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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה
הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 

.שלב ראשון: פתיחת שם משתמש.
ניתן לבחור כל שם שלא קיים במערכת, בתנאי שלא יהיה פוגעני. 

רצוי שם משתמש באנגלית
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
פתיחת ארגז חול אישי למשתמש

הדף משמש לניסויי עריכה, וכן לכתיבת ערכים לפני 
שמעלים אותם למרחב הערכים. ניתן לפתוח ארגזי 

חול אישיים ללא הגבלת כמות
 – לדוגמה: שם משתמש שנבחרCalanit1C
מבנה לפתיחת ארגז חול:

:משתמשCalanit1/ארגז חול ( )ארגז חול כללי למשתמש(

:משתמשCalanit1/ארגז חול לערך ( חולות סמר
ספציפי) 
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
פתיחת ערך חדש

יש לבדוק שהערך אינו קיים,  יש לבצע חיפוש לא רק  . 1
של השם בו רוצים לפתוח את הערך. יש לחפש ביחיד

אם הערך אינו קיים יש להכניס את השם . 2
בחלון החיפוש

למשל: דבש חרובים

. לוחצים על זכוכית המגדלת  בחלון החיפוש משמאל3
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
פתיחת ערך חדש

:עולה הדף הבא:. 4
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
פתיחת ערך חדש

:עריכה תפתח חלוןדבש חרובים לחיצה על הקישור האדום  . 5 :
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
פתיחת ערך חדש

}}בחלון העריכה מכניסים תבנית  . 6 ואת  בעבודה{{
הטקסט

:לאחר שמירה הדף יראה כך:
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
- הרחבה משמעותית של ערך קיים-

אם ברצונכם להרחיב ערך קיים. חשוב לזכור בעת עריכה 
לשלב את העריכה החדשה בקיימת. יש לשמור על 

התמונות, הקישורים החיצוניים, הקטגוריות, הקישור 
), הערות השולייםבינוויקילויקיפדיות אחרות (

.יש לשים לב שמידע איכותי לא יעלם מהערך.
הדרך לעשות זאת היא לערוך את הערך בארגז החול ורק 

לאחר שהוא מוכן, להעתיקו לערך עצמו במקום הערך הקיים
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
- הרחבת פסקה של ערך קיים-

למשל הערך ביר אבו מטר (אתר ארכאולוגי כלקוליתי) 

הולכים לפסקה אותה רוצים להרחיב. לוחצים על עריכה משמאל. הפרק נפתח 
למצב עריכה, מוסיפים את הטקסט לוחצים  על כפתור תצוגה מקדימה, ואם 

הכל תקין, לוחצים על שמירה
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
שימוש בתצוגה מקדימה לפני שמירה

 לפני ששומרים עריכה, חשוב לבדוק אותה על ידי שימוש 
באפשרות תצוגה מקדימה. בכך חוסכים שפע של עריכות 
מיותרות.  מאפשר לראות את העריכה ואת התוצאה יחדיו



11

מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
קישורים פנימיים – כחולים ואדומים

הקישור הפנימי מקשר בין ערכים שונים בויקיפדיה. ערך ללא 
קישורים פנימיים  נחשב פחות איכותי ושמים עליו תבנית עריכה. 
הקישור נוצר באמצעות שני סוגריים מרובעים לפני ואחרי הערך 

לקישור. [[ שם ערך]]

�

 קישור פנימי לדוגמה למילה אתר ארכאולוגי  עליו יש ערך
.השוכן .... [[אתר ארכאולוגי]] תל  ערד הואבויקיפדיה. 

 קישור אדום נוצר כשהערך אינו קיים למשל:  ליד העיר בית שאן
][[תל בית שאן]]שוכן 

עזרה:קישורים למדריך מפורט יותר ראו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94:%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D#.D7.A7.D7.99.D7.A9.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.9D_.D7.A4.D7.A0.D7.99.D7.9E.D7.99.D7.99.D7.9D
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 

קישורים חיצוניים
הקישור החיצוני מקשר לאתרי אינטרנט. קישור חיצוני מותר רק 

בפרק קישורים חיצוניים או בהערות שוליים, ולא מתוך הטקסט 
בערך. מכניסים קישורים חיצוניים רק אם הם מוסיפים ערך 

.מוסף לטקסט בערך.
] מידע על הכתובת כתובת אינטרנט קישור חיצוני נכתב[[

ויקיפדיה:קישורים חיצונייםלמדריך מפורט יותר ראו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה
הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 

קטגוריה
היא טכניקה ליצירה אוטומטית של רשימת ערכים בעלי קטגוריה 

מכנה משותף. מוסיפים אותה בסוף הערך, לפני הבינוויקי

]]]קטגוריה:משוררים מימי הבינייםקטגוריה נכתבת  לדוגמה: [[
ויקיפדיה:קטגוריהלמדריך מפורט יותר ראו 

