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מהי ויקיפדיה?
- ויקיפדיה (באנגלית: -Wikipedia מהוואית "ויקי" - מהיר) היא אנציקלופדיית תוכן חופשי

   המשתמשת בטכנולוגיית ויקי ופועלת באינטרנט

- "חופשי" פירושו חופשי לעיון ללא כל מגבלה, חופשי לעריכה, וחופשי להעתקה ולהפצה (בהתאם לתנאי הרישיון) 

   אך לא חופשי, במובן שכל אחד יכול לעשות כרצונו...

- חופשי אינו אומר שכל עריכה תתקבל – יש כללי עריכה שצריך לעמוד בהם

כמה מספרים על ויקיפדיה?
- 272 שפות

- ינואר 2001 - הקמת ויקיפדיה באנגלית

- יולי 2003 - הקמת ויקיפדיה בעברית

- למעלה מ-107,000 ערכים בוויקיפדיה בעברית

- 9,500,000 עריכות בוויקיפדיה בעברית עד היום

- 15,000,000 ערכים בכל השפות

- 35,000,000 צפיות בדפים בעברית מדי חודש

שיתופית: קהילת ויקיפדיה העברית
- כ-150 כותבים פעילים מאוד

- מאות כותבים נוספים

- גילאי 13 ועד גיל 70+

- קבוצות אוכלוסייה מגוונות

- קשת רחבה של דעות

- יש מקום גם לכל אחד ואחת מכם

אמינות, או: איך זה עובד?!
- איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שכל אחד יכול לשנות?

- איך אפשר לסמוך על טקסט שאף אחד אינו יכול לשנות?

      - כל אחד יכול לשנות או לתקן

ערכים אינם נולדים מושלמים

כל קורא הוא גם מבקר
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שקיפות מלאה
- כל הפעילות גלויה לגמרי

- פירוט מלא של כל העריכות בערך מסוים

- רשימה מלאה של העריכות האחרונות בכל הדפים

- אפשרות ליצור רשימת מעקב

- דיונים מפורטים בדפי השיחה

יישוב מחלוקות
- דיונים בדפי שיחה

- הצבעות מחיקה, הצבעות מחלוקת

- גישור

- בוררות

- ניסוח של נהלים וכללים לעתיד

ויקיפדיה כקהילה
- אנרכיה

- דמוקרטיה

- הכרעה בקונצנזוס

- דיקטטורה נאורה

- ובעיקר מריטוקרטיה

עיקרים בכתיבה
- כתיבה בוויקיפדיה אינה כתיבה אקדמית:

     - ללא מחקר מקורי, ללא מידע "חדש" והשערות

     - יש להציג דעות שונות – לאו דווקא מסקנות

     - על המידע להיות כזה שאחרים יוכלו לאמת אותו, על פי אסמכתא במקור מדעי או פופולרי

על ההבדל בין ערך ויקיפדי לעבודה אקדמית
- 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"

- צורת הכתיבה:

   - סקירה של מקורות מחקריים שונים, השוואה ועימות ביניהם, תזה ואנטיתזה, גיבוש סינתזה

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

- שימוש בסימוכין:

   - כל המרבה הרי זה משובח, יש לבסס כל טענה

   - כדאי ורצוי להביא מקורות, אבל רק היכן שהם מתבקשים באמת

- שימוש במדיה:

   - נדיר, רק איפה שזה הכרחי

   - מומלץ היכן שניתן, מוסיף מאוד לערך,

      כל המרבה בתמונות וסרטים הרי זה משובח

- אוטוביוגרפיה:

   - מותרת אך אינה רצויה
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שקיפות מלאה
- כל הפעילות גלויה לגמרי

- פירוט מלא של כל העריכות בערך מסוים

- רשימה מלאה של העריכות האחרונות בכל הדפים

- אפשרות ליצור רשימת מעקב

- דיונים מפורטים בדפי השיחה

סיור מודרך בוויקיפדיה
he.wikipedia.org :העמוד הראשי -

- תיבת חיפוש: בצד שמאל למעלה

- מבנה של ערך: פתיח, חלוקה לפרקים, לקריאה נוספת, קישורים חיצוניים, הערות שוליים (אסמכתאות), קטגוריות

- לשונית עריכה: בראש כל עמוד, בין "קריאה" ל"גרסאות קודמות"

- קישורים פנימיים: [[שם הערך אליו מקשרים]]

- פורטלים: מחולקים לפי נושאים, קישור קבוע בתפריט הימני

- קטגוריות: בתחתית כל ערך

- בינוויקי: צד ימין למטה – קישורים לערך בשפות אחרות

- דף הייעוץ: דפי ייעוץ בנושאים שונים – טכניים, לשוניים או תוכניים

מונחים שכדאי להכיר ולזכור
- תבנית: {{שם התבנית}}

- דף משתמש: מומלץ ליצור עם ההרשמה. ספרו על עצמכם ותנו גילוי נאות

- דף שיחה: לכל ערך דף שיחה לדיונים על הערך עצמו, ולא על מושאו

- מזנון: המקום לדיונים עקרוניים על מדיניות. מומלץ לצבור ניסיון בן כמה חודשים לפני הצעת מדיניות חדשה

- פירושונים: דפים מיוחדים במקרה של כמה ערכים עם שמות דומים

- ויקישיתוף: ספריית התמונות והמדיה של ויקיפדיה – לתוכן חופשי בלבד

- מיזמי האחות: מיזמים נוספים של קרן ויקימדיה – ויקיציטוט, ויקימילון ועוד

- תקלדה: הלחם של "תקלה"+"הקלדה", טעות דפוס

- קצרמר: הלחם של "קצר"+"מאמר" – ערך קצר מאוד

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

- אינטראקציה עם ויקיפדים אחרים

- ויקיפדיה כקהילה:

   - מפגשים: אחת לכחצי שנה, כוללים הרצאות ודיונים

   - סיורי "אלף מילים": טיולים מודרכים ברחבי הארץ

   - תחרויות כתיבה: אחת לשנה, לעידוד המצוינות

   - "הטילדה הרביעית": עיתון פנימי על הווי הקהילה

 

ויקיפדיה העברית
ברוכים הבאים לוויקיפדיה העברית – אנציקלופדיה חופשית הנכתבת במשותף על ידי הגולשים.

כל אחת ואחד יכולים לערוך כמעט כל ערך באתר, באמצעות לחיצה על ”עריכה“.

אנו מאמינים כי ככל שיותר אנשים יערכו ערכים, כך הם ישתפרו בתוכנם ובדיוקם.

לניסיונות עריכה עומד לרשותכם ארגז החול – הרגישו חופשיים לעשות בו כרצונכם.

,cc-by-sa מסוג Creative Commons הערכים שמוצאים לאור באתר נמצאים תחת הרישיון של

עקרון יסוד של רישיון זה הוא שזכויות היוצרים נשארות של יוצר הטקסט, אך היוצרים מסכימים שהתוכן שתרמו יהיה ניתן להפצה ולשינוי

על ידי כל החפץ בכך, תוך ציון המקור.

אנו מקווים שתיהנו לעשות שימוש ולתרום למשאב חופשי זה.

יש לשים לב שחלק מהתמונות באתר אינן תחת הרישיון החופשי הנ"ל, והן מוגנות בזכויות יוצרים. 

הבאתן מתאפשרת באמצעות כללי "השימוש ההוגן".

הרשמה לוויקיפדיה
ההרשמה לוויקיפדיה היא תהליך פשוט מאוד, והיא תאפשר לכם לשפר את חוויית השימוש באתר: להגדיר פרופיל הגדרות אישיות,

לחתום בשמכם על שינויים שערכתם, לעקוב אחרי ערכים, לאפשר להעלות קבצים לוויקיפדיה ועוד.

ההרשמה גם מסייעת לשמור על פרטיותכם, זאת כי כתובת ה-IP שממנה פועל משתמש רשום אינה נחשפת למשתמשים האחרים.

