
לא חופשית 
כמו שחשבנו

נוטים לראות את ויקיפדיה כמעוז של חוכמת המונים. אלא שבגרסה 
העברית, דווקא הדמוקרטיזציה הביאה לאימוץ קו שמרני ולריכוז השליטה 
בידיים מעטות. מה בעצם יודע הציבור על האופן שבו מתנהל מקור המידע 

 המרכזי שלו? כעת, העורכים הבולטים השתכנעו לצאת מהצללים, 
ולהסביר את הקו החריג שאימץ האתר בישראל 

עומר בן יעקב ומתיאו כהן

שנה. ל  15 כבר  קבועה  שגרה  יש  שי  דוד 
דבר  כל  לפני   ,06:00 בשעה  בוקר  בכל 
שהוספו  הערכים  כל  על  עובר  הוא  אחר, 
בממוצע  בעברית.  בוויקיפדיה  בלילה  נערכו  או 

עיש כמה מאות כאלה, ולוקח לו כשעה וחצי לע
בור על כולם, לתקן מה שצריך או למחוק כליל 
בערב,  מתאימים.  לו  נראים  שלא  אלה  את 
כשהוא מסיים את עבודתו בחברת מחשוב גדולה 
67( עובר על כל העע )וחוזר לביתו בהרצליה, שי 
בגיליון  מציצים  אם  היום.  במשך  שנעשו  ריכות 
מסופי  רבים  שגם  לראות  אפשר  שלו,  הנוכחות 
השבוע שלו מוקדשים לאנציקלופדיה החינמית. 
למען האמת, גם השעה 04:00 לפנות בוקר היא 

שעת עריכה קבועה. ולעתים גם 02:00 בלילה.
עריכה  שעות  ארבע  כמעט  של  ממוצע  עם 
ואולי  בישראל,  ויקיפדיה  שיאן  הוא  שי  ביום, 

ביותר מבין חברי הקהילה. בע עהפרצוף המוכר 
עשור וחצי האחרון הפך לזקן השבט של הוויקיפ

ותרומתו  עצמם(  את  מכנים  שהם  )כפי  דים 
למפעל אדירה: 280,273 עריכות, 3,799 ערכים 
ערכים   10,000 וכמעט  בעצמו,  שפתח  חדשים 

עשמחק לאחר שהוגדרו "נטולי חשיבות אנציקלו
עפדית". בין הערכים שפתח ניתן למצוא את "הע

"ארבע  את  קאסם",  כפר  "טבח  הביש",  סק 
"אנציקלופדיה".  הערך  החשבון"  ואת  פעולות 
166 מגה ביט של טקסט לאע  בסך הכל, תרם שי

תר. לשם השוואה, קובץ טקסט של התנ"ך )כולל 
אפשר  ביט.  מגה   21.4 שוקל  ופירושים(  ניקוד 
במדינה.  המשפיעים  האנשים  אחד  שהוא  לטעון 
נתקל  בוויקיפדיה  ערך  פעם  אי  שפתח  מי  כל 

בטקסט שעבר תחת ידו.
אי אפשר להמעיט בחשיבותה של ויקיפדיה. 
הגרסה העברית מושכת כמעט 10 מיליון צפיות 

מגיעים  באנגלית  גוגל  מחיפושי   90% בחודש. 
עישירות אליה, וגם בעברית היא מובילה את תו
עצאות מנוע החיפוש. אין סטודנט או תלמיד תי

בה  המובא  המידע  שימוש;  בה  עושה  שלא  כון 
בארה"ב  משפט  בתי  לעיתונות;  דרכו  את  מוצא 
בינה  תוכנות  דין;  פסקי  במאות  אותה  מצטטים 
הערכים  של  בקישוריות  משתמשות  מלאכותית 

עהשונים כדי ללמוד על מבני הידע האנושי; ולא
החלו  ויוטיוב  פייסבוק  כמו  ענק  תאגידי  חרונה, 

עלהשתמש בה כדי להילחם בתיאוריות קונספיר
ציה המופצות דרך הפלטפורמות שלהן.

עולמרות כל זאת, הציבור בישראל לא יודע כמ
ואת  האתר  את  שמעצבים  הכוחות  על  דבר  עט 
לערוך  יכול  אחד  כל  לכאורה,  בו.  המובא  התוכן 
את ויקיפדיה, אך בפועל, יש מעטים שעושים זאת. 

האנציקלופ של  הדמוקרטיזציה  שדווקא  עמתברר 
עדיה הביאה לריכוז השליטה בידיים מעטות. בגר

עשרות  בכמה  הכל  בסך  מדובר  המקומית,  סתה 
להת לחסום,  למחוק,  לערוך,  שמתנדבים  עאנשים 

ווכח — ולנסח את מאגר המידע המרכזי שמשמש 
כמעט  באופן  שולטים  בישראל. הם  הציבור  את 
מוחלט בתוכן שהישראלים צורכים מדי יום. רובם 
פועלים תחת שמות בדויים ואינם מוכרים לציבור. 
לצאת  השתכנעו  שבהם  הבולטים  העורכים  כעת 

מהצללים ולשוחח עם מוסף "הארץ".
הקלעים  אחורי  את  משרטטות  עמם  השיחות 
של ארגון הידע בישראל. הן מלמדות קודם כל עד 

עכמה גישת העורכים בישראל שמרנית ביחס לעו
לם )אי אפשר למצוא בעברית אף ערך על פורנו, 
וזה לא מקרי(. איך עוסקים כאן במחיקה שיטתית 
גישה  )מתוך  ראויים  לא  שנתפסים  תכנים  של 
בעברית  ויקיפדיה  את  שמאפיינת  אידיאולוגית 
כוחנית  גישה  איך  אחרת(.  קהילה  מכל  יותר 

עוחשדנית מגבילה את השיח ומשאירה את ההשפ
עה אצל קבוצה סגורה של עורכים )זו הוויקיפדיה 

עהיחידה בעולם שבה אין מדיניות של חתירה לקו
נסנזוס והחלטות על תוכן מתקבלות בשיטת הרוב 

עקובע(. איך נוצרים איזונים מלאכותיים בין היס
חז"ל(,  בפני  נכנע  פלביוס  )יוספוס  לדת  טוריה 

לש ימין  בין  פוליטיים  ויכוחים  מוכרעים  עואיך 
ציון?  בכיכר  המפורסמת  מההפגנה  )תמונה  מאל 
אחר(.  מקום  בשום  ולא  ציון,  כיכר  על  בערך  לא 

ע"כל דבר הוא פוליטי", אומרת ציפי ערן, שמדור
"יש  ביותר.  הפעילים  המשתמשים  מאה  בין  גת 

אנשים שזה שקוף להם יותר, וכאלה שלא".

יוצאים לשדה הקרב
של  קטנה  לקבוצה  שייכת  בעברית  ויקיפדיה 
במדינות  בעיקר  הפועלות  לאומיות"  "ויקיפדיות 
אחת  כל  מסוימת.  שפה  דוברי  רוב  נמצאים  שבהן 

עמהן עצמאית לגמרי, והתכנים בהן אינם זהים לא
ויקימדיה  לקרן  אפילו  באנגלית.  שמופיעים  לה 
טכנית  מבחינה  בפעילות  שתומכת  הבינלאומית, 
להתערב  מנדט  אין  מהתקציב,  קטן  חלק  ומממנת 

עבתכנים — כך גם לסניף המקומי של ויקימדיה יש
ראל, שבראשו עומדת המנכ"לית מיכל לסטר. 

