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ויקימדיה ישראלויקימדיה ישראל

ויקיפדיה מהי

כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול

Harel, Ldorfman, Hanayהוכן על ידי: 
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ויקימדיה ישראלויקימדיה ישראל
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דמיינו עולם, שבו לכל אדם יש גישה חופשית 
 !למכלול הידע האנושי. זה מה שאנחנו עושים

!



מיזמים נוספים של קרן ויקימדיה

קובצי מדיה   11,084,600 -
)22/9/2011(    לשימוש הכללחופשיים

(



כמה מספרים על ויקיפדיה
 - שפות270מעל ל 
 2001 שנת הקמת ויקיפדיה באנגלית
 15/11/2011(נכון ל-  כמות ערכים בוויקיפדיות שונות( :

     100,000 וויקיפדיות כמות הערכים היא מעל 43     ב-
 מיליון בגרמנית,1.314  מיליון באנגלית,  3.796

ערכים מיליון  20,235 מיליון בצרפתית, סה"כ 1.173     
2003  בכמות, 31 שנת הקמת ויקיפדיה בעברית (מקום 

מקום שני בין הגדולות במדד העומק)
126,263  20:43 שעה 14/11/2011(ערכים בוויקיפדיה העברית(

-עריכות בוויקיפדיה העברית עד היום11,944,000מעל ל 
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שתי הגדרות– ויקיפדיה 

כמיזם:

:

, שיתופיתשיתופיתמיזם לכתיבת אנציקלופדיה 
מהימנהמהימנה ורב לשוניתרב לשונית, חופשיתחופשית
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כמוצר:

:

אנציקלופדיית תוכן חופשי, 
המשתמשת בטכנולוגיית ויקי ופועלת 

באינטרנט



אנציקלופדיה
אנציקלופדיה כללית

אינה מתמחה בתחום מסוים•
אינה מחויבת לאידיאולוגיה מסוימת•
ניטרלית•
פונה ומתאימה לציבור הרחב•
אינה מוכוונת לתלמידים דווקא•

מהם הגבולות?

?

איך הם בהשוואה לגבולות של אנציקלופדיה מנייר...•

.
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ימי ויילס' ימי ויילס'ג ג



: קהילת ויקיפדיה העבריתשיתופית

,מאות כותבים נוספים כמאתיים עורכים
 קבוצות אוכלוסיה מגוונות +70 עד גיל 13גילאי
קשת רחבה של דעות
יש מקום גם לכל אחת ואחד מכם
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: לא רק בחינםחופשית

העיון חופשי - ללא תשלום וללא פרסומות
הציטוט חופשי – מוגבל רק ברישיון CC  שמחייב

ייחוס ושיתוף זהה
התוכן חופשי לשימושים נגזרים נוספים אחרים

אבל לא חופשית במובן שכל אחד חופשי לעשות 
...כרצונו

.
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רב לשונית
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!?איך זה עובד (לעזאזל)  :אמינות, או

!

 איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שכל אחד יכול
?לשנות

?

 איך אפשר לסמוך על טקסט שאף אחד אינו יכול
?לשנות

?
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אמינות: יעקב עולמי (ארכאולוג)

(

 -בהתבסס על ספרם של יוסי 6/5/2011העלאת ערך ב ,
הפרהיסטוריה של ארץ ישראל: תרבות גרפינקל ועופר בר יוסף: "

"הכתב האדם לפני המצאת

"

) אגרונום וארכאולוג, נחשב לאחד 1999-1906יעקב עולמי (
מאבות המחקר הארכאולוגי הפרהיסטורי בארץ-ישראל

 באותו יום נשאלה שאלה בדף השיחה של הערך – "בספר גמלא עיר
"?נכתב עליו ז"ל, 1994המרד" של שמריהו לוין משנת 

?

 -הטעות תוקנה לאחר בירור עם יוסי גרפינקל.9/5/2011ב 

.

 -29/6/1990יעקב עולמי נפטר ב

1

בספר, הטעות תישאר לנצח
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עוד כמה מילים על אמינות
באנציקלופדיה העברית:

:

תיקן בספר 'חמדת נתן העזתי בערך "חמשה-עשר בשבט" נאמר "•
ימים' סדר מיוחד", אך בערך "נתן העזתי" נאמר אודות ספר זה 

לדעה כי מחברו היה נתן העזתי עצמו".אין כל יסוד "

.