מכיוון שבדרך כלל משחיתים למיניהם מעדיפים להישאר אנונימיים, הרשמה יכולה לרמז לוויקיפדים שכתיבתך היא רצינית,

ודבר זה יביא ליחס של כבוד אליה.

ההרשמה לוויקיפדיה היא קלה, ודורשת מכם למסור פרטים מינימליים (שם משתמש וסיסמה בלבד).

טיפים להשתלבות
- יצירת חשבון (בשם מלא או בכינוי) 

- הצגה עצמית קצרה בדף משתמש

- ניתן להיעזר בחונך בחממה

- בקשה להפניה לערכים שזקוקים לשיפור בתחום האקדמי שלך

- עריכת ערכים, קבלת משוב, תיקונים ועריכות נוספות

- בקשה להפניה לערכים שיש לחבר בתחום האקדמי שלך

- חיבור ערכים, קבלת משוב, תיקונים ועריכות נוספות

- (תוך כדי הפעולות לעיל) - הכרת דפי העזרה, תבניות, ודפי הקהילה

- ו... הצטרפות לקהילת הויקיפדים הותיקים והחונכים :)

- התחילו בתחומים לא "רגישים" – אל תקפצו למים העמוקים

www.myisrael.org.il
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כתיבה בוויקיפדיה
ערכי ויקיפדיה נכתבים בהתנדבות על ידי כל מי שמעוניינים להוסיף, לתרגם מוויקיפדיה בשפה אחרת, או לשנות תוכן קיים.

על אף שדוקטורים, סטודנטים לתארים מתקדמים ומומחים בתחומים שונים משתתפים באופן קבוע בכתיבה בגרסאות בשפות השונות,

אינכם צריכים רקע מיוחד כדי להשתתף. אפשר שתשערו שאיכות ויקיפדיה נפגמת מהיותה פתוחה לכל כותב החפץ בכך, אך ייתכן,

וכך גם מסתמן מוויקיפדיות אחרות, כי דווקא הפתיחות והמיידיות מסייעת לשיפורם של ערכים ולהוספה מתמדת של מידע לתוכם.

כל אחד ואחת מאיתנו מוסיפים נדבך לעבודתו של הזולת.

אינכם צריכים להירשם באתר כדי לערוך ערכים, אם כי מומלץ בחום לעשות זאת, בעיקר משום שעריכה ללא רישום עלולה להתקבל

בחשדנות מסוימת ולהקשות על התקשורת ביניכם לבין הכותבים האחרים.

כדי לאפשר עבודה משותפת ופורייה, קהילת ויקיפדיה גיבשה מספר קווים מנחים.

עיקרון מנחה חשוב הוא כתיבת ערכים מנקודת מבט נייטרלית, כלומר, גם ערכים בנושאים שנויים במחלוקת יוצגו בצורה מאוזנת,

ולא ישמשו במה להבעת עמדה או לתעמולה.

כמו כן חשוב להדגיש: אנחנו עוסקים בבניית אנציקלופדיה, כך שיש דברים רבים שוויקיפדיה איננה.

במיוחד, ויקיפדיה אינה פורום לוויכוחים. אנו מבקשים שדיונים בדפי השיחה יעסקו בשיפור הערך ולא בנושאו.

משתתפים חדשים תמיד מתקבלים בברכה בוויקיפדיה, היו נועזים כשאתם עורכים ערכים.

עם זאת רצוי מאוד לקרוא את מדריך הכתיבה המקוצר ולהתרשם מערכים שונים בוויקיפדיה כדי להתוודע לסגנון הכתיבה בוויקיפדיה.

עקרונות וקווים מנחים
ויקיפדיה היא פרויקט שיתופי, רב-לשוני, ליצירת אנציקלופדיה חופשית, שלמה ומהימנה.

ליוזמיו של פרויקט זה ולתורמים לו יש מטרה משותפת:

ליצור אנציקלופדיה חופשית, הגדולה ביותר בהיסטוריה, הן מבחינת עומקה והן מבחינת רוחבה, המשמשת גם כמקור מידע אמין.

קיימים מספר עקרונות וקווים מנחים אשר רצוי למלא אחריהם כדי לשמור על אחידות הצגת החומר, מניעת כפילויות, ושמירה על איכות התוצר הסופי:

- בחירת מושגים:

   חשבו אם הערך אותו בחרתם ליצור הוא ערך אנציקלופדי. אם הוא עשוי לעניין קוראים אחרים מבחינת מרכזיותו.

   זכרו גם שויקיפדיה איננה מילון שצריך להכיל כל מושג אפשרי אלא אנציקלופדיה שמטרתה להציג את הערכים המרכזיים ביותר בתרבות האנושית.

- מתן שם לערך חדש:

   העדיפו שמות עצם ביחיד ולא ברבים, השתמשו בכתיב מלא, העדיפו מילים עבריות,

   העדיפו מילים מלאות ולא ראשי תיבות, היזהרו ממתן שמות עם תווים מיוחדים, 

   השתמשו בסימני פיסוק בשם הערך רק כשהדבר הכרחי והימנעו משימוש בה' הידיעה.

- אחידות:

   הערכים בוויקיפדיה מאופיינים בעיצוב אחיד, על כן יש להקפיד על המבנה הבסיסי המשותף לכל הערכים.

   ניתן להשתמש בתבנית דף, כאמצעי שיסייע ביצירת נקודת התחלה לכתיבת ערך.

- איכות ואמינות:

   הקפידו על כתיבה תקנית, עברית נכונה, שימוש במידע ממקורות מהימנים.

- זכויות יוצרים:

   יש לכבד את חוקי זכויות יוצרים, פרטים מלאים בקישור בתחתית הדף.

   יש לזכור שברגע שחיברתם ערך הוא הפך להיות נחלת הכלל, וכותבים אחרים רשאים ואף צפויים לשנות את הערך, להגיב, להוסיף,

   כמיטב הבנתם. כבדו התנהגות זאת וִזכרו שאין לכם מונופול על הערך אותו יצרתם, זהו טיבה של אנציקלופדיה שיתופית.

- ִשמרו על נייטרליות:

   חשוב שכל הערכים באנציקלופדיה, גם השנויים במחלוקת, יוצגו בצורה מאוזנת,

   ולא ישמשו במה להבעת עמדה או לתעמולה מסוימת. לדוגמה, כאשר אתם כותבים על מפלגה שאתם בעדה או נגדה,

   ראוי לפרט את ההיסטוריה, המנהיגים והמצע שלה, אך לא ראוי לשבח או לגנות את פעולותיה.

   נייטרליות אין פירושה אובייקטיביות - הצגת הדברים מנקודת מבט שאינה תלויה באף אמונה.

   המדע, הן המדעים המדוייקים והן מדעי הרוח (כגון תיאולוגיה וחקר היהדות), משמשים הבסיס לוויקיפדיה.

   עקרונות המדע הם העקרונות המקובלים באופן הרחב ביותר בקרב אנשי הרוח והחוקרים ברחבי העולם וחוצים גבולות, עמים, דתות ואמונות.

- הימנעו מקלישאות:

   קלישה (צורת היחיד של קלישאות) היא ביטוי שבלוני, נבוב,

   שמרבים להשתמש בו בשפה המדוברת אך אינו מוסיף דבר למידע שבטקסט, כגון "הכדור הוא עגול".

- אנקדוטות:

   הוספת אנקדוטה (סיפור היתולי או סיפור על מאורע כלשהו) תיעשה רק כאשר יש לה רלוונטיות גבוהה לערך המדובר.

   אין לנו כוונה להפוך את ויקיפדיה לאוסף אנקדוטות. במקרה של ספק - ותרו על האנקדוטה, או הסתפקו בכתיבתה בדף השיחה הצמוד לערך.

- גודל הערך:

   יש לשקול פיצול ערכים גדולים במיוחד, כשהדבר אפשרי.

- כתבו תקצירי עריכה כדי שאחרים יוכלו לדעת בקלות מה עשיתם, ולא יחשבו שאתם מנסים לעשות שינויים בהיחבא.

