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 ויקיפדיה?ואיך עורכים ב

 פשוט מאוד! קחו נשימה עמוקה, ואולי גם כוס קפה, שבו ליד מחשב, ועקבו אחר ההנחיות הבאות:

 פתחו חשבון משתמש –שלב ראשון 

פתיחת יקיפדיה(, ועקבו אחר ההוראות לולחצו על "יצירת חשבון" בצד שמאל למעלה )מופיע בכל דף בו
על שמכם שמופיע באדום בצד לחצו חשבון, לאחר שפתחתם כתבו את שמכם, או בחרו בכינוי. . החשבון

שם בנוסף, העתיקו והדביקו  על עצמכם כמה מילים בחלון שנפתח. רשמוויקיפדיה, וושמאל למעלה בדפי ה
 בא:את הטקסט ה

 }}תיבות משתמש|תיבות=}}משתמש ויקישטעטל{{}}משתמש סטודנט כותב{{{{

אם יקיפדיה. וכלומר, הוא הפך לדף בו –לכחול  יהפוךשמכם  לחצו על שמירת שינויים.
ואם  אליו כעת, תוכלו לראות כיצד רואים אתכם משתמשי ויקיפדיה האחרים. תיכנסו 

  משהו כמו המלבן שמשמאל.תראו  –הטקסט לעיל בצורה טובה  הדבקתן את 

    ת נושא לערךבחיר –שלב שני 

מומלץ לבחור בקהילה תרצו לכתוב ערך.  ועליה ,הועניין לגבי הידע אודותי שיש לכם קהילה יהודיתחפשו 
ויקיפדיה, וב החפשו אותבנות הקבוצה יש קשר משפחתי אליה, וחומרים כתמונות וכדומה. שלפחות לאחת מ

: סביר שהמידע דל שרציתן לכתוב עליה הקהילתוותרו על האל  –גם אם קיים ערך ) כזהובדקו שלא קיים כבר ערך 

גודל הקהילה לא חשוב לציין: . (. תתייעצו איתיהודיתקהילה הילא בסק בעיר או בעיירה ומאוד, או שהערך בכלל עו
ודה שנדרשה, ביחס למידע הקיים על הקהילה. גם על כפר אורכו, אלא לפי העבלפי  הערך לא יישפטמשנה. 

 קטן מאוד, עם משפחות ספורות, ניתן לכתוב ערך.

לחצו ליד שמכם, בצד שמאל למעלה, על המילה "טיוטה". במלבן שמופיע, רשמו את נושא איך פותחים ערך? 
, ולחצו על הכפתור "ליצירת טיוטה נוספת". בחלון שנפתח, ידו על שם תקני: "קהילת יהודי ____"()הקפ הערך

שלושה משפטים המציגים את נושא הערך ואת ייחודו. -שניים –קצרה לערך שלכם רשמו פסקת פתיחה 
  לאחר מכן, לחצו למטה על כפתור "שמירת הדף".

דף זה  ".___קהילת יהודי /ויקיבשם: "משתמש: כעת נוצר דף טיוטה קי",נניח קראתם לעצמכם "ויאם 
 –תוכלו מעתה למצוא אם תלחצו על כפתור "תרומות" המופיע לצד שמכם בצד שמאל למעלה. ועכשיו 

 להמשך העריכה:

 כתיבה –שלב שלישי 

אותה. בשלב ראשון כדאי לסדר בראש את ראשי  לכתוב ולערוךלאחר שיש לכם טיוטה, נותר לכם רק 
ויקיפדיה בערכים ודוק לפני כן אילו ראשי פרקים מקובלים בהפרקים על פיהם תרצו לכתוב. מומלץ לב

, וראו את הערכים המופיעים שם כדי להבין איך ויקישטעטלולכנסו  – מקבילים לנושא עליו בחרתם לכתוב
פנקס 'על רוב הקהילות תוכלו למצוא מידע ב .תולדות הקהילהספו חומר מהימן על . א  זה אמור להיראות

 .)קיים בספרייה( של יד ושם 'הקהילות

כתבו באופן )בצד השמאלי העליון של הדף(. , לחצו על "עריכה" )דרך "תרומות"(לאחר שנכנסתם לטיוטה שלכם 
כתיבה עניינית,  –נציקלופדי מד לסגנון א. השתדלו ככל האפשר להיצקהילהמסודר את התוכן אודות ה

על אופי הכתיבה הרצוי בוויקיפדיה ראו אובייקטיבית, מקיפה ותמציתית, שמסתמכת על מקורות מהימנים. 
 .כללי הכתיבה בוויקיפדיה להכרתבאתר עוד 

 יקיזציה'ועריכה ו'ו –שלב רביעי 

 ויקיפדיה:ולאחר שכתבתם את התוכן, יש לערוך את הדברים באופן המתאים ל

הכפתור "פסקה", ואז על  של הסעיפים, והגדירו אותם ככותרת, על ידי לחיצה על כותרותסמנו את ה
", או בהתאם לכותרות שאתם רוצים שיהיו 1)אם יש לכם גם כותרות משנה, לחצו "כותרת האפשרות "כותרת" 

 בערך(.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%98%D7%A2%D7%98%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%98%D7%A2%D7%98%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%98%D7%A2%D7%98%D7%9C
https://guide.wikimedia.org.il/
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, ולאחר מכן על האפשרות Aאותו, באמצעות לחיצה על הסמל הדגישו בפסקת הפתיחה, וסמנו את שם הערך 
 "בולט". 