באופן  שונה  המקומית  ויקיפדיה  זאת,  ולמרות 
מהותי ממקבילותיה בעולם. המאפיינים הייחודיים 
וכוחנית  חשדנית  לסגורה,  אותה  הופכים  שלה 
בעברית  ויקיפדיה  של  פניה  רבים,  במובנים  יותר. 

משקפים את פניה של החברה הישראלית.
הוויקיפדיות  יתר  את  המנחה  מרכזי  עיקרון 
בעולם הוא "הנחת הכוונה הטובה" — ההנחה כי 
רצון  מתוך  זאת  עושה  בוויקיפדיה,  שפעיל  מי 
ליצירת  מסייע  הזה  היסוד  עקרון  למיזם.  לתרום 
על  זה  סומכים  ותיקים  פתוח, שבו  עריכה  מרחב 
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יכולים להתאקלם במהירות.  ועורכים חדשים  זה 
עור ויש  המקומית,  בגרסה  קיים  לא  זה  עעיקרון 

כים שאפילו מתנגדים לו. זה עשוי להסביר מדוע 
קרב,  שדה  כמו  נראים  בעברית  רבים  שיחה  דפי 
עם  פורשים  הוותיקים  מהעורכים  רבים  ומדוע 

השנים מפעילות.
בנוסף, בעברית לא קיימת מדיניות של הגעה 
באנגלית,  במיזם  עליון  עיקרון  זהו  לקונסנזוס. 

עשנועד ליצור הסכמה רחבה בקרב העורכים במ
קרה של מחלוקת על מדיניות או על תוכן. אבל 
לכך.  מתנגדים  ממש  בעברית  ויקיפדיה  עורכי 
"אם  שי,  אומר  באספמיה",  חלום  זה  "קונסנזוס 

קונסנ יהיה  איך  חברתית,  ברמה  מחלוקת  עיש 
פות המקומית  הקהילה  קונסנזוס,  במקום  עזוס?" 

בהצבעות  הערכים  תוכן  על  מחלוקות  רת 
תכופות, שבהן הרוב קובע. אך לא כולם רשאים 
100 פעמים בשלושה חוע  להצביע. מי שלא ערך
זכותו נשללת אוטומטית. מי שלא רשאי  דשים, 
להצביע גם לא יכול להגן על ערך מפני מחיקה. 
כך נוצר מצב שבו נשמע קולם רק של מעט חברי 
קהילה שמבצעים המון פעולות קטנות שנקראות 
בעניין",  קיצונית  גישה  לי  "יש  "ויקיגמדות". 
שניים  של  אפילו  רוב,  שיש  "ברגע  שי,  ממשיך 

לכבד  וצריך  הדרוש,  הרוב  את  יש  אז  אחד,  נגד 
אותו. זה הכי דמוקרטי".

מכרעת  השפעה  יש  הללו  המאפיינים  לשני 
עעל האנציקלופדיה. רק כמה עשרות עורכים מצ

 — לא  או  נכון  מה  ומכריעים  תוכנה  על  ביעים 
אמין.  במידע  מחזיקים  לא  הם  אם  אפילו 
תכופות,  בהצבעות  מחלוקות  לפתור  כשמנסים 

שמר מי  רב.  במשקל  זוכים  דמגוגיים  עטיעונים 
זכות  בעלי  מעטים  אותם  הם  מההצבעות  וויח 
משתמש  מקושרים.  ותיקים  ובעיקר  הצבעה, 
החופשית  לאנציקלופדיה  לתרום  שרוצה  חדש 
רק על בסיס אמינות המידע שהוא מביא, ייתקל 
פעמים רבות בהתנגדויות, במיוחד בתחומי עניין 

בוערים כמו פוליטיקה, חברה, דת וזהות.
"הארץ"  עם  ששוחחו  מהעורכים  רבים  ואכן, 
חדשים.  משתתפים  כלפי  חשדני  יחס  מתארים 

ע"חודשיים אחרי שנרשמתי, רציתי לפרוש", מס
ראשון  לתואר  סטודנט   ,)21( פייבלזון  אלי  פר 

בירוש שמתגורר  בינלאומיים  ויחסים  עבכלכלה 
עלים. "חשבתי שוויקיפדיה זו קליקה שקשה לה

לגיטימי  חלק  ממש  ולהיות  אליה  תברג 
עמהקהילה". במשך שנתיים נדרש פייבלזון להג

ביל את עצמו לעבודות תחזוקה מזעריות באתר, 

כחלק מתהליך החניכה הנוקשה מצד הוותיקים. 
ביום  וחצי  שעתיים  בממוצע  עורך  הוא  כיום 
)תחת הכינוי "אלי גודין"(, ואחראי ל–74 ערכים, 
"לא  הערך  ריגר".  ו"יונתן  התלוננתי"  "לא  בהם 
התלוננתי", אגב, עורר ויכוח עז וחלק מהעורכים 

רצו למחוק אותו. הוא שרד את ההצבעה.
ערן רוזנפלד, ילד הפלא של ויקיפדיה שעורך 
הכיע היסודות  מערכי  גדול  חלק  וכתב   15  מגיל
מיים, מסכים שלקהילה יש בעיה עם חדשים. גם 

"לע דיפלומטית.  בצורה  להתנסח  מקפיד  עהוא 
עורכים  של  תוכן  תרומות  לקבל  לנו  קשה  תים 
חדשים", הוא אומר. "זה בא לידי ביטוי בין היתר 

עכאשר עורך חדש מעלה ערך עם תוכן טוב, של
עתים לא זוכה להערכה מספקת רק בגלל היעדר 

קישורים ועיצוב".
כמי שפעיל מספר רב של שנים, וממוקם בין 
מודה  הוא  ביותר,  התורמים  הוויקיפדים  עשרת 
בדיונים  ומשתתפים  שמתמידים  אלה  שגם 

21

המחקנות היא אידיאולוגיה של ממש 
שגורסת כי באנציקלופדיה יש להמעיט 

בערכים. רבים מהוויקיפדים הישראלים הם 
חסידיה של התנועה המחקנית, והם נחשבים 

מהשמרנים והבדלנים ביותר בעולם
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ע"סופגים יחס שעלול להיתפס כמזלזל". אך בדו
את  לשרוד  שהצליחו  ולאחרים  לפייבלזון  מה 
וטוען  הקהילה  על  מגן  רוזנפלד  הקבלה,  מבחני 
על  ששומר  נכון  בתהליך  מדובר  הכל  ש"בסך 
פרסום  ומונע  ציבור  יחסי  אנשי  מפני  ויקיפדיה 

ערכים שאין בהם עניין ציבורי".  
יונתן  אומר  קובעים",  הקבועים  העורכים  "רק 
בימיה  הבולטים  מהפעילים  שהיה   ,)35( וידן 
הראשונים של ויקיפדיה. לדבריו, זו אחת הסיבות 

עלכך שהאנציקלופדיה אינה מתפתחת כמו מקבי
עלתה באנגלית. "בעוד שמחלוקות באנגלית מוכר

בעזרת  מוכרעות  הן  בעברית  דיון,  בסיס  על  עות 
הצבעה. אבל כידוע, לא תמיד הרוב צודק".