- הוסיפו קישורים לערך חדש שכתבתם:

   סיימתם לכתוב ערך חדש? זה הזמן לחשוב אילו ערכים קיימים ראויים להיות מקושרים אליו,

   ולהוסיף את הקישורים המתאימים. כך תגדל התועלת שמביא הערך החדש שכתבתם, וקוראים רבים יותר יגיעו אליו.

   ניתן להיעזר בכפתור "חפש", כדי למצוא את כל הערכים שבהם מופיע שם הערך החדש.

היו נועזים בעריכת ערכים
קהילת ויקיפדיה קוראת למשתמשים להיות נועזים, כלומר לגלות תעוזה ואומץ, בעריכת ערכים.

האנציקלופדיה מתפתחת מהר יותר כשאנשים פותרים בעיות, מתקנים שגיאות דקדוק, מוסיפים עובדות, מוודאים שהניסוח מדויק וכך הלאה. זה בסדר.

זה מה שמצפים שתעשו. אל תפחדו לכתוב ערך, לערוך, להוסיף ולחדש דברים על מה שכבר נאמר, או שלא נאמר. פעמים רבות יש מקום לשיפור, לחידוד, להבהרה נוספת.

אל תשאלו "מדוע לא מגיהים את הדפים האלה?" – בצעו את ההגהה בעצמכם! אם אחרים כתבו ערך או קצרמר גרוע או הומוריסטי או שטויות גמורות,

אל תדאגו לרגשותיהם. תקנו אותו, הוסיפו לו, ואם חבל על הזמן - בקשו את מחיקתו. זה טבעה של ויקיפדיה.

יש גם את הצד האחר – גם המילה שלכם לא תהיה המילה האחרונה ואחרים יוסיפו או יתקנו את מה שכתבם. זה לא נורא ולא אסון - זה יכול להיות שיעור חשוב עבורכם,

על מגבלות הידע שלכם והיכן אתם עומדים בתחום מסוים.

אנחנו לא אומרים "עשו כרצונכם", אבל חשוב שלא לפחד לעתים כן לעשות זאת, במיוחד כשאתם מזהים טעות או חוסר.

טעות בתום לב היא דבר מובן ולא צריך לחשוש יתר על המידה לבצעה – וחשוב לזכור שגם טעויות אחרים הן לרוב בתום לב ובכוונה טובה.

ברוב המקרים, הרצון הטבעי של הכותבים הוא שהערכים שכתבו והדברים שהוסיפו יהיו "שלהם".

זה מפריע כאן, ורצוי לערער את הקשר הרגשי הזה על ידי ביצוע שינויים ללא חשש בערכים כאשר אלו משפרים את התוצאה הסופית.

כמובן, אחרים גם יערכו בעוז ובלי רחמים את מה שאתם תכתבו. אל תקחו את זה אישית. הם, כמו כולנו, רק מנסים לעשות את ויקיפדיה טובה ככל האפשר.

www.myisrael.org.il
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שינוי שם של ערך
הקריאה להיות נועזים בעריכת תוכן של ערכים היא מסויגת כאשר מדובר בשמם של ערכים.

שינוי שמו של ערך (על-ידי לחיצה על לשונית "העברה") הוא פעולה שעשויות להיות לה השלכות ניכרות, ויש לעשותה בזהירות.

למשל, אם ישנו את שמו של הערך על וינסנט ואן גוך ל"וינסנט ואן חוך" כתעתיק מדויק יותר של דרך ההיגוי בהולנדית,

צריך יהיה לתקן מאות ערכים אחרים שמקשרים אל הערך הזה, על מנת לשמור על אחידות,

והדבר עשוי להצריך הפעלת בוט כדי שלא לגרום לחוסר עקביות במינוח בערכים שונים. אפילו אם תשנו בעצמכם את כל הערכים המקשרים,

לאחר העברת הערך, אתם עלולים לעורר רוגז רב אם לא תהיה הסכמה לשם ששיניתם אליו, כי בניגוד לעריכת ערך יחיד,

שאם אין עליה הסכמה ניתן לבטלה בקלות, שינויים שביצעתם בערכים רבים דורשים עבודת ביטול כפולה ומכופלת, והדבר אינו מתקבל בברכה.

לכן, אם אתם סבורים שראוי לשנות את שמו של ערך, הדרך הנכונה היא לפתוח דיון בדף השיחה, שכותרתו "שם הערך",

ולכתוב שם את נימוקיכם לגבי השינוי. אם לא תהיינה התנגדויות תוך מספר ימים, תוכלו להעביר את הערך.

חשיבותו של דיון מקדים היא רבה במיוחד ככל שהערך מוכר ומקושר יותר. לכן, במקרה של ערכים חשובים או בולטים במיוחד,

רצוי גם לפרסם את הדיון בלוח המודעות. דיון מקדים הוא מיותר רק במקרים שבהם ברור שיש לשנות את שם הערך,

למשל אם הוא שגוי בבירור ("היסטוריה של אמריהק" במקום "היסטוריה של אמריקה")

או שהוא אינו תואם שמות של ערכים דומים (למשל "היסטוריה של בורמה" בעוד ששם הערך על המדינה הוא מיאנמר).

אזהרה חשובה
לעתים קרובות משתמשים, במיוחד החדשים שבהם, מוקסמים מהפתיחות של ויקיפדיה וצוללים ישר פנימה.

זה טוב. אך שימו לב בבקשה: "היו נועזים בעריכת ערכים" אין פירושו שאתם אמורים לבצע מחיקות מערכים ארוכים על סוגיות סבוכות ושנויות במחלוקת

שיש להן היסטוריה ארוכה, כגון תורה, מדע או פוליטיקה.

במקרים רבים התוכן שתמצאו נוצר לאחר דיונים ארוכים ומייגעים בין ויקיפדים בעלי רקע שונה ונקודות מבט מגוונות.

שינוי לא זהיר של מאמר כזה כמוהו כהקשה על קן צרעות, ומשתמשים אחרים המעורבים באותו ערך עשויים להגיב בזעם.

עריכת ערכים שכאלו חייבת להיעשות בזהירות, זאת כדי לשמור על הדיון ענייני.

ככלל, מוטב קודם להתעסק בערכים לא "רגישים" ובעריכות שנמצאות בלב הקונצנזוס כדי לצבור ניסיון והבנה בהלכות ויקיפדיה.

לאחר שאתם מרגישים בקיאים ומוכנים מספיק, בדקו שוב את הערכים הרגישים וחשבו, מתוך ניסיונכם החדש, מה כדאי לשנות ואיך.

אם אתם מאמינים שצפויה התנגדות לשינוי, הודיעו עליו מראש ונמקו אותו בדף השיחה ורק אם לא נרשמה התנגדות (או שזו נותרה במיעוט) – בצעו העריכה.

לא צריך להחפז – אין זה סוף העולם אם התיקון יידחה מספר ימים בזמן שמתדיינים.

כמו כן, שימו לב שלעתים סוגיות מסויימות כבר נדונו בעבר.

בערכים "רגישים" כדאי לבדוק דיונים קודמים בדפי השיחה ובגרסאות הקודמות של הערכים ואם ברצונכם לשנות החלטה שהתקבלה בדיון –

לפתוח דיון חדש ולחתור להסכמה לפני ביצוע הפעולה.

אל תתנו לזה להפחיד אתכם! ברובם הגדול של הערכים, הרגישו בנוח לצלול ישר פנימה ולעשות שינויים גורפים כפי שנראה לכם שנדרש.

יש רק כמה נושאים רגישים מאוד שבהם מוטב להיזהר, ואתם תזהו אותם מיד.

בעלות על ערכים
ויקיפדיה פועלת על שיתוף פעולה.

הערכים שאתם כותבים לא שייכים לכם, אלא לכולם, וכולם יכולים לערוך אותם כראות עינם.

אי אפשר למחוק עריכה בטענה ש"זה הערך שלי" – זה מתכון בטוח לחסימה.

למרות האיסור לעיל לעתים יש צורך לבקש שלא יערכו ערך בזמן שאתם עובדים עליו – כדי למנוע עבודה כפולה או אובדן מידע.

