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 21/0//2012
יוםשלישיג'אלולתשע"ב 
ארגז כלים  ,ICTמסמך מס'  – 24יצירת ערך ושימוש בוויקיפדיה 
ויקיפדיה היא האנציקלופדיה הגדולה ביותר בעולם.היא נוצרת
ומתוחזקת בידילמעלה מ 011-אלף כותבים מתנדבים מרחבי העולם.בכל
חודש מבקריםבוויקיפדיה כ 011-מיליון צופים שונים .ויקיפדיה מכילה
יותר מ 41-מיליון ערכים ,ביותר מ 481-שפות .היא חופשית לשימוש,
חופשית לעריכה וחופשיתמפרסומות .
איך הוויקיפדיה נוצרת?
כל התוכן בוויקיפדיה נכתב על ידי אנשים כמוכם,כמוני.למעשה,ויקיפדיה לא הייתה
האנציקלופדיה המקוונת הגדולהבעולם אלמלא היו אנשים תורמים לה מידע,תמונות ונתונים
כלהזמן.ויקיפדיהנשענתעלתוכןמתורמיםבעולםכולוהיוצריםאתהמאגרהגדולבעולםשל
תוכןאנציקלופדי .

יצירת חשבון בוויקיפדיה
יצירתחשבוןמשתמשהיאצעדראשוןנכוןכשמתחיליםלתרוםלוויקיפדיה.חשבוןמשתמש
מאפשרלכםליצורערכיםחדשים,להעלותתמונותולשנותשמותערכים.בנוסף,אתם 
מקבליםגישהלדפיםמיוחדיםכמו"רשימתהמעקב".רשימתמעקבמאפשרתלכםלעקובאחרי
הערכיםשאתםעורכיםולצרףדפיםאחריםשמענייניםאתכם(כדילהוסיףערךלרשימתהמעקב
שלכם,לחצועלסמלילהכוכבהמופיעבראשהערךבצדוהשמאלישלהמסך) .



יתרעלכן,מכיווןשכלעריכתכםנרשמתעלשםהמשתמששבחשבונכם,ישלכםזהות
בוויקיפדיה.זהעוזרלכםליצורקשרעםאחריםשעורכיםבאותםערכיםומקדםאתהיותכם 
לחבריםאמיניםומכובדיםבקהילתהכותבים.ככלשתתרגלולוויקיפדיה,תמצאושישלכםמה
לומרבדיונים,וייתכןשתוכלולעזורלאחריםלפתורבעיות .
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תוכלולערוךבוויקיפדיהגםבלילפתוחחשבון.אבלללאחשבון,העריכותנרשמותכאנונימיות,
וכתובתהIP-שממנהאתםמחובריםמוצגתלכול.מלבדזאת,קהילתהכותביםבוויקיפדיהנוטה
להתייחסבחשדנותלעריכותמכתובתאנונימית,בייחודאםעקבותיהןמובילותלרשתשלבית
ספראוחברה,שםמשתמשיםשאינםרשומיםעלוליםלבצעעריכותהמושפעותמדעות 
מוטותואינטרסנטיות.עריכהשעלולהלהתגלותכמוטהומושפעתמאינטרסיםזרים,נחשבת
לניגודענייניםבוויקיפדיה .

קלמאודליצורחשבוןבוויקיפדיה,ופרטיםאישייםאינםנדרשיםבמהלךההרשמה :
 .1הקישועליצירת חשבון חדש,בראשהדףמשמאל 
 .2בחרושםמשתמש .
 .3בחרוסיסמה .
 .4הקישויצירת חשבון חדש .

במהלךההרשמהתוכלולהזיןאתכתובתהדוארהאלקטרוני(דוא"ל)שלכם.איןחובהלהזין
כתובתדוא"ל,אךאםתזינוכזאת,תוכלולקבלהתראותמוויקיפדיה,כמוגםהודעותפרטיות 
ממשתמשיםאחרים(הכתובתעצמהלאתהיהחשופהלהם) .

