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 העלאת תמונות לוויקיפדיה

 

 הנחיות כלליות:

אנחנו חיים בעולם מאוד חזותי, וחלק ניכר מהמידע והרגש מגיע מעזרים חזותיים  -
 עלאתם לערך.בהשווה מאוד להשקיע באיתור חומרים חזותיים ו דווקא. לכן

 

שבערך שלכן. חשבו: אולי יש לכן סרטונים  היו יצירתיות בהעשרת ההיבט הויזואלי -
להקליט אותו שר רלוונטיים? אולי אתן יכולות לצלם את האדם מספר על קהילתו? 

אולי יש חפצים או תכשיטים שניתן לצלם? זמירות שבת שהיו נהוגות בקהילה? 
 ?מסמכים מעניינים שניתן להוסיף לערך

 

 

 .משמעותיהקפידו על סריקה מעולה. מאוד  -
 

תמונה אחת שווה אלף  – הכניסו כל תמונה רלוונטית ואל 'תתקמצנו'. כבר נאמר -
בייחוד חשוב להכניס תמונות של בני קהילה שנספו בשואה. כאן יש מימד של  .מילים

אם יש תמונות רבות של בני הקהילה התמונות שנצליח למצוא.  כלהנצחה, ונכניס את 
 .(הזה)ראו דוגמה בערך ת קוד מקור נסדר אותן בגלריה, דרך עריכ –

 

אנשים שנרצחו בשואה חשוב להוסיף כיתובים ברורים וענייניים לתמונות. במקרה של  -
נכתוב באופן ברור את שמם, פרטים נוספים שידועים עליהם, ופרטים לגבי גורלם  –

 בשואה.

 

 

 איך מעלים תמונה לערך?

 מכן ולאחר", מדיה" האפשרות על ואז", הוספה" על לחצואם זו תמונה שאתם צילמתם: 
 פי על ותיאור כותרת לה הוסיפו, ממחשבכם התמונה את בחרו". העלאה" הלשונית על

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

  ".הוספה"

  להנחיות מפורטות ותרגול בהעלאת תמונות

 

 לטפל גם בעניין זכויות היוצרים: צריךכאן  – ןצילמת ןמונה שלא אתת
 

 

 בהעלאת תמונות לוויקיפדיה: זכויות היוצריםשמירה על 

 כראוי, תימחק. ועלהרבה על שמירת זכויות היוצרים. תמונה שלא ת בוויקיפדיה ישנה הקפדה

 .לסמן שאתן יצרתן את הקובץ זהלעשות  ישואז כל מה ש – תמונה שצילמתן בעצמכן מותר להעלות -
 

קבלתן אישור רשמי מבעל  אלא אם כןאסור להעלות תמונות שמצאתן באינטרנט או סרקתן מספר,  -
 .היצירה

 

אישור מבעל  עםלמשל באלבום התמונות המשפחתי, אפשר להעלות רק תמונה שיש ברשותכן, ם ג -
במקרה של אלבום משפחתי, בדקו  .אם יש אישור מבעל היצירה, אפשר להעלות כל תמונה. היצירה

 .)להלן( ור ממנבקשו אישווה? דוד א,סבת –של מי האלבום 
 

רק אלא  –מים תמונה ישנה במצלמה שלכן, זה לא נחשב שיצרתן את התמונה צלכשמימו לב: ש -
)מי ולם, או היורש שלהם הצלם או המצ יכול להיותהזכויות על התמונה  רקתן אותה. בעלשס

 .שהתמונה ברשותו כיום(

 למידע נוסף על זכויות יוצרים בוויקיפדיה

 

 

צלום חפץ דוגמה לת

שהועלה לערך 

 קהילת יהודי ברסלאו

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%90%D7%92%27%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95
https://wikimedia.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%94/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%95
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 ?מקבלים רישיון להעלאת תמונה שלא יצרתןאיך 

)לא ההעלאה, היוצר, ואת תאריך היצירה  /כשמעלים את התמונה כותבים באופן מדויק את שם בעלי הזכויות

'לא לכתוב ניתן  –פרטים לא ידועים  .תעריכו את טווח השנים באופן כללי( ,אלא היצירה; אם אתן לא יודעות מתי צולם
 כתוב השערה ולציין שמדובר בהשערה בלבד., או לוע'יד