"Yonidebest", הוא  וידן, שכינויו באתר הוא 
ערואה חשבון ומשפטן מראשון לציון. במהלך הק

)בהם  ערכים   171 פתח  שלו  הוויקיפדית  ריירה 
חלק  לקח  חשבונות"(,  ו"הנהלת  מיעוט"  "זכויות 
שעתיים  כמעט  בממוצע  וערך  עריכות  ב–91,669 

עביום. לפני כמה שנים החליט להפסיק את פעי
על  הערך  את  מאנגלית  "תירגמתי  באתר.  לותו 

מס הוא  סימפסון",  משפחת  של  הראשון  עהפרק 
19 ויקיפדיות בשפות אחע –פר. "ערך זה הופיע ב
יימחק  שהוא  קבעה  הקהילה  לדאבוני,  אך  רות. 

עבגלל שהנושא אינו 'אנציקלופדי'. בשלב הזה צי
מצמתי את פעילותי". הערך מאז דווקא נפתח.

שלישי  מאפיין  משקפים  וידן  של  דבריו 
הבולט  ואולי  המקומית,  בוויקיפדיה  שייחודי 
מדובר   .)Deletenism( המחקנות   — מכולם 
באידיאולוגיה של ממש, שגורסת כי יש להמעיט 
בערכים ולהימנע מכאלה שהם חסרי "רלוונטיות 

עאנציקלופדית". חלק גדול מהוויקיפדים הישרא
עלים הם חסידיה של התנועה המחקנית, והם נח

שבים מהשמרנים והבדלנים ביותר בעולם.
"מה שאנשים לא מבינים זה שוויקיפדיה היא 
המכונה   ,)39( סרוב  חן  אומר  נתונים",  מסד  לא 
במחיקה.  נכתוב  ויקיפדיה  "את   ,"Gilgamesh"
יותר  טוב  אבל  יותר,  רזה  מידע  הצגת  אומר  זה 
סרוב,  קל".  זה  לכתוב  למחוק.  חשוב  לקורא. 

עשבימים אלה לומד רפואה במזרח אירופה, מדו
רג במקום הרביעי מבחינת היקף פעילותו באתר. 
הוא עורך בממוצע יותר משעתיים ביום ואחראי 
קנאביס",  של  מ"השפעות  ערכים,  מ–251  ליותר 
הספרטני".  "המשטר  ועד  )כינוי("  "פרנקים  דרך 

עעבור מי שהתנסה בעריכה בוויקיפדיה, אין נוק
יותר ממנו — והוא נחשב מראשי המחקנים  שה 
ואימת העורכים החדשים. רבים אף מייחסים לו 

אח שחושב  מי  שעוינת  תרבות  ביצירת  עתפקיד 
להתבטא",  לחדשים  לאפשר  מנסים  "אנחנו  רת. 

עהוא אומר אל מול הביקורת. "יש לנו מיזם שת
כאלה  גם   — שמתקשים  לעורכים  לסייע  פקידו 

דורש  שלנו  המנגנון  אבל  גמור.  כישלון  שהם 
יבוא  שלא  בשביל  אכפתיות.  והמון  זמן  המון 

איזה זב חוטם ויתערב לנו".
עניצחון המחנה המחקני בעברית בא לידי בי

טוי במספרים. הקהילה המקומית היא מהגדולות 
יחסי,  באופן  בוויקיפדיה —  והפעילות שקיימות 
הודית,  בערבית,  ממקבילותיה  יותר  גדולה  היא 
קהילות   12 רק  יש  למעשה,  וקוריאנית.  פרסית 

והפו בהן האוקראינית  עאחרות שגדולות ממנה, 
שהיא  הערכים  מספר  מבחינת  אבל  רטוגזית. 
מייצרת, ויקיפדיה העברית ממוקמת רק במקום 
ה–34. עם 234 אלף ערכים, יש בה פחות ערכים 
קטלונית  ארמנית,  בסרבית,  גרסאותיה  מאשר 
ובולגרית לדוגמה. גם כאן, נראה שמדובר בחלק 
על  שמתחרות  דעות  המון  הישראלי.  מהסיפור 

מעט מאוד מקום.
ידו בעברית  המיזם  של  הקיצונית  עהמחקנות 

שנכתב  בערך  באנגלית.  הקהילה  לחברי  גם  עה 
מכונה  היא  בעברית,  ויקיפדיה  על  באנגלית 
נשארו  לא  בישראל  שמרנית".  יותר  "הרבה 

עחייבים. באחד מדפי המדיניות החשובים, המכו
ענה "מה ויקיפדיה איננה", ויקיפדיה בעברית קו

באנגלית.  ויקיפדיה  אינה  היא  כי  בעת 
הוויקיפדים  כל  מבין  היחידים  הם  הישראלים 

בעולם שמציינים כך את בדלנותם ועצמאותם.

דוד שי 
שיאן ויקיפדיה בישראל, יצר 3,802 ערכים,

בהם "באג 2000" ו"זכות הציבור לדעת"
״יש את מחנה הימין, שהוא די מלוכד, ויש את השמאל, 

שכמו בחוץ די מפורר – כי לא כל אנשי השמאל 
מתייצבים להצבעות. לצערי, אין מחנה חילוני"

אלי פייבלזון )"אלי גודין"(
עורך מוביל, בן 21. יצר 74 ערכים,

בהם "קים יו־ג'ונג" ו"לא התלוננתי"
"חודשיים אחרי שנרשמתי רציתי לפרוש. חשבתי שזו 

קליקה שקשה להתברג אליה. לקח זמן עד שידעתי לקבל 
ביקורת גם כשהיא לא נאמרת בצורה הכי נחמדה"
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הוויקיפד המצוי
מדוע הקהילה העברית שמרנית כל כך? ניתן 
בין  הרב  בדמיון  מהתשובה  חלק  למצוא  אולי 

עפעיליה. "מדובר בקהילה מאוד הומוגנית", מעי
דה ציפי ערן. ואכן, ערן חריגה בנוף העורכים רק 
יותר  הערכות,  לפי   — אשה  היותה  מתוקף 
מ–80% מהעורכים בעברית הם גברים. "הוויקיפד 
 ,40–20 בגילאי  אשכנזי,  יהודי,  גבר,  הוא  המצוי 

מו היא  בעל השכלה",  ומעלה,  הביניים  עממעמד 
תרבותיים  מאפיינים  עם  אוכלוסייה  "זו  סיפה. 
שנכתב  מה  על  מאוד  משפיע  וזה  משותפים 

באתר".
ערן, המכונה "TMagen", היא ראשת המחנה 
ויקי  מיזם  את  שמובילה  בקהילה,  הפמיניסטי 
עם  באתר.  נשי  ייצוג  להרחיב  הפועל  נשים 
ממוצע של יותר משעת עריכה ביום, היא פתחה 
"מצעד  את  הכוללים  חדשים,  ערכים   683

עהדייקיות", "אניטה היל" ו"אורטל בן דיין". "לפ
ער בין גברים לנשים יש השפעה גם על הערכים 
שנכתבים, וגם על תוכנם", אומרת ערן. לדבריה, 
לסביבה  ויקיפדיה  את  הופך  הקהילה  אופי 

ועורכות חדשות מקב ידידותית לנשים,  עשאינה 
עלות התייחסות אגרסיבית. "אז אני לא רק פוע

לת לכתיבה על נשים ונושאים קשורים, אלא גם 
"אני  מסבירה.  היא  נוספות",  עורכות  לגיוס 

חושבת שהימצאותי והימצאותן של עוד עורכות 
שהיו  דברים  ויקיפדיה.  על  השפיעה  כבר 

לכאורה מובנים מאליהם קודם — כבר אינם".
מעל  אך  דיפלומטית,  לשון  על  מקפידה  ערן 

עדפי המיזם היא מתנסחת בצורה בוטה יותר ומא
לא  סביבה  ביצירת  רק  לא  הקהילה  את  שימה 
"ויקיפדית  בטרנספוביה.  גם  אלא  לנשים  נעימה 
ותיקה התאבדה לפני כשנתיים, אחרי התמודדות 

עקשה וארוכה עם טרנספוביה בלתי פוסקת", כת
בה באחד הדיונים, "בין היתר, כאן בוויקיפדיה".