דן, בכרך מילואים ג' של האנציקלופדיה, שבו מופיע הערך "•
. לא רק שהתבלבלו בין שם דן עמיר", העוסק בפרופ' אמיר

המשפחה לשם הפרטי, אלא אייתו את שם המשפחה בשגיאת 
כתיב. אין כל תקווה שאדם המתעניין בפרופ' עמיר יגיע אל הערך 

.העוסק בו

.

 באנציקלופדיה "אביב חדש" נכתב שהאמן פנחס כהן-גן
.  האמן חי  עד היום, הציג תערוכה בגלריה 1999 בשנת נפטר

.2008גבעון בשנת 

.
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?מסקנה

?

.טעויות ישנן תמיד

.

לתקן כמה שיותר חשוב לטעות כמה שפחות, ו
.מהר

.
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הבדלים בין אנציקלופדיה מודפסת וויקיפדיה

ויקיפדיהמודפסת
  חיפוש לפי שם ערך, משפט מפתח,     מפתח ערכים

           ערך קרוב, קטגוריה, פורטל
     יש קישורים פנימייםאין קישורים פנימיים
    יש קישורים חיצונייםאין קישורים חיצוניים

      בחינםעולה כסף
עדכון עד מועד            עדכון שוטף

ההדפסה
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הבדלים בין אנציקלופדיה מודפסת וויקיפדיה

ויקיפדיהמודפסת
עורכים חובבים ומקצועייםעורכים מקצועיים

עורכים רביםעורך אחד/שניים לערך
    נשמר ואחר כך נבדקנבדק לפני הדפסה

         רב לשונית – קישור לוויקיפדיות זרותחד לשונית
שגיאות מתוקנות במשך הזמן         שגיאות נשארות
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?אז איך לעזאזל זה עובד

?

ויקיפדיה  :חוקר אינטרנט אמר באחרונה
היא הדוגמה הטובה ביותר שאנחנו 

מכירים לרעיון שלא אמור לעבוד ובכל 
.זאת עובד

.

.אנו מציעים פתרונות שונים 

.
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ערכים אינם נולדים מושלמים

דוגמאות של תבניות שתיתקלו 
בהם על ערכים



 

כל קורא הוא גם מבקר



 

כל קורא הוא גם מבקר



 

כל קורא הוא גם מבקר



 

שקיפות מלאה

 הפעילות גלויה לגמרי- כל
מסוים – - פירוט מלא של כל העריכות בערך 

גרסאות קודמות
 בכל- רשימה מלאה של העריכות האחרונות 

הדפים
רשימת מעקב על ערכים- אפשרות ליצור 

- דיונים מפורטים בדפי השיחה על הערך



מנגנוני בקרה ומניעה

עשרות ויקיפדים מתנדבים עוברים•
מסביב לשעון על כל העריכות

 מוזהרים ונחסמים לעריכהמשחיתים•

ערכים מועדים לפורענות מוגנים מפני עריכה •
לתקופות קצובות
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הרארכיה של הרשאות

משתמשים אנונימיים-  
משתמשים רשומים (ויקיפדים)-

(

בדוקי עריכות אוטומטית-
מנטרים-

-  מפעילי מערכת
-  ביורוקרטים



סוגי מחלוקות

 מחלוקות על תוכן

מחלוקת על עובדות •

 מחלוקת על רלבנטיות•

מחלוקות מנהליות

מחלוקות אישיות

ויקיפדיה נכתבת ע"י בני אדם•
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מונחים שכדאי להכיר ולזכור
ערך מומלץפורטל -        
בינוויקי – קישור בין    יקישיתוף – אתרו -
          ויקיפדיותשיתוף קבצים
דף שיחהדף משתמש -            
קטגוריה-     קישורים חיצוניים
דף פירושונים          - תבנית
טעות הקלדה- תקלדה (    - ערך קצרקצרמר(

(

   - אדומים וכחוליםקישורים פנימיים
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כללים לכתיבת ערך טוב

נגישות•
מקצוענות•
רהיטות•
אמינות•
חזות•
מקומיות•
אוניברסליות•
קישוריות•
משיתופיות•



ממה להיזהר

בעלות על ערכים•
עקשנות•
חשדנות•
תוקפנות•
אגו•



מה ההבדל בין ערך ויקיפדי לסמינריון?

?

סגנון הכתיבה•
אקדמי, הרבה ז'רגון מקצועי, שימוש רב –

במינוח לועזי

עברית תקנית, רהוטה ולא מצועצעת, שימוש 
בקישורים פנימיים להסברת מינוח, העדפה 

למינוח עברי



מה ההבדל בין ערך ויקיפדי לסמינריון?

?

