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חדשות אנציקלופדיה לכולם

] בעמוד הבא :טרה נגד תנובה [

זוכרים שלפני  10שנים עוד לא הייתה ויקיפדיה עברית?
היום לפני עשור
עלה לרשת הערך
הראשון בעברית של
האנציקלופדיה המקוונת
† כך הגיעה ויקיפדיה
המקומית לכל בית
בישראל ולמקום השני
בעולם מבחינת איכות

ויקיפדיה
העברית
במספרים

מאת שגיא כהן

 10שנים לגרסה המקומית של
האנציקלופדיה החופשית המק־
וונת ויקיפדיה :ב־ 8ביולי  2003בשעה
 13:58יצר נציג קרן ויקימדיה — המפ־
עילה את מיזם ויקיפדיה — את הגרסה
העברית של האנציקלופדיה הפתוחה,
לבקשת מספר מתנדבים מישראל
שביקשו ליצור גרסה מקומית.
למחרת ,ב־ 9ביולי  2003בשעה
 — 13:00לפני  10שנים בדיוק — עלה
לאוויר הערך הראשון בוויקיפדיה
העברית .היה זה הערך "מתמטיקה",

148,074
ערכים

אחרונות | ממון 7

שנכתב על ידי רותם דן והכיל כמה
שורות בלבד .כיום הערך "מתמטיקה"
כולל יותר מ־ 4,000מילים ,עם פרקים,
איורים ,תמונות ,נוסחאות ודוגמאות.
ב־ 10השנים האחרונות צמחה ויקי־
פדיה העברית במהירות ,וכיום היא
כוללת יותר מ־ 148אלף ערכים וגדלה
בקצב ממוצע של כ־ 35ערכים חדשים
בחודש ,כאשר  760עורכים פעילים
)המבצעים לפחות  5פעולות עריכה
מדי חודש( יוצרים ערכים חדשים,
משכתבים ,מתקנים ומוסיפים לאלה
הקיימים.
מי העורכים הבולטים ביותר? דוד

35

ערכים חדשים
מדי חודש

שי הוא האדם שערך הכי הרבה ערכים
בוויקיפדיה העברית ) 192,937ערי־
כות( ,ודרור לין הוא האדם שכתב הכי
הרבה ערכים חדשים ).(4,818

קטנה ,אבל איכותית
נגד ויקיפדיה מושמעות לעיתים
טענות ,למשל שהיא הופכת את תל־
מידי בית הספר לעצלנים ,שהיא לוקה
באי־דיוקים או נתונה להטיות פולי־
טיות ,אך אין ספק שהיא תרמה רבות
לאינטרנט העברי.
"קשה לזכור איך נראה האינטרנט
עבור דוברי העברית לפני  10שנים,

77%

מהעורכים הם
גברים

760

עורכים פעילים

אבל הוא כלל תוכן דל ,בעיקר חדשו־
תי" ,אומר איציק אדרי ,המשמש כדובר
ויו"ר ויקימדיה ישראל" .לוויקיפדיה
הישראלית תרומה גדולה לשפה העב־
רית ולידע העברי ,וכל אחד מהמתנד־
בים שלוקחים חלק במיזם יכול לזקוף
זאת לזכותו".
היכן עומדת ויקיפדיה העברית
מבחינת איכות התכנים והדיוק לעו־
מת אחיותיה ברחבי העולם ,ויקיפדיה
האנגלית למשל? קשה מאוד למדוד
ולבדוק זאת .עם זאת ,לויקיפדיה יש
מדד לא אקדמי ,שאמור להעיד על
"איכותה" של ויקיפדיה בכל שפה.

68,514
עריכות בחודש

המדד מחשב באיזו תכיפות מעודכנים
הערכים באותה שפה.
ויקיפדיה העברית ,לפי מדד זה,
ממוקמת במקום השני — מיד לאחר
הוויקיפדיה האנגלית — זאת מבין
"הוויקיפדיות הגדולות" )שיש להן 100
אלף ערכים ומעלה(.
לשם השוואה ,האנציקלופדיה הע־
רבית ,הספרדית ,הצרפתית ,האיטל־
קית ,הגרמנית ורבות אחרות נחשבות
ל"איכותיות" פחות מהאנציקלופדיה
העברית ,לפי מדד זה ,אף שיש בהן
הרבה יותר ערכים.

נשים עורכות פחות
"ויקיפדיה העברית היא אחת
האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפ־
דיות הפועלות כיום" ,מסר ג'ימי ויילס,
מייסד ויקיפדיה" .אני מברך את ויקי־
פדיה העברית על ציון הדרך הזה.
"ביקרתי בישראל כמה פעמים,
ושוב ושוב נהניתי לראות את הפעי־
לות המרשימה של קהילת המתנדבים

והעורכים בישראל .אני מודה לכל
הכותבים בוויקיפדיה העברית ,שתרמו
למאגר הידע העצום הזה ,וכמובן לכל
אחד מהקוראים .בשבילכם יצרנו את
ויקיפדיה".
נתונים נוספים עולים מסקר שנ־
ערך בחודש שעבר בקרב עורכים
בוויקיפדיה העברית 77% :מהכותבים
הם גברים 23% ,נשים .רוב העורכים
הוא מקבוצת הגיל 26־,(18%) 30
ואילו  17%הם בגילאי 21־14% .25
מהעורכים העידו על עצמם שהם עד
גיל  ,15ו־ 5%מעל גיל .60
רובם של העורכים דווקא לא מת־
עסקים בכתיבת ערכים חדשים34% :
מעידים כי הם בעיקר עובדים על
ערכים קיימים ,ורק  29%מתמקדים
בכתיבת ערכים חדשים 11% .מתמ־
קדים בהוספת מקורות 9% ,בהוספת
תמונות ו 10%מבצעים ניטור שו־
טף של הפעילות והעריכות ,הן של
משתמשים חדשים והן של ויקיפדים
פעילים.

10

הערכים הנצפים ביותר*
 .1ישראל
 .2ארה"ב
 .3פייסבוק
 .4דוד בןגוריון
 .5יצחק רבין
 .6ירושלים
 .7ויקיפדיה
 .8בנימין זאב הרצל
 .9פסח
 .10מנחם בגין
* ב 4השנים האחרונות
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הדפס כתבה ערך מ וסף :ו יק יפד יה העבר ית ח וגגת עש ור של ידע ח ופש י

סגור חלון

ערך מוסף :ויקיפדיה העברית חוגגת עשור של ידע חופשי
■  2.1מיליון גולשים ישראלים

הערך העברי הראשון שפורסם באנציקלופדיה המקוונת  -מתמטיקה
מבקרים בויקיפדיה ,שכוללת כיום כ 150-אלף ערכים
רועי גולדנברג 9/7/13

בדיוק לפני  148,074ערכים יצאה ויקיפדיה העברית לדרך ,אי-שם ב 9-ביולי  .2003אחד המקצועות
השנואים בבית-הספר  -מתמטיקה  -הניח את אבן-הפינה והפך לערך העברי הראשון באנציקלופדיה
המקוונת החופשית ,שהביאה למהפכה של ממש בהנגשת הידע בישראל וברחבי העולם.
מאז צומחת ויקיפדיה העברית בקצב ממוצע של  35ערכים מדי יום בעזרת כ 760-עורכים פעילים ,כשמדי
חודש נצפים בה  47.5מיליון דפים.
לפי ועדת המדרוג למדידת הרגלי הגלישה באינטרנט בישראל ,ויקיפדיה היא האתר הבינלאומי הרביעי
בפופולריותו עם  2.1מיליון גולשים בפועל בישראל.
למעשה ,ויקיפדיה העברית היא האנציקלופדיה החופשית השנייה באיכות אחרי זו האנגלית ,בהתבסס על
מספר ערכים ,כמות עריכות והדיון סביבם.
ואם כבר דיונים ,מחקר שפורסם בחודש שעבר על-ידי קבוצת חוקרים בינלאומית ,בראשות ד"ר מארק
 ,שפך אור על הערכים הכי שנויים במחלוקת
Oxford Internet Institute
גרהאם וד"ר טאהא יאסרי מ-
בויקיפדיה העברית ,כשלמקום הראשון הגיע הערך "חסידות חב"ד" עם  78,336שחזורי עריכה ,משמע
שעורך אחד שחזר את הגרסה הקודמת ומחק למעשה את העדכונים האחרונים שמישהו אחר עשה .ערכים
בולטים נוספים הם "פולמוס המשיחות בחב"ד" ) 65,576שחזורים( ו"מלחמת לבנון השנייה" )60,125
שחזורים(.
שיאן העריכות ב 10-השנים של ויקיפדיה העברית הוא דוד שוי עם כ 193-אלף עריכות ,בעוד דרור לין הוא
האיש שכתב הכי הרבה ערכים חדשים ).(4,818
בויקיפדיה העברית יש רוב ברור לגברים  77% -לפי סקר שנערך בחודש שעבר בקרב עורכי ערכים
באנציקלופדיה המקוונת .מרבית העורכים הם בגילאי  ,26-30כש 5%-מעל גיל  60ו 14%-מתחת לגיל .15
עוד עולה כי  57%מכותבי הערכים מחזיקים בתואר ראשון או שני ,בעוד  3%מחזיקים בתואר שלישי.
באופן לא מפתיע כנראה ,הערך "ישראל" הוא הנצפה ביותר לאורך  4השנים האחרונות בויקיפדיה
העברית ,כשאחריו נמצאת "ארצות-הברית" .פייסבוק מדורג במקום השלישי ,כשאת החמישייה הראשונה
סוגרים ראשי הממשלה לשעבר דוד בן-גוריון ויצחק רבין.
הערך "ויקיפדיה" הגיע למקום השביעי .חוזה המדינה בנימין זאב הרצל ניצב במקום השמיני ,ואת העשירייה
סוגר ראש הממשלה המנוח מנחם בגין .ראש הממשלה המכהן ,בנימין נתניהו ,הגיע למקום ה - 17-שני
מקומות מעל ג'סטין ביבר.
"מקור גאווה"
ג'ימי ויילס ,מייסד ויקיפדיה ,ניצל את ההזדמנות כדי לברך ואמר כי "ב 13-השנים האחרונות מאז ייסדתי את
ויקיפדיה ,ראיתי מאות ויקיפדיות חדשות קמות ,וכל ציון דרך שכזה מרגש אותי מחדש .ביקרתי בישראל
מספר פעמים ,ובכל פעם נהניתי לראות את הפעילות המרשימה של קהילת המתנדבים והעורכים בישראל,
שהיא ללא ספק מקור גאווה לכל התנועה הבינלאומית שלנו .אני מודה לכל הכותבים בויקיפדיה העברית
שתרמו למאגר הידע העצום הזה ,וכמובן לכל אחד מהקוראים .בשבילכם יצרנו את ויקיפדיה".
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איציק אדרי ,יו"ר ויקימדיה ישראל ,הוסיף כי "קשה להיזכר איך נראה האינטרנט בעבור דוברי העברית לפני
 10שנים .הוא כלל תוכן דל ,בעיקר חדשותי .כשהיית מחפש משהו ,היית צריך לשנות שפה ולחפש
באנגלית .כל אחד מהמתנדבים בויקיפדיה העברית בעשור האחרון יכול לזקוף לעצמו את התרומה האישית
שלו ,ואת תרומתה של ויקיפדיה בכלל לשפה ולידע בעברית".
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| לוח שידורים | ארכיון שידורים | פורומים

בן כספית ראשי | התוכנית האחרונה | צור קשר |  | RSSארכיון התוכנית

התוכנית הבאה:
היום
ב17:00-

עשור לוויקיפדיה העברית  -אמיר אהרוני
חושף את הכותבים" :יש חנונים שזה הכיף
שלהם"
אהרוני ,אחד הכותבים הראשונים של הוויקיפדיה בעברית ,חושף פרטים בנוגע
לאנשים שכותבים את הערכים באתר  -האזינו
224 / 09/07/2013
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שלחו להדפסה

| אינטרנט

גודל פונט

זה התחיל ב"מתמטיקה" :ויקיפדיה בעברית חוגגת 10
מאז הערך הראשון שעלה אל דפי הגרסה העברית של האנציקלופדיה
השיתופית נכתבו  148אלף נוספים ,אשר נערכו כ 15-מיליון פעמים ע"י
גולשי ישראל .מייסד ויקיפדיה" :הגרסה העברית היא אחת האיכותיות
ביותר בעולם"
הראל עילם
15:54 ,09.07.13
 5תגובות