התנגדות  מעוררת  ערן  של  מפעילותה  הרבה 
למשל,  האחרון,  בשבוע  הוותיקים.  העורכים  מצד 

עניסתה לשווא לתקן ערך המכונה "אלימות נגד גב
רים". בערך, שנוסף לאתר מתוך מחאה גברית על 
מופיע משפט שקובע  בנשים,  מקביל שעוסק  ערך 
כי "לגברים יש יותר סיכוי להיות במערכת יחסים 
אלימה כלפיהם מאשר נשים". הניסיון של ערן לא 
נותר  צלח. פרט למחיקת משפט או שניים, הערך 

בעינו ומופיע גם כעת באתר ללא סייג.
עמנגד, מי שירצה לקרוא את הערך על "אלי
עמות נגד נשים", ייתקל בראש העמוד בשתי אזה

רות בולטות. "יש לשכתב ערך זה", "יש להשלים 
מהלך  העמוד,  במעלה  באדום  נכתב  זה",  ערך 
אזהרה  העורכים.  קהילת  מצד  אמון  אי  שמשקף 
זו מופיעה ברציפות לפחות מאז 2007. "ההטיה 

גב מאוד  ציונית,  מאוד  סטרייטית,  מאוד  עהיא 
רית, מאוד קפיטליסטית", מסכמת ערן.

לא  בקהילה  מאוד  שפעילים  אחרים  עורכים 
עמסכימים עם ערן, נהפוך הוא — לדבריהם, ויקי

פדיה דווקא פמיניסטית מדי ויש בה הטיה חזקה 
באופן  להט"בים.  ועל  נשים  על  ערכים  לטובת 
עוד  בוויקיפדיה  בעצמה  צונזרה  ערן  פרדוקסלי, 
לפני שהיתה בכלל פעילה באתר. מכיוון שהיתה 
בישראל,  השרמוטות  מצעד  מיוזמות  אחת 
ערך.  עליה  לכתוב  העורכים  אחד  הציע  ב–2014 
הניסיון נכשל. הוחלט שהיא לא חשובה מספיק. 
בדיון שהתפתח בנושא כתב אחד העורכים: "אני 

עמוכרח להודות ששמעתי על הפרובוקציות שעז
רה לארגן, כמו המצעד המדובר, אך כל הטענות 

המועלות בערך נראות מנופחות".

סטורמי דניאלס בחוץ
העברית  בוויקיפדיה  השמרנות  של  היסודות 

עהונחו כבר בימיה הראשונים. במשך שנה וחצי ני
סה אחד המשתמשים לכפות ערכים בנושא כוכבות 
פורנו. העורכים, שמנו אז לא יותר מ–15, נאבקו בו 
במהלך  באתר.  מפעילות  לצמיתות  אותו  וחסמו 
חוק  ביותר חוקקו  חריג, קומץ העורכים הפעילים 

שנאכף עד היום — אסור לכתוב על פורנוגרפיה.
כך, בניגוד לגרסה באנגלית, שם אפשר למצוא 

)"Yonidebest"( יונתן וידן
פרש בשל הגישה המחקנית. יצר 171 ערכים,

בהם "ספר חשבונות" ו"זכויות מיעוט"
 "בעוד שמחלוקות בוויקיפדיה האנגלית מוכרעות 

על בסיס דיון, בעברית הן מוכרעות בעזרת הצבעה 
דמוקרטית. אבל כידוע, לא תמיד הרוב צודק"

)"Gilgamesh"( חן סרוב
מדורג רביעי באתר. יצר 251 ערכים,
בהם "מוסקטר", "אטליז" ו"רעלה"

 "זה נכון שאני כוחני, אבל אני עושה זאת כדי לשמור 
 על זכותו של הקורא למידע אמין וניטרלי. אני רוצה 

לוודא שתלמיד לא יקבל אפס כי העתיק מוויקיפדיה" 
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מערכים   — בפורנוגרפיה  העוסקים  ערכים  שלל 
עשמציגים סוגי פורנו ועד ערכים ביקורתיים שעוס
בעב  — לפורנו  ובהתמכרות  המין  בתעשיית  עקים 

הרומן  אפילו  קיים.  לא  כמעט  הנושא  רית 
עהמושתק עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא הצ

ליח להקנות לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס ערך 
קובעים  והם  חוקים,  יש  העברית.  בוויקיפדיה 
ג'יימסון,  ג'נה  בערך.  זוכות  לא  פורנו  ששחקניות 
ערך  וקיבלה  הצנזורה  מחסום  את  פרצה  מנגד, 
מכיוון שהיא גם יזמית. בדיון על הערך שלה כתב 
לאתרי  הקישורים  את  "הורדתי  העורכים:  אחד 
 + עצמי  עינוג  למטרת  פורנו  שרוצה  מי  הפורנו. 
הערתו  את  לוויקיפדיה".  יגלוש  לא  לחות  קרם 
כינה  אותה  באנגלית,  לוויקיפדיה  בעקיצה  חתם 

"ויקיעסדוםעועמורהעאנגלית".
הנושא עלה לדיונים רבים במשך השנים, אך 
קואליציה של דתיים, שמרנים ומחקנים הכתיבה 
הפע אחד  כתב   ,2007 ב שנערך  בדיון  הטון.  –את 
שפורנוגרפיה  כוללת  מדיניות  "נקבעה  עילים: 
היא תועבה, ולכן דינה כדבר שהוא מחוץ לחוק 

עולמוסר האנושי. איש לא חשב להצביע על מדי
מובנים  היו  הללו  הדברים  כי  בשעתו,  זו  ניות 
המוסר  השתנה  לא  "בימינו  לדבריו,  מאליהם". 
האנושי". עורך אחר, שניסה לפייס את מתנגדיו 
השמרנים, כתב: "מאוד חשוב לי שאתה וחברים 

דתיים אחרים תחושו אי דחייה מן הפשרה, חרף 
עהגועל הכרוך בדבר מבחינתך". גם היום יש מש
עתמשים שקוראים לקהילה להתיר ערכים הקשו

רים לפורנוגרפיה, עד כה ללא הצלחה.
השמרנות המינית של הקהילה לא נעצרת רק 
בפורנוגרפיה. בערך על "שפיכה", למשל, הוחלט 
גברית.  שפיכה  שמציגה  תמונה  לצנזר  שצריך 
במקבילה באנגלית, לשם השוואה, יש גם תמונה 
על  לשמור  שביקש  העורכים,  אחד  וידיאו.  וגם 

עעילום שם, סיפר ל"הארץ" כי ניסה להקים פור
למיניות.  הקשורים  הערכים  כל  את  שירכז  טל 
ושמרנים  דתיים  עקב  נכשל  "הניסיון  לדבריו, 
ערכים מפורטים בתחום  רצו לראות  רבים שלא 
למרות  הפורטל,  את  לקבל  סירבה  הקהילה  זה. 
שנעשה בטעם טוב, חלילה ללא תמונות בוטות". 
מאששת  הפורטל  על  שהתקיימו  לדיונים  הצצה 
את דבריו. "יש שם ג'ניטליה חשופה", כתב אחד 