לקשר, לחיצה על  יפדיה, על ידי הדגשת המילה אותה תרצוויקולערך, לערכים קשורים ב קישוריםהוסיפו 

קהילת יהודי ב הערך שלנו עוסקלקשר. למשל, אם  תרצו , ולאחר מכן לבחור את הדף אליו -הסמל 
 ,"העת החדשה מראשית פוליןשב פלונסק בעיר"קהילה יהודית התקיימה  ובפיסקת הפתיחה נכתב: לונסק,פ
חדשה, כדי שהוא יוכל להבין טוב יותר את , על פולין ועל העת הסקעיר פלונמידע על הקשר את הקורא לנ

המתאים נבחר את הדף , נלחץ על סמל הקישור למעלה, הרלוונטיתאת המילה  נסמן איך נעשה זאת? המידע.
 "סיום". נלחץ, וברשימה

מומלץ להוסיף קישורים רבים ככל האפשר, על מנת לאפשר לקורא נגישות קלה ומיידית לכלל  -
 יקיפדיה להציע בנושא. ומידע שיש לוה

למקורות עליהם התבססתם: עמדו בסוף השורה שלה תרצו להוסיף הערת שוליים,  הערות שולייםהוסיפו 
 פרטי החומר שבו השתמשתם.ולחצו על "ציטוט". באפשרות "ידני", מלאו בחלון שנפתח את 

לחצו על "הוספה", ועזרים ויזואליים אחרים, שהרי "תמונה אחת שווה אלף מילים". תמונות מומלץ להוסיף 
ואז על האפשרות "מדיה", ולאחר מכן על הלשונית "העלאה". בחרו את התמונה ממחשבכם, הוסיפו לה 

להשתמש בתמונה הזאת". בחלון "כיתוב כותרת ותיאור על פי ההוראות, ולאחר שסיימתם לחצו על "
 תמונה" הוסיפו את הכיתוב שתרצו שיופיע מתחת לתמונה בערך שלכם. לאחר מכן לחצו על "הוספה".

שימו לב, מותר להעלות אך ורק תמונות שאתם צילמתם, או שאתם בעלי זכויות היוצרים שלהן  -
ף ראו למידע נוס ם מסתובבות ברשת.אין להעלות תמונות שמצאת .)כמו תמונות מהאלבום המשפחתי(

 ."זכויות יוצרים בוויקיפדיה" המצורף, בקובץ

 "שמירת השינויים". –בדף הטיוטה, בכפתור בצד שמאל למעלה  םאת השינויים שערכת לשמור תמיד זכרו
 גמת נפש מיותרת.שמרו מדי כמה זמן, כדי למנוע עו

 העלאה לאוויר העולם –כמעט( אחרון שלב חמישי ו)

סיימתם? הערך מוצא חן בעיניכם? נראה לכם שמבחינת ההיקף והאיכות הוא הגיע לרמה המצופה מערך 
ויקיפדיה. לחצו על הלשונית "עוד" בחלק של  להעלות את הערך למרחב הערכיםכעת תוכלו  –ויקיפדי? 

 –לתיאור "השם החדש" )היכן שרשום "משתמש"( השמאלי העליון של הטיוטה, ואז על "העברה", מתחת 
לאחר מכן לחצו על "העברת . בחרו באפשרות ")מרחב הערכים(", ובמלבן השמאלי לכתוב את השם של הערך

 הדף".

מימד של ש בהנצחה י. ה יהודית, שהייתה ואיננה עודהשתתפתם בהנצחה של קהילעשיתם את זה!  –זהו 
ם ציבורי כמו ויקיפדיה, במקו וחיים שנגדעו,, מנהגים שליחות ושל המשך; בכתיבה על רצונות, שאיפות
 .לעולם אין לדעת עד להיכן יגיע הזיכרון והשפעתו

ם יסתערו הכתיבה אף פעם לא באמת נגמרת. ויקיפדים רבי ויקיפדיהוולמה זה שלב ")כמעט( אחרון"? כי ב
או שהערך  –בחדווה על הערך שלכם, יבחנו אותו מכל עבר, ישפצו אותו בחביבות, ואם הם קמו על רגל שמאל 

לתקן יבקשו למחוק אותו מיידית. לכן, תמיד שווה לעקוב אחרי העניינים, לקפוץ לבקר,  –שלכם באמת גרוע 
לתקן ולהעשיר גם ערכים נוספים, וכך לקפוץ  –למה לא?  –לפי ההצעות בדף השיחה של הערך, ועל הדרך 

 להעשיר את מאגר הידע השיתופי והחופשי הגדול בעולם.

לימוד ל כליבתמש להש יקרבע מומלץ – במערכת התמיכה של ויקיפדיה תוכלו להיעזרזקוקים לעזרה נוספת? 
 hertztehila@gmail.com :כמובן, תוכלו גם לפנות אליי בכל עת דרך הדוא"ל .העריכה שיטת

להם על  הודוו –ם מתנדבים כולאך זכרו ש באמצע הדרך; ידידותייםויקיפדים ולבקש עזרה מ תמיד ניתן גם
 עזרתם בכל לב. 

 בהצלחה רבה, 

 תהלה                        
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