ויקיפדיה הפכה להיות מוסד ישראלי :למרות שהוקמה רק לפני כעשור ,היא הפכה להיות
אחד מהאתרים החשובים והפעילים ביותר בארץ .לפי קרן ויקימדיה העולמית שמנהלת
את פרויקט ויקיפדיה ,האנציקלופדיה השיתופית בעברית שניה באיכותה והיקף פעילותה
רק לזו של האנציקלופדיה האנגלית.
לפי אנשי הקרן ,מאז הערך הראשון אי פעם שנכתב בעברית  -מתמטיקה  -נוצרו כ148-
אלף ערכים אשר זכו ללא פחות מ 15-מיליון עריכות על ידי כ 200-אלף ישראלים .לפי
ג'ימי וילס ,מייסד ויקיפדיה ,האנציקלופדיה העברית מובילה במדד האיכות ,שמשקלל
שיעור משתמשים ,היקף פעילות והעריכה ,אורך הערכים ועוד.
זהו הישג מרשים ,בהתחשב בכך שהאינציקלופדיה באנגלית מכילה פי  29יותר ערכים,
ופי  96יותר עורכים בכל העולם .האתר העברי ממוקם רק במקום  37בכמות הערכים
מתוך  280השפות שוויקיפדיה זמינה בהן .בין היתר ,עקפו את האתר הישראלי אתרים
בשפות בהן יש הרבה פחות דוברים או גולשים ,כגון בסקית ,ליטאית ,אספרנטו ,פינית,
נורבגית ואף וראי ,שפה הנפוצה בפיליפינים ושגורה בפי  2.6מיליון איש בלבד  -אבל עם
 880אלף ערכים.
ויקיפדיה בעברית הוא האתר הרביעי הנצפה ביותר בישראל ונהנה מ 2,000-משתמשים
פעילים ויומיים  -רובם המוחלט גברים ,בני  26עד  ,35אקדמאיים ורווקים .רק 23%
מעורכי ויקיפדיה הן נשים ,משהו שמנהלי ויקימדיה בישראל התבטאו כנגדו בחריפות
בעבר .נשים רבות מתלוננות על מיזוגניה והדרת נשים ,ומעט מאוד ערכים בויקיפדיה
הישראלית עוסקים בנושאים שחשובים לנשים.
ויקימדיה ישראל ציינה לשבח את העורך רותן דן שכתב את הערך הראשון ,את דוד שי
שביצע לא פחות מ 192-אלף עריכות בוויקיפדיה לאורך השנים ואת דרור לין ,שכתב
קרוב ל 5,000-ערכים חדשים .בנוסף ,צפויה הקרן להשיק לוגו יחודי ויעודי לוויקיפדיה
בעברית.
ברשימת הערכים הנצפים ביותר :יצחק רבין וג'סטין ביבר
כצפוי ,בין עשרים הערכים הנצפים ביותר בארץ ניתן למצוא את ישראל )במקום הראשון(,
דוד בן גוריון ,יצחק רבין ,ירושלים ,בנימין זאב הרצל ,פסח ,מנחם בגין ,מלחמת ששת
הימים ,תל אביב יפו ,חנוכה ,קורבן ביהדות ובנימין נתניהו .עם זאת ,גם ג'סטין ביבר
וצרפת הצליחו להיכנס לרשימה.
ג'ימי ויילס ,מיסד ויקיפדיה ,מסר" :אני מברך את ויקיפדיה בעברית על ציון הדרך הזה .זו
אחת הגרסאות האיכותיות ביותר מבין  280שפועלות כיום .ביקרתי בישראל מספר
פעמים ובכל פעם נהניתי לראות את הפעילות המרשימה של קהילת המתנדבים והעורכים
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חדשות
עשור לוויקיפדיה העברית :מה הם הערכים
המבוקשים ביותר?
לפני עשור עלתה לרשת האינציקלופדיה האינטרנטית בעברית ושינתה את הרגלי
הצריכה של המידע .תחילה הופיע שם רק הערך "מתמטיקה"  -היום כבר יש
שם כמעט  150אלף ערכים
חדשות  | 2חדשות  | 2פורסם  | 09/07/13 10:31עודכן 09/07/13 13:14

עשר שנים בדיוק חלפו מאז גם בישראל נפל דבר בתחום צריכת המידע.
האנציקלופדיות הכתובות ,הכרכים העבים ,נותרו לעלות אבק בספרייה ,וויקפדיה
העברית תפסה את מקומה.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות  2בפייסבוק
ב 8-ביולי  2003בשעה  13:58יצר נציג קרן ויקימדיה את הגרסה של ויקיפדיה
העברית לבקשת מספר מתנדבים מישראל שביקשו לפתוח גרסה עברית 24 .שעות
לאחר מכן ,ב 9-ביולי  ,2003בשעה  13:00נכתב הערך הראשון " -מתמטיקה".
את הערך מתמטיקה כתב רותם דן .היום כבר יש בוויקיפדיה העברית 148,074
ערכים .מדי יום נוספים כ 35-ערכים חדשים .את האינציקלופדיה האינטרנטית כותבים
ועורכים כ 760-גולשים.
ג'סטין ביבר שולט
מסקר שנערך בקרב גולשי וכותבי ויקפידה העברית עולה כי  77%אחוז מכותבים
הערכים הם גברים .רוב העורכים ,57% ,הם רווקים .הערכים הנצפים ביותר בארבע
השנים האחרונות הם ישראל ,ארה"ב ,פייסבוק ,דוד בן גוריון ויצחק רבין .במקום
ה :19-הזמר ג'סטין ביבר.
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הערך הראשון  -מתמטיקה
צילום מסך

"ויקיפדיה העברית היא אחת מהוויקיפדיות האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפדיות
הפועלות כיום" ,אמר ג'ימי ויילס ,מייסד ויקיפדיה" .קהילת המתנדבים והעורכים בישראל
היא ללא ספק מקור גאווה לכל התנועה הבינלאומית שלנו".
איציק אדרי יו"ר ויקימדיה ישראל מלא גאווה" .כל אחד מהמתנדבים בוויקיפדיה
העברית בעשור האחרון יכול לזקוף לעצמו את התרומה האישית שלו ,ואת תרומתה
הכוללת של ויקיפדיה לשפה ולידע בעברית" ,אמר.
573k
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ותקבלו את כל הסיפורים ישירות לפייסבוק שלכם

תגיות :ויקיפדיה עשור אינציקלופדיה
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וקיפדיה העברית חוגגת עשור
בוויקיפדיה העברית חוגגים עשור .מייסד ויקיפדיה" :ויקיפדיה העברית היא
אחת האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפדיות .
גודל טקסט

אבי יוגב

א
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פרסום ראשון :ב' באב תשע"ג07:09 09/07/13 ,

בימים אלה מציינים בוויקיפדיה העברית
עשור לכתיבת הערך הראשון
"מתמטיקה" .כיום בוויקיפדיה העברית
למעלה מ 148-אלף ערכים

חיפוש באתר

בוויקיפדיה מספרים על הימים
הראשוןנים" :ב 8-ביולי  2003בשעה
 13:58יצר נציג קרן ויקימדיה את הגרסה
של ויקיפדיה העברית לבקשת מספר
מתנדבים מישראל שביקשו לפתוח גרסה
עברית 24 .שעות לאחר מכן ,ב 9-ביולי
חוגגים ע שור
 ,2003בשעה  13:00נכתב הערך
ויקיפדיה
הראשון " -מתמטיקה" ,על ידי רותם דן
)מצב צילום מסך איך נראה האתר
והערך דאז( .מאז צמחה ויקיפדיה העברית ,וכיום היא כוללת  148,074ערכים וגדלה בקצב
ממוצע של כ 35-ערכים בחודש .כ 760-עורכים פעילים לוקחים חלק בעדכון וכתיבת התוכן בה
מדי חודש".

 ---כל האתר ---

כותרות היום
הרב מלמד :תודה למחרפין
בארץ

'גם הנופלים וגם הלוחמים
להגנתנו הם עמלק?'
מדיניות ופוליטיקה

לרגל האירוע ,ולמשך השבוע הקרוב ,יוחלף הלוגו באתר ללוגו מיוחד שעוצב על ידי עורכת
עיצובית ,ושנבחר ברוב קולות על ידי הקהילה.

הרב שלום כהן לערוץ  :7אל
תבלבלו לי את המוח
כיפה שחורה

בוויקיפדיה מציינים כי "ויקיפדיה העברית מדורגת כוויקיפדיה האיכותית ביותר לאחר ויקיפדיה
בגרסתה האנגלית )לא מדובר על דירוג אקדמי ,אלא חישוב מתמטי המבוסס על מספר
הערכים ,כמות העריכות והדיון סביבם( .מדי חודש נצפים בוויקיפדיה העברית  47.5מיליון
דפים ולפי ועדת המדרוג לאינטרנט ,ויקיפדיה היא האתר הרביעי הבינלאומי הנצפה ביותר
בישראל עם  2.1מיליון גולשים בפועל".

מבזקים | דעות | קריקטורה | מזג אוויר | רדיו

דוד שי הוא האדם שערך הכי הרבה ערכים בוויקיפדיה העברית ) 192,937עריכות( ודרור לין
הוא האדם שכתב הכי הרבה ערכים חדשים ).(4,818

פנאי

ג'ימי ויילס ,מיסד ויקיפדיה" :אני מברך את ויקיפדיה העברית על ציון הדרך הזה .ויקיפדיה
העברית היא אחת מהוויקיפדיות האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפדיות הפועלות כיום .ב13-
השנים האחרונות מאז יסדתי את ויקיפדיה ,ראיתי מאות ויקיפדיות חדשות קמות ,וכל ציון דרך
שכזה מרגש אותי מחדש .ביקרתי בישראל מספר פעמים ובכל פעם נהניתי לראות את
הפעילות המרשימה של קהילת המתנדבים והעורכים בישראל שהיא ללא ספק מקור גאווה לכל
התנועה הבינלאומית שלנו .אני מודה לכל הכותבים בוויקיפדיה העברית שתרמו למאגר הידע
העצום הזה ,וכמובן ,לכל אחד מהקוראים .בשבילכם יצרנו את ויקיפדיה".

עד כמה היה משפיע עליכם
פורום לקראת נישואין וזוגיות
צריך לייחד בגדים לשבת בשונה מיום חול?
פורום נוער וגיל ההתבגרות
איך נותנים טיפות אוזניים לקטנצ'יק?
פורום הורות

איציק אדרי ,יו"ר ויקימדיה ישראל" :קשה להיזכר איך נראה האינטרנט בעבור דוברי העברית
לפני  10שנים .הוא כלל תוכן דל ,בעיקר חדשותי .כשהיית מחפש משהו ,היית צריך לשנות
שפה ולחפש באנגלית .כל אחד מהמתנדבים בוויקיפדיה העברית בעשור האחרון יכול לזקוף
לעצמו את התרומה האישית שלו ,ואת תרומתה של ויקיפדיה בכלל לשפה ולידע בעברית".

ווקאלי \23רחל אלבז 23 -
תיבת נגינה ,ווקאלי
ווקאלי לתשעת הימים 32 -
תיבת נגינה ,ווקאלי
פורומים | יצירה | בלוגים | מוסיקה | הטוב והרע

תיוג :ויקיפדיה ,אינטרנט ,מיחשוב

מבצעים לגולשי ערוץ 7

עוד באותו נושא
קמפיין 'הילד הטובע באינטרנט' ברחובות בית שמש
רמיקס על שרת התרבות" :אתה לא תפריע לי"
סכנות האינטרנט והסמארטפון
חודש סוער בזירת הסייבר
 SSDבחיבור PCIe
אין לנו פרטיות
איך נעלמו יהודה ושומרון מתחרות אתרי המורשת?
האשתגים גם בפייסבוק
גוגל ובבילון עוקבות אחר מיליוני אזרחים
שעת לימוד לאזהרה מהרשתות החברתיות
הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוניcomputers@inn.co.il :
שיתוף
0
כתוב תגובה
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שלח לחבר

הדפסה

שיתוף בfacebook-

המלץ
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News
Hebrew Wikipedia Celebrates 10th Anniversary
Hebrew Wikipedia celebrated 10 years of existence on Tuesday. It's first entry was on mathematics. Wikipedia
officials staff said, "on July 8, 2003, the Wikimedia Foundation, at the request of a number of volunteers from
Israel, sought to open a Hebrew version. Twenty-four hours later, on July 9, 2003, at 1:00pm, the first entry
"mathematics" by Rotem Dan was written." Wikipedia is the online internet encyclopedia that any user can edit.
Jimmy Wales, founder of Wikipedia stated, "I congratulate the Wikipedia on this milestone. I thank all the writers
of Hebrew Wikipedia who contributed their vast knowledge."
Itzik Edri, Chairman of Wikimedia Israel said "It's hard to remember the website 10 years ago when content was
generally low. When you were looking for something, you would need to switch to the English version." He
praised the huge amount of articles that now exist contributed by volunteers.

