים והרצאות

 ש"ח 02,111 5סה"כ עלות שיווק ופרסום

WCA הבינלאומי של התנועה )כפוף  עלות חברות ותמיכה בארגון הצ'פטרים

 להקמה סופית של הארגון ואישור התקציב של הארגון(

51,111 

 
 ₪ 441,041 – 3102 סה"כ תקציב

032,214$ 
 

 