אם אתם צריכים לעבוד על ערך מבלי ש"יפריעו" לזמן מה – שימו בראש הערך את הכיתוב {{בעבודה}}.

זה יהפוך לתבנית שתתריע כי אתם כרגע עובדים על הערך ועל כן – אין לערוך אותו. זכרו להוריד את התבנית בסיום.

שימו לב – הבקשה תפוג אוטומטית אם לא ערכתם זמן מה (לפחות שבוע).

זכויות יוצרים
ויקיפדיה היא אנציקלופדיה חופשית, כלומר, לכל גולש הרשות לצטט ממנה (תוך ציון המקור).

לעובדה זו יש השלכות שחשוב לזכור כאשר אתם עורכים את האנציקלופדיה. 

כיצד תישמר זכות היוצרים שלך?

.CC-BY-SA כל תרומה שלך לוויקיפדיה מתפרסמת תחת שני רישיונות: רישיון המסמכים של גנו ורשיון

משמעות הרישיונות היא שכל אחד יכול לעשות כל שימוש שהוא בכל מה שכתבתם, גם למטרות מסחריות, מבלי לשלם לכם או לבקש את רשותכם.

התנאי היחיד שעל הפרסום מחדש לעמוד בו הוא מתן קרדיט לכם ולוויקיפדיה. אם אינכם רוצים שדבריכם ישוחררו כך – אל תכתבו בוויקיפדיה.

כיצד תשמור על זכויות היוצרים של אחרים?

כיוון שהתוכן בוויקיפדיה מופץ באופן חופשי, צריך להשמר שלא להעתיק תוכן שיוצריו לא ביקשו להפיצו כך.

נקודת המוצא צריכה להיות: אם לא הצהירו באופן מפורש שהתוכן משוחרר באופן חופשי – אסור בתכלית האיסור להעתיק לוויקיפדיה.

הפרת ההנחה הזו יכולה לגרום לאי נעימויות רבות. קודם כל, העריכה תמחק – ויקיפדיה חייבת לשמור על זכויות יוצרים של אחרים.

בנוסף, בעל זכויות היוצרים המקורי יכול להגיש תלונה על גניבת הקניין הרוחני שלו ולתבוע אתכם לדין.

כללים בסיסיים:

- כל יצירה שאדם יצר, בין אם פורסמה (בספר, בעיתון, באינטרנט וכדומה) ובין אם לא פורסמה, מוגנת לפי חוק, וזכות היוצרים עליה שמורה ליוצר.

- הציון "כל הזכויות שמורות" על גבי יצירה אינו חיוני כדי להקנות זכות יוצרים לבעל היצירה. זכות היוצרים שמורה לו גם ללא ציון זה.

- אין להעתיק מיצירה ללא רשות בעל זכות היוצרים.

- הגנת זכות היוצרים חלה על כל צורת ביטוי - טקסט, צילום, איור וכדומה.

- הגנת זכות היוצרים חלה בין על היצירה השלמה, ובין על חלקים ממנה.

- הגנת זכות היוצרים אינה חלה על תוכן (רעיון, נתון, עובדה, או ידיעה חדשותית) אלא על צורת הביטוי (נוסח, סידור הדברים) שלו.

    עם זאת, גם בהעתקת תוכן כנ"ל בצורת ביטוי שונה - חובה לציין את מקורו.

- זכות היוצרים על יצירה פוקעת בתום 70 שנים ממות היוצר.
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במקום להעתיק:

ראיתם באינטרנט דף נפלא שמתאר היטב ערך שמקומו בוויקיפדיה? בשום אופן אל תעתיקו דף זה לוויקיפדיה! מה לעשות? יש מספר אפשרויות:

1. מצאו את הערך המתאים בוויקיפדיה (או צרו אותו), ותנו שם קישור אל הדף שאותו רציתם להעתיק.

     כך תאפשרו לגולשי ויקיפדיה לקרוא דף זה, בלי לפגוע בזכויות של יוצריו.

2. פנו אל יוצר האתר, ובקשו ממנו שיעתיק את הדף מהאתר שלו לאתר ויקיפדיה, או שינצל את מומחיותו לכתיבת הערך בוויקיפדיה.

     אם קיבלתם את אישורו להעתקה תחת רישיון cc-by-sa, יש להכניס את האישור לויקיפדיה:אישורים להעתקה ולפעול על פי ההוראות שם.

3. כתבו בעצמכם את הערך המתאים תוך הסתמכות על המידע שמצאתם, על הערך המקביל בוויקיפדיה האנגלית ועל מקורות נוספים.

         מצאתם מאמר בספר עיון או בעיתון? אל תעתיקו בשום פנים ואופן. אם תרצו בכך, תוכלו לכתוב מחדש - בסגנונכם שלכם - את הידע שרכשתם מן הכתוב.

מקורות לתמונות:

רשימת אתרים המתירים שימוש חופשי בתמונות ניתן למצוא בדף ויקיפדיה: ”מקורות לתמונות.“

דוגמאות מותר ואסור:

מותר ללא הגבלה:

- תרגום מוויקיפדיה בשפות אחרות (כל עוד מוזכר המקור בתקציר העריכה או בדף השיחה).

- מידע עובדתי, כגון נתונים פיסיקליים או כימיים, או נוסחה מתמטית.

- בישראל חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות של בית משפט, אינם מוגנים בזכויות יוצרים.

- צילום של כל אובייקט המוצג במקום ציבורי דרך קבע- לדוגמה: 

   - צילום של אנדרטה או פסל המוצב במקום ציבורי (אבל לא פסל המוצב בתערוכה מתחלפת).

   - צילום של מוצגים במוזיאון ציבורי הפתוח לציבור (גם אם בתשלום).

   - צילום של מוצגים במוזיאון פרטי (מותר במסגרת דיני זכויות היוצרים; אם המוזיאון אוסר על צילום, הצילום עצמו עלול להיות "הפרת חוזה"). 

   - צילום של מבנה ארכיטקטוני.

   - צילום של מדף ספרים בחנות ובו ניתן לראות עטיפת ספר.

- סריקת איור (מקורי) מתוך ספר - אם עברו 70 שנה ממות היוצר.

מותר במסגרת "שימוש הוגן":

- צילום במצלמה דיגיטלית או סריקה של כריכת ספר על ידי משתמש: לצורך ערך על הספר או המאייר (אבל לא על הסופר).

- סריקת איור (מקורי) מתוך ספר - לא יותר מאיור אחד, ורק לצורך ערך על המאייר עצמו (אם עברו 70 שנה ממות היוצר - מותר בכל מקרה).

- לכידת תמונה בודדת מסרט - עבור הערך על הסרט עצמו או על השחקן (אם עברו 70 שנה ממות היוצר - מותר בכל מקרה).

אסור:

- הצגה של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים שאינה במסגרת שימוש הוגן (כך לדוגמה, אסור לצלם דף מספר המוגן בזכויות יוצרים או דף תווים).

- הצגה חלקית של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, תוך הסתרת שמות היוצרים.

- צילום-מסך מתוך Google Earth (למעט עבור הערך Google Earth עצמו).

- הצגה של עטיפת ספר או דיסק אהוב, שהועלתה במסגרת שימוש הוגן, בכל דף שאינו הערך (בדף המשתמש, דף שיחה או פורטל).

בדיקת הפרה של זכויות יוצרים:

בעת העלאתו של ערך חדש, או קטע נרחב חדש, עולה לעתים חשד להפרה של זכויות יוצרים.

דרך פשוטה לבירור חשד זה היא בדיקה באמצעות גוגל של קטעים מהטקסט החדש.

את בדיקת המקוריות של הערך רצוי לעשות מוקדם ככל האפשר, בימים הסמוכים לכתיבתו, משום שבבדיקה שנעשית לאחר זמן

עלולה להימצא העתקה, הנובעת דווקא משום שהאתר האחר העתיק מוויקיפדיה (ניתן לוודא זאת באמצעות בדיקת תאריכי הפרסום).

אם התגלתה העתקה מוויקיפדיה לאתר אחר, רצוי לציין זאת בדף השיחה של הערך, כדי לחסוך בדיקות חוזרות על ידי ויקיפדים אחדים.