בינוויקי-  
משמש לקישור ערכים העוסקים בנושא בויקיפדיות אחרות. מוסף 

]]]en:Judah Haleviתמיד בסוף הערך.  למשל: [[
עזרה:בינוויקילמדריך מפורט יותר ראו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה
הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 

הערת שוליים
משמשת להוספת מקור המאשש את המידע בערך עצמו, ולציון 

אסמכתא לפרט מסוים המופיע בטקסט. הערת שוליים נכתבת 
בסיום משפט או פרק.  ערך עם הערות שוליים ומקורות נחשב 

ערך איכותי יותר. בנוסף יש להוסיף בערך פרק אחרון בשם 
}הערות שוליים ומתחתיו יש לרשום  תבנית {{הערות שוליים}}

:מבנה הערת שוליים דוגמה:
 ישראליים פורטלנד מלט מפעלי''', ביובלו נשר – ויוצריו המלט| '''הערה{{

}}}16 עמוד, 1976, נשר
ויקיפדיה הערות שוליים למדריך מפורט יותר ראו 
עזרה:הערת שוליים                                    

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94:%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה
הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 

פתיחת פסקאות
.ערך ארוך יש לחלק לפסקאות. ניתן לבנות מדרג של פסקאות.

פתיחת פסקה חדש נעשית בדרך הבאה: דוגמה - תל אבו הואם

===התל וסביבתו==
)(פסקת משנה לפסקה התל וסביבתו)===    מיקום התל===

הכנסת תמונה לערך- 

]]]תמונה כיתוב|250px|ממוזער|שמאל|PictureFileName.jpg:קובץ[[
PictureFileName.jpg[את שם הקובץ יש להעתיק במקום : 

עזרה:תמונותלמדריך מפורט ראו:  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94:%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
דפי שיחה

לכל דף בויקיפדיה יש דף שיחה שכולל דיונים על התכנים 
של הדף שהוא מצורף לו.  בעת דיון בדפי השיחה יש 

.לשמור על כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה.
ויקיפדיה:דף שיחה למדריך מפורט ראו 

חתימה והזחה- 
~כל תגובה יש ללוות בחתימה הנעשית באמצעות ~~~~

) היוצרת חתימה אישית של המגיבימני ~ ס4(
כל תגובה יש להזיח שמאלה לתגובה הקודמת. ההזחה 

נעשית באמצעות נקודותיים : בתחילת התגובה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%A3_%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
דגרסאות קודמות והשוואת גרסאות

הגישה אליו מתבצעת . קיים עבור כל דף בוויקיפדיה דף גרסאות קודמות
כותרת הדף באמצעות לחיצה על הלשונית "גרסאות קודמות" שב

המוצג. ניתן לבדוק ולהשוות בין גרסאות מסוימות על ידי סימון 
הגרסאות להשוואה ולחיצה על לחצן השוואת הגרסאות שנבחרו
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
חיפוש ערכים חסרים

לפני כתיבת ערך חדש, חשוב לבדוק שהערך אינו קיים 
בויקיפדיה. שם הערך אינו זהה תמיד לשם שהכותב מצפה 
למצוא. למשל בויקיפדיה קיים ערך בשם: גניזת קהיר, ולא 

.הגניזה הקהירית. רצוי לחפש גם דרך גוגל.
ערכים חסרים לכתיבה אפשר למצוא בפורטלים בתחתית 

הפורטל ברשימת הערכים המבוקשים וברשימת הערכים 
לשדרוג  גם בקטגוריות רשומים לעיתים ערכים חסרים. אלה 

רשימות אקראיות בלבד. אפשר גם לבדוק בויקיפדיה האנגלית 
ולראות האם יש לערך בינוויקי לעברית.  ניתן לתרגם ערך 

מויקיפדיה זרה, במקרה כזה יש לציין זאת בדף השיחה של 
.הערך.
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מיזם אוניברסיטת חיפהמיזם אוניברסיטת חיפה

הדרכת סטודנטים בכתיבה טכנית 
ויקישיתוף

מאגר של צלילים וקובצי אחרים. זהו מיזם השייך לקרן 
ויקימדיה והקבצים שהועלו לאתר זה יכולים לשמש את כל 

מיזמי קרן ויקימדיה בכל השפות. כל הקבצים המועלים 
.לויקישתוף מועלים ברישיון חופשי.

את הקבצים המועלים יש לשייך לקטגוריות מתאימות. את 
הקטגוריה משייכים לערך בפרק קישורים חיצוניים 

באמצעות תבנית
ויקישיתוףלמידע נוסף ראו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
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