
 שני אבנשטיין
יהודה-פרויקט בן, עורכת ראשית  
.עמותת ויקימדיה ישראל, מתאמת מיזמי גלאם  

shani.even@gmail.com 

 2013י "כנס מאל



www.benyehuda.org 



עברית יצירה של בשימוש חופשי מאגר והחזקת הקמת 
   בהתנדבות ,לסוגיה

 ,מאמרים ,דרמה ,פרוזה ,שירה :לסוגיה עברית יצירה•
 ותרגום עיון ,הגות

 כפיפות בלי ;מסחרי כולל ,שימוש כל :בשימוש חופשי•
 יוצרים לזכויות

 בהתנדבות עובדים במלאכה העושים כל :בהתנדבות•

גוטנברג פרויקט בהשראת ,ברטוב אסף י"ע ,1999 :נולד 

www.benyehuda.org 



ספרים:  
 ומתכלים גשמיים מוצרים - 

 וביקוש היצע לחוקי כפופים ספרים - 

 העברי היצירה גוף מלוא עם מגע מהציבור מונע כלכלי תמריץ היעדר - 

ספריות: 
 "דילול" עורכות -  

 מלאי מעוטות ל"בחו ספריות -   
 הקיימים למשאבים גישה אין חלשות לקבוצות -   

שימור גופי: 
 תפקידם למלא מתקשים - 

מתקדם מחקר: 
 ברשת מידע לחפש ובאפשרות טקסטים של דיגיטלית בזמינות תלוי - 



 י מזיקים"ספר עתיק שנאכל ע



 !ספרייה דיגיטלית חופשית לשימוש של יצירה עברית
 

 מוגבל במחיר אפס ליחידה-שעתוק בלתי•

 מקום בלתי מוגבל; עלויות אחסון זניחות•

 יכולת גיבוי והבטחת שרידות התכנים•

 זמינּות לכל עיבוד דיגיטלי וממוכן•

 אין לוחות זמנים מחייבים, בנייה הדרגתית•

 ריכוז מתנדבים ולוגיסטיקה דרך האינטרנט•



מחברים 200 -כ מאת ,יצירות 8000 -מ למעלה. 

ראשיים עורכים ושלושה פעילים מתנדבים 200 – כ. 

  .(מתנדבים 1000 – כ ,1999 מאז) 

[פרסום ללא]  שבוע כל חדשים מתנדבים 2-3 – כ. 

הפרויקט מתנדבי: 

 לנשים בולט ייצוג עם ,והעיסוק הגיל שכבות מכל באים   
 ספרנים) טקסטים עתירי ולמקצועות ,גברים לעומת

 (קלדנים ,עורכים ,מתרגמים ,רבים וספרניות

 

 !כניסות בחודש לאתר הפרויקט 500,000 –כ 
 



 

  –הציבור עוזר בדרכים שונות ומגוונות 
 
ניהול מתנדבים, הגהה, הקלדה, סריקה, חיפוש ביביליוגרפי 

  --וגם 
תיקונים לטקסטים שפורסמו באתר הפרויקט 
רשות פרסום לטקסטים שעודם מוגנים 
אנשי רוח ותרבות מקריאים מיצירות הפרויקט 
 טשרניחובסקי עכשיו" –הרצאות במסגרת אירועי הפרויקט" 
מפתחים ואנשי  –יהודה -האקתון פרויקט בןDigital Humanities 
 

editor@benyehuda.org 
 





 :עבודה בחמישה ערוצים במקביל
 
   – עליהם היוצרים זכויות תוקף שפגו יצירות - 1

 [הביניים ימי שירת] בפרויקט מופיעים שכבר יוצרים של יצירות השלמת -
 [יותר שוליים ,נגישות חוסר] כלל עדיין אליהם הגענו שלא ביוצרים טיפול -

 
 פרסום רשות קיבלנו אך ,יוצרים בזכויות מוגנות שעודן יצירות - 2

 * הזכויות מבעלי מיוחדת
 
 הקרובות השנים 3 - ב 1.1 - ב יפוגו כתביהם על שהזכויות יוצרים - 3
 [כצנלסון ברל – 2015 ;טשרניחובסקי – 2014 ;שטרן יאיר אברהם – 2013]
 
 מהציבור בקשות - 4
 
  ברלוביץ יפה 'פרופ בשיתוף ,י"בפב נשים כתיבת פרויקט – "מתקנת אפליה" - 5

   .אילן בר 'מאוני שילה מרגלית 'ופרופ
 



 הנגשה וחשיפת יצירה עברית, שימור –מטרות עיקריות הושגו 
 
 הישגים יחודיים–  

 [אברהם רגלסון]כינוס יצירות שלא כונסו מעולם מכתבי עת •

 [שטיין. ש.א]הוצאה לאור לראשונה של טקסטים מתוך עיזבונות •

 אפשרות למחקר מסוג חדש בעברית•

 

 נוכחות חזקה בקהילת האינטרנט הישראלי ובעולם האקדמי–  
 שיתופי פעולה עם הספרייה הלאומית ועם קהילת ויקיפדיה העברית•

 שיתופי פעולה עם אקדמאים וחוקרים•

 

מעורר השראה ורצון טוב 
!14והוא רק בן   



 
 
 

.עם ההצלחה מגיעה אחריות  



 

 מה שאינו נוכח ברשת אינו קיים -יצירת קאנון שלא במתכוון  ! 
 