בחירת הנושא
"מדיניות המס והמכס של מפלגת הבעת הסורית בשנות 
השישים והשפעתה על המהלכים שהביאו למלחמת יום 

הכיפורים"

"

"מפלגת הבעת (סוריה)", "מלחמת יום הכיפורים", 
"היסטוריה של סוריה"

"



מה ההבדל בין ערך ויקיפדי לסמינריון?

?

צורת הכתיבה•
סקירה של מקורות מחקריים שונים, –

השוואה ועימות ביניהם, תזה ואנטיתזה, 
גיבוש סינתזה

התמקדות בעובדות, הצגה עניינית, יצירת רצף 
סיפורי, בחירת עמדה ניטרלית



מה ההבדל בין ערך ויקיפדי לסמינריון?

?

שימוש בסימוכין•
כל המרבה הרי זה משובח, יש לבסס כל –

טענה

כדאי ורצוי להביא מקורות, אבל רק היכן 
שהם מתבקשים באמת



מה ההבדל בין ערך ויקיפדי לסמינריון?

?

קהל היעד•
המרצה שלכם (או עוזר ההוראה שלו)–

(

קורא בעל השכלה ממוצעת ועברית –
טובה, ללא ידע מוקדם דווקא



מה ההבדל בין ערך ויקיפדי לסמינריון?

?

שימוש במדיה•
נדיר, רק איפה שזה הכרחי–

מומלץ היכן שניתן, מוסיף מאוד לערך–



דפי עזר בכתיבת ערך כמטלה אקדמית:

:

-   ויקיפדיה:כתיבה בוויקיפדיה כמטלה אקדמית
ויקיפדיה:כתיבה בוויקיפדיה כמטלה אקדמית/יצירת פרויקט-
ויקיפדיה:כתיבה בוויקיפדיה כמטלה אקדמית/קורס לדוגמה-
ויקיפדיה:כתיבה בוויקיפדיה כמטלה אקדמית/הנחיות -

לסטודנט



תבנית בעבודה אקדמית

- תבנית:בעבודה אקדמית - יש לשים אותה על הערך בזמן 
העבודה

{{בעבודה אקדמית|מוסד=שם מוסד|קורס=שם הקורס|יעד=תאריך 
סיום}}

{

התוצאה:

:



תבנית מטלה  אקדמית

- תבנית:מטלה אקדמית – שמים בדף השיחה של הערך
תיאור מפעלותיו של לדוגמה: בדף השיחה של הערך "-

מבנה התבנית: - "אוגוסטוס האלוהי

:

{מטלה אקדמית|עולם חדש מופלא: המאה היוליו-קלאודיית|מדעי הרוח|{
אוניברסיטת חיפה}}

{

התוצאה:

:



איך מנהלים את הנושא בויקיפדיה האנגלית

יש להם דף בשם:

:

Wikipedia:WikiProject United States Public Policy/Courses-

-

אוניברסיטאות בארה"ב שמשתתפות/השתתפו בפרויקטים 
דומים:

:

ג'ורגטאון,  ניו-יורק, וירג'יניה טק, ברקלי, הרווארד, סירקוז, סן-
פרנסיסקו, בוסטון, אינדיאנה ועוד...

.



?למה זה מהנה ומספק

?

 מה שתכתבו היום ייקרא על ידי המון אנשים במשך שנים
ארוכות

כשכותבים על נושא כלשהו, לומדים אותו לעומק

השתתפות במיזם חדשני ופורץ דרך, שזוכה להערכה

אינטראקציה עם ויקיפדים אחרים

ויקיפדיה כקהילה

מפגשים•
סיורי "אלף מילים"•

"

תחרויות כתיבה•
"הטילדה הרביעית"•

"

39



ויקימדיה ישראל
הישגים בולטים:

:

שינויי חקיקה בתחום זכויות היוצרים•
תערוכה נודדת על ויקיפדיה (הוצגה גם בכנסת) •
להעלאת חומרים ארכיוניים ביתיים מיזם "פיקי ויקי"•
הרצאות במוסדות לימוד ובמקומות עבודה•
יצירת גרסה בלתי-מקוונת של ויקיפדיה העברית•
הפצת הויקיפדיה הצרפתית בקמרון ובבניין (עם "מרכז •

אפריקה" באוניברסיטת בן-גוריון) 
 בחיפה2011אירוח הכנס העולמי ויקימניה •
שיתופי פעולהבין ויקיפדיה ויקימדיה והאקדמיה •

בישראל לכתיבת ערכים כויקיפדיה על ידי סטודנטים 
כחלק מדרישות הקורס האקדמי
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