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עמותת ויקימדיה ישראל )Wikimedia Israel( הינה עמותה ללא 
מטרות רווח. ויקימדיה ישראל פועלת בשיתוף עם קרן ויקימדיה 

הבינלאומית לקידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות שחרור, 
איסוף והנגשת תכנים חופשיים.

העמותה פועלת גם להגברת המודעות הציבורית לחשיבות                
 הפצת המידע.  

עמותת ויקימדיה ישראל תומכת בקהילת מתנדבי ויקימדיה,                   
ופועלת לגיוס עורכים חדשים וליצירת שיתופי פעולה עם גופי תרבות, 

 חינוך ואקדמיה כדי להנגיש תוכן חופשי. 

    תארו לכם עולם, שבו לכל אדם יש גישה למכלול הידע האנושי.
         זוהי המחוייבות שלנו!                                           

              ג'ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה.
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 מורות ומורים יקרים, 

היום זה כבר לא סוד - תלמידים עושים שימוש נרחב בוויקיפדיה על 
בסיס יומיומי. סקר שנערך בשנת 2014 קובע כי 84% מכלל הציבור 
בישראל סומך על ויקיפדיה וכ־54% מבני הנוער נעזרים בוויקיפדיה 

לצורך מחקר לימודי ולשליפת מידע ונתונים מהירה.1

בזכות כוחה והשפעתה, ויקיפדיה יכולה לשמש מנוף רב עוצמה 
לקידום מטרות לימודיות וחינוכיות. עמותת ויקימדיה ישראל  

מעודדת את השימוש בוויקיפדיה ככלי המאפשר למידה משמעותית, 
ומאמינה ביכולתם של התלמידים לתרום לאנציקלופדיה המקוונת 

 ולהעשיר אותה.

בשנים האחרונות, אלפי תלמידים במוסדות אקדמיה וחינוך בארץ 
ובעולם התנסו במטלות לימודיות המשלבות עבודה בוויקיפדיה 

ומטפחות מיומנויות של כתיבה אקדמית, קריאה ביקורתית, עבודה 
 שיתופית, מחקר וכישורים טכנולוגיים מגוונים. 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במהפכת המידע ולהכניס את 
 ויקיפדיה לכיתה דרך הדלת הקדמית. 

בעלון זה תוכלו למצוא רשימה של מיומנויות וכישורים שניתן לטפח 
ולעודד באמצעות כתיבה בוויקיפדיה וכן מגוון רחב של פעילויות 

"ויקיפדיות" שניתן ליישם בכיתה. 

אנו מקווים שתפיקו תועלת מן העלון. נשמח לסייע לכם בעבודתכם. 

בהצלחה ובהנאה, 
עמותת ויקימדיה ישראל

החומר שבעלון נערך ונאסף על ידי שי כץ, רכזת הדרכה וחינוך, ויקימדיה ישראל.

1 הסקר בוצע על ידי מכון המחקר פאנלס בהנהלת שרית שטרנברג, באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי 

panel4all ,יוני 2014.
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מה התלמידים והתלמידות שלי ירוויחו מפעילויות ויקיפדיות?
אלפי אנשי חינוך והוראה אשר השתמשו בוויקיפדיה במסגרת 

עבודתם מעידים כי ויקיפדיה היא פלטפורמה אפקטיבית ביותר 
ללמידה משמעותית. כעולה מדבריהם, כוחה החינוכי והלימודי                
של ויקיפדיה נעוץ במידה רבה בכך שאפשר לטפח באמצעותה           

מגוון יוצא דופן של כישורים ומיומנויות חשובים. 

לפניכם עשרה כישורים ומיומנויות עיקריים אשר תוכלו לטפח 
בעזרת ויקיפדיה בקרב תלמידיכם ותלמידותיכם. הרשימה חוברה  

על בסיס הניסיון שנצבר בוויקימדיה ישראל וברחבי העולם.
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כישורים ומיומנויות שאפשר לטפח באמצעות ויקיפדיה

מיומנויות קריאה ואסטרטגיות להערכת מידע . 1

התוודעות לאופני ההיווצרות של מידע )ובכלל זאת, להיווצרותן       א. 
של מחלוקות, לקיומן של פרספקטיבות מרובות, ולהיבטים  

הפוליטיים והמסחריים של המידע שלפנינו(.

הכרת פרמטרים להערכת מידע: איזון וניטרליות, כתיבה מקיפה,  ב. 
התבססות על עובדות, שימוש במקורות אמינים וכו'.