במקרה שהתברר שהפרת זכויות היוצרים היא בוויקיפדיה (כלומר הטקסט שהועלה לוויקיפדיה מועתק ממקור אחר),

יש להחליף את הערך בתבנית:הפרת זכויות יוצרים, עד לבירור העניין עם כותב הערך.

אם הערך הועלה על-ידי אלמוני והועתק מאתר מסחרי, יש למחוק אותו מיד, משום שאין דרך לתקשר עם כותב הערך

(וסביר שהוא אינו מכיר את כללי זכויות יוצרים).

מדריך לנקודת מבט נייטרלית
הימנע מקונפליקט

ייתכן שלכם ולוויקיפדים אחרים עמדות שונות מאוד בנושאים מהותיים, כמו התחממות כדור הארץ או ניסויים בבעלי חיים

(ואולי בעצם תוכנית ההתנתקות, השואה וכל השאר). עדיין זה אפשרי שכולכם תערכו את אותו הערך ללא קונפליקט.

,"X נסו לא להיכנס לוויכוח! במקום זאת, השתדלו להציג רעיונות של כל אחת מנקודות המבט בשפה נייטרלית. "חוקרת מהרווארד טוענת

"Z-חוקרים ממכון ויצמן הביעו תמיכה ל" ,"Y-פרופסור מהטכניון סבור ש"

אותה גישה ניתנת ליישום לא רק לגבי מדע, אלא גם לגבי היסטוריה ופוליטיקה. התמצית של הימנעות מקונפליקט בוויקיפדיה היא ההכרה

ברעיונות ובטענות של הצד השני. "חלק מהאנשים חושבים על קופרניקוס כפולני, בעוד אחרים רואים בו גרמני."

ייחוס וציטוט

ייחוס וציטוט הינן שתי דרכים שונות להגיע לנקודת מבט נייטרלית. ייחוס משמעותו להבהיר שלא ויקיפדיה היא זו שטוענת משהו, אלא מישהו אחר.

"ארגונים ירוקים טוענים שהתעללות בבעלי חיים אינה מוסרית". ציטוט הינו עדות לטענה. לדוגמה:

"מיליוני מאזיני רדיו מאמינים שהחיפושיות היא הלהקה הטובה ביותר" (סקר רוק אנד רול, 1998)

לכתוב שהחיפושיות הן הלהקה הטובה ביותר זוהי הטיה אם לא צוין מי חושב כך, לציין זאת ללא המקור שממנו הגיע המידע, זהו תיעוד חסר.

כלל זה חשוב במיוחד כאשר כותבים על דמות או ארגון שעמדותיהם שנויות במחלוקת (דהיינו, כולם).

בערך על ”קרל מרקס“ אין לכתוב כי:

- "האדם הוא כלי משחק בידי כוחות ההסטוריה המטריאליסטית",

   משום שזוהי עמדה של מרקס ולא של ויקיפדיה. הניסוח - 

- "מרקס הבחין שהאדם הוא כלי משחק בידי כוחות ההסטוריה המטריאליסטית"

   אינו טוב, משום שהוא מציין תופעה שמרקס הבחין בה, כאילו מוסכם על הכל שהתופעה עצמה אמיתית. גם הניסוח - 

- "היותו של האדם כלי משחק בידי כוחות ההסטוריה המטריאליסטית הביאה את מרקס לכתוב כי ..."

   אינו תקין, משום שהוא מניח כמובן מאליו את הטענה שבה מדובר. יש לכתוב - 

- "לפי מרקס, האדם הוא כלי משחק בידי כוחות ההסטוריה המטריאליסטית".



סגנון הערך

ערך יכול לסבול מאי-נייטרליות מכמה סיבות:

- הערך מביע עמדות כעובדות

- הערך מכיל עובדות רלוונטיות – אבל באופן חלקי בלבד

- יחס הפירוט על נקודות המבט איננו משקף המציאות – נקודות מבט שוליות מקבלות פירוט רב ו/או נקודות מבט המקובלות בקונצנזוס זוכות לפירוט מועט

- הניסוח רומז כי נקודת מבט אחת עדיפה על האחרת

- הנושא או הכותרת משקפים נקודת מבט מסויימת

   נקודת מבט נייטרלית אינה שחור-לבן, אלא רצף.

   ניתן לערוך ערך בעל נקודת מבט נייטרלית יחסית ולהפוך אותו ליותר נייטרלי.

מונחים לגבי נקודת מבט

יש להימנע ממונחים "טעונים" רגשית, במיוחד כאשר מייחסים עמדה לאדם או ארגון מסוים. משפט לדוגמא:

"דוויין גיש אמר שכדור הארץ והחיים עלי אדמות נבראו על ידי אלוהים".

זהו ניסוח נייטרלי של נקודת המבט. עכשיו נסו להחליף את המילה אמר באחד הפעלים הבאים:

הסביר, ציין, טען, התעקש.

לכל המילים הללו יש קונוטציות שונות. לפועל "טען" יש קונוטציה של "יש מחלוקת משמעותית בסוגיה זו וסביר שהוא טועה".

ל"התעקש" יש קונוטציה של "אמרו לו כמה פעמים מדוע הוא טועה" וגם "הוא אמיץ מאוד בהגנה על עמדתו", ומ"ציין" משתמע

שכדור הארץ אכן נברא על ידי אלוהים -- מה שרבים חושבים שאינו נכון.

כל אחת מהמילים הללו יכולה להיות מתאימה בהקשר מסוים, אך כאשר ישנה מחלוקת חריפה בנושא, רצוי להימנע מפעלים עם קונוטציות חזקות

נסו לקרוא את המשפט מנקודת המבט ההפוכה לזו שלכם, ואם אינכם יכולים להסכים איתו, סביר מאוד שמשהו לא בסדר עם המשפט.

הימנעו משימוש במילים בעלות הקשר ריגשי.

מילים כמו "מדהים", "אירוני", "מסוכן", "מצוין", "נערץ" צריכות לשמש רק כחלק מייחוס לגורם שטוען כך.

מונחים כמו "טרוריסט" או "דיקטטור" יכולים גם הם להיות בעייתיים, נסו תמיד להיות מודעים למחלוקות אפשריות לגבי השפה שבה מתואר נשוא הערך.

עובדות, דעות ואמונות

עובדות הן פריטי מידע שניתן לאמתם, באופן שהאדם הסביר יקבל את העדות מעבר לספק סביר.

דעות נוטות להיות פרשנות מסויימת של העובדות. אמונה היא הכרה אישית בדבר כעובדה, על אף שלא ניתן להוכיח זאת לאחר.

 דוגמאות קלות:

- "על פי מפקד האוכלוסין, אוכ' באר שבע בשנת 2,000 מנתה 180,082."

".Canis familiaris השם המדעי של כלבים הינו" -

- "כדור הארץ מסתובב סביב השמש."

 דוגמאות קשות יותר:

- "בשר זה רצח" - דעה, לא עובדה.

- "עמותת אנונימוס טוענת שבשר זה רצח" - עובדה, לא דעה.

- "אלוהים קיים" – אמונה, שלא ניתן להוכיחה באופן אמפירי.

- "ניטשה טען שאלוהים לא קיים" - עובדה, לא דעה.

דוגמאות קשות עוד יותר:

- "סיינטולוגיה מאמינה שלתאי הגוף יש זיכרון. אמונה זו מבוססת על הפירוש המוטעה של מחקרם של קריק ווטסון." - דעה, לא עובדה.

- "סיינטולוגיה מאמינה שלתאי הגוף יש זיכרון. אמונה זו מבוססת על פרשנות של מחקרם של קריק ווטסון.

   עם זאת, פרשנות זו בוקרה על ידי ביולוגים רבים כגון..." - עובדה, לא דעה.
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אם הגעתם לדרך ללא מוצא: העדיפו יותר מידע על פני צמצום.

אל תציגו אף השקפה כ"נכונה". אבל זכרו – לא כל דעה שווה התייחסות.