העורכים, "צריך להסיר את זה".
גם הנושא הלהט"בי מעורר לא פעם מריבות 
בין עורכים שמרנים לליברלים. אחד כזה התרחש 
את  למחוק  ביקשו  כשמשתמשים  שעבר,  בחודש 
הערך שעוסק במאי פלג — פעילה טרנסג'נדרית 
שעמדה בראש הבית הפתוח בירושלים והתאבדה 
אחד  כתב  פלג",  לאדון  הכבוד  כל  "עם  ב–2015. 
זו  מהם, "אין לו חשיבות אנציקלופדית". אמירה 
קוממה עליו כמעט את כל הקהילה, וחלק דרשו 
לחסום אותו. חלק מהעורכים הדתיים דווקא הגנו 

עליו ואמרו כי האמירה אינה פרובוקטיבית.
"אני לא אומר שזו אמירה לגיטימית", מסביר 

עפייבלזון, "אני כן אומר שגם מי שהגנו עליו נימ
היהודית".  הדת  כנפי  בכך שחסו תחת  עצמם  קו 
לדבריו, "כוויקיפדים, אנחנו מחויבים להלך בין 
הטיפות, לנסות לרצות כל צד ולכבד את עמדת 
האחר אף כשזה מתנגש עם עמדותינו הפרטיות".

)"TMagen"( ציפי ערן
הקימה את "ויקי נשים", יצרה 683 ערכים,

בהם "איום הלוונדר" ו"אניטה היל"
"הוויקיפד המצוי הוא גבר, יהודי, אשכנזי, בגילאי 40-20, 

ממעמד הביניים ומעלה, בעל השכלה. המאפיינים 
המשותפים משפיעים מאוד על מה שנכתב באתר"

)"Ory Amitay"( אורי אמיתי
היסטוריון באוניברסיטת חיפה, יצר תשעה ערכים,

בהם "פרידריך גונדולף" ו"קליסתנס )היסטוריון("
"אנחנו נמצאות ונמצאים בנקודת מפתח בסיפור הגדול של 

כולנו. צריך להמציא את התרבות האנושית מחדש. לצורך 
העניין הזה, עובדות אמינות וזמינות הן משאב יקר מפז"

בניגוד לוויקיפדיה האנגלית, שמציעה שלל ערכים העוסקים 
בפורנוגרפיה )כולל תעשיית המין והתמכרות לפורנו(, הגרסה 

העברית אוסרת על כתיבת ערכים בנושא. ההחלטה בעניין 
התקבלה כבר בימיה הראשונים, כשפעלו בה 15 עורכים 
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עאך הניסיון לרצות חוגים שמרניים חורג מנו
עשאים מגזריים ומוצא את דרכו גם לערכים היס

טוריים. "כאשר עסקתי בערך של שמעון הצדיק 
עהגישה ההיסטוריציסטית שלי התנגשה עם הגי

אורי  ד"ר  מסביר  שיחי",  בני  של  הרבנית  שה 
"באופן  חיפה.  מאוניברסיטת  היסטוריון  אמיתי, 
יוספוס  את  להציב  הניסיון  על  ויתרתי  ספציפי, 
החז"לית".  הספרות  מול  סמכות  כמקור  פלביוס 
אמיתי, חובש כיפה בעצמו, מאס בהתקוטטות עם 
לכתוב  סטודנטים  מכשיר  וכיום  האתר,  עורכי 
ערכים על היסטוריה קלאסית. שם, הוא מסביר, 

"אין ויכוחים לגבי מה ראוי לערך".
עהערך על ישו הוא דוגמה קלאסית של התנג

להשקפת  ויקיפדיה  של  הפתוח  אופיה  בין  שות 
עעולם יהודית. בעוד גולשים נוצרים נעלבים מה
עכינוי "ישו" )הם רואים בו קיבוע של ראשי התי

אותו  לכנות  ומתחננים  וזכרו"(  שמו  "יימח  בות 
ע"ישוע", רוב העורכים מהאגף הדתיעשמרני מסר

בים לכך בכל תוקף. עיון בדף השיחה של הערך 
בידי  שנרמס  מצדם  כושל  צלב  מסע  חושף 
מצאו  דווקא  אחרות  בשפות  המקומית.  הקהילה 
לדוגמה,  באנגלית,  לבעיה.  יצירתיים  פתרונות 
קיים ערך אחד שעוסק בישו מזווית דתית בלבד, 
בתנ"ך,  בדמותו  שעוסקים  אחרים  וערכים 

בהיסטוריה ובספרות.

אריה ענבר, שנחשב לחבר באגף השמרני של 
של  לפעילותן  מאוד  מתנגד  ויקיפדיה,  עורכי 
היא  ויקיפדיה  של  "הבעיה  במיזם.  לחץ  קבוצות 
הרב  חסידי  הצמחונים,  הקנאים,  הלוביסטים 
הקונספירציה  תיאוריית  חסידי  זוכמיר,  מוישה 
בעניין ילדי תימן וקנאים אחרים". ענבר, שמדורג 
עקרון  בקרית  גר  באתר,  בפעילותו  ה–53  במקום 
 1,642 פתח  הוא  בעצמה.  ויקיפדית  אשתו,  עם 
"כיס  הרומני",  בספורט  "יהודים  בהם  ערכים, 
לערוך  החל  ענבר  המים".  פני  על  ו"קצף  אוויר" 

וחי תשבצים  כמחבר  עבודתו  דרך  עבוויקיפדיה 
דות. "לצורכי עבודתי אני נעזר באנציקלופדיות", 
לי  הציעו  שנים  מ–13  יותר  "לפני  מסביר.  הוא 
וכך התחלתי לקרוא בה.  להיעזר גם בוויקיפדיה 

עאני לא אוכל חינם ומקובל עלי לתגמל את העוז
רים לי. בוויקיפדיה אחרים עמלו על מנת שיהיו 
לי מאגרי מידע שימושיים וחיפשתי דרך לגמול 

— התחלתי לערוך ולתרום לה מידיעותי".

גאה בערך על רצח רבין
רבים מהעורכים ששוחחו עם "הארץ" העירו כי 
החלוקה  היא  הקהילה  של  ביותר  הגדולה  הבעיה 
יש  במיזם העברי  פוליטיים. לטענתם,  בין מחנות 
מחנאות קיצונית שמייצרת מלחמות עריכה קשות 
מכך  וחמור  עורכים,  מתישות  זמן,  שמבזבזות 

שהוא  הימין,  מחנה  את  "יש  התוכן.  את  מטות   —
השמאל,  את  "יש  שי,  אומר  מלוכד",  די  לטעמי 
שכמו בחוץ די מפורר — כי לא כל אנשי השמאל 
שמאל,  כאיש  שמזדהה  שי,  להצבעות".  מתייצבים 

מוסיף בצער כי "גם אין מחנה חילוני".
"המחנאות שהכי מורגשת זה שמאלעימין, או 
הליברלי",  החילוני  מול  הדתיעהשמרן  המחנה 

עאומר פייבלזון, מהדור הצעיר של ויקיפדיה. דו
ניתן למצוא בקלות — בעיקר בער עגמאות לכך 

כמו  במחלוקת,  שנויים  בנושאים  העוסקים  כים 
ענתניהו, חקירותיו ומשפחתו, או חוק הלאום. ער

עורכים  שבה  איגרוף  לזירת  הופכים  אלה  כים 
רוב העור זה.  זה מול  ניצבים  ושמאלנים  עימנים 

לדבר  סירבו  פוליטיים  מחנות  עם  המזוהים  כים 
עעם "הארץ", אבל מלחמות העריכה שלהם מתו

עדות על גבי דפי ההיסטוריה של ויקיפדיה.
עהערך של הקרן החדשה לישראל, למשל. לא

חרונה, כמה עורכים אנונימיים ניסו לבצע שינויים 
חדשה",  לישראל  ל"קרן  שמה  את  ולשנות  בערך 
שמה  של  יותר  מדויק  בתרגום  מדובר  כי  בטענה 

לגרסתו הקוד הוחזר  זה, השם  עבאנגלית. במקרה 
עמת. גם הערך "הסתננות מאפריקה לישראל" עו

רר המון ויכוחים במהלך השנים. אלה הגיעו לשיא 
התנגדה  הקהילה  שבה  הערך,  שם  על  בהצבעה 

להוספת "מבקשי מקלט" לכותרת.