הכרת סוגות שונות של כתיבה.   ג. 

אוריינות דיגיטלית. 2

עבודה בסביבה דיגיטלית. א. 

עיבוד ויצירה של מידע דיגיטלי.ב. 

שיתוף פעולה וניהול תקשורת באמצעים דיגיטליים.ג. 

כישורים בינלאומיים. 3

קריאה בשפות זרות.א. 

מיומנויות תרגום.ב. 

פרספקטיבה רב־תרבותית.ג. 

חשיבה אינטרדיסציפלינרית . 4

הבנה של קשרים בין תחומי־דעת שונים.



-5-

כישורים ומיומנויות שאפשר לטפח באמצעות ויקיפדיה

למידה עצמאית, פעילה, יצירתית ויצרנית. 5

גיבוש תכנית מחקר.א. 

הפקת תוצר בעל ערך ובעל נראות פומבית.ב. 

ניהול עצמי.ג. 

פיתוח אחריות אישית.ד. 

אזרחות פעילה וקשר עם הקהילה. 6

למידה מאישים בקהילה.א. 

לימוד תכנים הקשורים ליישוב.ב. 

קשר עם מוסדות תרבות ועם ספריות.ג. 

השתלבות בפעילות של קהילה וירטואלית.ד. 

הפקת תוצר המשרת את הקהילה ותורם למאגר הידע האנושי.ה. 

השתתפות פעילה בפרויקט ציבורי רחב־ממדים.ו. 

היכרות עם ערכים כדוגמת שיתוף בידע וידע חופשי.ז. 

מיומנויות חקר. 7

איתור בעיות.א. 

ניסוח שאלות.ב. 

איתור מקורות מידע.ג. 

הגדרת קריטריונים למדידה ולהערכה.ד. 

ניסוח השערות ופרשנויות.ה. 

הסקת מסקנות.ו. 

חשיבה ביקורתית.ז. 
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מיומנויות כתיבה. 8

כתיבה תקינה: תחביר, בחירת משלב, ניסוח, כתיב.א. 

כתיבה ממזגת, תמציתית ועובדתית.ב. 

הבאת סימוכין ומקורות.ג. 

למידה שיתופית ועבודת צוות )בפעילויות המתבצעות בצוותים(. 9

שיתוף פעולה סביב הפקת תוצר.א. 

תקשורת בינאישית.ב. 

העברה וקבלה של משוב.ג. 

הובלה ומנהיגות.ד. 

כתוצאה של כל אלה: חיזוק המסוגלות האישית. 10
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מגוון פעילויות "ויקיפדיות"
או: מה אני יכול/ה לעשות עם התלמידים והתלמידות "בתכל'ס"?

לפניכם שני אשכולות של פעילויות לימודיות המשלבות שימוש 
בוויקיפדיה: אשכול של פעילויות גלישה, קריאה וניתוח מידע,            

ואשכול של פעילויות ליצירה פעילה של תוכן.

את הפעילויות שבאשכולות יכולים לבצע יחידים, צוותים, ואפילו 
כיתות שלמות הפועלות בעבודה שיתופית.

את רוב הפעילויות ניתן להסב לכל תחום לימוד שמעניין אתכם                 
או את התלמידים. 

הדוגמאות המלוות את הפעילויות נבחרו בהתאם למצבם של 

הערכים בוויקיפדיה העברית נכון למאי 2015.
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אשכול פעילויות ראשון: גלישה, קריאה וניתוח מידע

פעילות מס' 1:        
השוואה בין ערכים בשפות שונות2

  מה עושים?

בוחרים נושאים מתכנית הלימוד, אשר תרבויות שונות מחזיקות א. 
בתפישות שונות לגביהם. 

מבקשים מהתלמידים להשוות בין  הערכים שנכתבו על נושאים ב. 
אלה בוויקיפדיה העברית ובוויקיפדיות בשפות זרות. 

מבקשים מהתלמידים לנסח השערות בנוגע למקור ההבדלים, ג. 
ולדון במשמעותם.

דוגמאות:  

השוואה בין הערך "פיצוץ מלון המלך דוד" בוויקיפדיה העברית       	 
לערך “King David Hotel bombing” בוויקיפדיה האנגלית.

 	   "茶" השוואה בין הערך "תה" בוויקיפדיה העברית לערך
בוויקיפדיה היפנית.