 פרויקט שאינו אקדמי 
 
טעויות הקלדה 

 

  :פתרונות
 הגדרה ברורה של היקף וגבולות הפרויקט והסברה טובה יותר•
 הרחבת הקשר עם הקהילה האקדמית החוקרת•
 תיקונים מהציבור•

 
 

 



 חוק זכויות יוצרים  
+ 

 היעדר רישום מסודר של בעלי זכויות
 + 

 "דילול"ספריות עורכות 
 + 

 לים עבריים"העדר תמריץ כלכלי של מו
------------------------------------------------------- 

 נתח אדיר מכלל היצירה העברית אינו זמין
 !ולמעשה אינו נוכח במחזור הדם של התרבות העברית

  :פתרונות
 שינוי חקיקה•
 !קבלת רשות פרסום•

 



2011 -  
, בסוקמשה , אביגדור המאירי, גוריון-המכון למורשת דוד בן, שטיין. ש.א, אברהם רגלסון   

 יחיאל מוהר, ן"מבשמנחם , זלמן שניאור
 

2012 – 
 שריראשושנה •

 ישראל כהן•

 שלמה שפאן•

 ייבין, אליאב, אטרמשה  -בוטינסקי 'רשות לתרגומי ז•

 בסוקועידו  הייטנרמשפחת  -מאמרים על טשרניחובסקי •

 מכתבים לרוני -משפחת שטרן •

 דב מלכין•

 

2013 -  
 .. ועוד ועודועוד                                              

 



חשיבות הפיתוח הטכנולוגי: 
 למתנדבים ועורכים -פיתוח מערכת ניהול המשימות של הפרויקט  - 

 יצירת פורמטים המתאימים    , אפשרויות חיפוש מתקדמות -פיתוח אתר הפרויקט  - 
 עיצוב אישי, מאגר סמנטי עשיר, לקוראים אלקטרוניים       
 ebydict.benyehuda.org  -יהודה -פיתוח מערכת מילון אליעזר בן - 
 wiki.benyehuda.org -פתיחת מערכת ויקי לניהול הפיתוח ושיתוף הציבור  - 

מאמצי גיוס כספים:  
 פיתוח טכנולוגי - 

 מיזמי כינוס יצירות - 
 מיזמי חשיפת יצירות - 

דגש על הנגשה וחשיפת התכנים גם לקהל קוראים חדש: 
 יותר יצירות –הגדלת מאגר המתנדבים  - 

 שיתופי פעולה, הרצאות, כנסים - 
 !טיוב חדש-ערוץ יו,פייסבוק, יומן הרשת :רשתות חברתיות -   

 

http://ebydict.benyehuda.org/
http://wiki.benyehuda.org/






 
 
ספרים נדירים 
חיפושים ביביליוגרפיים 
קבלת רשות פרסום מיורשים 
סריקות 
הקלדה והגהה 
 לפני שאתם עורכים  , אם אתם קשורים לספרייה –והכי חשוב

 !צרו איתנו קשר, דילול
 
 

editor@benyehuda.org 
 





http://www.thedigin.org/thatcamphaifa 

 !יהודה הראשון-האקתון בן

http://www.thedigin.org/thatcamphaifa/
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קרן ויקימדיה 
 העולמית

ויקימדיה  < –פטרים שעושים פעילות מקומית 'צ
 ישראל

מיזמי 
 ויקי
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 Helpameout CC-BY-SA-3.0 –יניה 'שרתי קרן ויקימדיה בווירג



תמיכה במיזמי תוכן חופשי ומיזמי ויקי 
תחרויות עריכה 
חקיקה 
סדנאות עריכה 
 כנס  –כנסים אקדמייםWikiAcademy  בסימן

 נשים
חינוך ואקדמיה, שיתופי פעולה עם מוסדות גלאם 

 פעילות עמותת ויקימדיה ישראל



 08.2011 –כנס ויקימניה בישראל 
 



 המשימה

“to provide a free, high quality 
encyclopedia 

to every single person on the planet  
in their own language” 

 
Jimmy Wales, Jan 2011 



 על ידי אנשים, בשביל אנשים

 י הציבור הרחב"ע נוצר•

 