Tags: Wikipedia ,Wikimedia
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הרשמה

סטארטאפ והון סיכון

מובייל וגאדג'טים

פיתוח

אינטרנט

היי-טק וIT-

מדעגיק

משחקים

עיין ערך :ויקיפדיה העברית חוגגת עשור ,וכמעט 150,000
ערכים
יאיר מור | לפני  5ימים  1שעה
אהב תי
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משרות

אירועים

חסויות
שווה קריאה

הכי מטוקב

הכי נצפים

אינטרנט

0
1

ויקיפדיה העברית חוגגת עשור וחושפת את הערכים הפופולארים
ביותר שלה.

1
2
3
4
5

קודם

איך נהפוך עיצוב סטטי לעמוד
מדריך

 JellyBeanלהמונים :כך תשדרגו
הגלקסי  S/S2לאנדרואיד
]מדריך[

באיזה מקום הכי שווה לעבוד בהיי
הישראלי?  10המובילים

גיקטיים וסמסונג ישראל מחלקים ל
גלקסי  S4במתנה ]תחרות[

צפו :הF35 Lighting II-
בהמראה אנכית ]סרטון יומי[

דיונים חמים

אפליקציה עברית חדשה ל-

מתמטיקה .הערך העברי הראשון.2003 ,
צילום :יח"צ
ויקיפדיה העברית ,הגרסא המקומית לאנציקלופדיה הפתוחה ברשת ,חוגגת היום עשור לפעילותה .הערך
הראשון באתר" ,מתמטיקה" ,עלה ב 9-ביולי  ,2003יממה לאחר שמספר עורכים ישראלים פנו למייסד
ויקיפדיה ,ג'ימי וויילס ,בבקשה לפתוח גרסה עברית של הפורטל.

המראות ונחיתות נתבג.
יזהר קטיף

בנוסף ,מדורג האתר במקום הרביעי בקרב האתרים הבינלאומיים במדד הרייטינג של ועדת המדרוג
לאינטרנט ,עם  2.1מיליון גולשים ו 47.5-מיליון צפיות מידי חודש.
ג'ימי ויילס ,מיסד ויקיפדיה ,בירך את הפרויקט העברי
במלים הבאות" :אני מברך את ויקיפדיה העברית על
ציון הדרך הזה .ויקיפדיה העברית היא אחת
מהוויקיפדיות האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפדיות
הפועלות כיום .ב 13-השנים האחרונות ,מאז יסדתי
את ויקיפדיה ,ראיתי מאות ויקיפדיות חדשות קמות,
וכל ציון דרך שכזה מרגש אותי מחדש .ביקרתי
בישראל מספר פעמים ובכל פעם נהניתי לראות את
הפעילות המרשימה של קהילת המתנדבים והעורכים בישראל ,שהיא ללא ספק מקור גאווה לכל התנועה
הבינלאומית שלנו .אני מודה לכל הכותבים בוויקיפדיה העברית ,שתרמו למאגר הידע העצום הזה ,וכמובן,
לכל אחד מהקוראים .בשבילכם יצרנו את ויקיפדיה".
איציק אדרי ,יו"ר ויקימדיה ישראל ,הוסיף כי "קשה להיזכר איך נראה האינטרנט בעבור דוברי העברית
לפני  10שנים .הוא כלל תוכן דל ,בעיקר חדשותי .כשהיית מחפש משהו ,היית צריך לשנות שפה ולחפש
באנגלית .כל אחד מהמתנדבים בוויקיפדיה העברית בעשור האחרון יכול לזקוף לעצמו את התרומה
האישית שלו ,ואת תרומתה של ויקיפדיה בכלל לשפה ולידע בעברית".
כחלק מהנתונים ששוחררו לכבוד המאורע חשפה ויקימדיה ישראל את רשימת הערכים הנצפים ביותר
ב 4-השנים האחרונות:

6

גם אנחנו באוויר  :שניה ,אני ב

מקום שני בעולם
עתה ,עשור לאחר מכן ,מתגאה הפרויקט העברי בדירוגו כשני באיכותו רק לפרויקט המקורי האנגלי .זאת
לפי חישוב מתמטי הלוקח בחשבון את מספר הערכים ,מספר העריכות והדיונים המתבצעים בקהילת
העורכים המתנדבים .מספר הערכים בויקיפדיה העברית נכון לאתמול הוא  ,148,074ומספר הדפים )דפי
דיונים על ערכים ומידע אחר(  760 .619,621עורכים פעילים מבצעים מדי חודש כ 68,514-עריכות,
ו 116-מהם מבצעים למעלה מ 100-עריכות בכל חודש.

 +הוסיפו די

ת
עמית

3

אילוז

מחפש שותף טכנולוגי לרשת
חברתית יחודית
טל ים

3

שירות חדש ליזמים – חדירה
לשווקי חו"ל ומכירות במיקור
Gabriel

1

Hayon

מתחילים בשינוי #3
האנרגיה
Ohad

0

Netanel
Ronen
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e Open Source Legal Aspects by
Haim Ravia
Herzliya

יאיר מור
גרפומן עם קבלות )שאני כתבתי(; חובב מושבע של
טכנולוגיות ועתידנות ולא מחמיץ אף הזדמנות להתנסות
בהדמיות העתיד או הדגמות ההווה; סטודנט לתקשורת
באוניברסיטה הפתוחה.

18:00

פיתוח Web

How to turn your blog into a lead
magnet for your business
תל אביב

19:00

פיתוח תוכנה

Introduction to Programming with
Python
tel aviv

אל תפספסו:

לעוד אירועים היום

כך תתקינו את אפליקציית המצלמה החדשה של
אנדרואיד על כל מכשיר

החל מהיום :השקה גורפת לגרף של פייסבוק ,שמרו
על הפרטיות

שתי הישראליות ב Futur en Seine-הצרפתית ]סיקור
אירוע[
Recommended by

תגיות לכתבה:
wikimedia
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העולם עכשיו
עשור לויקיפדיה העברית :רוצים להצטרף
לצוות כותבי הערכים?
למרות שילד בן  16יכול לכתוב את הערך על מלחמת העולם השניה ,ורואת
חשבון כותבת על גיאולוגיה ,עם  670חברי קהילה ו 150-אלף ערכים ,בויקיפדיה
ישראל גאים מאד במוצר המצליח שלהם .היו"ר" :אנחנו מאד מקפידים על
איכות ,גם אם זה בא על חשבון הכמות .חלק מהערכים שלנו עולים ברמתם על
האינצקלופדיות"
העולם עכשיו | העולם עכשיו | פורסם 09/07/13 16:27:45

"אין ערך שנכתב על ידי אדם אחד .הוא נערך
מאות ואלפי פעמים"
צילום׃ יח"צ

עד לפני כמה שנים ,מי שרצה לדעת על המבנה הפוליטי בסין או מה בדיוק קרה
במהפכה הצרפתית ,צריך היה להיכנס לאחת מהאינצקליפדיות הפופולריות .היום,
רובכם תיכנסו לגוגל ,ובדר"כ הערך הראשון שיופיע יהיה מתוך ויקיפדיה.
בדיוק פני עשר שנים נכתב הערך הראשון בויקפדיה העברית" ,מתמטיקה" .את
הערך כתב רותם דן ,ואחריו הגיעו עוד ועוד .היום כבר יש בוויקיפדיה העברית
 148,074ערכים כשמדי יום נוספים כ 35-ערכים חדשים.
"אם תיזכרו ,האינטרנט לפני עשור היה דל מאד לדוברי עברית" ,אומר איציק אדרי ,יו"ר
ויקימדיה ישראל ,העמותה שתומכת בפעילות ויקיפדיה" ,נכון שכבר היו אתרי חדשות,
אבל ידע היה קשה למצוא .לפחות לא בעברית .מה ויקיפדיה עושה? היא
מאפשרת לאנשים לקבל את הידע בקלות ובחינם .תוכן חופשי שיכול להרחיב על כל
דבר".

"אין מקבלי שכר והכל מכספי תרומות"
אדרי נמצא בויקימדיה מיום הקמתה" .ויקיפדיה היא לא יישות קיימת" ,הוא מסביר" ,אין
מקבלי שכר והכל מכספי תרומות .ג'ימי ווילס הקים את ויקיפדיה העולמית כסוג של
תחביב .אחרי שהתעבורה עלתה והדרישות הטכניות עלו ,הוא הקים את קרן ויקימדיה
כדי לגייס כספים ולתחזק שרתים .עם השנים זה צמח למשהו יותר גדול וקמו עמותות
ברחבי העולם שתומכות בפעילות של התנועה הבינלאומית ,כך גם בישראל".

1/3

הויקיפדיה העברית זוכה להערכה רבה על ידי ההנהלה העולמית .לפי קרן ויקימדיה
העולמית שמנהלת את פרויקט ויקיפדיה ,האנציקלופדיה השיתופית בעברית שניה
באיכותה והיקף פעילותה רק לזו של האנציקלופדיה האנגלית .ג'ימי ויילס ,מיסד
ויקיפדיה ,אמר היום" :זו אחת הגרסאות האיכותיות ביותר מבין  280שפועלות כיום".
www.mako.co.il/world-now-special/Article-44bea827a93cf31006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=565984153
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ויקיפדיה ,אמר היום" :זו אחת הגרסאות האיכותיות ביותר מבין  280שפועלות כיום".
זהו גם האתר שממוקם רביעי ברשימת האתרים הנצפים ביותר בישראל.

"זה לא מערב פרוע של תוכן .יש לנו מבקרים שעוברים על כל שינוי"

573k

Like

ראשי

חדשות

בידור

makoTV

חפ ש

הערך הראשון .מתמטיקה
צילום מסך

מעל  670כותבי ערכים בהתנדבות ממלאים את עמודי האתר בכל יום ,חברי הקהילה
הם נקראים" .יש  670כותבי ערכים .אנשים שעורכים כחמש פעמים בחודש ויש מעגל
יותר מצומצם של  170שזה אנשים שעורכים מעל מאה עריכות בחודש .כל מי שרוצה
להיות חלק מהקהילה ,מוזמן .הכל פתוח ושקוף וכל אחד יכול לערוך ולכתוב .אבל זה לא
מערב פרוע .יש לנו מבקרים שתפקידם לעבור על כל השינויים האלה שאנשים עושים".
מדובר על מספר ענק של  15מיליון עריכות של  200אלף עורכים וכותבים במהלך
השנים.
"יש היום ערכים מודרניים שהיית מנסה לחפש באינצילוקפדיה שהודפסה לפני כמה
שנים ולא היית מוצא" ,אומר אדרי" ,או להיפך ,שהם היו מתיישנים .חלק מהערכים
אצלנו עולים ברמתם על אילו של האינצקלופדיות של פעם .שם בנאדם אחד כותב
ואחר עורך .פה יש לפעמים  200עורכים לאייטם ,כך שאף אחד לא יכול לקחת את זה
לצד שלו ,לימין או שמאל ,בסוף זה תמיד מתאזן ,אחרת העריכה לא תסתיים".
אבל כמובן שהידע בויקיפדיה ,כמו בכל מאגר ידע ,לא יכול להיות אוביקטיבי .במשך
שנים ניטשו מלחמות עריכה על ערכים באתרי ויקיפדיה שונים בעולם ,כשלא מדובר רק
בערכים פוליטיים וממילא שנוי ים במחלוקת .על פי בדיקת עיתון "הארץ" ,בוויקיפדיה
האנגלית ,הערכים המסכסכים ביותר הם הערכים על ג’ורג’ וו .בוש ,אנרכיזם ומוחמד,
ואילו בשפה הצרפתית אלה הערכים על סגולן רויאל ,עב”מים ועדי יהוה .בוויקיפדיה
העברית הערך “חסידות חב”ד” שוחזר  78,336פעמים ,הערך “פולמוס המשיחיות
בחב”ד” שוחזר  65,576פעמים והערך “מלחמת לבנון השנייה” .60,125 -
עד כמה זה מבוקר ,אתם מורידים ערכים לא ראויים?
"יש לנו מסך של שינויים אחרונים והמתנדבים עוברים ורואים איזה שינויים אנשים
עשו .אם זה בולט לעין שהערך שהוסף הוא טפשי הוא יעוף .הם יבדקו בגוגל ,ויראו
האם יש לערך ענין ציבורי .אבל זה לא קורה הרבה .הויקיפדיה העברית ידועה מאד.
נכון שיש הרבה יותר גדולות ממנה ,אבל אנחנו מאד מקפידים על האיכות על חשבון
הכמות .יש ויקיפדיות בהם יש ערך לכל פרק וכל תופעה שהיתה בסדרה "אבודים",
למשל .אצלנו יש ערך אחד לסדרה וזהו".
גם את הערכים המורכבים כותבים חברי הקהילה או שאתם פונים למומחים?
"מי שהכותב יכול להיות שהוא ילד בן  ,16אבל שחיפש באינטרנט ומצא מאגרי מידע
וכתבות ,וכתב ערך מעמיק .יש לנו רואת חשבון שכותבת ערכים על ארגיאולוגיה .אבל
זה מעניין אותה וסיקרן אותה והיא למדה והיום היא אחראית על רבים מהערכים
ארכיאולוגיה .ואין לה שום ידע פורמאלי .וממילא אין ערך שאדם אחד כתב אותו אלא
שהוא נערך מאות ואלפי פעמים על ידי מאות עורכים וכל אחד בא ונותן את הפידבק
שלו".
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ויקיפדיה העברית מציינת  10שנים של פעילות  -עם קרוב ל 150-אלף ערכים
מתמטיקה ,הערך הראשון בגרסה העברית של האנציקלופדיה החופשית ,הועלה בדיוק היום )ג'( לפני  10שנים ● מדי
חודש נצפים בה  47.5מיליון דפים ולפי ועדת המדרוג לאינטרנט ,ויקיפדיה היא האתר הרביעי הבינלאומי הנצפה
ביותר בישראל ,עם  2.1מיליון גולשים בפועל ● הערך הפופולרי ביותר בוויקיפדיה העברית הוא ישראל ומיד אחריו -
ארצות הברית
בתאריך-9 :ביולי  9:43 @ 2013ב :אינטרנט ,אינטרנט ,חדשות ,חדשות מתפרצות ,נושאים לבלוק הטאבים