חשוב–אלתשכחולאשראתההרשמהבאמצעותהקישורהמיוחדשנשלחלתיבתהדואר
האלקטרונישלכם! 

ממשק המשתמש שלכם בוויקיפדיה

לאחריצירתשםהמשתמשיופיעלכםהממשקהבאתחתשיחה(מוקףבעיגולאדוםבחלון
שלהלן) .
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בדף משתמש(מוקףבעיגולכחוללעיל)הוסיפומידעעלעצמכםועלתחומיהענייןשלכם.דף
משתמשהמציגאתבעליולפנייתרהמשתמשים,בונהאמוןומגביראתאמינותעריכותיכם .
דף השיחה של המשתמשהואהמקוםשבואתםותורמיםאחריםיכוליםלדוןבעבודתכם,
ולבקשעזרהזהמזה .


בצד ימין נמצא תפריט:
בחירה בשינויים אחרוניםמציגהאתהעריכותשנעשובכלערכיויקיפדיה
בסדרכרונולוגי,והיאנגישהלכולם.רשימתהשינוייםמאפשרתניטורערכים
למציאתטעויותוהשחתות .
בחירה בעזרהמספקתתמיכהבלימודויקיפדיהודרכיעבודתה .



בחירהבגרסאותקודמותמאפשרתלכםלראותולהשוותגרסאותקודמותשלהערך .
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תיבתחיפושמביאהאתכםאלהערךשאתםמבקשיםלמצוא.אםהערךאיננוקיים,היאמציגה 
אתהערכיםשבהםאפשרלמצואאתהמילה/המילים .
יצירת ערך חדש
לנושאיםרביםאיןעדייןערךבוויקיפדיה.אםאינכםמוצאיםנושאמסויםבוויקיפדיה,חפשו 
וריאציותשלשםהנושאאוחפשובאיותשונה(עםאובליאל"ף,יו"דאחתאושתייםוכדומה) .
באמצעותתיבתהחיפושהמופיעהבראשכלדףתוכלולמצואאתהערכיםשבהםעשוי 
הנושאלהופיע."אי"למשלעשוילהופיעבערךשלהמדינהשלההואשייךאוהיםשבוהוא 
נמצא.אםהנושאאיננומופיעבוויקיפדיה,ייתכןשהואשוליוחסרחשיבותמכדילכתובעליו ,
כגוןלהקתרוקביתיתאואלמונישפתחלובלוג.עםזאת,אםאתםמרגישיםכיישסיבהאמיתית 
ומוצדקתלכלולאתהנושאבוויקיפדיה,כדאישתשקלולכתובלוערךבעצמכם .
הכניסואתשםהערךלתיבתהחיפוש.אםאיננוקיים,הואיופיעכקישוראדום.הקשהעליו 
תפתחדףערךחדש .
הערךהחדששלכםיתחילאתדרכוב"רגלימין",אםתזכרולכלולבואתשלושתהיסודות
הבאים :
.1