 י הציבור הרחב"ע מתוחזק•

 

 י הציבור הרחב"ע נתמך•





 :לחזק את החלש -1
 בעולם המתפתח outreachמיזמי  

  חיזוק ויקיפדיות קטנות בגודלן בשפות שונות דרך
 עידוד ותמיכה כללית, מתן עצות

 
 חיזוק ה– global south י גישה לידע חופשי"ע 

 
 שימור ידע תרבותי על סף הכחדה 



 כמות ואיכות

 –ישנם כ . תוכן הולך ומשתפר כאשר יותר אנשים מעורבים"
עיניים רבות בודקות ועורכות  . עורכים פעילים כעת 10000

 .  י הקהילה"טעויות מתוקנות ע. כמויות גדולות של מידע

גופי מחקר ומומחים מתחומים  , אז אנחנו רוצים שאוניברסיטאות
 . שונים יהפכו לחלק מהקהילה ויחלקו מניסיונם

 ."זה ישפר את האיכות באופן אוטומטי

     Kul Wadhwa (UOC, Open University of Catalonia, 2010)   

       Wikimedia Head of Bussiness Developement 



GALLERIES 
 

LIBRARIES 
 

ARCHIVES 
 

MUSEUMS 

 .. בתור התחלה



 ויקיפדיה גלאם מוסדות
 

 ©ומדיה  טקסטים•

 אקדמית עילית•

 בתשלום עבודה•

 נוקשות מדעית•

 מחקר ראשוני•

 עולם סגור ושמור•

 מעבירים מידע כפי שהוא•

ומדיה שאינם   טקסטים•

 מוגנים

 פופוליזם•

 עבודת מתנדבים•

 מהימנות מוטלת בספק •

 מקורות משניים•

 עולם פתוח ושיתופי•

 מחיקת מידע שיווקי  •
 



 [ולרוב חינם]לא עולה כסף •
•e-volunteers – מתנדבים ברשת מכל רחבי העולם 
 חזרה לאתר המוסד[ traffic]יותר תנועה •
כ  "בד; פלטפורמה חדשה לשתף דרכה את משאבי המוסד•

 תואם את מטרות המוסד עצמו
 "יבשה"אנרגיה חדשה והתחדשות בסביבת העבודה •
 מאתגר את דרך הפעולה המסורתית של מוסדות הגלאם•
 
 .. העתיד כבר כאן•

 
 



 מפיצים יחד ידע חופשי
 מגיעים לקהל מקסימאלי

 עובדים באיכות הגבוהה ביותר
 
 
 

 
 

 גלאם מוסדות ויקיפדיה
 

 חופשית אנציקלופדיה
 הנקראת ביותר בעולם

מהדורות   250מעל 
 דינאמיות

 

 י מומחים בתחומם"ע תוכן
 

 כל תחומי קשת הידע
 



 מומחים 
 ממוסדות
 הגלאם 

 זמינות 
 ונגישות 

 של ויקיפדיה

 השירות
 הטוב ביותר
 למשתמש



 "בית-ויקיפד"יצירת תוכנית של  •

 תרומת מדיה ותמונות לוויקישיתוף •

 GLAM outreachאירועי  •

 עדכון מאמרי המוסד •

 QRpedia -שימוש ב   •

 י ויקיפדים"שיחזור תמונות דיגיטלית ע •

 שיפור ושימוש במאמרים בוויקיפדיה בתערוכות •

 OCRשיפור איכות תוצרי  •

 [מיקור המונים]עזרה בקטלוג מדיה  •

 תרגום מאמרים לשפות זרות•

 



 סיפורי הצלחה
 מוזיאונים וגלריות

 
 

Smithsoni
an MOM

A 

Museu 
Picasso, 

Barcelona 

The Children’s 
Museum, 

Indianapolis ? 

? 



 סיפורי הצלחה
 ספריות

 
Austral

ia 

UK 

France 

Gerald R. Ford 
Presidential Library  Library of 

Congress 

http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies/Gerald_R._Ford_Presidential_Library_and_Museum
http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies/Gerald_R._Ford_Presidential_Library_and_Museum


 סיפורי הצלחה
 ארכיונים

 

Bundesarch
iv 

NARA 

 Regional 
Archive, Norway 

Archives of 
American 

Art 



 סיפורי הצלחה
 נוספים

Public Art in 
Milwaukee 

Federal 
government 
of the United 

States 



 --זוהי תנועה בינלאומית 
 

 !וישראל הצטרפה זה מכבר לחגיגה



 גלאמרים ונציגי מוסדות גלאם   150 –כ 
 2013אפריל , לונדון, הספרייה הבריטית, ויקי העולמי-כנס גלאם