דעות שוליים אשר לא זוכות לשיח של ממש לא צריכות להופיע בערך.

במקרה של מחלוקת – פנו לדף השיחה של הערך.

תרבות

- המנעו מהנחות תרבותיות. אם אתם כותבים ערך על חג, אל תניחו שהקוראים ודאי מכירים את החג, הסבירו.

- נסו להימנע משימוש בביטויים שהינם ייחודיים לאזור מסוים, עיר מסוימת או עדה מסוימת.

- הימנעו משימוש בביטויים דו-משמעיים, או שבמקומות שונים יש להם משמעות שונה.

- הימנעו מלהניח מראש, כי מה שנכון לגבי אזור מסוים או קבוצה מסוימת, נכון בהכרח גם לגבי שאר האנושות.

   מה שנמצא נכון לגבי אזור או קבוצה מסוימת, עלול להיות לא נכון לגבי מקרים אחרים בשל הבדלים אפשריים של תרבות, גיאוגרפיה או גנטיקה.

- המנעו משימוש מתארים שאינם חלק משמו של נשוא המשפט (כבוד השופט צמח, כבוד השר שטרית, הלורד בלפור).

מה ויקיפדיה איננה
צורה:

1. ויקיפדיה אינה אנציקלופדיה מודפסת; לכן, לוויקיפדיה אין מגבלת גודל, היא יכולה לכלול קישורים, להתעדכן בתכיפות וכך הלאה.

    זה אומר גם שסגנון הכתיבה והאורך המתאימים לדפוס לא בהכרח מתאימים לכאן.

תוכן:

1. מילון, מונחון, אילן יוחסין או לקסיקון ביוגרפיות.

2. בימת נאומים או פורום דיונים.

3. מאגר קישורים.

4. "מראה" – תוכן שנוסף לוויקיפדיה חייב להתפרסם תחת הרישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0.

הגם שוויקיפדיה כן משתמשת בתמונות רבות במסגרת מה שנחשב "שימוש הוגן".

5. ויקיפדיה אינה שרת ויקי חופשי – אם אתם מעוניינים להשתמש בטכנולוגיית ויקי או בתוכנת מדיה-ויקי לצורך עבודה משותפת כלשהי,

אפילו דף בודד, ישנם אתרים רבים המספקים שירותי אירוח ויקי (חינם או בתשלום).

אתם יכולים גם להתקין את תוכנת מדיה-ויקי על המחשב שלכם.

6. מחקר ראשוני – אם ערכתם מחקר ראשוני בנושא כלשהו, פרסמו את תוצאותיכם בכתבי-עת רגילים שיש בהם ביקורת-עמיתים.

ויקיפדיה תדווח על עבודתכם לאחר שזו תיהפך לחלק מהידע האנושי המקובל.

אך מובן שאינכם חייבים להביא את כל המידע על ערכים מכתבי-עת עם ביקורת-עמיתים.

7.   אוספים של מקורות מרשות הציבור ותו לא, כמו ספרים או קוד-מקור בשלמותם, מסמכים היסטוריים מקוריים, מכתבים, חוקים,

הכרזות ועוד חומרים מקוריים שיש בהם תועלת רק כשהם מוצגים בנוסח המקורי וללא שינויים. קטעים קטנים, או חיוניים בהקשרם, של חומר מקורי,

כמלל או כתמונה, אמנם דרושים. אך כמובן אין פסול בשימוש במשאבים מרשות הציבור כדי להוסיף תוכן עובדתי וניסוחים לערך.

אם אתם מעוניינים לתרום טקסטים שכאלו, אנא פנו לוויקיטקסט.

8.   דף בית אישי – לויקיפדים יש דפים אישיים משל עצמם, אך הם משמשים לעבודה על האנציקלופדיה.

כמה ויקיפדים מפורסמים במידת-מה עשויים לתרום משמעותית לערכים אנציקלופדיים על אודות עצמם ועל הישגיהם, ותרומה זו תתקבל על פי רוב;

אך הסטנדרטים של ערכים אנציקלופדיים תופסים לגבי דפים כאלה בדיוק כמו לכל ערך אחר.

יצירת שפע קישורים והפניות למאמרים אוטוביוגרפיים אינה עולה בקנה אחד עם רוח ויקיפדיה.

אם אתם רוצים לבנות דף בית אישי בלי קשר לעבודה על האנציקלופדיה, יש הרבה ספקים של דפי בית בחינם באינטרנט.

9.   שרת אחסון קבצים – אם אתם מעלים קבצים, אנא העלו רק קבצים (לא גדולים מדי) שנוגעים לערכים באנציקלופדיה; כל דבר אחר יימחק.
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10. אתר חדשות – ויקיפדיה לא צריכה לספק דיווחי חדשות על אירועים בעת התרחשותם,

אך יצירת ערכים אנציקלופדיים על נושאים בחדשות אפשרית (אם כי כדאי להמתין ולא לכתוב מידע חדשותי מיד, כדי לראות אם קיימים עדכונים).

תהליך העבודה בוויקיפדיה מאפשר בנייה משותפת ועדכנית של אקטואליה בעלת חשיבות היסטורית, כל עוד היא נכתבת כערכים אנציקלופדיים..

כשהכותבים מוסיפים חדשות טריות למאמרים, עליהם להשתמש בלשון עבר, כדי שהחדשות תהיינה הגיוניות גם כשיקראו אותן בעוד כמה שנים.

באותו אופן, אין להשתמש במונחים כגון "בשנים האחרונות". דוגמה לכך היא הערך רעידת האדמה באוקיינוס ההודי (2004) שנכתב בזמן האירועים.

עד ליצירת ערך בנושא אקטואלי, ניתן לפרסם תיאור של האירוע ככתבה בוויקיחדשות.

11. אוסף צילומים בלי מלל נלווה לערכים. ניתן להעלות תמונות (חופשיות מזכויות יוצרים) לוויקישיתוף.

12. מדריך דפי זהב או כלי לניהול עסקים, מלבד עסקי כתיבת אנצקילופדיה משובחת. לדוגמה, ערך על תחנת רדיו,

בדרך כלל לא צריך לציין אירועים עתידיים, מבצעים שמתקיימים, מספרי טלפון וכו' (אף על פי שאזכור אירועים ומבצעים עיקריים הוא כמובן קביל).

כמו כן, עמוד השיחה הקשור לערך נועד לשיחה על הערך, לא לניהול העסק נשוא הערך.

13.  מקום לבקשות עבודה והצעות עבודה. ויקיפדיה איננה לשכת תעסוקה, כל ההודעות היכן ניתן להשיג עבודה בנושא מסוים תימחקנה ללא התראה מוקדמת.

14. מקום להגשת עזרה מקצועית – ויקיפדיה איננה מתיימרת להביא עזרה מקצועית לעולם, המטרה היא ליצור אנציקלופדיה.

15. אתר הומוריסטי, ולכן כל ערך פיקטיבי בה יימחק לאלתר. המעוניינים בכתיבת חומר הומוריסטי וסאטירי, מוזמנים לעשות זאת באינציקלופדיה העברית.

16. אתר סטטיסטיקות, ולכן אין בה מקום לסטטיסטיקות שונות (רשימת תוצאות משחקים).

עם זאת, ניתן לכתוב על מאפיינים סטטיסטיים (דמוגרפיה של מקומות יישוב לדוגמא), ובערכים על טורנירי ספורט (מונדיאל וכד')

ניתן לציין מה היו תוצאות המשחקים מאחר ומדובר בכמות ברורה ומוגדרת.

זהות

ויקיפדיה העברית איננה ישראלית.

מטבע הדברים קל לנו ואנו מתעניינים יותר בנושאים הקרובים לישראל –

אבל צריך לזכור כי גם דעתנו שלנו הישראלים בנושאים מסויימים היא רק דעתנו, ויש להכיר בדעות אחרות.

ויקיפדיה העברית איננה יהודית – אמנם כולנו יהודים ורבים מעמנו דתיים, אבל כדי לשמור על אובייקטיביות חובה לזכור שרבים אינם חולקים את אמונתנו.