הגרסה העברית של ויקיפדיה ) (Wikipediaחוגגת היום )ג'( עשור של פעילות  -שנתיים לאחר האחות הבכורה,
האנציקלופדיה המקוונת באנגלית ] .[1בדיוק היום לפני  10שנים ,יום לאחר שנציג קרן ויקימדיה )(Wikimedia
יצר את הגרסה העברית של האנציקלופדיה החופשית ,לבקשת מספר מתנדבים ,העלה הגולש רותם דן את
הערך הראשון בה  -מתמטיקה.
כיום מגיע מספר הערכים העבריים בוויקיפדיה ל ,148,074-עם קצב גידול ממוצע של  35ערכים ביום .כ760-
עורכים פעילים לוקחים בה מדי חודש חלק בעדכון וכתיבת התוכן .לרגל האירוע יחליף לוגו מיוחד שבחרו חברי
קהילת ויקיפדיה העברית במשך השבוע הקרוב את הלוגו הקבוע של האתר.
ויקיפדיה העברית מוגדרת כגרסה האיכותית השנייה של האנציקלופדיה החופשית  -אחרי זו האנגלית .יצוין שלא
מדובר בדירוג אקדמי ,אלא בחישוב מתמטי המבוסס על מספר הערכים ,כמות העריכות והדיון סביבם .מדי חודש
נצפים בה  47.5מיליון דפים ולפי ועדת המדרוג לאינטרנט ,ויקיפדיה היא האתר הרביעי הבינלאומי הנצפה
ביותר בישראל ,עם  2.1מיליון גולשים בפועל .דוד שי הוא האדם שערך את מספר הערכים הרב ביותר
בוויקיפדיה העברית ) 192,937עריכות( ודרור לין כתב את הכי הרבה ערכים חדשים ).(4,818
הערך הנצפה ביותר בוויקיפדיה העברית בארבע השנים האחרונות הוא ישראל ואחריו ,לפי סדר רץ :ארצות
הברית ,פייסבוק ,דוד בן גוריון ,יצחק רבין ,ירושלים ,ויקיפדיה ,בנימין זאב הרצל ,פסח ומנחם בגין ,שסוגר את
העשירייה הראשונה .במקום ה 11-נמצא הערך ניו-יורק ולאחר מכן מלחמת ששת הימים ,כדור הארץ ,תל
אביב-יפו ,חנוכה ,קורבן )יהדות( ,בנימין נתניהו ,מלחמת העולם השנייה ,ג'סטין ביבר וצרפת  -ערך שהגיע
למקום ה.20-
לקראת חגיגות העשור נערך בחודש שעבר סקר בקרב העורכים בוויקיפדיה העברית ] .[2עלה ממנו ש77%-
מהכותבים באתר הם גברים ו 23%-בלבד  -נשים 14% .מהעורכים הם בני  15ומטה ו - 5%-מעל גיל  .60רובם
של העורכים הוא מקבוצת הגיל  ,(18%) 26-30ולאחר מכן  (17%) 21-25ו .(13%) 31-35-מספר הרווקים
מבין עורכי ויקיפדיה העברית עולה בהרבה על זה של הנשואים  57% -מול  .34%יותר ממחצית - 57% -
מחזיקים בתואר ראשון או שני ו 3%-בתואר שלישי 34% .מהעורכים העידו ,כי הם עובדים בעיקר על ערכים
קיימים ,בעוד שרק  29%מתמקדים בכתיבת ערכים חדשים 11% .מתמקדים בהוספת מקורות לערכים9% ,
בהוספת תמונות ו 10%-מבצעים ניטור שוטף של הפעילות והעריכות  -הן של משתמשים חדשים והן של ויקיפדים
פעילים.
ג'ימי ויילס ,מייסד ויקיפדיה ,אמר ש"-ויקיפדיה העברית היא אחת האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפדיות
הפועלות כיום .קהילת המתנדבים והעורכים בישראל היא ללא ספק מקור גאווה לתנועה הבינלאומית שלנו".
איציק אדרי ,יושב ראש ויקימדיה ישראל ,הציע "להיזכר איך נראה האינטרנט לדוברי עברית לפני  10שנים .הוא
כלל תוכן דל ,בעיקר חדשותי .כדי לחפש משהו היית צריך לשנות שפה לאנגלית" .לדבריו" ,כל אחד מהמתנדבים
בוויקיפדיה העברית בעשור האחרון יכול לזקוף לעצמו את התרומה האישית שלו ואת תרומתה הכוללת של
ויקיפדיה לשפה ולידע בעברית".

המאמר הודפס מאנשים ומחשבים  -פורטל חדשות היי-טק ,מיחשוב ,טלקום ,טכנולוגיות http://www.pc.co.il
לינק למאמרhttp://www.pc.co.il/?p=123688 :
:URLs in this post
] [1שנתיים לאחר האחות הבכורה ,האנציקלופדיה המקוונת באנגליתhttp://www.pc.co.il/?p=50632 :
] [2סקר בקרב העורכים בוויקיפדיה העבריתhttp://www.pc.co.il/?p=119825 :
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שלחו להדפסה

ויקיפדיה העברית חוגגת עשור
האנציקלופדיה החופשית המקוונת הגדולה בעולם מציינת עשר שנים לכתיבת הערך הראשון
בעברית "מתמטיקה" .מאז עברו עשרות אלפי עריכות בים ומליוני עריכות
ynet
בתשעה ביולי  ,2003בשעה  13:00נכתב הערך הראשון בויקיפדיה העברית בשם "מתמטיקה" .השורה שפותחת
את הערך המפורט מגדירה את מתמטיקה כך" :תחום הדעת שעוסק במושגים כגון כמות ,מבנה ,מרחב ושינוי" .ואגב
שינוי " -מתמטיקה" כמו ערכים אחרים ,עבר מאות עריכות ,הרחבות ,תיקונים והגהות מאז שנכתב.

עשור לוויקיפדיה
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

כך זה היה
ויקיפדיה העברית הוקמה שנתיים וחצי אחרי ויקיפדיה הראשונה באנגלית .היא משמשת מאז אינספור תלמידים
סטודנטים ועיתונאים שקוראים ולומדים על העולם מגולשים אחרים שכתבו ,תיקנו ,ערכו והתווכחו על ערכים שונים.
בסך הכל נעשו  15,233,794עריכות לכל ערכי וייקפידה העברית על פי נתונים רשמיים שמפרסמת האנצקלופדיה.
בהודעה מטעם ויקפדיה ישראל על האירוע צוטט ג'ימי ויילס ,מיסד ויקיפדיה שאמר כי הגירסה העברית היא "אחת
מהוויקיפדיות האיכותיות ביותר מבין  280הוויקיפדיות הפועלות כיום .קהילת המתנדבים והעורכים בישראל היא
ללא ספק מקור גאווה לכל התנועה הבינלאומית שלנו".

במקום השני במדד העומק
איפה ישראל לעומת העולם? בויקיפדיה העברית יש רק  148,000ערכים לעומת  4.2מיליון ערכים באחותה הגדולה
ודוברת האנגלית וכ 1.6-מיליון ערכים בגרמנית ומספר כמעט זהה בהולנדית .עם זאת ,השאלה מורכבת ,מכיוון
שעברית היא שפה פחות דבורה מהרבה שפות אחרות ובמיוחד אנגלית.
כדי בכל זאת לבדוק ולשהוות בין מדינות ,ישנו מדד העומק .המדד הזה בודק את מספר הערכים ביחס לעריכות
שלהם הגולשים והפעילות .המדד הזה יכול לספר לנו באופן גס עד כמה איכותית האינציקלופדיה ושם ישראל
מקבלת ציון שמספיק לה למקום שני מכובד מאוד אחרי ארה"ב )מתוך השפות שיש בהן יותר מ 100,000-ערכים(.
עוד נמסר מוויקיפדיה ישראל כי בסקר קוראים שנערך בחודש שעבר בקרב העורכים בוויקיפדיה העברית עלה כי
 77%אחוז מהכותבים הם גברים 23% ,נשים .הערכים הנצפים ביותר ב 4-השנים האחרונות בויקיפדיה העברית הם
ישראל ,ארצות הברית ,פייסבוק ,דוד בן-גוריון ויצחק רבין.

תגיות :ויקיפדיה
חזרה
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מבזקים

האזינו צפו באולפן

לגלגלצ

גל"צ

כותבי ערכים בוויקיפדיה התכנסו לחגוג עשור לגירסה העברית של האתר
תאריך11:02 ,12/07/2013 :

מחבר :שרון פולבר

עכשיו בגל"צ
ג'אם עם קוטנר עשרות כותבי ערכים באתר "ויקיפדיה" התכנסו הבוקר לחגוג עשור לגירסה העברית של האתר .אור ,עורך צעיר באתר ,סיפר לגלי צה"ל
15:00-16:00
.כי היה רוצה לראות בויקיפדיה יותר פתיחות ושיותר משתמשים יקחו חלק פעיל ויערכו ערכים
חזרה לרשימה

למבזק הקודם

למבזק הבא

לוח שידורי היום
 04:55פרקי אבות
 04:58אות פתיחת השידורים
 05:00בוקר טוב צה"ל
 05:54באופן מילולי
 06:00יוצאים לאור
 07:00בוקר טוב ישראל
 08:00נכון להבוקר
 09:00מה בוער
 11:00המילה האחרונה
 12:00עושים צהריים
 13:45בילוי היום
 14:00הקייטנה של בני
 15:00ג'אם עם קוטנר
 16:00ארבע אחר הצהריים
 16:50באופן מילולי
 17:00חמש בערב
 18:00פותחים ערב
 19:00התכנית הכלכלית
 19:30רצועת הביטחון
 20:00חדשות 2
 20:30נ.ב נזכרתי בסוף
 21:00קול הג'אז הזה
 22:00חיים של אחרים
 23:00אנשים בלילה
 00:00ציפורי לילה שקופות
 02:00לא רוצים לישון
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ראיון סופ"ש

חוגגים עשור" :באנגלית  -חיזבאללה היא תנועת חופש ,בעברית  -ארגון טרור"
 10שנים לגרסה ויקיפדיה העברית שעשתה מהפך אצל כולנו ,מסביר איציק אדרי ,יו"ר העמותה שמתפעלת את האנציקלופדיה החופשית ,למה יש כ"כ הרבה ערכים בעברית,
למה מעט נשים כותבות ,ומה היחס לערך "עמנואל רוזן"
נעמה תורן |  0 | 12/07/13 09:36תגובות

40

Like

בימים אלו מציינים עשור לגרסה העברית של ויקיפדיה ,שעשתה מהפך בחיים של כולנו .איציק אדרי ,יו"ר העמותה ,מסביר למה יש כ"כ הרבה ערכים בעברית ,למה מעט נשים כותבות ,ומה היחס
לערכים כמו "עמנואל רוזן"