תקצירשלהנושאבפתיח 

.2

תוכןרלוונטיומורחבשיהווהסיבהלהצדקתקיומושלהערך 

.3

הפניהלמקורמוסמךבנושאהערך 
 ליצירתערכיםמשלכםתהיוזקוקיםלמקוםלעבודבו.פתחולכםחדרעבודהפרטיאו
"ארגזחול",שםתוכלולהתנסותבכתיבה,בשימושבממשקשלויקיפדיהולעבודעל
הערךשלכםעדשיכלולאתשלושתהיסודותהדרושים .
תוכלובקלותלגשתלארגזהחולשלכםעלידילחיצהעלהקישורארגז חול אישי
המופיעבתפריטהעליוןבחלקוהשמאלישלהמסך .
 השתמשובארגזהחוללכתיבתהערךשלכם.אלתשכחולהקישעלשמירה 
כשאתםמסיימיםלערוךאועושיםהפסקהבעבודה.חומרשלאנשמרילך 
לאיבוד!כשתסיימואתהעבודה,חפשועורךויקיפדיהאחרשעשוילהתעניין 
בנושאהערך.אחתהדרכיםלמצואעורךמתאיםהיאלעייןבדףגרסאות 
קודמותשלערךבנושאדומהולראותמיהעורךשפתחאותואועורכיםאחרים 
שתרמובהמשךלהרחבתו.השאירוהודעהבדףשיחהשלהעורךשנראה 
לכםמתאיםובקשוממנולסקוראתהערךשלכם.כשתהיומוכנים,העתיקואת 
הערךמארגזהחולשלכם,לכואלשםהנושאשבחרתם,הקישועריכה ,
הדביקואתהתוכןושמרואתהדף.עכשיואחרישיצרתםערךחדש,אלתעצרו 
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כאן.קשרואתהערךשלכםלערכיםאחריםשבהםנזכרהנושאשלכם.ערך 
שאיננומקושרלשוםערךאחרבוויקיפדיהנקרא"ערךיתום".כדילמנועמצב 
כזה,חפשוערכיםקרוביםשבהםאפשרלשלבקישורלערךהחדששלכם.אם 
אתםמתקשיםבכך,הכניסובדףהשיחהשלהערךפנייהאלעורכיםותיקים 
בבקשהלסייעבמשימה .
לכל ערך יש דף שיחה  -זההואהמקוםשבואתםותורמיםאחריםיכוליםלתכנןאת
מבנההערך,לדוןבתוכנוולהגיעלידיהסכמהבשאלותהנוגעותלו .
 כאשרערךקייםומופיעכברבמרחבהראשי,ואתםרוציםלהרחיבוולשפראותו ,
כדאילהציבתבנית{{בעבודה}}בראשהדף.תבניתזומודיעהלמשתמשים 
אחריםשהערךנמצאבתהליךעריכה,וכניסהאליועלולהלגרוםלהתנגשות 
עריכהולעבודהכפולה.כשתסיימואתהעבודהעלהערך,הסירואתהתבנית 
כדישעורכיםאחריםיוכלולהיכנסאליובאופןחופשיולערוךאותו .

עזרה מחונך ויקיפדי!
למעט דפי עזרה רבים שתוכלו למצוא ,בוויקיפדיה העברית יש ויקיפדים
שהתנדבו לשמש כחונכים לוויקיפדים החדשים .ויקיפד חדש המרגיש
שהוא הולך לאיבוד בסבך ההסברים השונים ,יכול לפנות אל החונכים
האלה ולבקש את עזרתם בסיוע והדרכה בכתיבת ערכים והתנהלות בדפים
השונים.כדילהגיעלרשימתהחונכים,הקישובחלוןהחיפושהמופיעבראש
כל עמוד ויקיפדיה:חממה.בדף זה תוכלו לראות את רשימת החונכים ואת תחומי העניין שלהם.
בחרו את החונך הנראה לכם המתאים ביותר ,לחצו על הקישור פנו למשתמש זה.בחלון העריכה
שייפתח כתבו בקצרה במה אתם נזקקים לעזרה.אל תשכחו לחתום עם  4טילדות ~~~~ולשמור
אתפנייתכםעלידילחיצהעללחצןשמירהבתחתיתחלוןהעריכה .
עמותת ויקימדיה ישראל
תודתנולוויקימדיהישראל הפועלתבשיתוףפעולהעם קרןויקימדיההבין-לאומיתלקידום הידע
וההשכלה בישראל באמצעות איסופם ,יצירתם והפצתם של תכנים חופשיים ובאמצעות ייזום
פרויקטים להקלת הגישה למאגרי ידע .העמותה שייכת לרשת אגודות ויקימדיה מקומיות
הפזורותבארצותשונותברחביהעולם. 
בהצלחה!
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