ויקיפדיה העברית איננה ציונית או אנטי ציונית או פוסט ציונית, או כל דבר אחר – המחויבות שלנו היא לעובדות נייטרליות, לא לאידיאולוגיה כלשהי.

ויקיפדיה איננה מילון

1. הגדרות מילוניות –

אין ליצור ערך רק כדי להגדיר מונח, אם כי ערך יכול וצריך להיפתח בהגדרה טובה או בתיאור ברור של הנושא..

אם אתם נתקלים בערך שאינו אלא הגדרה, חשבו אם יש מידע שאתם יכולים להוסיף בנושא, שמתאים לאנציקלופדיה.

אם אתם רוצים לתרום ערכים מילוניים, תוכלו לתרום לוויקימילון.

2. רשימות של הגדרות כאלה –

ערך יכול להיות הפניה לדפים אחרים כאשר מילה היא כללית מכדי להיות משויכת לנושא אחד,

ולדף זה קוראים "דף פירושונים". כמו כן, ויקיפדיה כוללת מונחונים – רשימות מונחים בתחומים שונים.

3. מדריך לשימוש בשפה –

ויקיפדיה אינה עוסקת בתיאור אופן השימוש בביטויים וכו', אך לעתים קרובות חשוב מאוד,

בהקשר של ערך אנציקלופדי, לומר איך בדיוק משתמשים במילה.

4. כהרחבה לסעיף הקודם –

מילון עגה וביטויים של האקרים, מחשבים או נושא אחר.

איננו מלמדים אנשים איך לדבר כמו האקר או חייל; אנחנו כותבים אנציקלופדיה. עם זאת ערכים, אפילו מעמיקים מאד,

על תרבות ההאקרים יתקבלו בברכה, וככל שאיזשהו חלק מעגת ההאקרים הכרחיים להבנתם, מובן שטוב שיהיו ערכים עליו.

5. אילן יוחסין או לקסיקון ביוגרפיות.

ערכים ביוגרפיים צריכים להיכתב רק על אנשים בעלי הישגים מסוג כלשהו.

קנה מידה טוב להישגים הוא אם האדם מופיע במספר מקורות חיצוניים.

אך מובן שניתן להזכיר דמויות משניות במסגרת ערכים אחרים.

ויקיפדיה איננה בימת נאומים

1. פורומי דיונים. אנא נסו להיצמד למשימה – יצירת ערכים אנציקלופדיים. ויקיפדיה אינה פורום דיונים או חדר שיחה.

אבל כמובן אתם יכולים לשוחח עם אנשים בעמודים שלהם, ואתם יכולים לפתור בעיות הנוגעות למאמרים בעמודי השיחה הרלוונטיים.

2. תעמולה או קידום רעיונות מכל סוג שהוא. ערך יכול לדווח באופן אובייקטיבי מה אומרים מצדדיו של רעיון, כל עוד שואפים לנקודת מבט נייטרלית.

3. לא דפי הערצה נלהבים ולא ביקורות קטלניות. ביוגרפיות ומאמרים על יצירות אמנות אמורים להיות ערכים אנציקלופדיים.

4. מאמרים אישיים המבטאים את דעתכם הפרטית בנושא. ויקיפדיה אמורה לקבץ את הידע האנושי,

לא לשמש ככלי להפיכת דעות אישיות לחלק מהידע האנושי.

במקרה הנדיר שבו דעותיו של אדם בודד מספיק חשובות כדי לדון בהן, עדיף לתת לאנשים אחרים שאותן דעות חשובות להם לכתוב עליהן.

מאמרים בנושאים שקשורים לוויקיפדיה רצויים במטא-ויקי.

5. כלי לפרסום ולקידום עצמי. איננו צריכים ערכים על נושאים רק משום שהכותב קשור להם. קישורים מסחריים הם בסדר אם הם יכולים לסייע

בזיהוי תאגידים גדולים הקשורים לנושא.

רצוי גם שלא ליצור ערכים על עצמכם או על מיזמים שיש לכם מעורבות אישית גדולה בהם – ראו ויקיפדיה:אוטוביוגרפיה למידע נוסף.

ויקיפדיה איננה מאגר קישורים

1. מאגר רשימות של נושאים שהקשרים ביניהם רופפים, כגון ציטוטים, פתגמים או אנשים.

אך אין פסול ביצירת רשימות אם הערכים בהן מפורסמים בזכות הקשר שלהם או התרומה המשמעותית שלהם לנושא הרשימה.

אם אתם רוצים להכניס רשימות של ציטוטים בעברית, שימו אותן בוויקיציטוט.

2. אוספים של קישורים חיצוניים ותו לא. אך כמובן אין פסול בהוספת רשימת קישורים ורשימת מקורות מקוונים שהשתמשתם בהם בכתיבת הערך.

3. אוספים של קישורים פנימיים ותו לא. אך כמובן אין פסול בדפי פירושונים כשמילה היא כללית מכדי להיות משויכת לנושא אחד.

קהילה והתנהלות

ויקיפדיה איננה:

1. מועדון ויכוחים או זירת קרב

ויקיפדיה אינה מקום לניהול מלחמות אידאולוגיות, מריבות אישיות והפצת פחד או שנאה. 

הפיכתם של דיונים בנושאי תוכן או מדיניות ליריבויות אישיות מנוגדת למטרות ועקרונות ויקיפדיה.

2. אנרכיה

העובדה שוויקיפדיה היא מיזם חופשי אין פירושה שחלק מתכליתה הוא לחקור את ההתכנות של קהילות אנרכיסטיות. 

תכליתנו היא לבנות אנציקלופדיה. כל זה כמובן לא שולל את העובדה שחלק נכבד מהצלחתנו נובע בדיוק מהפתיחות הקיצונית של המיזם.

3. דמוקרטיה

ויקיפדיה איננה ניסוי בדמוקרטיה או בכל שיטת ממשל אחרת. ויקיפדיה עוסקת בעובדות, ואלה מטבען אינן מתכופפות בפני רצון הרוב. 

לאור זאת, יש להשתדל לפתור מחלוקות בהסכמה ומתוך התבססות על מקורות אמינים ונייטרליים, ולא באמצעות הצבעות. 

יש להימנע מהיצמדות עיקשת להחלטות שהתקבלו בהצבעה בעבר אם הדבר מפריע להתפתחות האנציקלופדיה.

4. ביורוקרטיה

החוקים אינם מטרת קיומה של הקהילה, אלא אמצעים לניהולה היעיל. המטרה היא כתיבת אנציקלופדיה.

יש לנהוג על פי רוח החוק כשלשון החוק אינה מקדמת את המיזם. פתרון מחלוקות צריך להתרחש בדרך של דיון והסכמה רחבה ככל האפשר,

ולא על ידי היצמדות ללשון החוק.
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צעדים אפשריים נגד הפרה של כללים אלה

- שינוי תוכן הערך (עריכה רגילה)

- הפיכת הדף להפניה; ההיסטוריה של הדף נשמרת

- מחיקת הדף עם ההיסטוריה שלו לגמרי, בדרך כלל לאחר הצבעת מחיקה

- כדי לפתח הבנה של סוג הכתיבה שנמצאת בסכנת מחיקה, כדאי שתעקבו בקביעות אחרי הצבעות המחיקה

- במקרים חמורים (העלאה חוזרת ונשנית של אותו מידע) תיתכן גם חסימה של המשתמש המעלה

ויקיפדיה צריכה אותך
ויקיפדיה עוזרת להפיץ ידע לכל העולם בשפות רבות, אבל היא צריכה כותבים ועורכים כדי לגדול ולצמוח.

התרומה לוויקיפדיה היא תרומה להפצת הידע לכל העולם, להבנה טובה יותר בקרב אנשים ולתיעוד המציאות כפי שהיא – באופן אובייקטיבי ונייטרלי.

בנוסף, כתיבת ערך בנושא בו אתם בקיאים יכולה מאוד להעשיר גם את הידע שלכם תוך כדאי מחקר מעמיק בנושא.

