כתיבה בוויקיפדיה  -תחביר ויקי
כדי לשנות את תוכנו של ערך ,לחצו על לשונית ה"עריכה" בחלק העליון של דף הערך .בצעו את
העריכות שלכם ,ולאחר מכן לחצו על כפתור ה"שמירה" בתחתית הדף .השינויים והתוספות
שלכם יהיו זמינים מרגע זה לכל מי שמעיין בערך.
יש לכם עוד תוספות? רוצים לתקן טעויות? אל דאגה! כל דבר בוויקיפדיה ניתן לשחזור ,וכל
הגרסאות עדיין זמינות בלשונית גרסאות קודמות.
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שימו לב :אין להתחיל שורה עם רווח .הטקסט כולו ייכנס למסגרת.
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כתיבה:
נושא הערך צריך להיות בעל חשיבות אנציקלופדית .לפעמים עדיף להרחיב ערך קיים
מאשר לכתוב ערך נפרד.
מבנה הערך :מהחשוב אל השולי ,מהכלל אל הפרט ,מהפשוט אל המורכב ,מהמוקדם אל
המאוחר ,מהאוניברסלי אל המקומי.
ניטרליות :התמקדות בעובדות ,הצגת הדעות השונות על נושאים במחלוקת ,הימנעות
משפה פרסומית או ביקורתית.
סגנון:
• עברית תקנית ,רהוטה אך לא מצועצעת
• שימוש בקישורים פנימיים להסבר מונחים
• העדפה למינוח עברי
סימוכין:
• רק לעובדות שלא ניתן בקלות לבדוק את נכונותן
• יש להקפיד במיוחד לגבי טענות שנויות במחלוקת ונתונים מספריים.
• עדיפים מקורות בעברית ,מהיימנים וזמינים ככל האפשר.
• פירוט מירבי אודות המקור
התנהגות:
• אין להתבטא בצורה מלגלגת או תוקפנית כלפי אחרים .קיימו דיון ברמה עניינית ולא אישית.
• לפני שינוי מהותי בערך קיים ,כדאי לדון על כך בדף השיחה של הערך.
• כתבו תקצירי עריכה ,כדי להקל על משתמשים אחרים לעקוב אחר העריכות.
• השאירו הודעות למשתמשים בדף השיחה שלהם .השיחה תמשיך בדף בו התחילה.
• אין לציין פרטי מידע אישיים של משתמשים אחרים.

תמונות:
מה להעלות לוויקישיתוף? )תמונות חופשיות(
• תמונות שאתם צילמתם או ירשתם מהצלם )אך לא של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים(.
• תמונות שצולמו בארץ לפני יותר מ 50-שנה.
• צילומים ,ציורים או מסמכים ,אם עברו  70שנים ממות הצלם/צייר/יוצר.
• אם היוצר אישר לכם לשחרר את התמונה ברשיון חופשי )יש לשלוח אישור(.
מה להעלות לוויקיפדיה? )שימוש הוגן(
• לוגו או סמל לערך על חברה או ארגון.
• תמונה של אדם שנפטר לערך על אותו אדם.
• כריכת ספר ,עטיפת אלבום ,צילום מסך של תוכנה ,לערך על הפריט עצמו.
מה אסור להעלות?
• תמונות שמצאתם בגוגל.
• תמונה המוגנת בזכויות יוצרים או תמונה של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים.
אם אתם לא בטוחים – אל תהססו לשאול!

