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השפעה חברתית באמצעות הפצת  
מקרה ויקיפדיה : ידע

8.8.2017יותם הכהן, מיכל רום' דר: מרצים



על סדר היום

תפקידה של ויקיפדיה במהפכת הידע•

השפעות ויקיפדיה על תהליכי למידה  •

והפצת ידע 

מטלה מסכמת•



Web 1.0

ועד ' home page’-מ•

למערכות לניהול  
(CMS)תוכן 

המשתמשים אינם  •
משפיעים על 

התוכן הנצפה  



Web 2.0
המשתמשים יוצרים את התוכן  •

פעולה מאוחרים  –אנונימיות •
'ניקים'

רבים מן האתרים ללא כוונת  •
רווח ישירה

כללי  )"תרבות רשת מקומית •
כללי  ", "בויקיפדיההעריכה 
"(.  בפורוםההתנגות

נהוג לכלול  2.0במסגרת ווב •
פורום ואתרי  , אתרים מסוג בלוג

וויקי  

ויקיפדיה היא ללא ספק •
הנרחב והמשמעותי  הפרוייקט

2.0ביותר של עידן הווב 



Web 3.0
רשתות חברתיות  •

:האמיתיחיבור עם העולם •
אמיתיותזהויות –

תמונות  –

ממשק עם מכשירי קצה  –
(מצלמות, ניידים)

זיהוי מיקום –

זרם  'המשתמשים יוצרים •
'מחשבה

ויראליות  •

מעט פלטפורמות מחזיקות •
בלתי  במימדיםתנועה 

נתפסים

ע "ע)תרבות רשת גלובלית •
('וכו', סלפי', 'האשטאג'



תפקידה של ויקיפדיה  
במהפכת הידע

2001הוקמה בינואר •

אתר  )במספר הצפיות בעולם 5-האתר ה•
(1' התוכן מס

•M45 +ערכים

•B20 +כניסות בחודש

•B2.3 +עריכות דפים

•M33 +תמונות חופשיות



ויקימדיהמיזמי 

מחזקיה את ויקימדיהעמותת 
:כלל המיזמים

(קבצים)ויקי שיתוף •

טקסטים  )ויקיטקסט•

(מכוננים

ויקיציטוט•

ויקי ספרים•

ויקי מילון •

התוכנה של )ויקימדיה•
(ויקיפדיה



השפעות ויקיפדיה על 
תהליכי למידה והפצת ידע

יצירה שיתופית של ידע•





השפעות ויקיפדיה על 
תהליכי למידה והפצת ידע

יצירה שיתופית של ידע•

מידע שיתופי ופתוח לכל  •





השפעות ויקיפדיה על 
תהליכי למידה והפצת ידע

יצירה שיתופית של ידע•

מידע שיתופי ופתוח לכל  •

גישה שטוחה וקישורית לידע  •





השפעות ויקיפדיה על 
תהליכי למידה והפצת ידע

יצירה שיתופית של ידע•

מידע שיתופי ופתוח לכל  •

גישה שטוחה וקישורית לידע  •

?מה חדש•



ויקיפדיה≠ ויקי 



http://haogdan.migzar3.org.il/


https://doalogue.co.il/wiki/


http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99




פורטל הידע של הקורס

http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%96_%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D:%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1:_%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


ויקיפדיה כחלק מהרשת

' ארוגה'ויקיפדיה –קישורים חיצוניים ופנימיים •

ברשת

נקודת מוצא לנושאים שונים•

בשפות אחרות  לויקיפדיהחיבור •

מלחמות הערכים  •

הידעהנגשת•











מטלה מסכמת

הכשרה לכתיבה במערכת ויקי ומנגנון ויקיפדיה לקראת  

המטלה המסכמת בקורס

ויקיפדיהבאתרערךלהרחיבאולכתובעליכםהמסכמתהמטלהבמסגרת•

לבחירתכם,הקורסמנושאיבאחד,בעברית

זהבקישורמפורטתערכיםרשימת

2-3שלבקבוצותתתקייםהעבודה•

מטעמהובליוויישראלויקימדיהעמותתגורמיעםבשיתוףמתקייםהתהליך•

משתמשכלשלהתרומותבסיסעלתתקייםבקורסההערכה:להערכהתשתית•

שכלהכרחישכןועלויקיפדיהבמערכתיוצגואלותרומות.הקבוצתילערך
שיבחרהמשתמששםבסיסעלהקבוצתיהערךאתיערוךמשתתף

http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99:%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1


?בויקיפדיהאיך עורכים 

החזותיהעורךבעזרתרקנערוךאנו•

(דוקסגוגללאזהפה)במקבילמעריכהלהמנענסו•

:החזותיהעורךבכלישימוש•

כותרות•

קישורים•

שוליםהערות•

בולטים/ממוספרותרשימות•

(בולד)הדגש•



1
2



:סוג הטקסט

1-6כותרת •

טקסט רגיל•

יצירת  

קישור

הוספת  

הערות

לינק לדף  
שאינו קיים



?בויקיפדיהמהם כללי הכתיבה 

:אנציקלופדיתכתיבה•

(אסמכתאות,ראשוןבגוףלא)אובייקטיביות•

:נקיהכתיבה•

יצויין'',השאלהנשאלת')'התנצלויות'ללא•

('...כןאםמדועאך'',כי

מחוץבודדיםמשפטים)'זנבות'ללא•

(לפסקה

לא,לצטט)!יוצריםזכויותלעניינילבתשומת•

(להעתיק



מבנה ערך סטנדרטי

הגדרה ממצה המסבירה את חשיבות הערך  –פתיח•

לרוב יופרד בכותרת –גוף הערך •

משפטים המבהירים את סיום גוף הידע–סיום•

:פרקי מקורות ומידע נוסף•

קישורים פנימיים לנושאים בעלי חשיבות  -ראו גם•

רשימת ספרים בהם מידע נוסף  -לקריאה נוספת•

ויקיפדיים-קישורים לאתרים חוץ-קישורים חיצוניים•

.ויקימדיהולמיזמים אחרים של קרן 

הערות שוליים•

קטגוריות  –אזור הניווט •

https://he.wikipedia.org/wiki /ערכים_לכתיבת_מדריך:ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/ויקיפדיה:מדריך_לכתיבת_ערכים


מטלה מסכמת
שלבי התהליך

בחירת נושא וקבוצה-' שלב א

שליחה לעדי, בויקיפדיהפתיחת שם משתמש , בחירת קבוצה וערך לעבודה

הצגת מבנה ראשוני-' שלב ב

שינויים / הצגת ראשי פרקים לערך : באתר ויקיפדיה' ארגז חול'עריכה ב
רשימת מקורות+נדרשים 

השלמת העבודה בארגז החול-' שלב ג

כתיבה משותפת של הערך לפי כללי ויקיפדיה

בויקיפדיההטמעת הערך במרחב הערכים הכללי -' שלב ד

אל המרחב הציבורי( ארגז החול)העברה מהמרחב הפרטי 

2.8.17

16.9.17

30.9.17

31.10.1
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!תודה

15.8.17ניפגש ב 
התיאוריה של השפעה חברתית משותפת