"בקהילה האנגלית
את יכולה לכתוב
ערך על פרק
בסדרת טלוויזיה.
בעברית זה לא
מקובל"
השבוע הייתה לאיציק אדרי חגיגה כפולה  -משרד הפרסום והדיגיטל דבי& רון ,שם הוא משמש מנהל דיגיטל ,זכה ביום שני בתואר קמפיין השנה ל 2012-בתחרות האריה השואג של איגוד יועצי
התקשורת ויחסי הציבור בישראל  -בקטגוריית הדיגיטל על קמפיין הפייסבוק של הנשיא שמעון פרס .Be My Friend For Peace -
* לעמוד הפייסבוק של אייס  -לחצו כאן
אבל חגיגה נוספת היא יום ההולדת העשירי לוויקיפדיה ישראל .אדרי ) ,(27יו"ר עמותת ויקימדיה ישראל ,התומכת בפעילות האינצקילופדיה החברתית בשפה העברית ,גאה מאד במפעל
ההתנדבותי הזה.
וזמן לבלות נשאר לך?לא הרבה .אני עובד הרבה יותר מידי שעות ,ועד השעות הקטנות של הלילה ,והרבה פעמים על חשבון ימי חופש .העבודה בוויקימדיה היא התנדבותית .ויקימדיה ישראל היא עמותה ,ללא כוונת
רווח שהוקמה לפני  5שנים .אנחנו הישות הארגונית שיכולה להוציא כספים ,להתחייב חוקית ומשפטיתי ,להוציא הודעות לעתונות וכד'.
מה התרומה של ויקיפדיה ישראל?אני חושב שהתרומה של מה שאנחנו עושים היא אדירה לידע ,ובכלל לשפה העברית .אני רואה את החברים שלי ,כמה הם משתמשים בה ,גם באקדמיה וגם בחיי היומיום  -כשיש מושג שאתה לא
יודע ,אתה אוטומטית נכנס לוויקיפידה מהסמרטפון .התוצאה הראשונה שתקבל בגוגל היא הערך בוויקיפדיה .זה גורם להרגשה טובה ,כשאתה יודע שאתה חלק ממשהו שמשפיע ושאתה יכול
לתרום להצלחה שלה ולשפר אותה.
ויקיפדיה בעברית נחשבת האיכותית ביותר לאחר ויקיפדיה בגרסתה האנגלית )על פי חישוב מתמטי המבוסס על מספר הערכים ,כמות העריכות והדיון סביבם( ,והיא האתר הרביעיהבינ"ל הנצפה ביותר בישראל ,עם  2.1מיליון גולשים בפועל .איך אתה מסביר את זה?
ויקיפדיה בעברית פעילה יחסית לדוברי השפה בעולם ,תשווי את זה ל 10-מיליון משתמשי בוויקיפדיה באנגלית ,ותשווי כמה ערכים בעברית יש לעומת דוברי השפה בעולם ,או כמה עורכים יש לכל
ערך .ככל שיותר עיניים עוברות ואוספות מידע ,הערך איכותי יותר.

חוגג עשור .איציק אדרי )צילום :אורן שלו(
אז איך אתה מסביר את זה?אנחנו עם הספר ,לא? זה לא מנותק מהמציאות .יש לנו קהילה שמאד אוהבת את הפרויקט ומשמרת אותו .בעמותה אנחנו עושים הרבה פרויקטים בשביל זה :עורכים כנסים וסדנאות כדי להסביר
מה זה ויקיפדיה ואיך אפשר לסייע בעריכת ערכים' יש לנו שיתופי פעולה עם מוזיאון ישראל ועם הספרייה הלאומית .כל מי שרוצה יכול להתקשר ולבקש הרצאה ,ללא עלות ,על איך להיות עורך
בוויקיפדיה .זאת רשת מאד פעילה ,לא רק של עורכים בעולם הווירטאולי ,אלא גם בעולם האמיתי.
מה מאפיין אותם ,את עורכי הערכים?יש הרבה אנשים משכילים ,אבל יש גם ילדים בני  ,16ויש לנו גם אשה בת  70שאין לה השכלה אקדמית .למעשה אין חוט מקשר בין כל הכותבים והעורכים.
מי בודק את העובדות?האנשים שכותבים הם אלה שבודקים .זה שיא הדמוקרטיה.
וגם פתח לטעויות .האוניברסיטה לא מרשה לסטודנטים להשתמש בערכים בוויקיפדיה כרפרנסאני יודע ,אבל הנה  -יש לנו פרויקטים עם אוניברסיטת חיפה ,במקום לכתוב עבודה רגילה ,הסטודנטים מתנסים בכתיבת ערך ויקיפדיה וזה שווה לעבודה אקדמית .אנחנו לא מתיימרים להיות
מקור אקדמי ,אבל זה יכול להוות מקור אם משתמשים בה בחכמה ,וזה יכול לסייע כי יש תמיד הפניה למאמרים אקדמים .החכמה היא לא ללכלך על ויקיפדיה ,אלא להעביר לסטודנטים איך
להשתמש בה כמקור.
הערך הראשון בעברית היה "מתמטיקה" .למה ,לכל הרוחות?כי הראשונים שכתבו היו אנשי מחשבים וזה היה הכי טריוויאלי .אני מניח שאם הערך הראשון היה "אלוהים" ,היו ישר מתחילות מריבות.
אילו מן מריבות מתרחשות מאחורי הקלעים של ויקיפדיה ,ואיפה?לכל ערך יש דפי שיחה ושם מתקיימים הוויכוחים .יש לנו  140אלף ערכים ו 630-אלף דפי שיחה! ברגע שיש ויכוח ,הקהילה מנהלת דיון וסוגרים את זה בהצבעה.

1/3

ice.co.il/article/view/364271

7/14/13

" :: ICE.co.ilח וגג ים עש ור" :באנגל ית  -ח יזבאללה ה יא תנ ועת ח ופש ,בעבר ית  -ארג ו ן טר ור
אכן ,דמוקרטיהנכון .גם אני ,למרות הטייטל  -אין לי יותר השפעה מילד בן  ,16אנחנו שווים בכוח.
מי מבקש מכם לשנות ערכים?לפעמים מגיעות שיחות מדוברים כאלו ואחרים שרוצים לשנות את מה שנכתב על הפוליטיקאי שלהם .גם אותם אנחנו מפנים לעמודי השיחה ,ואומרים להם  -בואו ננהל שיחה פומבית .אין כאן
דילים מאחורי הקלעים.

מה קורה כשיש מבצע צבאי כמו למשל עופר יצוקה או עמוד ענן ,את הדעה של מי אני אקרא ,של הימנים או השמאלנים? איך את זה אתם מכריעים?מכיוון שכולם יכולים לערוך ,כל אחד מושך לצד שלו .בסופו של דבר ,נפגשים באמצע .למשל ,הגדרת הקו הירוק  -יש דיונים איך המפה של ישראל צריכה להיראות עם השטחים שמעבר לקו הירוק
או לא .מה שהוחלט זה לא מה שהוחלט בוויקיפדיה האנגלית למשל.

מבצע עמוד ענן )צילום(Getty images Israel :
איך באמת היחסים עם ויקפדיה האנגלית?יש שיתופי פעולה יזומים  -רשימות תפוצה בינ"ל .ויקיפדיה היא תנועה בינ"ל ויש הרבה קבוצות עבודה .כל הדוברים והמתנדבים בקשר.
אבל מה שאתה אומר זה שהרבה פעמים הערך הוא תלוי המקום שבו הוא נכתב והאנשים שכתבו אותו ,כלומר הוא לא אבסולוטי .זה די חדשני .זה מצריך את הקורא להיות יותרסקפטי ולדעת גם את ההקשר הרחב של כתיבת הערך
נכון .באנגלית תקראי שהחיזבאללה היא תנועת חופש ,ובעברית שהוא ארגון טרור.
דובר לא מעט על כך שמעט מאד נשים כותבות ועורכות בוויקיפדיה בעברית .איך תשנו את זה?חלק מהעניין הוא שלנשים יש פחות זמן פנוי ,וחלק זה בגלל שהקהילה היא קשה ,הדיונים הם כוחניים וצריך להתווכח .אם נגיד תציעי ערך שאחרים יחשבו שהוא לא מעניין ,יכול להיווצר דיון כוחני.
אז יש הרבה נשים שבוחרות שלא להיות שם ,זה לא שאנחנו לא מקבלים נשים .אבל ערכנו גם כנס בנושא הזה ,ובאו הרבה נשים והדרכו גם אותן איך לערוך ערכים ויש סדנאות עריכה יעודיות
לנשים.
ויקיפדיה תהיה פעם בתשלום?אף פעם .זה שירות לציבור והעמותה מתקיימת מתרומות כאשר פעם בשנה יש מבצע גיוס תרומות .ויקיפדיה מקיימת מודל צנוע ,אין עובדים בשכר בתנועה עצמה ,וגם ברמה הטכנית שומרים על
המינימום .מה שאנחנו מגייסים בעולם זה  50מיליון דולר בשנה.
מה שינתה ויקיפדיה?היא אפשרה לכל אחד להגיע לידע .לא לכל אחד היתה אינציקלופדיה בבית .ואם היתה ,כמה פעמים פתחת אותה? ובשונה מאינציקלופדיה ,אתה יכול לעבור מערך לערך ולהרחיב את הידע שלך.
אפילו הדבר הכי רדוד  -נגיד ,כוכב ריאליטי .משם אתה יכול להגיע לערך ריאלטי ומשם לערך של טלוויזיה ,וכן הלאה .זה לא קורה באינציקפלודיה מודפסת .ויש גם את היכולת לתקן און ליין.
כמה טעויות יש לכם?אי אפשר העריך כמה טעויות .ויקפדיה לא מושלמת ויש בה טעויות ,כמו בעיתון .אבל בגלל שכל אחד יכול לתקן און-ליין ,היא הרבה יותר מהירה ,לא צריך לחכות שהמהדורה הבאה תודפס.
מורים טוענים ויקיפדיה "קילקלה" את התלמידים ,שכל מה שהם עושים בעבודות היום זה "העתק הדבק" במקום ללמודאולי תפקידה של מערכת החינוך הוא להתאים את עצמה ולהראות לילדים איך לעשות שימוש חכם בוויקיפדיה .כמובן שאנחנו לא מעודדים לעשות "העתק הדבק" .מערכת החינוך צריכה להסתגל
ולעזור לילדים ללמוד להרחיב את הידע שלהם בעזרת ויקיפדיה.
איך מחליטים איזה ערך ייכנס ואיזה לא?בהתחלה כתבו ערכים סתם ,עכשיו יש נהלים  -למי מגיע ערך ,איך ערך צריך להיראות .ויקיפדיות אחרות רצות אחרי המספר  -באנגלית יש  4מיליון ערכים .בקהילה האנגלית את יכולה לכתוב ערך
על פרק בסדרת טלוויזיה .בעברית זה לא מקובל ,אנחנו לא יורדים לרמה של פרקים .אנחנו רוצים לשמור על ערכים איכותיים .אנחנו עושים גם שבוע ללא ערכים  -לא כותבים ,אלא מתמקדים
בלשפר את הערכים הקיימים.
מה נפסל?אם יש משהו פרטי ,למשל חברה קטנה רוצה לכתוב על עצמה ערך .אם זה משרד יחסי ציבור קטן שאין לו השפעה והוא לא מופיע בגוגל ,לא נכניס ,אבל כן תמצאי ערך על רני רהב.
בפרשת עמנואל רוזן ,למשל ,עדכנתם את הערך לפי התגלגלות הפרשה?בתור הערך יש דיונים על דברים רגישים .לפעמים מחכים כדי לראות איך הפרשה תתגלגל .אנחנו לא אתר חדשות ,אנחנו אינציקלופדיה .לא חייבים לעלות באותו רגע.
איך אתם שומרים על זכויות יוצרים?אנחנו לא רואים איומים מצד אף אחד ,אין לנו מודל מסחרי של רווח והפסד .אנחנו מביאים ידע ולא רווח .אם מישהו אחר רוצה לקחת את הערכים שלנו ולהדפיס מזה ספר  -הוא יכול .יש זכויות
יוצרים  -אבל אפשר לעשות שימוש בידע שלנו .זאת המטרה שלנו ,לא מחפשים להרוויח ,זה מה שמיוחד בפרויקט.
ומה הערך הכי נצפה השנה בעברית?ישראל.
למה ויקיפדיה צריכה יחסי ציבור?היא לא ממש צריכה אבל באופן השוטף היא צריכה דוברות ,כי עיתונאים פונים אלינו כל הזמן .כמו במקרים של מריבות בין עורכים על ערכים .כמו במקרה של ח"כ אורית סטרוק) ,שלבסוף הוכרע
במרץ האחרון כי בערך שלה ייכתב כי היא פעילת זכויות אדם  -נ.ת(
אז למי פונים בעצם? מי מינה אותך לדובר?
אני במקרה גם יו"ר העמותה .אבל כל אחד יכול להציע את עצמו ולהיות דובר .בכל העולם יש מתנדבי תקשורת והם מתקשרים בינם לבין עצמם ,יש ועדת תקשורת בינלאומית שמורכבת גם היא
ממתנדבים ,שעושים את הדוברות הבינלאומית של המותג .ויקיפדיה היא אחד המותגים הכי מפורסמים שיש ,ולא השקיעו בו כסף כדי לתחזק אותו .הכל מתוחזק על ידי מתנדבים ,גם הנושא
התקשורתי .אני עושה את הדוברות בהתנדבות.
הבנתי נכון ,אף אחד לא מינה אותך או כל דובר אחר?
מי שפעיל בקהילה יכול להיות דובר .כדובר של העמותה ,נבחרתי על ידי העמותה .אבל יש ויקפידיות שאין להם עמותות .אתה יכול להציע את שירותיך לוועדת התקשורת של תנועת ויקימדיה,
ולבקש להצטרף אליה .אין דובר אחד לוויקיפדיה .ואני גם לא יכול להציב שום דבר בעצם .אם אני עושה מהלך תקשורתי  -נגיד לרגל חגיגות העשור ,ורוצה לתת בלעדיות לערוץ  ,2אין לי איך למנוע
מוויקיפדים להתראיין לערוץ  ,10הם לא חייבים ליידע אותי .זה לא כמו בחברות רגילות.
אז על מה נבנה מערך הדוברות הבינלאומי הזה?
לדוברים בעולם אין אמנם סמכויות ,אבל אנחנו בונים קשרים של אמינות .אני לא אגיד לאף בנאדם לבקש ממני אישור להתראיין לערוץ  ,2במקום זאת אני בונה עם אנשי הקהילה אמון ,אני אומר
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להם :אל תתקשרו לבקש אישור ,אבל תתקשרו להתייעץ איתי ,יש לי דפי מסרים שאני יכול להעביר הלאה .ככה אנחנו הופכים לרשת בינלאומית שמייעצת ,אבל לא מחייבת .התקשורת והשיווק
מבוססים על אמון כמו זה שקיים בקהילת העורכים.
על אילו עוד נושאים אתם מחליפים רעיונות עם ויקיפדים בעולם?
אני יכול לקבל מייל של ויקיפד מטנזניה שמבקש להתייעץ איך לחגוג את העשור .יש הרבה החלפת מידע .או שה BBC-מחפשים מישהו לראיין ואנחנו מחליפים בינינו את המסר ,מי רוצה
להתראיין .לפני שנתיים אירחנו את הוועידה הבינלאומית של ויקיפדיה בישראל ,זה כמו באולימפיאדה  -המדינה המארחת נקבעת על פי מכרז .אירחנו אז  750אנשים מרחבי העולם  .הגיעה
תקשורת מכל העולם ,גם מהעולם הערבי.
אתם בעצם מן חברה של גיקים שהפכה את ההובי שלה להצלחה בינלאומית .כמו מעריצי סטאר טרק של המידע
זה באמת סוג של תחביב ,וזה גם היופי של ויקיפדיה .חשוב לי להסביר תמיד שזה לא רק אנציקלופדיה .זו תנועה ,שכל אחד יכול לעזור לה גם בלי לכתוב .אני עוזר בדברים אחרים ,בעיקר
בדוברות .גדעון עמיחי ,לדוגמה ,התנדב לעזור לנו לשווק את חגיגות העשור .הוא לא עורך ,אבל זה קסם לו והוא בא לעזור.