מתוכה קומץ קטן ביותר העוסק , קהילת עורכים קטנה
 בנושאים הקשורים לגלאם

 
 בציבור הרחב וצירוף עורכים  " מודעות גלאם"יצירת

 חדשים שיעסקו בענייני גלאם
 
  צורך בשיתופי פעולה עם מוסדות גלאם נוספים ועם

 האקדמיה
 

 





 הישגים מיוחדים

ובאנגלית בעברית אמנות ויצירות ישראלים אמנים ,אישים על ערכים 250 - כ   

ספרדית גרמנית ,רוסית ,הולנדית ,פולנית ,סינית - זרות לשפות ערכים תרגום  

 !סווהילית גם ולאחרונה

ביוגרפיות ועדכנו מדיה קבצי שתרמו בארץ אמנים עם קשר יצירת 

וספרנים אוצרים כגון ,בתחומם מומחים עם קשר 

(קול קבצי ,וידאו ,תמונות) לויקישיתוף מדיה קבצי תרומת 

מיוחדים אירועים בעזרת הרחב מהציבור מתנדבים גיוס 

העברית בוויקיפדיה העורכים בכמות גידול 

 





 הישגים מיוחדים

 אחים בסדנאות ומרתוני עריכה-מספר שיא של משתתפים מהציבור ומיזמים•

 "ישראל –גלאם "ורשימת תפוצה  glam@wikimedia.org.il –תיבת דואל •

 נוכחות הולכת וגוברת וביסוס קשרים עם קהילת הגלאם הבינלאומית•

 meta-dataשחרור תכנים ועבודה על כלי להעלאה מאסיבית של תמונות עם •

 מומחי תוכן ואקדמיה, אוצרים, ביסוס הקשר עם ספרנים•

 הספרייה הלאומית מארחת מיזמי הדרכות על ויקיפדיה•

 ועוזרת לבסס קשר עם משרד החינוך•

 דלפק יעוץ של הספרייה בתוך ויקיפדיה•

 י עובדי הספרייה פעם בחודש בקביעות"הפעלת הדרכות על ויקיפדיה ע•

 

 

 

mailto:glam@wikimedia.org.il


 ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת"תחרות הצילום" 

 המועצה לשימור אתרים :גלאם"פרויקט" 

 חולון -מיזם גלאם 

 אופנה -מיזם גלאם 

  פיתוח קשרים עם מוסדות גלאם נוספים 

  –וגם 

שיתוף פעולה עם משרד החינוך 

מיזמי שיתוף פעולה עם האקדמיה - 

* בר אילן ' אוני  *הר הצופים , העברית' האוני *א "ת' אוני *ש "ב' אוני *חיפה ' אוני

    *המכון הטכנולוגי חולון  *בצלאל  *שנקר 

 



 
יותר מומחים תורמים לוויקיפדיה 
 
כתיבת ערכים כמטלה אקדמית 
 
  קורס ויקיפדיה  –לראשונה בעולם

' אוני, רפואה-ויקי :שלם בישראל
 !א"ת

 
 הדור הבא"חניכת "–  

 מודעות למידע חופשי•
 מודעות לשיתוף מידע ומחקר•

 

 



 ס ליאו בק בחיפה  "תלמידי כיתת המחוננים של ביה
 בסדנת עריכה בספרייה הלאומית



 .2013אפריל , מילאנו, השכלה-מדינות בכנס ויקי 35 –נציגים מכ 



 מה שתכתבו היום ייקרא על ידי המוני אנשים
 במשך שנים ארוכות

לומדים אותו לעומק, כשכותבים על נושא 
 השתתפות במיזם חדשני ופורץ דרך ותרומה

 לקהילה
אינטראקציה עם ויקיפדים אחרים 
 כקהילה וויקימדיהויקיפדיה 

 מפגשים•
 "אלף מילים"סיורי •
 תחרויות כתיבה•
 תחרויות צילום•
 שיתופי פעולה עם מוסדות תרבות   –" גלאם"•
 הרצאות•
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 !אנשים, אנשים רבותי

 
 



כתיבת ערכים 
עריכה והרחבה של ערכים קיימים 
ניטור 
גמדות-ויקי! 
הוספת תמונות 
פוטושופ וגרפיקה 
הרצאות וחניכת הדור הבא 
לתמונות דאטה-הוספת מטה 



 

 :כך גם בימינו, כמו אז, כפי שמספר ביאליק

  

 – ך והִספרות הִחנּועבודת  –כל העבודה החשובה הזו "
 ."   היתה תלויה בהתנדבותם של יחידים

  
 (א"תרפ, "על התרבות העברית", ב"חנ)

 

.html06http://benyehuda.org/bialik/dvarim 
 

 
 

http://benyehuda.org/bialik/dvarim06.html
http://benyehuda.org/bialik/dvarim06.html
http://benyehuda.org/bialik/dvarim06.html
http://benyehuda.org/bialik/dvarim06.html
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