במה אפשר לתרום?

- בכתיבה בוויקיפדיה:

כתיבת ערכים חדשים על נושאים חשובים ואנציקלופדים או הרחבת ערכים קיימים.

נסו למצוא משהו מעולמכם שלכם – מתחום העבודה או הלימודים או מתחומי עניין אחרים.

- עזרה בעיצוב, הגהה ובתמונות:

ליטוש ערכים קיימים והעשרתם. כמעט תמיד ימצא הפסיק החסר או טעות ההקלדה הסוררת, ולערכים רבים עדיין חסרות תמונות שיכולות להעשיר אותם.

אם צילמתם תמונה הקשורה לערך כלשהו בוויקיפדיה – תרמו אותה!

- הפצת ויקיפדיה ופרסומה:

כל דרך מקובלת וחוקית להפצת ויקיפדיה מסייעת להפצת הערכים שלה והידע שבהם. בנוסף, זו דרך טובה לאתר תורמים נוספים לכתיבה ולהפצה.

איך מתחילים?

- מומלץ להתחיל בעריכות קטנות, ובנושאים לא רגישים מדי, בהם קל לעשות טעות בתום לב שתחולל סערה גדולה שלא במתכוון.

כדאי להיעזר בחוברת זו ובמדריכים אחרים המצויים באתר.

- לדוגמה, אפשר להתחיל בערך על מקום מגורכם. העלו תמונה של המקום,  ונסו לפרט עליו מעט.

אפשרות אחרת – ספר שקראתם, סרט שראיתם או מקום בו ביקרתם – נסו לחשוב על הפופולרים ו/או החשובים ביותר ביניהם וכתבו עליהם.

- מומלץ לעיין בערכים אחרים באותו תחום לפני שכותבים.

לדוגמה, אם תכתבו על מקום מגורכם עיינו קודם בערך תל אביב, אם על ספר -  הסתכלו על הערך של "ימי צקלג" וכן הלאה.

נסו ללמוד את מבנה הערך המקובל בתחום בו בחרתם לכתוב ולהשתמש בו לערך שלכם.

- נתקעתם? התבלבלתם? פנו למשתמשים אחרים בבקשת עזרה.

- מומלץ להרשם לאתר – זה בחינם, ללא התחייבות, לא דורש מילוי פרטים מזהים (רק שם משתמש וסיסמה) ומקל על משתמשים אחרים לדון עמכם ולעזור לכם.

בעלי תפקידים
- קורא: כולם מוזמנים לקרוא בוויקיפדיה

- עורך: כולם מוזמנים לערוך בוויקיפדיה

- מפעיל מערכת: יכול למחוק דפים, לחסום משתמשים או להגן על דפים מעריכה – בהתאם להוראות הקהילה בלבד

- בירוקרט: "ראש הקהילה", יכול למנות מפעילי מערכת על פי המלצות הקהילה

כללי התנהגות בין חברי קהילת ויקיפדיה:
- אין להתבטא בצורה לא ראויה כלפי חברים אחרים בקהילה.

- אין ללעוג לעבודה שמושקעת על ידי אחרים באתר. מותר להעביר ביקורת בונה, אך ללא שימוש במילים פוגעניות.

- יש לשמור על רוח טובה ולקיים יחסי רעות מכובדים בין חברי הקהילה.

- ויקיפדים נבחנים רק לפי תרומתם. גם כאשר ויכוח מתלהט אין לתקוף ויקיפדים אחרים עקב גילם, מינם, עדתם, עמם, דתם, דעותיהם או כל מאפיין אישי אחר.

- יש להקפיד על יושר, הגינות וניקיון כפיים.

- לפני שינוי מהותי בערך קיים, ראוי להתייעץ עם כותביו המרכזיים של הערך, או לפחות להודיע על השינוי.

- אין לפרסם פרטי מידע אישיים על משתמשים אחרים (אאוטינג) ללא רצונם. אין זה כולל זיהוי בובות קש שנפתחו בניסיון להטות ערכים, דיונים או הצבעות.

סטייה חמורה של משתמשים מכללי ההתנהגות מהווה עילה לאזהרה והמשך ההפרה של הכללים לאחר האזהרה עלול להביא לחסימה.

תרבות הדיון
חלק ניכר מהפעילות בוויקיפדיה מלווה בדיונים, בדפי שיחה של ערכים ובדפי שיחה כלליים.

לשם שמירה על אווירה טובה, ומניעת התדרדרותו של דיון ענייני לקטטה, להלן עקרונות אחדים לתרבות הדיון בוויקיפדיה:

קצרו בדבריכם. מסר קצר נקלט טוב יותר מאשר מסר ארוך שלאיש אין חשק לקרוא אותו.

בואו לדיון עם פתיחות. אל תדבקו בעקשנות בעמדת הפתיחה שלכם - נסו לבחון, אולי יש טעם כלשהו בדברי האחרים, אולי אפשר לעשות צעד כלשהו לקראתם.

אל תחזרו שוב ושוב על עמדתכם. אין צורך שוויקיפד אחד יציג את עמדתו חמש פעמים בדיון אחד.

הצגתם את עמדתכם - יפה, קחו אוויר, לכו לכתוב ערך, וחזרו כעבור שעה או כעבור יום, לראות מה הדעות האחרות שהוצגו.

אל תעמדו כמתאגרף שחייב להגיב מיד בשנייה שהיריב סיים את דברו.

התמקדו בנושא הדיון, ואל תסטו לנושאים אחרים, גם אם לטעמכם הם חשובים ורלבנטיים מאלה שבהם עוסק הדיון.

הימנעו מטענות אד הומינם.

הימנעו מלהשתמש במושגים כגון השואה כדי לטעון טיעונים בדיונים על נושאים זרים למושגים אלה,

שבהם הדבר עלול לפגוע במשתמשים אחרים או ליצור זילות של המושגים הללו (ראו גם חוק גודווין).

אהבו את השלום. באנו לכאן כדי לכתוב אנציקלופדיה, לא כדי לנצח.

ויקיפדיה האנגלית
ויקיפדיה האנגלית היא האחות הגדולה של ויקיפדיה העברית. יש בה מעל ל-3 מיליון ערכים, רבבות עורכים מדי חודש ואלפי כותבים קבועים ופעילים.

הוותק והגודל יצרו בוויקיפדיה האנגלית מערכת חוקים סבוכה שיש לעמוד לפיה.

חלקם דומים מאוד לכללים בוויקיפדיה העברית, וחלקם שונים ממנה – מי לקל ומי לחומר.

כיוון שוויקיפדיה האנגלית פונה לקהל מכלל העולם, ישנו ייצוג גדול יותר של דעות אנטי-ישראליות.

כתוצאה, לעתים חסר איזון בערכים מסויימים ואלו מוטים כנגד ישראל.

חלק מהחוקים בוויקיפדיה האנגלית מגבילים מאוד את היכולת לאזן את הערכים כאשר מדובר בעורכים מעטים לעומת קבוצה גדולה אנטי-ישראלית.

ויקיפדיה האנגלית קבעה כללים נוקשים לפתרון מחלוקות על ניסוח ערכים, בייחוד בנושאים פוליטיים ומדיניים.

אסור לבטל עריכות יותר מפעמיים – הדבר יוביל לחסימה. בדיונים חשוב מאוד להביא מקורות חיצוניים ולהתנסח באנגלית רהוטה, טובה ומנומסת.

,(ArbCom) "משתמשים אשר מרבים בהפרות סדר עלולים למצוא עצמם תחת סנקציות של "ועדת הבוררות

שלא פעם פסקה כנגד עורכים אשר ניסו לאזן ערכים על ישראל.

אבל לא צריך להתייאש. אי אפשר לשבור את החוקים, אבל החוקים עדיין מאפשרים שינוי.

צריך להביא מקורות מהימנים, צריך לדבר בנימוס ולא ליפול למלכודות אשר מציב הצד השני בניסיון להביא לחסימתכם.

הדרך יכולה להראות ארוכה – אבל אין קיצורי דרך בניסיון להגיע לאמת.

 

 

 