למה נדלקת על ויקיפדיה מלכתחילה?
תמיד הייתי מתנדב ,גם כנער .ויקיפדיה חיברה בין דברים שאהבתי  -גם משהו חדשני ,שמאפשר לאנשים להגיע לידע שלא היו נחשפים אליו בדרך אחרת ,וגם יש פה את הייחוד של לקחת חלק
ממשהו שבו אתה משפיע .זה סוג של סטייטמנט ,כשאני אומר שאני מוויקיפדיה.
כמו גוגל או פייסבוק .רק בלי המשכורת
אני לא עובד בגוגל או פייסבוק ,אבל כשאתה אומר שאתה מוויקיפדיה ,אנשים אומרים לי כל הכבוד .תמיד אני מקבל תגובה חמה .אז אני לא עושה את זה בשביל האגו ,אבל התגובות האלו
מדרבנות אותנו.

דברו על זה בפורום תקשורת ועיתונות
דברו על זה בפורום פייסבוק ורשתות חברתיות
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"השכר יורד לא כדי
לעשוק עובדים  -אלא
למנוע הפסדים או
להגדיל קצת רווח"

הצופים לא חזרו
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"מערכת החינוך
צריכה להבין שהיום
קל להגיע למידע -
ולהתחיל לשאול את
השאלות הנכונות.
לשאלות כמו 'מתי נולד
נפוליאון' ,קופי–פייסט
מוויקיפדיה באמת
מספיק"

הערכים
הכי שנויים
במחלוקת
בוויקיפדיה
העברית*

יש לי
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צילום :רמי זרנגר

ערכים
דוד שי הוא כבר אנציקלופדיה בעצמו :אחרי שביצע  192אלף עריכות
בוויקיפדיה העברית  -שלוש שעות ביום ,במשך עשר שנים  -הוא יודע כל מה
שאתם רוצים לדעת על האנציקלופדיה הכי מסקרנת בעולם

בעשר השנים האחרונות ביצע
דוד שי  192,937עדכונים
בוויקיפדיה העברית,
כולל תיקונים ,תוס־
פות ,מחיקות ,ולא פחות
מ־ 2,906ערכים שכתב מאפס .לפי החישוב
שלו ,זה יוצא משהו כמו  50עריכות ביום.
מאיפה הזמן?
"אני קם בבוקר ומקדיש לזה שעה ,ובערב עוד כמה
שעות .בממוצע אני מקדיש לוויקיפדיה שלוש שעות ביום ,ויותר
בסופי שבוע .זה באמת חלק נכבד משעות הפנאי שלי .אולי חלק
מופרז".
המשפחה לא מרגישה מוזנחת?
"הייתה תקופה שאשתי הציגה את עצמה כאלמנת ויקיפדיה .היא
אמרה' ,מילא הייתה לך מאהבת ,שהייתי יכולה להזמין לקפה ולהגיע
איתה להסכמה .אבל מה אעשה כשוויקיפדיה היא המתחרה שלי?'"
שי )נשוי  3 +ילדים ו־ 3נכדים( הוא שיאן עורכי הערכים של
ויקיפדיה העברית ,שחגגה השבוע עשור ,וללא ספק העורך הפעיל
הוותיק ביותר ואחד המוערכים בקהילת הוויקיפדים ,שכבר הצמידו לו
כינויים כמו "אבי הוויקיפדיה העברית" .כמו גיבור־על מהסרטים ,גם
"ויקיפדיה־מן" חי חיים כפולים :ביום הוא ראש מוקד פיתוח יישומים
בחברת חילן ,ובלילות עורך מוביל בוויקיפדיה ,שם הוא עושה הכל
— החל מתיקון שגיאות כתיב בערך קיים ,ועד למחקר מעמיק לקראת
יצירת ערך חדש.

"יש לי חיבה לאנציקלופדיות"
ב־ 9ביולי  2003בשעה  ,13:00עלה לאוויר הערך הראשון בוויקיפ־
דיה העברית .היה זה הערך "מתמטיקה" ,שנכתב בידי רותם דן ,והכיל
כמה שורות בלבד .שלושה שבועות לאחר מכן ביקשו המייסדים משי,
שניהל אתר בנושא ,לתרום לערך מידיעותיו .הוא נרתם למשימה,
ומאז לא הפסיק.
"הפנייה אליי נפלה על קרקע בשלה" ,מספר שי ל"ידיעות אחרו־
נות" ,לרגל יום ההולדת העשירי לוויקיפדיה העברית" .מאז ומתמיד
הייתה לי חיבה עמוקה לאנציקלופדיות .יש לי בבית אנציקלופדיה
עברית ובריטניקה באנגלית מהדורה  .72כשהייתי קורא שאישיות
חשובה מתה ,הייתי רץ ומוסיף את זה לספר .אשתי הייתה כועסת' :איך
אתה מקשקש באנציקלופדיה בכתב יד?' היום ,כמישהו מת ,מעדכנים
בוויקיפדיה והכל בסדר .הנה ,זה פתר לי קונפליקט בחיי הנישואים".
מה דוחף אותך? אידיאולוגיה?
"אידיאולוגיה זו מילה גבוהה .זה פשוט כיף — לי ולאחרים שעושים
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את זה .כשאני כותב ערך שלא היה עליו קודם מידע משמעותי
ברשת ,יש לי הרגשה של יצירה וסיפוק .זה תחביב שמשאיר סימנים
בעולם".
למי שלא יודע איך ויקיפדיה עובדת ,הנה הסבר על רגל אחת:
באנציקלופדיה המקוונת החופשית כל אחד יכול להוסיף ערכים,
למחוק ערכים קיימים או לשנות אותם .כדי לצמצם טעויות או
השחתות ,העורכים "מפקחים" על העריכות זה של זה 40 .מפעילים
משמשים כמעין "שוטרים־פועלי ניקיון" ,שיכולים למשל לחסום גול־
שים שמשחיתים ערכים ,או לנעול ערכים לתקופה מסוימת כדי להגן
עליהם .הכל ,אגב ,בהתנדבות מלאה .את המפעילים ממנה "ביורוקרט"
— תפקיד שאותו מילא שי עצמו במשך שבע שנים ,עד שפרש.
אם יש אי־הסכמה על ניסוח או פרט באחד הערכים ,מתקיים
לפעמים דיון ,בדף השיחה שיש לכל ערך .אם דמיינתם דיונים מתומ־
צתים ומהירים כמו שרואים לפעמים בפייסבוק ,תשכחו מזה .הדיונים
בוויקיפדיה כבר הפכו לשם דבר :פעמים רבות אלה ויכוחים מפוארים,
יצריים ,עזים וממושכים להחריד ,שעוסקים הן בסוגיות של תוכן ,והן
בעניינים ביורוקרטיים־טכניים גרידא.
לאחרונה ,למשל ,ניצת ויכוח לוהט בסוגיה :כיצד יש לכתוב את
שמו של המלחין הנדל ,שנולד במאה ה־ 17בגרמניה אבל חי רוב חייו
באנגליה — "גאורג פרידריך הנדל" ,כמו שקראו לו הוריו ,או "ג'ורג'
פרידריק הנדל" ,כפי שקראו לו אחרי שהתאקלם בביתו החדש" .אלה
ויכוחים יפים ,שלא נוצרים מאינטרסים כלכלי או פוליטי" ,אומר שי.
"המטרה היחידה של כל צד היא להביא את הידע בצורה ראויה".
למרבה הצער ,לא כל ויכוח הוא אקדמי .יותר ויותר עורכי ויקיפדיה
טוענים כי ערכים רגישים נופלים קורבן להטיה פוליטית מצד בעלי
אינטרס .במחאה על התופעה ,חלקם אף פרשו ממלאכת העריכה.
"נכון ,יש עורכים שלוקחים ערכים ומטים אותם ימינה או שמאלה",
אומר שי" .זה יוצר ויכוחים פוליטיים שמתלהטים ,ואז אנשים תוקפים
אישית ויקיפדים אחרים .לפעמים יש הבעת זלזול בגורמים שלא
ראויים לכך .מאוד מצער ,למשל ,שמקובל לאחרונה לבוז לבית המשפט
העליון .כשאנשים מדברים על 'חונטת בג"ץ' ,אותי זה מזעזע .לא צריך
להשתמש בביטוי הזה בדף שיחה בוויקיפדיה וגם לא בטוקבקים".
כל הוויכוחים הללו ,אגב ,מתרחשים בחזית — בדפי השיחה,
שחשופים לכל גולש" .לפעמים דפי השיחה מעניינים יותר מהערך
עצמו" ,צוחק שי .אני שואל את שי למי הצביע בבחירות האחרונות,
והוא מפתיע אותי כשהוא עונה ללא היסוס" :מרצ".
כאיש שמאל ,איך שומרים על אובייקטיביות בכתיבת ערכים עם
משמעות פוליטית?
"זה לא קל .ערכים פוליטיים זה לא דבר פשוט ,ויש ויכוחים עזים
סביבם .אחת מאבני היסוד והדרישות של ויקיפדיה ,בכל שפה ,היא
נקודת מבט ניטרלית .כמו האופק ,זו מטרה שצריך לחתור אליה ,אבל
זה לא אומר שנגיע אליה.