2. מודל זה הוצג על ידי המורה אמיר גורסקי, רכז היסטוריה מביה"ס הראשונים הרצליה, במסגרת הכנס 

“מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה" שהתקיים ב-15.3.2015 בהובלת מט”ח, המזכירות הפדגוגית 

במשרד החינוך וויקימדיה ישראל.
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פעילות מס' 2:        
השוואה ביקורתית בין ערכים בנושאים שונים

כמה מילים מקדימות:

הפעילות מבהירה את חשיבות ההערכה הביקורתית של טקסטים, 
ומעניקה כלים בסיסיים לביצוע הערכה כזו.

מה עושים?  

בוחרים ערכים שונים מוויקיפדיה העברית המתקשרים לתכנית  
הלימודים, ומבקשים מהתלמידים להשוות ביניהם מבחינות שונות: 

עושר ופירוט, עניין, תקינות לשונית, ניטרליות וכו'. 

דוגמאות:  

השוואה בין הערך "דלק גרעיני" לערך "אנרגיה סולרית".	 

השוואה בין הערך "יהדות מצרים" לערך "יהדות תימן".	 
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פעילות מס' 3:        
השוואה ביקורתית בין וויקיפדיה למקורות מידע אחרים

מה עושים?  

בוחרים ערכים מוויקיפדיה העברית, ומבקשים מהתלמידים   
להשוות ביניהם ובין מקורות מידע אחרים: ספרי לימוד, מאמרים 

באנציקלופדיות מודפסות, בלוגים, אתרים של ארגונים מסחריים, 
אתרים של ארגונים ממשלתיים וכו'.

דוגמאות:  

השוואה בין מקורות שונים של מידע על אתרי מורשת עולמית: 	 
ויקיפדיה העברית, אתר אונסק"ו ו"גוגל מפות". )לצורך פעילות 
זו, אפשר להיעזר ברשימת אתרי המורשת העולמית המופיעה 

בוויקיפדיה העברית. כדי להגיע לרשימה, כתבו בשורת החיפוש 
של ויקיפדיה: "קטגוריה: אתרי מורשת עולמית".(

השוואה בין מקורות שונים של מידע על זכויות האדם: ויקיפדיה 	 
העברית, אתר אמנסטי אינטרנשיונל ואתר האו"ם.
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פעילות מס' 4:         
ניתוח דפי שיחה

כמה מילים מקדימות:
לערכים בוויקיפדיה יש דפי שיחה, המשמשים לדיונים אודותיהם.  

כדי להגיע לדף השיחה של ערך מסוים בוויקיפדיה, בחרו בלשונית 

"שיחה" המופיעה בשורת הלשוניות שבראש הערך.

מה עושים?   

בוחרים ערכים בנושאים שנויים במחלוקת. א. 

מבקשים מתלמידים לקרוא את דפי השיחה של הערכים  ב. 
בנושאים אלה ולנתח את המחלוקות המופיעות בהם: אילו  

טיעונים כל צד מעלה? האם הטיעונים משכנעים? וכן הלאה. 

אפשר לסיים את הפעילות בכתיבת חיבורים או בעריכת   ג. 
"דיבייט" בכיתה.

דוגמאות:  

ניתוח דפי השיחה של הערכים הבאים:  

ניסויים בבעלי חיים.	 

ביטקוין )Bitcoin, מטבע ממחושב ומבוזר(.	 

הסתננות מאפריקה לישראל.	 
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פעילות מס' 5: 
הערכת מהימנות של ערכים

מה עושים?  

בוחרים ערכים מוויקיפדיה העברית בנושאים מתכנית הלימודים. א. 

מבקשים מהתלמידים להעריך את מהימנות הערכים בעזרת ב. 
הצלבת תוכנם עם מקורות מידע אחרים, וכן באמצעות   

שימוש בכלים הפנימיים לוויקיפדיה: גרסאותיהם הקודמות  
של הערכים, דפי השיחה המשמשים לדיונים עליהם והערות   

השוליים שבתחתיתם. 

      כדי להגיע לדף השיחה או לגרסאות הקודמות של ערך מסוים    
      בוויקיפדיה, השתמשו בשורת הלשוניות המופיעה בראש הערך  

      )שימו לב כי לא לכל ערך בוויקיפדיה יש דף שיחה פעיל(.

      כדי להגיע להערות השוליים הכלולות בערך מסוים בוויקיפדיה,  
      גללו את העמוד שבו מופיע הערך עד לתחתיתו. )שימו לב כי לא 

      בכל ערך בוויקיפדיה מופיעות הערות שוליים.(

הערות:  

הפעילות ניתנת ליישום על כל ערך בוויקיפדיה.	 

