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כנס קוד פתוח בתעשיות הבטחוניות

(א ולפני שנתיים במכון וייצמן"בשנה שעברה באוניברסיטת ת)מתקיים זו השנה השלישית ברציפות •

המדברים על סוגיות שונות בנושאי  , מרכז בתוכו את מיטב המוחות בתחומי הקוד הפתוח בתעשיות הביטחוניות•

.פיתוח קוד פתוח ותוכנה חופשית

בין הארגונים השונים  , שיתוף פעולה טוב יותר ופוטנציאל לשיתופי פעולה נוספים והעברת ידע רלוונטי: המטרה•

.ובתוכם בנושאים אלו

.מאושרים300נאלצנו לקבל רק . איש350ביקשו להשתתף מעל : השנה•



(נבחרות)מטרות –עמותת המקור 
( Open Source)ובתוכנות קוד פתוח (Free Software)לקדם ולעודד את השימוש בתוכנות חופשיות •

 .בישראל ולהגביר את המודעות ליתרונותיהן

ולעודד הסבתן והתאמתן לעברית  , לטפח ולעודד פיתוח של תוכנות חופשיות ותוכנות קוד פתוח בישראל•

 .ולערבית של תוכנות קיימות

 .לקדם את השימוש בתוכנות חופשיות ותוכנות קוד פתוח ככלי לצמצום פערים בחברה הישראלית•

לרבות , חינוך-באוניברסיטאות ובמוסדות, לעודד את השימוש בתוכנות חופשיות ותוכנות קוד פתוח בבתי הספר•

.כעזר ללימוד להוראת מדעי המחשב וככלי תוכנה לשימוש מעשי

הקרנות  , הרצאות, ימי עיון, ובכלל זה כנסים-לקיים פעילויות על בסיס קבוע ומזדמן במקומות שונים בארץ •

.דיונים פתוחים ואירועים אחרים, סרטים 



מה נעשה השנה–עמותת המקור 
על טהרת רישיונות כגון  )יש לכם רעיון לפיתוח . לצורך פרויקטים עבור הקהילה, הקמת שרת חדש בנוסף לישן•

GPL ,MIT ,LGPLפנו אלינו ? ואתם זקוקים למקום( וכדומה-board@hamakor.org.il

Joomla Day,DrupalCamp, WordCamp: סיוע להקמת כנסים קהילתיים•

2.8.2013-ביתקיים השנה במרכז הקונגרסים בחיפה–"אוגוסט פינגווין"כנס –הכנס השנתי של העמותה •

(פנו אלינו? רעיונות להרצאות שאתם רוצים להעביר או נושאים שמעניינים אתכם? הצעות)

נשמח לשמוע על רעיונות  . כנס קוד פתוח בחינוך, כנס אבטחת מידע בקוד פתוח: בתכנון. הקמת כנסים נוספים•

(.גם על האקתונים)נוספים 

.מערכת לניהול פרויקטים ובאגים ועוד, הקמת פורומים ייעודיים: תכנון קשר ישיר טוב יותר עם הקהילה ובפרט•

יעוץ משפטי עבור ענייני רישיונות קוד פתוח ותוכנה חופשית•
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תרומות? למה אנו זקוקים

.ללא תרומות העמותה איננה יכולה להתקיים•

.  העמותה מתכננת ומבצעת דברים בשביל הקהילה דרך הקהילה•

. תרומות יביאו עוד כנסים מעניינים בנושאים שונים ומגוונים שבפרט נוגעים גם לעיסוקכם בארגון•

(.פרסום במדיות נוספות ועוד, עוד שרתים)תרומות יגדילו את המשאבים והשירותים שנוכל לספק לקהילה •

,  תרומות ירחיבו את אפשרויות הפעולה לקדם את הקוד הפתוח והתוכנה החופשית בארץ בדרכים נוספות בכלל•

.ויאפשרו לייצג טוב יותר את העולם הזה בפרט

.2013ספרים לשנת ניהול פטור מניכוי מס במקור וכן אישור , לעמותה יש אישור ניהול תקין•



הצטרפו אלינו
".חבר העמותה"או " ידיד העמותה"יש אופציה להיות , מלבד אופציית התרומה•

וכן ניתנת האפשרות לבחור ולהבחר למוסדות ( אם יש)זכאי לכל ההטבות שהעמותה נותנת –" חבר העמותה"•

(.ועד מנהל וועדת ביקורת)העמותה 

.זהה לסטטוס חבר למעט האפשרות לבחור ולהבחר למוסדות העמותה–" ידיד העמותה"•

שעשית לטובת הקוד  קהילתיתלפעילות ( או כל הוכחה אחרת)יש צורך בקישור , "חבר"על מנת להבחר כ•

.לאורך זמן סביר, בארץ או בעולם, הפתוח והתוכנה החופשית

.סטודנטים וחיילים, 18לצעירים עד גיל ₪ 50. ידידות שנתית/לחברות₪ 100: המחיר•

–או לבדוק באתר ( board@hamakor.org.il) לפרטים נוספים ניתן לפנות לועד העמותה •

http://www.hamakor.org.il
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תודות

•Campus TLV (Google)-הכיבוד וארוחת הצהריים, על המקום

וחן לוי( חברי ועדת ביקורת)שי ברגר , משה נחמיאס, (חברי ועד)עמיחי רוטמן , נדב ויניק–מתנדבים •

עמי שליזינגר וסילבי חורב, אורי ברקן-שותפים -מארגנים•

שהגעתם-לכם •