"אני חושב שהתוצאה סבירה :יש אומרים שוויקיפדיה שמאלנית
נורא ,ויש כאלה שמכריזים שהימין השתלט עליה .אני חושב שאף
אחד לא השתלט ,יש כותבים כאלה וכאלה .צריך להיצמד לעובדות.
גם הן יכולות להיות שנויות במחלוקת ,אבל קצת קשה לשחק עם
הניטרליות שלהן".
שי מנסה לשמור על איזון ,אבל במקרה מהזמן האחרון ,שהסעיר
את קהילת ויקיפדיה כולה ,הוא לא מסתיר את דעתו" .זו תוצאה שאני
לא מרוצה ממנה" ,הוא אומר.
המקרה ,שגם סוקר בתקשורת ,הוא של הערך על ח"כ אורית סט־
רוק )"הבית היהודי"( .סטרוק תוארה שם כך" :מראשי היישוב היהודי
בחברון ופעילת זכויות אדם ,שהקימה את ארגון זכויות האדם ביש"ע".
סביב התואר "פעילת זכויות אדם" התחוללה מהומת אלוהים" .אני
העדפתי שייכתב רק שהיא הקימה את ארגון זכויות האדם" ,מודה שי.
לאחר שלא הושגה הסכמה ,נערכה הצבעה בין עורכי ויקיפדיה בעלי
זכות בחירה )שניתנת לעורכים פעילים( ,וברוב של  28לעומת  ,23אכן
הוחלט להגדיר את סטרוק כפעילת זכויות אדם.
אפילו בכנסת אין דיונים כאלה.
"אחד הדברים הנוראיים באינטרנט זה הפרוטוקולים של ועדות
הכנסת ,שלפעמים לא נעים לקרוא עד כמה הם רדודים".
גופים מסחריים מנסים להטות ערכים לטובתם?
"פחות ממה שהייתי מצפה .אם יבוא דובר של חברה ויכתוב עליה
ערך ,זה מצוין .אם הוא עושה עבודה יפה ומכיר את המגבלות ,לא מוחק
דברים שלא נעימים לו ולא כותב שבחים מוגזמים — אז תודה רבה".
כל עוד הוויכוחים הם על תוכן ,שי מרוצה .כשהם מגיעים לעניינים
טכניים ,הוא מתחיל להתרגז ,ואפילו מפחית פעילות" .אנחנו ,הוויקי־
פדים ,מרוכזים מדי בעצמנו ,וכמות הדיונים על 'איך אנחנו צריכים
להתנהל' היא מופרזת .עושים הצבעות ודיונים על נהלים ותקדימים,
ביורוקרטיה מדהימה .בחיי ,קל יותר עם פקיד שומה".
כתיבת ערך עשויה להיות ארוכה .את הערך על "עצמים קונ־
צנטריים" כתב לפי מידע שמצא באינטרנט" .זה לא מושג חדש לי,
ואני יודע לזהות מידע כאמין" ,הוא מסביר" .לעומת זאת ,כשכתבתי
על יצירות אחדות של עגנון ,לא יכולתי להסתפק במה שיש ברשת.
הלכתי לספריות וצילמתי מאמרים שנכתבו על היצירה שלו.
"עוד פרויקט שעשיתי הוא על סרטיו של הבמאי הספרדי פדרו
אלמודובר .רציתי שלכל סרט יהיה ערך בוויקיפדיה .קניתי סרטים
באמזון בתרגום באנגלית ,וצפיתי בכולם בדי־וי־די .יש ערכים שכתב־
תי עם אנשים נוספים ,כמו 'ארבע פעולות החשבון' ,שאותו כתבתי עם
פרופ' למתמטיקה .זהו ערך שנשמע צנוע ,אבל הוא מאוד חשוב".
ויש ,כמובן ,לא מעט טעויות .אחת הטענות שמופנות נגד ויקיפדיה
מאז ותמיד ,היא שחולשתה נעוצה בעוצמתה :אם כל אחד יכול לכתוב
ערך ,טעויות ואי־דיוקים הם בלתי נמנעים.
"טבעי שיש טעויות ,אם מסתמכים על מקור מוטעה או סתם מפי־

זור דעת" ,מסכים שי" .כשכתבו את התקנות שעוסקות באותות של
מלחמת לבנון השנייה ,נפלה טעות באחד התאריכים ,שעברה לאתר
משרד הביטחון .בהמשך מישהו כתב ערך על 'אותות מלחמת לבנון
השנייה' ,וכלל את הטעות .בתוך שלוש שעות מישהו תיקן את הטעות
בערך .באתר משרד הביטחון היא נשארה ארבע שנים".

"רף המצוינות זינק"
טעות אחרת החזיקה מעמד יותר מ־ 60שנה ,מספר שי .ב־1939
הגיעה לחופי הארץ אוניית מעפילים בשם "אסתיר" .בחלק מהעיתו־
נים באותה תקופה נפלה טעות דפוס ,לפיה נקראה "אסטיה" .מספר
שנים לאחר מכן פורסם ספר על המעפילים שכבר תיאר שתי אוניות
— האחת "אסתיר" והשנייה "אסטיה" — והטעות שוכפלה למקורות
נוספים" .לאחרונה הגיע ויקיפד ואמר' :תשמעו ,זו טעות .זו אותה
אונייה' .התווכחתי איתו ,הראיתי לו מקורות וספרים .היה דיון ארוך,
ובסוף השתכנעתי שהוא צודק .אכן ,זה התחיל בטעות דפוס או טעות
שמיעה ,והתנפח עד לאוניית מעפילים שלא הייתה ולא נבראה".
אלה טעויות של מקורות .אבל לא מטריד אותך שיש אולי עורכים
צעירים ולא יסודיים?
"הגישה שלי אופטימית .החבר'ה רציניים מאוד ,רוב הכותבים
עושים עבודה יפה ,גם הצעירים שבהם .יש ילדים שהחלו לכתוב בגיל
 12או  ,13ושמם שמור בזיכרוני כדי שכאשר יזכו יום אחד בפרס נובל,
אוכל להתגאות שכתבתי איתם .גם אם מעלים ערך שהוא לא כליל
השלמות ,סביר שמישהו יתקן את הטעויות".
המצב השתפר בעשר השנים של ויקיפדיה העברית?
"דרישות האיכות גדלו .יש לנו רשימת ערכים מומלצים שמדגימים
איך ערך צריך להיראות ,ולאחרונה אנחנו מוציאים ממנה ערכים,
כי 'רף המצוינות' זינק .ערכים שלפני שמונה שנים נחשבו מצוינים,
היום יש יותר טובים מהם .היום יש בכל ערך הרבה אסמכתות והפניה
למקורות .ערכים מתחילים להיראות פחות כמו אנציקלופדיה ,ויותר
כמו מאמר בכתב עת מדעי".
מטריד אותך שתלמיד מסתמך על ויקיפדיה בשיעורי הבית?
"אם מורה שואל שאלות שהתשובה עליהן נמצאת בוויקיפדיה ,כמו
מתי נולד נפוליאון ,והתלמיד בדק את זה בוויקיפדיה ,הוא עשה את
העבודה שהוטלה עליו .רוצים שהילד לא יעצור שם? תשאלו שאלות
שאין להן תשובות בוויקיפדיה .אומרים שתלמידים עושים 'קופי־
פייסט' ,אבל אם מורה שאל שאלה שכדי לענות עליה צריך לעשות
'קופי־פייסט' ,אז הילד עשה את מה שצריך .מערכת החינוך צריכה
להבין שכיום קל להגיע למידע ,ולשאול את השאלות המתאימות".
איך אתה רואה את ויקיפדיה בעשור השני שלה?
"אני רוצה שהיא תהיה יותר עממית .כרגע הקהילה קטנה מדי ,יש
רק כ־ 200עורכים שמבקרים לפחות פעם בשבוע ,והייתי רוצה לראות
יותר .אני קורא לכולם ,בואו תהיו גם כותבים ,ולא רק קוראים".

"פעם ,כשקראתי
שאישיות חשובה
מתה ,הייתי
מעדכן בספרי
האנציקלופדיה
בבית ומרגיז
את אשתי.
ויקיפדיה פתרה
לי קונפליקט בחיי
הנישואים"
גופים מסחריים
מטים ערכים?
"פחות ממה
שהייתי מצפה.
אם דובר של
חברה גדולה לא
מוחק דברים שלא
נעימים לו או כותב
שבחים מוגזמים,
זה נהדר"

חב"ד
מלחמת לבנון
השנייה
בצלם
בנימין
נתניהו

היישוב היהודי
בחברון
דפני ליף

מבצע עופרת
יצוקה
בית"ר
ירושלים

אריאל
שרון

*לפי מחקר של
אוניברסיטת אוקספורד
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"מערכת החינוך
צריכה להבין שהיום
קל להגיע למידע -
ולהתחיל לשאול את
השאלות הנכונות.
לשאלות כמו 'מתי נולד
נפוליאון' ,קופי–פייסט
מוויקיפדיה באמת
מספיק"

הערכים
הכי שנויים
במחלוקת
בוויקיפדיה
העברית*

יש לי

ש גי א כ ה ן | |

צילום :רמי זרנגר

ערכים
דוד שי הוא כבר אנציקלופדיה בעצמו :אחרי שביצע  192אלף עריכות
בוויקיפדיה העברית  -שלוש שעות ביום ,במשך עשר שנים  -הוא יודע כל מה
שאתם רוצים לדעת על האנציקלופדיה הכי מסקרנת בעולם

בעשר השנים האחרונות ביצע
דוד שי  192,937עדכונים
בוויקיפדיה העברית,
כולל תיקונים ,תוס־
פות ,מחיקות ,ולא פחות
מ־ 2,906ערכים שכתב מאפס .לפי החישוב
שלו ,זה יוצא משהו כמו  50עריכות ביום.
מאיפה הזמן?
"אני קם בבוקר ומקדיש לזה שעה ,ובערב עוד כמה
שעות .בממוצע אני מקדיש לוויקיפדיה שלוש שעות ביום ,ויותר
בסופי שבוע .זה באמת חלק נכבד משעות הפנאי שלי .אולי חלק
מופרז".
המשפחה לא מרגישה מוזנחת?
"הייתה תקופה שאשתי הציגה את עצמה כאלמנת ויקיפדיה .היא
אמרה' ,מילא הייתה לך מאהבת ,שהייתי יכולה להזמין לקפה ולהגיע
איתה להסכמה .אבל מה אעשה כשוויקיפדיה היא המתחרה שלי?'"
שי )נשוי  3 +ילדים ו־ 3נכדים( הוא שיאן עורכי הערכים של
ויקיפדיה העברית ,שחגגה השבוע עשור ,וללא ספק העורך הפעיל
הוותיק ביותר ואחד המוערכים בקהילת הוויקיפדים ,שכבר הצמידו לו
כינויים כמו "אבי הוויקיפדיה העברית" .כמו גיבור־על מהסרטים ,גם
"ויקיפדיה־מן" חי חיים כפולים :ביום הוא ראש מוקד פיתוח יישומים
בחברת חילן ,ובלילות עורך מוביל בוויקיפדיה ,שם הוא עושה הכל
— החל מתיקון שגיאות כתיב בערך קיים ,ועד למחקר מעמיק לקראת
יצירת ערך חדש.