ש להקפיד י .מכיוון שאותו תצטרכו למלא בנוסח שמובא להלן – שימו לב לשם היצירה כפי שמילאתן אותו
 ה ולהיעזר בה גם כן.לבחור שם רשמי, קצר וברור לתמונה, שיקל על אחרים להבין את תוכנ

, את שחרור )או לחתום ידנית אם מדובר באדם שאין לו מייל(לאשר במייל חוזר  , בקשו מבעל הזכויותההעלאהלאחר 
בתגובה )הוא לא חייב לחתום ידנית, אבל הנוסח צרך להופיע במייל שתשלחו לו, והוא צריך לכתוב הבא  היצירה על פי הנוסח

 :שהוא מאשר זאת(

 

אם מדובר בכמה . במייל, ולצרף קישור אליה )התמונה( ן את שם היצירהשימו לב שחובה לציי -
 ת כל היצירות.אכך במפורש יש לציין יצירות, 

  he@wikimedia.org-permissions : למייל העבירו זה, כולל ההתכתבות עם בעל זכויות היוצרים, וסחנ

  .וישמחו לעזור לכן  יוצרים, התייעצות בנוגע לזכויות כל ניתן לפנות למייל זה לצורך -
 

 וויקיפדיההשגת רישיון להעלאת התמונה ללמידע נוסף על 
 

 !בהצלחה                                                                                                                                                    

 תהלה

 ,לכבוד קרן ויקימדיה

המלאות ביצירה ____________________ )חובה  הזכויותבזאת אני מאשר/ת שאני היוצר/ת או בעל/ת 
 .למלא שם יצירה(

כפי שמופיע  cc-by-sa אני מסכים/מסכימה לפרסם את היצירה בהתאם לתנאי רישיון
ניתן לבחור רישיון אחר מרשימת הרישיונות ) SA-BY-https://he.wikipedia.org/wiki/WP:CC. בדף

 (.הקבילים

להשתמש ביצירה ולשנות אותה בהתאם לצורכיהם,  אני מאשר/ת שאני מעניק/ה לכל אחד או אחת את הזכות
 .כל עוד הדבר נעשה בהתאם לתנאים המפורטים ברישיון ולחוקים מתאימים אחרים

לקבל קרדיט בהתאם לתנאי  ושומר/ת על הזכות ביצירה שמורות לי היוצרים אני מודע/ת לכך שזכויות
 .הרישיון

ואני שומר/ת על האפשרות לנקוט באמצעים  ,היוצרים זכויות אני מודע/ת לכך שהרישיון הנ"ל נוגע רק לעניין
פרט, חוקי סימנים מסחריים  זכויות נגד כל מי שיעשה ביצירה שימוש שיש בו הוצאת לשון הרע, הפרה של

 .וכיוצא באלה

 .מאשר/ת כי הסכמתי היא בלתי חוזרת וכי היצירה עשויה להישמר לצמיתות בכל מיזם של קרן ויקימדיהאני 

 _________ ביצירה תאריך ________, שם בעל/ת הזכויות

ונוסף לה  ,קהילת יהודי ז'ורובלערך על  תהועלשהמשפחתי, האלבום המונה מדוגמה לת

 ". 'ורובחתן וכלה בזראה לה "ק תכשהתמונה הועלתה הסטודנטיכיתוב מתאים. 

 להשתמש ב"עריכת קוד מקור". וזה נראה כך: התמונה יש הכיתוב של כדי לערוך את 

|ממוזער|אליעזר ומילצ'ה, מקהילת יהודי ז'ורוב, ביום png]]קובץ:חתן וכלה בז'ורוב.

חתונתם. אליעזר הצליח לשרוד את השואה, עלה לארץ ישראל ונישא בשנית. מילצ'ה 

נלקחה כשאר יהודי האזור ל]]מחנה ההשמדה בלז'ץ[[. על פי עדותו של אדם שהצליח 

 נרצחו בט"ו חשוון תש"ג.[[ לברוח מהרכבת, אנשי המשלוח בו נלקחה
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:OTRS
https://he.wikipedia.org/wiki/WP:CC-BY-SA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%96%27%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%96%27%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91#/media/File:%D7%97%D7%AA%D7%9F_%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%96%27%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91.png
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%96%27%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91#/media/File:%D7%97%D7%AA%D7%9F_%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%96%27%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91.png
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