אריה ענבר  
מלך התשבצים, יצר 1,642 ערכים,

בהם "ציונות ברומניה ו"פלטפורמה"
 "הבעיה של ויקיפדיה הם הלוביסטים הקנאים, 

הצמחונים, חסידי הרב מוישה זוכמיר, חסידי תיאוריית 
הקונספירציה בעניין ילדי תימן וקנאים אחרים" 

)"Ovedc"(  עובד כהן
עורך גם בתשלום. יצר 325 ערכים,

בהם "ענת ברקו" ו"יום הצב העולמי"
"אין ספק שהאופן שבו אני בוחר להציג דברים משפיע. 

החוזק שלי מתבטא בערכים שאני יוצר ובאלה שאני לא 
– לאילו ערכים אני עוזר לשרוד ואילו אני נוטש"
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לפעמים הוויכוח נראה טכני ומשעמם מאוד. 
הת שבסופו  ויכוח  נערך  למשל,  עלאחרונה, 

קיימה הצבעה רצינית לגמרי בשאלה אם הערך 
"רבין" צריך להוביל ל"יצחק רבין" או לדף עם 
רשימה של כל מיני אנשים בשם "רבין". דוגמה 
לזכויות  האגודה  על  בערך  למצוא  ניתן  נוספת 
האזרח. "נרו יאיר" )שאיש מחברי הקהילה לא 
יודע את שמו האמיתי( נלחם לדלל משמעותית 
בערך  שמוצגות  לבג"ץ  העתירות  רשימת  את 
מחמיר  מדיניות  שינוי  ומקדם  האגודה  של 
זכויות  באופן כללי בהצגת עתירות של ארגוני 
באחד  כתב  מדי",  ארוכה  פה רשימה  "יש  אדם. 
"אתה  עמנואל:  העורך  התייצב  מולו  הדיונים. 
כאילו  שייראו  קריטריונים  למצוא  מנסה  שוב 
כמו  שמאל  ארגוני  על  ערכים  אובייקטיביים". 

תכו דיונים  מייצרים  שתיקה  ושוברים  עבצלם 
פים. אך הערך שמעורר את הוויכוח העז ביותר 
אף  שבעבר  תרצו,  אם  דווקא  הוא  זה  בהקשר 
איים בנקיטת הליכים משפטיים נגד ויקיפדיה. 

עלאורך השנים, הערך נמחק, שוחזר, הוגדר מח
דש והיה מושא לארבע הצבעות משמעותיות.

מעקב אחר המחלוקות הפוליטיות הוא חלק 
עצמם  שרואים  העורכים,  של  מעבודתם  מרכזי 
 — משחיתים  מפני  המיזם  על  לשמור  אחראים 

עוגם לאזן בין המחנות. קבוצה לא גדולה של עו
בוויקיפדיה  חזק  הכי  במעמד  גם  מחזיקה  רכים 
זה, שניתן בהצבעה  — מפעילי מערכת. סטטוס 
שהם  שהוכיחו  לאלה  רק  ומוענק  דמוקרטית 

פולי בוויכוחים  ניטרליות  על  לשמור  עיכולים 
טיים, מעניק הרשאות חסימה רחבות.

בהר להחזיק  ביותר  מהצעירים  עפייבלזון, 
הפוליטיים  השסעים  כמה  עד  מדגיש  זו,  שאה 
גאה  "הערך שאני הכי  עבורו.  עבודה  הם הנחת 

עבו זה על רצח יצחק רבין", הוא אומר. "אני חו
לציבוריות  ראי  תמונת  הזה  בערך  שיש  שב 
להלך  הרצון  מחד  שברירית.  הכה  הישראלית 
שתהיה  כזו  בצורה  והתנסחות  הטיפות  בין 
שלנו  המחויבות  ומאידך  כולם,  על  רצויה 
בעברית  שוויקיפדיה  אף  אובייקטיבים".  להיות 
וכמה  כמה  בה  יש  ערכיה,  במספר  מצומצמת 
ערכים שעוסקים ברצח רבין, כולל רשימה של 
הרצח  את  הסובבות  הקונספירציה  תיאוריות 
של  החשיבות  רף  את  עברו  כן  שדווקא  שלו 
אבל  אנציקלופדית".  "חשיבות  לגבי  הקהילה 

עלא כל המידע מופיע. בערך של כיכר ציון, למ
ניסיונות  למחוק  פועלים  ימנים  עורכים  של, 
ב–1995.  המפורסמת  הימין  הפגנת  את  להזכיר 
תמונות  או  בהפגנה,  נואם  נתניהו  של  תמונות 
ובמדי  בכאפייה  מוצג  רבין  שבהן  ההסתה 

אס.אס, לא מופיעות בוויקיפדיה כלל.
ומחויב  בידיו  שיש  לכוח  מודע  פייבלזון 

לנושא האובייקטיביות. למרות המחנאות, הוא 
בוויקיפדיה  יראו  הפילוג  "חובבי  שגם  מאמין 

לעמדו מקום  שנותן  אלטרנטיבי'  'עולם  עמין 
עתיהם רק אם הן מגובות בעובדות ומוגשות בצו

רה מכובדת". 
עערן לא מסכימה. "אני בספק אם עורכים פל

העברית  בוויקיפדיה  ערכים  הקוראים  סטינים 
נעם  גם  אובייקטיבי".  במיזם  שמדובר  חושבים 
דובב, הייטקיסט ומשורר פלינדרומים שגם כתב 
לתחושתו  כי  ל"הארץ"  סיפר  כך,  על  הערך  את 
לאזנם  מנסה  "אני  ימינה.  מוטים  רבים  ערכים 
דובב  הצלחה".  ללא  לרוב  לניטרליים,  ולהפכם 

עפתח כמה ערכים בעלי זיקה פוליטית, בהם דא
רין טאטור, מני נפתלי ועהד תמימי.

מברעאילן  למתמטיקה  פרופסור  וישנה,  עוזי 
דווקא מרו עשמזוהה עם המחנה השמרני באתר, 
עצה מהמצב הנוכחי. "אומרים לפעמים שאם מת

סימן  זה  משמאל,  וגם  מימין  גם  עליך  לוננים 
לדבריו,  באמצע".  טוב  במקום  נמצא  שאתה 

ע"ויקיפדיה היא מארג סבוך של ערכים אנציקלו
פדיים, ויש בה ערכים מוטים לכל הכיוונים".