"יש לי חיבה לאנציקלופדיות"
ב־ 9ביולי  2003בשעה  ,13:00עלה לאוויר הערך הראשון בוויקיפ־
דיה העברית .היה זה הערך "מתמטיקה" ,שנכתב בידי רותם דן ,והכיל
כמה שורות בלבד .שלושה שבועות לאחר מכן ביקשו המייסדים משי,
שניהל אתר בנושא ,לתרום לערך מידיעותיו .הוא נרתם למשימה,
ומאז לא הפסיק.
"הפנייה אליי נפלה על קרקע בשלה" ,מספר שי ל"ידיעות אחרו־
נות" ,לרגל יום ההולדת העשירי לוויקיפדיה העברית" .מאז ומתמיד
הייתה לי חיבה עמוקה לאנציקלופדיות .יש לי בבית אנציקלופדיה
עברית ובריטניקה באנגלית מהדורה  .72כשהייתי קורא שאישיות
חשובה מתה ,הייתי רץ ומוסיף את זה לספר .אשתי הייתה כועסת' :איך
אתה מקשקש באנציקלופדיה בכתב יד?' היום ,כמישהו מת ,מעדכנים
בוויקיפדיה והכל בסדר .הנה ,זה פתר לי קונפליקט בחיי הנישואים".
מה דוחף אותך? אידיאולוגיה?
"אידיאולוגיה זו מילה גבוהה .זה פשוט כיף — לי ולאחרים שעושים
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את זה .כשאני כותב ערך שלא היה עליו קודם מידע משמעותי
ברשת ,יש לי הרגשה של יצירה וסיפוק .זה תחביב שמשאיר סימנים
בעולם".
למי שלא יודע איך ויקיפדיה עובדת ,הנה הסבר על רגל אחת:
באנציקלופדיה המקוונת החופשית כל אחד יכול להוסיף ערכים,
למחוק ערכים קיימים או לשנות אותם .כדי לצמצם טעויות או
השחתות ,העורכים "מפקחים" על העריכות זה של זה 40 .מפעילים
משמשים כמעין "שוטרים־פועלי ניקיון" ,שיכולים למשל לחסום גול־
שים שמשחיתים ערכים ,או לנעול ערכים לתקופה מסוימת כדי להגן
עליהם .הכל ,אגב ,בהתנדבות מלאה .את המפעילים ממנה "ביורוקרט"
— תפקיד שאותו מילא שי עצמו במשך שבע שנים ,עד שפרש.
אם יש אי־הסכמה על ניסוח או פרט באחד הערכים ,מתקיים
לפעמים דיון ,בדף השיחה שיש לכל ערך .אם דמיינתם דיונים מתומ־
צתים ומהירים כמו שרואים לפעמים בפייסבוק ,תשכחו מזה .הדיונים
בוויקיפדיה כבר הפכו לשם דבר :פעמים רבות אלה ויכוחים מפוארים,
יצריים ,עזים וממושכים להחריד ,שעוסקים הן בסוגיות של תוכן ,והן
בעניינים ביורוקרטיים־טכניים גרידא.
לאחרונה ,למשל ,ניצת ויכוח לוהט בסוגיה :כיצד יש לכתוב את
שמו של המלחין הנדל ,שנולד במאה ה־ 17בגרמניה אבל חי רוב חייו
באנגליה — "גאורג פרידריך הנדל" ,כמו שקראו לו הוריו ,או "ג'ורג'
פרידריק הנדל" ,כפי שקראו לו אחרי שהתאקלם בביתו החדש" .אלה
ויכוחים יפים ,שלא נוצרים מאינטרסים כלכלי או פוליטי" ,אומר שי.
"המטרה היחידה של כל צד היא להביא את הידע בצורה ראויה".
למרבה הצער ,לא כל ויכוח הוא אקדמי .יותר ויותר עורכי ויקיפדיה
טוענים כי ערכים רגישים נופלים קורבן להטיה פוליטית מצד בעלי
אינטרס .במחאה על התופעה ,חלקם אף פרשו ממלאכת העריכה.
"נכון ,יש עורכים שלוקחים ערכים ומטים אותם ימינה או שמאלה",
אומר שי" .זה יוצר ויכוחים פוליטיים שמתלהטים ,ואז אנשים תוקפים
אישית ויקיפדים אחרים .לפעמים יש הבעת זלזול בגורמים שלא
ראויים לכך .מאוד מצער ,למשל ,שמקובל לאחרונה לבוז לבית המשפט
העליון .כשאנשים מדברים על 'חונטת בג"ץ' ,אותי זה מזעזע .לא צריך
להשתמש בביטוי הזה בדף שיחה בוויקיפדיה וגם לא בטוקבקים".
כל הוויכוחים הללו ,אגב ,מתרחשים בחזית — בדפי השיחה,
שחשופים לכל גולש" .לפעמים דפי השיחה מעניינים יותר מהערך
עצמו" ,צוחק שי .אני שואל את שי למי הצביע בבחירות האחרונות,
והוא מפתיע אותי כשהוא עונה ללא היסוס" :מרצ".
כאיש שמאל ,איך שומרים על אובייקטיביות בכתיבת ערכים עם
משמעות פוליטית?
"זה לא קל .ערכים פוליטיים זה לא דבר פשוט ,ויש ויכוחים עזים
סביבם .אחת מאבני היסוד והדרישות של ויקיפדיה ,בכל שפה ,היא
נקודת מבט ניטרלית .כמו האופק ,זו מטרה שצריך לחתור אליה ,אבל
זה לא אומר שנגיע אליה.

"אני חושב שהתוצאה סבירה :יש אומרים שוויקיפדיה שמאלנית
נורא ,ויש כאלה שמכריזים שהימין השתלט עליה .אני חושב שאף
אחד לא השתלט ,יש כותבים כאלה וכאלה .צריך להיצמד לעובדות.
גם הן יכולות להיות שנויות במחלוקת ,אבל קצת קשה לשחק עם
הניטרליות שלהן".
שי מנסה לשמור על איזון ,אבל במקרה מהזמן האחרון ,שהסעיר
את קהילת ויקיפדיה כולה ,הוא לא מסתיר את דעתו" .זו תוצאה שאני
לא מרוצה ממנה" ,הוא אומר.
המקרה ,שגם סוקר בתקשורת ,הוא של הערך על ח"כ אורית סט־
רוק )"הבית היהודי"( .סטרוק תוארה שם כך" :מראשי היישוב היהודי
בחברון ופעילת זכויות אדם ,שהקימה את ארגון זכויות האדם ביש"ע".
סביב התואר "פעילת זכויות אדם" התחוללה מהומת אלוהים" .אני
העדפתי שייכתב רק שהיא הקימה את ארגון זכויות האדם" ,מודה שי.
לאחר שלא הושגה הסכמה ,נערכה הצבעה בין עורכי ויקיפדיה בעלי
זכות בחירה )שניתנת לעורכים פעילים( ,וברוב של  28לעומת  ,23אכן
הוחלט להגדיר את סטרוק כפעילת זכויות אדם.
אפילו בכנסת אין דיונים כאלה.
"אחד הדברים הנוראיים באינטרנט זה הפרוטוקולים של ועדות
הכנסת ,שלפעמים לא נעים לקרוא עד כמה הם רדודים".
גופים מסחריים מנסים להטות ערכים לטובתם?
"פחות ממה שהייתי מצפה .אם יבוא דובר של חברה ויכתוב עליה
ערך ,זה מצוין .אם הוא עושה עבודה יפה ומכיר את המגבלות ,לא מוחק
דברים שלא נעימים לו ולא כותב שבחים מוגזמים — אז תודה רבה".
כל עוד הוויכוחים הם על תוכן ,שי מרוצה .כשהם מגיעים לעניינים
טכניים ,הוא מתחיל להתרגז ,ואפילו מפחית פעילות" .אנחנו ,הוויקי־
פדים ,מרוכזים מדי בעצמנו ,וכמות הדיונים על 'איך אנחנו צריכים
להתנהל' היא מופרזת .עושים הצבעות ודיונים על נהלים ותקדימים,
ביורוקרטיה מדהימה .בחיי ,קל יותר עם פקיד שומה".
כתיבת ערך עשויה להיות ארוכה .את הערך על "עצמים קונ־
צנטריים" כתב לפי מידע שמצא באינטרנט" .זה לא מושג חדש לי,
ואני יודע לזהות מידע כאמין" ,הוא מסביר" .לעומת זאת ,כשכתבתי
על יצירות אחדות של עגנון ,לא יכולתי להסתפק במה שיש ברשת.
הלכתי לספריות וצילמתי מאמרים שנכתבו על היצירה שלו.
"עוד פרויקט שעשיתי הוא על סרטיו של הבמאי הספרדי פדרו
אלמודובר .רציתי שלכל סרט יהיה ערך בוויקיפדיה .קניתי סרטים
באמזון בתרגום באנגלית ,וצפיתי בכולם בדי־וי־די .יש ערכים שכתב־
תי עם אנשים נוספים ,כמו 'ארבע פעולות החשבון' ,שאותו כתבתי עם
פרופ' למתמטיקה .זהו ערך שנשמע צנוע ,אבל הוא מאוד חשוב".
ויש ,כמובן ,לא מעט טעויות .אחת הטענות שמופנות נגד ויקיפדיה
מאז ותמיד ,היא שחולשתה נעוצה בעוצמתה :אם כל אחד יכול לכתוב
ערך ,טעויות ואי־דיוקים הם בלתי נמנעים.
"טבעי שיש טעויות ,אם מסתמכים על מקור מוטעה או סתם מפי־

זור דעת" ,מסכים שי" .כשכתבו את התקנות שעוסקות באותות של
מלחמת לבנון השנייה ,נפלה טעות באחד התאריכים ,שעברה לאתר
משרד הביטחון .בהמשך מישהו כתב ערך על 'אותות מלחמת לבנון
השנייה' ,וכלל את הטעות .בתוך שלוש שעות מישהו תיקן את הטעות
בערך .באתר משרד הביטחון היא נשארה ארבע שנים".

"רף המצוינות זינק"
טעות אחרת החזיקה מעמד יותר מ־ 60שנה ,מספר שי .ב־1939
הגיעה לחופי הארץ אוניית מעפילים בשם "אסתיר" .בחלק מהעיתו־
נים באותה תקופה נפלה טעות דפוס ,לפיה נקראה "אסטיה" .מספר
שנים לאחר מכן פורסם ספר על המעפילים שכבר תיאר שתי אוניות
— האחת "אסתיר" והשנייה "אסטיה" — והטעות שוכפלה למקורות
נוספים" .לאחרונה הגיע ויקיפד ואמר' :תשמעו ,זו טעות .זו אותה
אונייה' .התווכחתי איתו ,הראיתי לו מקורות וספרים .היה דיון ארוך,
ובסוף השתכנעתי שהוא צודק .אכן ,זה התחיל בטעות דפוס או טעות
שמיעה ,והתנפח עד לאוניית מעפילים שלא הייתה ולא נבראה".
אלה טעויות של מקורות .אבל לא מטריד אותך שיש אולי עורכים
צעירים ולא יסודיים?
"הגישה שלי אופטימית .החבר'ה רציניים מאוד ,רוב הכותבים
עושים עבודה יפה ,גם הצעירים שבהם .יש ילדים שהחלו לכתוב בגיל
 12או  ,13ושמם שמור בזיכרוני כדי שכאשר יזכו יום אחד בפרס נובל,
אוכל להתגאות שכתבתי איתם .גם אם מעלים ערך שהוא לא כליל
השלמות ,סביר שמישהו יתקן את הטעויות".
המצב השתפר בעשר השנים של ויקיפדיה העברית?
"דרישות האיכות גדלו .יש לנו רשימת ערכים מומלצים שמדגימים
איך ערך צריך להיראות ,ולאחרונה אנחנו מוציאים ממנה ערכים,
כי 'רף המצוינות' זינק .ערכים שלפני שמונה שנים נחשבו מצוינים,
היום יש יותר טובים מהם .היום יש בכל ערך הרבה אסמכתות והפניה
למקורות .ערכים מתחילים להיראות פחות כמו אנציקלופדיה ,ויותר
כמו מאמר בכתב עת מדעי".
מטריד אותך שתלמיד מסתמך על ויקיפדיה בשיעורי הבית?
"אם מורה שואל שאלות שהתשובה עליהן נמצאת בוויקיפדיה ,כמו
מתי נולד נפוליאון ,והתלמיד בדק את זה בוויקיפדיה ,הוא עשה את
העבודה שהוטלה עליו .רוצים שהילד לא יעצור שם? תשאלו שאלות
שאין להן תשובות בוויקיפדיה .אומרים שתלמידים עושים 'קופי־
פייסט' ,אבל אם מורה שאל שאלה שכדי לענות עליה צריך לעשות
'קופי־פייסט' ,אז הילד עשה את מה שצריך .מערכת החינוך צריכה
להבין שכיום קל להגיע למידע ,ולשאול את השאלות המתאימות".
איך אתה רואה את ויקיפדיה בעשור השני שלה?
"אני רוצה שהיא תהיה יותר עממית .כרגע הקהילה קטנה מדי ,יש
רק כ־ 200עורכים שמבקרים לפחות פעם בשבוע ,והייתי רוצה לראות
יותר .אני קורא לכולם ,בואו תהיו גם כותבים ,ולא רק קוראים".

"פעם ,כשקראתי
שאישיות חשובה
מתה ,הייתי
מעדכן בספרי
האנציקלופדיה
בבית ומרגיז
את אשתי.
ויקיפדיה פתרה
לי קונפליקט בחיי
הנישואים"
גופים מסחריים
מטים ערכים?
"פחות ממה
שהייתי מצפה.
אם דובר של
חברה גדולה לא
מוחק דברים שלא
נעימים לו או כותב
שבחים מוגזמים,
זה נהדר"

חב"ד
מלחמת לבנון
השנייה
בצלם
בנימין
נתניהו

היישוב היהודי
בחברון
דפני ליף

מבצע עופרת
יצוקה
בית"ר
ירושלים

אריאל
שרון

*לפי מחקר של
אוניברסיטת אוקספורד
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