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 לעבודה על הערךולו"ז הנחיות  – ויקישטעטל

 סמסטר א':

  –עד חנוכה 

 .העבודה רבה!( –)לבחירתכן. גודל זה מומלץ בנות בקבוצה  4, עד חלוקה לקבוצות -
 

 .)ניתן להשתמש בכינוי(אישי לכל בת מהקבוצה  בוויקיפדיה, חשבון משתמשפתיחת  -

כן ו וויקיפדיה";לתמונות  איך להעלות: "איך לערוך בוויקיפדיה", ו"קבצים המצורפיםשני הבוויקיפדיה היעזרו בלעריכה 
 .העריכהלימוד להמצוין )כמו משחק( כלי בו ,כללי הכתיבה בוויקיפדיה להכרתבאתר 

)כשאתן ב"עריכת קוד מקור" ולא בחשבון המשתמש האישי, כתבו על עצמכן כמה מילים, וכן הדביקו את הטקסט הבא  -

 משתמש|תיבות=}}משתמש סטודנט כותב{{}}משתמש ויקישטעטל{{{{}}תיבות : עריכה רגילה(
 

בכל מקרה  –)גם אם על הקהילה שבחרתן יש כבר ערך, סביר שהוא קצר מדי ושיש להרחיבו שעליה תכתבו את הערך  חירת קהילהב -

 .תשאלו ותתייעצו דרך הדוא"ל(
 

"קהילת יהודי ____, תחילת עבודה", ובו: רשימת חברות שליחת דוא"ל אליי מכל חברות הקבוצה, שכותרתו: לסיום,  -
 הקבוצה + שמות המשתמש שלהן, הערך שבחרתן, והסיבה לבחירת הערך.

 

  –עד סוף הסמסטר 

חמישה -ארבעהפיסקה אחת, כלערך, באורך של כתיבת פתיח ו –מומלץ בטיוטה בלבד  –פתיחת הערך בוויקיפדיה  -
 משפטים.

 .יהיה תקני: "קהילת יהודי _____"יש להקפיד ששם הערך  -
 

ב את כל חברות הקבוצה הקפידו לכת   – כמו בכל דוא"ל שיישלח אליי בעניין הערך – )גם הפעם בסיום העבודה, עליכן לשלוח דוא"ל -

 .קישור לערך עם, שכותרתו: "קהילת יהודי ______, שלב א' לבדיקה", (!לדוא"ל
 

+  70% – )שכולל מבחן א' שעליה תקבלו ציון אישי, שיתווסף לממוצע הציונים של סמסטרכל הנ"ל ייחשב כמטלת ביניים 
 (20% – + השתתפות פעילה 10% – בינייםהמטלת 

 

 סמסטר ב':

 –עד סוף חופשת פסח 

 .בוויקיפדיהלמרחב הערכים של הערך עד לסוף חופשת פסח, והעלאתו  טיוטה ראשונהסיום  -

  –יד לאחר חופשת פסח, עד שבועיים לאחר מכן מ

 :הערכת עמיתים – ערך של קבוצה אחרת תבדיק -
o  (השתבצות עצמאית בקובץ שיישלח אליכן מיד לאחר פסח)כל קבוצה בודקת קבוצה אחת אחרת. 
o  .מטרת ההערכה הינה לשפר ולשדרג את הערך. הציון לא ייכנס לממוצע הציונים של הקבוצה השנייה 
o בגוף הערך עצמו, ולציין זאת במחווןולהוסיף אף לתקן  יש. : זכרו שהערך ציבוריהשקיעו בהערות. 
o וכן לכתב אותיבדוא"ל את המחוון המלא יש לשלוח לחברות הקבוצה השנייה ,. 

 .כמטלת ביניים ,ן את הערך של הקבוצה השנייה, תקבלו ציון שייכנס לממוצע הציונים של הסמסטרכעל איכות הערכת
 

  –סוף הסמסטר עד 

 .)זכרו להיכנס לדפי השיחה( . יש לשים לב להערות של ויקיפדים אחרים, ולתקן לפיהןהאחרונ ה, כולל הגהסיום הערך כולו -

 "קהילת יהודי _____, מוכן לבדיקה", עם קישור לערך.  –שכותרתו  דוא"ללשלוח  ישלאחר שהערך מוכן מבחינתכן,  -

ציון על ] מהציון, בנוסף על מטלת הביניים 70%פי המחוון. ציון זה יהיה הציון המרכזי של סמסטר ב' )שיהווה -הערך ייבדק על

 (.20% – , והשתתפות פעילה בקורס10% – הערכת העמיתים[איכות 

 !רבה בהצלחה                                                                                                       
 תהלה                                                                                                                                   

  hertztehila@gmail.com–פנו דרך הדוא"ל  לכל שאלה, קושי או שיתוף מעניין,

https://guide.wikimedia.org.il/
https://wikimedia.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%94/
mailto:hertztehila@gmail.com

