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  ?ויקיפדיהמהי 

 תחופשי הפירוש" חופשית. "ויקיפדיה היא אנציקלופדיה חופשית בשפה העברית הפועלת באינטרנט
וכיום , 2001ויקיפדיה החלה את דרכה בשפה האנגלית בינואר . הפצהלהעתקה ול, עריכהל, לשימוש

הוויקיפדיה העברית החלה את דרכה ביולי , לעומתה. ערכיםמיליון שני  יש בה מעל) 2009 פברואר(
  .ערכים 88,000-כוכיום יש בה , 2003

  
זכויות היוצרים נשארות , כלומר. GNU FDLשיון לשימוש חופשי של ירכל הערכים מפורסמים תחת 

ידי כל החפץ בכך  אולם היוצרים מסכימים שהתוכן שתרמו יהיה ניתן להפצה ולשינוי על, ביד יוצריהם
  . בכל עת

  

  קהילת ויקיפדיה ותורמיה

לתרגם מידע מוויקיפדיה בשפה , להוסיף מידע ם בהתנדבות על ידי כל מי שמעונייןויקיפדיה נכתבי ערכי
אנשים אחרים עורכים ויוצרים , בזמן שאתם קוראים שורות אלו, למעשה. אחרת או לשנות תוכן קיים

ינכם זקוקים לרקע מיוחד אף על פי שהתמחות כלשהי תהיה לכם לעזר א כדי להשתתף בפרויקט. ערכים
בסופו של  למדי, מי שלא יודע –בוויקיפדיה לא דרוש ידע טכני מיוחד כדי לערוך , כמו כן .לכשתתרמו

תהליך מדובר ב –מומלץ להירשם אולם , ההרשמה אינה חובה. יעשה עבודה טובה יותר, מי שיודע. דבר
  לדףגשו , למידע נוסף .ויש סיבות רבות לבצעה, פוגעני-חופשי ובלתי, מהיר

  . /http://he.wikipedia.org/wikiחשבון_ליצור_למה:ויקיפדיה

כל . כם בכל נושא ובכל בעיה בה תתקלוקהילת משתמשים רחבה הששה לעזור ל ישנה בוויקיפדיה
במחיקה או בקביעת , בין אם בדיונים העוסקים בערכים, ם נחשבת באותה מידהודעת, המשתמשים שווים

עם יחד . בין המשתמשים הצבעה דמוקרטיתבמקרה של מחלוקת מתקבלות החלטות באמצעות . מדיניות
 כי אם, ההבדלים אינם מתבטאים בסמכות. השונים משתמשיםקיימת היררכיה מסוימת בין ה, זאת

  . /http://he.wikipedia.org/wikiויקיפדים:ויקיפדיה גשו לדף, למידע נוסף. ביכולות עריכה טכניות

  הכתיבה בוויקיפדיה

כדי להגיע אל דף העריכה יש ללחוץ על לשונית . ערכים קיימים נעשית באמצעות דף העריכה עריכה של
 ואשר בה, ה את תוכן הערךהמכיל, תיבת עריכה בדף זה ישנה. המופיעה מעל כל דף בוויקיפדיה" עריכה"

ל פתיחה ש". שמירה"תהליך יש ללחוץ על כפתור הבסיום . אתם יכולים לבצע את השינויים הדרושים
שאיננו קיים יש לחפש אותו  ערךאולם כדי להגיע ל, ערכים חדשים נעשית אף היא באמצעות דף העריכה

ניתן להגיע , אם אכן אין ערך בשם זה). של כל דף הממוקם בצד ימין(ות מנוע החיפוש של האתר באמצע
. ללשוניות ממש מתחת, וצאות החיפושהמופיע בראש תהאדום לדף העריכה על ידי לחיצה על הקישור 

  . /http://he.wikipedia.org/wikiדף_עריכת:עזרהגשו לדף , למידע נוסף
  

, "דפי שיחה"הקרויים , דפים מיוחדים נוספים. טכניייעוץ ו מדיניותדפים מיוחדים מוקדשים לדיוני 
הצגת דף זה נעשית על ידי לחיצה על הלשונית . מוקדשים לדיונים ספציפיים בנוגע לערכי ויקיפדיה

  .בדומה לערכים עצמם, "עריכה"ועריכתה נעשית באמצעות לשונית , של ערך כלשהו" שיחה"
  
עקרון נקודת מבט נייטרלית  כגון( וויקיפדיה עקרונות וקווים מנחים הקשורים לעריכה ולסגנון הכתיבהל
פשוטות  בוויקיפדיה מדריכי עזרה טכנית המסבירים כיצד לבצע פעולות, כמו כן). חופש הביטוי עקרונותו
כגון יצירת טבלאות ונוסחאות (ופעולות מתקדמות ) כגון כיצד להדגיש טקסט וליצור קישורים(

  . /http://he.wikipedia.org/wikiנושאים_לפי_עזרה:ויקיפדיהגשו לדף , למידע נוסף). מתמטיות

  
  ...העברית ויקיפדיההונשמח לפגוש אתכם בין דפי 
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