דריה ואבנר קנטור )"Daryag" ו"אבנר"(
הכירו דרך ויקיפדיה. בנם נחשב לתינוק־הוויקי הראשון 

 דריה יצרה 55 ערכים, בהם 
"מנשא לתינוק" ו"סופרג'יסטיות"

 "יש ערכים שאני גאה שכתבתי, כמו העמסת סוכר 
ומשכב לידה. הערך שאני הכי אוהבת הוא לאה אבושדיד 

שאבנר הקדיש לי לרגל יום נישואינו השני"

 אבנר יצר 192 ערכים, בהם "יחסי מין בחלל" 
ו"רפלקס ההתיישרות של חתולים"

 "הערך שאני הכי גאה בו הוא נשים במדע. 
 ,MIT-כתבתי אותו בעקבות מכרה שנסעה לדוקטורט ב 

והיו חסרות לה חברות סגל שיהיו מודל לחיקוי"

ערן ניסתה לתקן ערך המכונה "אלימות נגד גברים". במאמר 
מופיע משפט לפיו "לגברים יש יותר סיכוי להיות במערכת 
יחסים אלימה כלפיהם מאשר נשים". הניסיון שלה לא צלח
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סדר היום של איילת שקד
כשלוק יותר  מורכבת  נהיית  האיזונים  עבעיית 
עחים בחשבון שבוויקיפדיה פועלים גם עורכים שמ

העורכים  חמשת  מבין  שניים  כסף.  כך  על  קבלים 
כיום  עורכים  העברית  בקהילה  ביותר  הפעילים 
אתר  פתח  אפילו  כהן(  )עובד  מהם  אחד  בתשלום. 

בוויקיפ ערך  לקבל  אנשים  מזמין  הוא ממש  עשבו 
עדיה ומשתמש במעמד הקהילתי שלו לשם כך )בפ

בכל  לערך  ראוי  שלא  שמי  הבטיח  "הארץ"  ני 
עמקרה, לא יקבל אחד בזכותו(. לצד זאת, יש עור

כים שייתכן שהם פועלים מטעם מוסדות שונים גם 
מבלי לקבל על כך תשלום. למשל, יש ראיות לכך 

שישיבת מרכז הרב עורכת בוויקיפדיה.
ממוסדות  תשלום  שמקבלים  עורכים  ישנם 

עבעלי אג'נדה פוליטית. המשתמש "אגלי טל" עו
ערך בתשלום של מכון המחקר הימני "פורום קה

עריכתו  הלאום.  חוק  קידום  את  שדחף  לת", 
נלקחו  כאילו  שנראים  ערכים  כוללת  בתשלום 
מסדר יומה הפוליטי של שרת המשפטים איילת 
החוקתית,  המהפכה  ההתגברות,  פסקת  שקד. 

ביש הממשל  שיטת  ושינוי  שיפוטי  עאקטיביזם 
ראל הם רק כמה דוגמאות. במקביל, אותו עורך 
פועל בוויקיפדיה גם כמתנדב, ולמטרה זו יש לו 

עשם משתמש נוסף. פורום קהלת אישר את הדב
טל'  'אגלי  למשתמש  שילם  קהלת  "פורום  רים. 
בשקיפות  בוויקיפדיה,  עריכה  שירותי  עבור 
זה  בעניין  שנקבעו  הכללים  שמירת  ותוך  מלאה 

על ידי עורכי ויקיפדיה העברית", נמסר.
הצעדים  את  לציין  ראוי  זה  בהקשר  דווקא 
מקבילותיה  מול  אל  ישראל  ויקיפדיה  שנוקטת 
בוויקיפדיה  הנושא פרוץ לחלוטין  בעוד  בעולם. 

שהצ בכך  מתגאה  העברית  הקהילה  עבאנגלית, 
בתשלום.  עריכה  על  הגבלות  לשים  ליחה 
הקהילה בעברית דורשת מעורכים כמו אגלי טל 
להזדהות ולכתוב גילוי נאות על פעילותם — אם 
לא מול ציבור הקוראים, אז לפחות אל מול יתר 
לכת:  מרחיק  צעד  על  הוחלט  בנוסף  העורכים. 
הקהילה העברית שוללת מעורכים בתשלום את 
הרשאות  לקבל  האפשרות  לצד  ההצבעה,  זכות 
סרוב  חן  זו אחת ההחלטות שבהן  במיזם.  שונות 
גאה ביותר. "לקח שתי הצבעות ועשרה ארכיונים 

של דיונים להעביר את זה", הוא אומר.

חתונה ויקיפדית 
דריה ואבנר קנטור, תושבי ירושלים, הם הזוג 
הוויקיפדי הראשון. הם נפגשו במסגרת התנדבות 

עבמיזם, התחתנו בכנס השנתי של התנועה הבינ
לאומית )מקים ויקיפדיה ג'ימי וויילס ועובד כהן 
לוויקיע נחשב  יאיר,  הבכור,  בנם  אותם(.  חיתנו 

יאיר  המקומית.  הקהילה  של  הראשון  תינוק 
על  שכוב  תמונתו  למיזם:  לתרום  הספיק  אפילו 
"משכב  בערך  האילוסטרציה  תמונת  היא  אמו 

לידה", שכתבה אמו.
הקהילה  של  היפה  הצד  הם  קנטור  הזוג  בני 
וחוקר  מידע  מדען  אבנר,  בישראל.  הוויקיפדית 

חי באוניברסיטת  דוקטורט  המשלים  עאינטרנט 
את  כתב  נשים",  ל"ויקי  פעיל  באופן  תורם  פה, 

במ "נשים  את  וגם  לילדים"  "פילוסופיה  עהערך 
עדע", שכתב בעקבות מכרה שנסעה ללימודי דוק

שהיו  סיפרה  "היא   .MIT–ב במתמטיקה  טורט 
חסרות לה חברות סגל מודל לחיקוי", הוא אומר, 

"זה הביא אותי לכתוב על הנושא".
הר החוץ,  במשרד  וספרנית  מידענית  עדריה, 

את  בפרט  ומציינת  ערכים  של  רב  מספר  חיבה 

פי  על  אף  נשים.  לבריאות  שקשורים  אלה 
כלפי  ביקורתיים  להיות  יודעים  גם  ששניהם 
הקהילה, דריה אופטימית מאוד. "מדובר על אחד 
המיזמים הכי מצליחים בעולם, האתר הכי נצפה 

עשכולנו משתמשים בו, שמופעל כולו רק על מת
ענדבים. איפה עוד אפשר לראות דבר מופלא שכ

לעצמה,  מודעת  מאוד  "הקהילה  לדבריה,  זה?" 
עויודעת שיש בה מחנות, ודווקא בגלל זה הסטנד
במקו מרבים  ואנחנו  גבוהים,  מאוד  שלנו  ערטים 

השווה.  לעמק  שמגיעים  עד  ובוויכוחים  רות 
מחקר שנעשה באוניברסיטת חיפה השווה ערכים 
על מלחמת לבנון השנייה בין ויקיפדיה העברית, 
מובילים  שאנחנו  גילה  הוא  והאנגלית.  הערבית 
"חשוב  כי  מוסיף  אבנר  בכדי".  ולא  במהימנות. 
היום  דינמיות.  הן  בוויקיפדיה  שההטיות  לזכור 
הערך נוטה לשמאל, ומחר הוא יכול להיות מוטה 
לימין. הכל תלוי בקהילה הנוכחית של ויקיפדיה. 

