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 11 הוועד המנהל להפסיק לתמוך בפרויקט זה. התקבלה החלטה בקרב חברי 2020החל משנת 



 

 

, השימוש בפיקיויקי הלך והתמעט API-בויקימדיה השתנה הכאשר  2017חשוב לציין כי, לאחר שנת  :נהון קרין 12 

 13 . מועט יחסיתוכיום 

שאולה הייטנר הועבר למיזם זה עדיין רשום ע"ש איגוד האינטרנט, אך ניהולו בפועל  טל גרייבר שוורץ: -מי 14 

 15 בשםכמה מחברי המועצה החליטו לפרוש ולהקים עמותה . המועצה לשימור אתריםאת במסגרת שעשתה ז

וביקשו לקבל לתפעולם את פיקיויקי. ההצעה שהועברה לחברי הוועד המנהל פירטה אודות ''אבני מורשת''  16 

 17 בקשתם וכל המשתמע מכך. 

 18 האינטרנט לבין עמותת "אבני מורשת"הסכם בין איגוד אם תתקבל החלטה עקרונית, אנחנו נעמוד על כך שב

כי הוועד המנהל מאשר את העברת הבעלות על מיזם פיקיויקי לשליטתה המלאה ובמסגרתו ייכתב, בין היתר,  19 

 20 שהנחו את האיגוד בהקמת המיזם.לפעול בהתאם לעקרונות  להמשיךתתחייב כמו כן, האחרונה של העמותה. 

כל הנוגע לתמונות ום בולט כמקימי המיזם. האחריות המשפטית בלוגו של איגוד האינטרנט יופיעו במקההשם ו 21 

 22 עמותת "אבני מורשת" וזו תשפה את האיגוד במקרה של תביעה בעניין.  שהועלו מוטלת על

 23 ו לשנות את השימוש בהתאם לרצונם?אם מיזם זה יועבר אליהם, אזי יוכלו להרחיב ו/א :נגר אבי

הצלחת הקמת מערכת שמתקשרת הוא הפיקויקי ם את המיזם. כוחו של בוודאי, לכן אנו מעבירים לה :נהון קרין 24 

החדש של ויקימדיה מצליח  API-. מכיוון שהבעברית תיוג פשוט של תמונותמאפשרת של ויקימדיה ו API-עם ה 25 

 26 ת הפיקיויקי לויקימדיה.כמאוד, השימוש בפיקיויקי הומעט ויש צורך לתחזק ולהתאים את מער

 27  המיזם לעמותת "אבני מורשת".בעד העברת  :שדות אורי

בסכום סימלי כדי שההעברת הבעלות  אותוכדאי למכור לדעתי ומכיוון שהמאגר מהווה נכס של האיגוד,  :נגר אבי 28 

 29 תהיה ברורה לחלוטין, יותר מאשר קביעת האחריות במסגרת הסכם כלשהו. 

אכן קיימת זכות במבנה המאגר עצמו, אך מאגר תמונות טומן בו חבויות נוספות, במיוחד  :רימון-אלבורג קרן 30 

מועלות ע"י אנשים אקראיים. מדובר בנכס שאינו מהווה רק יתרון, אלא גם מכביד באופן הכאשר מדובר בתמונות  31 

 32 מסוים. 
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כפי שצוינו בהסכם העמותה, פירוק שבחשובה, אם אנו מעבירים את הבעלות עם תנאי ונקודה נוספת  :הכהן יורם 39 

 40 הפרויקט חוזר אלינו, האם עדיין מדובר בהעברת בעלות? הרי לא מדובר ברישום בטאבו עם הערות אזהרה. 



 

 

ר מעביר את הזכויות , כאשר המחבניתן לראות מצבים מסוג אלה בהסכמים של הוצאה לאור :רימון-אלבורג קרן 41 
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 47 את השאלה החשבונאית ואם המיזם הוגדר בעבר כרכוש של האיגוד ולאחר מכן לקיים את התהליך בצורה נכונה. 

רטרואקטיבית, אך זאת האיגוד. אוכל לבדוק האם ניתן לשנות  פיקיויקי לא הוגדר כרכוש קבוע של :אמיר גלי 48 
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קבוצת . לדיון המדוברהציבור יופנה , לשם תת דומיין של האיגודבעל הוקם אתר  ,זובמסגרת פלטפורמה  73 
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