כדי להגיע לערכים שרמת המהימנות שלהם גבוהה במיוחד, 	 
אפשר להיעזר ברשימת הערכים המומלצים בוויקיפדיה   
העברית )כתבו בשורת החיפוש של ויקיפדיה: "קטגוריה:  

ערכים מומלצים"(.
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פעילות מס' 6: 
ויקימרוץ

מה עושים?  

בוחרים שני ערכים )בהתאם למטרותיכם, אפשר להתמקד          א. 
בנושאים מתכנית הלימודים, או לגוון ולבחור דווקא בנושאים אחרים(. 

מגדירים את הערך הראשון כערך מוצא, ואת הערך השני כערך יעד. ב. 

מבקשים מהתלמידים להגיע מערך המוצא לערך היעד באמצעות ג. 
מעבר דרך ערכי ביניים. 

המעבר בין הערכים מתבצע באמצעות הקישורים הפנימיים          ד. 
הנמצאים בגוף כל ערך. 

המנצח יהיה מי שהגיע מערך המוצא לערך היעד דרך מספר ערכי ה. 
הביניים הנמוך ביותר. 

בסיום המשחק אפשר גם לבחון מסלולים חלופיים, שהיו ארוכים ו. 
ומפותלים אך יצירתיים במיוחד. 
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הערות:  

המשחק ניתן ליישום על כל שני ערכים בוויקיפדיה, שה"דרך" 	 
מהראשון בהם למשנהו אינה קצרה וטריוויאלית, או, לחלופין, 

ארוכה ומפותלת מדיי.

 	  3.NaraView :ניתן ורצוי להשתמש באפליקציית המשחק
האפליקציה פשוטה לתפעול, והיא מאפשרת הצגה חזותית  
של פעילות התלמידים בזמן אמת, כלים טכניים המסייעים 

למורה, ושלבי פעילות נוספים המאפשרים העמקה של תהליך 
הלימוד. ניתן לערוך שימוש באפליקציה בעזרת אתר האינטרנט:

www.naraview.com/game/teacher     
 למקיימים את הפעילות ללא האפליקציה: תוכלו להיעזר   	 

בקובץ "מרוץ ויקיפדיה" המאפשר לתלמידים לתעד את שלבי 
עבודתם. למציאת הקובץ, כתבו בשורת החיפוש של ויקיפדיה: 

"ויקיפדיה:ויקימרוץ".

 

 MindCet 3. האפליקציה פותחה ע”י המורים מאיה בן אמוץ וגיא ברסלר, בשיתוף ובתמיכה של מרכז

במסגרת תכנית העמיתים של המרכז, והוצגה בכנס “מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה” שהתקיים 

ב-15.3.2015 בהובלת מט”ח, המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך וויקימדיה ישראל.
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פעילות מס' 7: 
חקירת פורטלים וקטגוריות )פעילות מקדימה להצגת נושא לימוד חדש( 

כמה מילים מקדימות:

רוב הערכים בוויקיפדיה מאוגדים בקבוצות לפי נושאים.  

קבוצות אלה הן עמודי פורטל והקטגוריות הנושאיות.

מה עושים?  

נכנסים לפורטל או קטגוריה בוויקיפדיה העברית. א. 
כדי להגיע לרשימת כל הפורטלים, כתבו בשורת החיפוש של  

ויקיפדיה: "פורטל:פורטלים". כדי להגיע לרשימת כל הקטגוריות, 
כתבו בשורת החיפוש: "ויקיפדיה:רשימת קטגוריות".

שואלים את התלמידים את השאלות הבאות: ב. 

אלו מנושאי הערכים מוכרים לכם?	 

על אלו מנושאי הערכים אתם רוצים לדעת יותר?	 

באילו סוגיות תצפו לגעת במסגרת השיעורים? 	 

 האם יש מושגים שציפיתם למצוא ואינם מופיעים בפורטל   	 
   או בקטגוריה?

הערה:   

הפעילות ניתנת ליישום על כל פורטל וקטגוריה, בכל תחום שהוא, 
בוויקיפדיה העברית.
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אשכול פעילויות שני: יצירה פעילה של תוכן

במסגרת הפעילויות הכלולות באשכול זה, התלמידים והתלמידות 
מפיקים תוצרים ממשיים, והופכים שותפים פעילים ביצירתה של 

ויקיפדיה.