ועל כן חשוב שתהיה קהילה גדולה והטרוגנית".
והמריבות,  הוויכוחים  כל  אחרי  ובאמת, 
פוליטית.  מחנאות  כולה  אינה  העברית  הקהילה 

עקשה שלא להתרשם מהנכונות של רבים מהפעי
לים להקדיש שעות להעלאת תמונות או ליישור 
הערות שוליים בערכים אזוטריים. העורך בנימין, 
למשל, כתב את כל הערכים בעברית על טוקנים, 

עטווסים ופלמינגואים — שאותם הוא תירגם בשי
עטתיות מאנגלית — ולאחרונה החל להתמקד במ

חנה  קומורו.  ואיי  ממדגסקר  שיר  ציפורי  שפחת 
כלילות  ימים  פועלת  להתראיין,  שסירבה  יריב, 
הכלל  נחלת  לשימוש  תמונות  מאגרי  לשחרור 
 — נוספים  ויקיגמדים  גם  הם  כך  ויקיפדיה.  דרך 

העורכים שעוסקים בעיקר בתיקונים קטנים.
בישראל,  המובילים  מהוויקיפדים  כהן,  עובד 
עורכים  כלפי  פנים  ומסביר  חיובי  להיות  מנסה 
הראשונה,  בפעם  ערך  עורך  כשמישהו  חדשים. 
כהן מקבל את פניו עם הודעה מיוחדת. הוא גם 
חיוביים  חיזוקים  ה"תודות" — אחד מכמה  שיאן 

שהקהילה יכולה להעניק לפעיליה.
"אי אפשר לייצר עורכים", אומרת מיכל לסטר, 
מנכ"לית ויקימדיה ישראל, בעניין מיעוט האנשים 
שמתארת  לסטר,  במיזם.  פעיל  חלק  שלוקחים 

שנתיים ראשונות לא פשוטות בתפקיד, עמלה על 
דרכים לתחזק את הקהילה, לשמר את  הויקיפדים 

הוותיקים ולמשוך עורכים חדשים.
לחלק מהעורכים באתר יש הסבר מדוע קשה 
להגדיל את מאגר העורכים. כשהם מבקשים לא 
כאנשים  מעמיתיהם  חלק  מציגים  הם  להזדהות, 
חברת  את  ולהעדיף  מהעולם  להסתגר  שנוטים 

בוויקיפ יעסקו  אנשים  שפחות  "עדיף  עהמחשב. 
דיה ויותר יחיו בעולם האמיתי", אמר אחד מהם.

לכתבה  שהתראיינו  הוויקיפדים  כל  ואכן, 
ענשאלו מדוע הם עורכים כל כך הרבה. רובם די

ברו במונחים של כיף ותרומה, חלקם שיתפו גם 
נטייה  יש  "לוויקיפדיה  שבעבודה.  הממכר  בפן 
לשאוב", אומר חן סרוב, "היא לוקחת את כל מה 
 24 שעות,  עשר  ביום,  שעה   — לה  נותן  שאתה 

שעות. תמיד יש מה לעשות".
גם כהן מודה שהוא קצת מכור לפעילות. "האם 
התוכן שאני יוצר משפיע?" הוא תוהה, "אין ספק 

עשהאופן שבו אני בוחר להציג דברים משפיע. החו
ובאלה שאני  יוצר  זק שלי מתבטא בערכים שאני 

נו עלא, לאילו ערכים אני עוזר לשרוד ואילו אני 
טש. לדוגמה, בחרתי בחתני נובל יהודים. יש עוד 
מספר אדיר של זוכי נובל שאין להם ערך בעברית 

— אבל החוזק שלי הוא בלבחור את היהודים".
שהוא  מלא  בפה  שאמר  היחיד  היה  שי  בעוד 
חש בעל השפעה, ואפילו אמר שהוא מרגיש שיש 
כבדה:  אחריות  של  במונחים  מדבר  סרוב  כוח,  לו 

ע"מישהו צריך לשמור על האמינות ואני דואג לז
כויות של מי שמשנה באמת — הקורא. אני רוצה 
העתיק  הוא  כי  אפס  יקבל  לא  שהתלמיד  לוודא 

עמוויקיפדיה. נכון שאני כוחני, אבל אני רוצה לש
מור על זכותו של הקורא למידע אמין וניטרלי".

הוא  כי  לדבריו,  זה?  את  עושה  הוא  למה  אז 
שיש  מרגיש  לא  אבל  משפיע  "אני  זה.  את  אוהב 

עבזה כוח ואני לא עושה את זה בשביל כוח. אני עו
זה באהבה מלאה. היום אני כבר לא מר עשה את 

 גיש מכור. אני יכול לעזוב מתי שאני רוצה".  

פעיל  חשבון  יש  כהן  למתיאו  נאות:  גילוי 

2009 מ– החל  העברית  בוויקיפדיה 

בוויקיפדיה מתקיימת בכמה מי עהפעילות 
את  כולל  הערכים",  "מרחב  הראשון,  שורים. 
שקופצים  הערכים  כל  ואת  הראשי  העמוד 
שבה  האנציקלופדיה  זו  גוגל.  של  בתוצאות 

עוד הקורא לא מב רוב הציבור. כל  עמשתמש 
עקש לשנות דבר במידע, זה המרחב היחיד שא

קוראי  בין  שנערך  בסקר  ייחשף.  הוא  ליו 
לא  מהם  ש–60%  נמצא  העברית,  ויקיפדיה 

עיודעים כיצד מעבירים משוב על ערך, קל וחו
מר לערוך אותו בעצמם.

כל מה שצ להיכנס למרחב העריכה,  עכדי 
ריך זה לגשת לסרגל הכלים בחלק העליון של 

עכל ערך. המעבר נעשה בלחיצת כפתור על הל
והפכתם  אחד  שינוי  ערכתם  "עריכה".  שונית 

ער לכתוב  אפשר  זה  על"וויקיפדים". במרחב 
עכים, לערוך אותם, לשוחח עליהם ולהביט בג

חסום  מהם  מצומצם  )מספר  קודמות  רסאות 
עלעריכה ציבורית(. בחודש האחרון, למשל לק

רובם  משתמשים,   2,842 בעריכה  חלק  חו 
באופן מזדמן.

כדי להיחשף למקום שבו קובעים מדיניות, 
 — הבא  למרחב  להמשיך  צריך  ויקיפד 
צריך  איך  כגון  שאלות  עולות  שם  הקהילה. 
צריכה  ואיך  אנציקלופדי  ערך  לכתוב 

עלהיראות ויקיפדיה. התשובות מחייבות מחש
כך  לשם  ויקיפדים.  בין  ותיאום  מעמיקה  בה 

ענוצר מרחב שלם הכולל דיונים, הצעות לשי
לקחת  יכולים  כולם  קהילתיים.  ומוסדות  פור 
בכך חלק, גם באופן אנונימי. בקהילה פעילים 

כיום פחות מ–150 משתמשים.
דרך  נגישה  ויקיפדיה"  ל"מרחב  הכניסה 
בצדו  כלים  בסרגל  המופיע  הקהילה"  "שער 
הימני של כל ערך. דרכו ניתן להתוודע לניהול 
מי  בדיונים.  חלק  ולקחת  המיזם  של  השוטף 

עשבוחר לעשות זאת, מגלה סדרת מוסדות המ
החלטות(,  מתקבלות  )שבו  ה"פרלמנט"  כונים 
לשיפור(  הצעות  מעלים  )שבו  ה"מזנון" 
יש  הקהילה.  מדיניות  את  שמגדירה  ו"חוקה" 

עגם לוח מודעות שמפנה את תשומת הלב להצ
בעות ודלפקי ייעוץ לסיוע בעריכה.

איך הופכים לוויקיפדים?