לשם ליווי התלמידים והתלמידות בפעילויות אלה, נחוצה                
התמצאות בעריכה בוויקיפדיה ובהתנהלות הקהילה המקוונת                 

של מתנדבי ויקיפדיה. 

אם חסרה לכם התמצאות כזו, עמותת ויקימדיה ישראל תשמח 
להדריך אתכם ולהעניק לכם כלי עבודה יעילים וישימים. 

אלה הם פרטי הקשר שלנו: 

עמותת ויקימדיה ישראל

 office@wikimedia.org.il          

077-7515923 ,077-3200796        
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פעילות מס' 1:         
הוספת תמונה, סרטון, מסמך או תרשים לערך 

מה עושים?  
בוחרים נושאים מתכנית הלימודים, ומבקשים מהתלמידים     

להוסיף עבורם תכנים ויזואליים שונים:   
תמונה של נושא הערך ) אם הדבר אפשרי, כדאי לעודד צילום עצמאי(.א. 

סרטון עם הסבר לימודי.ב. 

חומר ארכיוני.ג. 

מסמך השמור במשפחה.ד. 

תרשים להמחשה.ה. 

דוגמאות  
הוספת תוכן חזותי לערכים הבאים:  

משמר השרון.	 

גז.	 

אורגניזם.	 

מי תהום.	 

עלייה לארץ ישראל.	 

הערות  
אפשר להוסיף פעילות מקדימה לאיסוף חומרים: סיור באתר  	 

רלוונטי, ביקור בארכיון או בספרייה, מפגש עם גמלאים ביישוב וכו'. 

חשוב להקפיד על עמידה בחוקי זכויות היוצרים בישראל.	 

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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פעילות מס' 2: 
עריכת לשון בערך קיים בוויקיפדיה

מה עושים?  

בוחרים מראש כמה ערכים שהלשון בהם משובשת. א. 

אפשר להיעזר ברשימת הערכים המצריכים עריכה בוויקיפדיה ב. 
העברית. כדי להגיע לרשימה, כתבו בשורת החיפוש בוויקיפדיה: 

"קטגוריה:ערכים המצריכים עריכה".

מבקשים מהתלמידים לתקן שיבושים לשוניים בערכים אלה תוך ג. 
יישום מרב הכללים שנלמדו בכיתה במקצועות העברית.

דוגמאות  
עריכת לשונם של הערכים הבאים:  

יהושפט.	 

מוזיקה מזרחית.	 

ספירת חיידקים.	 

סרטון פרסומת.	 

הערה  

אפשר לעודד את התלמידים להיעזר בעת הפעילות בייעוץ הלשוני 
המקצועי בוויקיפדיה העברית. כדי להגיע לקישור המתאים, לחצו      

על האפשרות "ייעוץ" המופיעה בתפריט שבצד המסך בוויקיפדיה.

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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פעילות מס' 3: 
שיפור תוכן בערך קיים 

מה עושים?  

בוחרים נושאים מתכנית הלימודים שהערכים העוסקים בהם  א. 
מצריכים שיפור קל. 

אפשר להיעזר ברשימת הערכים המצריכים שכתוב בוויקיפדיה ב. 
העברית. כדי להגיע לרשימה, כתבו בשורת החיפוש בוויקיפדיה: 

"קטגוריה:ערכים המצריכים שכתוב".

מבקשים מהתלמידים למלא בערכים שנבחרו חסרים, ולתקן  ג. 
בהם אי דיוקים. 

דוגמאות:  
תיקון אי דיוקים ומילוי חסרים בערכים הבאים:  

מים בישראל.	 

סרט פעולה.	 

גיוס חובה.	 

תל אביב הקטנה.	 

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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פעילות מס' 4: 
תרגום ערכים משפה זרה לעברית או להפך

מה עושים?  

בוחרים נושאים שהערכים העוסקים בהם בוויקיפדיה העברית  א. 
חסרים או לקויים, ואילו הערכים המקבילים באחת השפות הזרות 

טובים יותר. 
אפשר להיעזר ברשימת הערכים המצריכים שכתוב בוויקיפדיה 

העברית. כדי להגיע לרשימה, כתבו בשורת החיפוש של ויקיפדיה: 
"קטגוריה:ערכים המצריכים שכתוב".

מבקשים מהתלמידים לתרגם את הערכים מהשפה הזרה   ב. 
לעברית, ולשלב את התרגום בוויקיפדיה העברית. 

אפשר לבצע את מטלת התרגום גם בכיוון ההפוך: מעברית   ג. 
לשפה זרה.

דוגמאות:  

 	    ”Rinascimneto italiano“ תרגום הערך
)"הרנסאנס האיטלקי"(   מוויקיפדיה האיטלקית, ושימוש   

בטקסט שנוצר עבור שיפור הערך המקביל בוויקיפדיה העברית.

תרגום הערך “Climate change” )"שינוי האקלים"( מוויקיפדיה 	 
האנגלית, ושימוש בטקסט שנוצר כדי לשפר את הערך המקביל 

בוויקיפדיה העברית.

הערה  
יש להבהיר לתלמידים כי בעת תרגום ערך, עליהם להימנע מהעתקת 

המקורות הביבליוגרפיים הכלולים בו,  אלא אם נעשה בהם שימוש 
בתהליך הלמידה.

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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פעילות מס' 5: 
הרחבת קצרמרים 

כמה מילים מקדימות:

בשפה הוויקיפדית, "קצרמר" פירושו ערך קצרצר המצריך הרחבה.

מה עושים?  

נכנסים לרשימת הקצרמרים בוויקיפדיה העברית. א. 

כדי להגיע לרשימה, כתבו בשורת החיפוש בוויקיפדיה:                  ב. 
"קטגוריה:קצרמר".

מכינים רשימה של קצרמרים בנושאים מתכנית הלימודים.ג. 

מבקשים מהתלמידים לבחור קצרמרים מתוך הרשימה, לחקור     ד. 
את נושאיהם, ולבצע הרחבה שלהם.

דוגמאות:  

הרחבת הקצרמרים הבאים:  

בוכנה.	 

מיחזור נייר.	 

אמצעי תקשורת.	 

מצע )=מצע מפלגה(.	 

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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פעילות מס' 6: 
יצירת ערכים חדשים

מה עושים?  

יוצרים רשימה של נושאים מתכנית הלימודים שעדיין   א. 
אין עליהם ערכים בוויקיפדיה העברית. 

אפשר להיעזר ברשימת הערכים המבוקשים בוויקידיה העברית. 
כדי להגיע לרשימה, כתבו בשורת החיפוש: "קטגוריה:ויקיפדיה - 

ערכים מבוקשים".

מבקשים מהתלמידים לבחור נושאים מהרשימה, לחקור אותם ב. 
ולכתוב ערכים עליהם.

דוגמאות  

יצירת הערכים הבאים:  

עיר לוויין.	 

חומצה גליקולית.	 

חשבון עובר ושב.	 

הטיה תרבותית.	 

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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 פעילות מס' 7: 
הוספת הערות שוליים

מה עושים?  

מבקשים מהתלמידים לקרוא מאמרים באחד מנושאי הלימוד, א. 
ולבחור ערכים בוויקיפדיה הקשורים אליהם. 

מבקשים מהתלמידים להוסיף לערכים מידע על בסיס   ב. 
המאמרים שקראו, ולציין את מקור המידע בהערות שוליים   

לפי הכללים המקובלים.

הערות:  

הפעילות ניתנת ליישום על כל ערך בוויקיפדיה.	 

יש להקפיד על בחירה במאמרים הלקוחים ממקורות אמינים 	 
)כתבי עת מדעיים, ספרים שיצאו לאור בהוצאות מוכרות וכיו"ב(.

לפני ביצוע פעילות זו, מומלץ לפנות לויקימדיה 
ישראל  לצורך ייעוץ. ראו הסבר בעמ' 17
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רוצים ללמוד עוד? 

יש לכם משוב עבורנו?

רוצים לשתף אותנו ברעיונות נוספים? 

- פנו אלינו לוויקימדיה ישראל!

077-7515923 ,077-3200796  

office@wikimedia.org.il  

https://www.wikimedia.org.il  



כל הדימויים הוויזואליים שמקורם באתר ויקישיתוף 
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(גירסת רישיון 3.0 או כל גרסה מאוחרת יותר שלו).

הסימנים המסחריים (trademarks) וסמלי הלוגו של קרן ויקמידיה או כל 
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Commons. הסימנים  המסחריים של קרן ויקימדיה, ויקיפדיה, ויקישיתוף, 
מדיה-ויקי, ויקימילון, ויקיספר, ויקיטקסט,  ויקיחדשות, ויקיציטוט, ויקיוורסיטה, 
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זוהי המחויבות שלנו!

תארו לכם עולם,        
שבו לכל אדם יש גישה למכלול הידע האנושי.                                           

               ג'ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה.


