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"הפצת ידע חופשי והשכלה 
היא מוטו בחיים שלי"

כל  בו  עולם,  לכם  דמיינו 
לכל  זמין  האנושי  הידע 
האנשים, בשפה שלהם 
כל   - מקום  ומכל 
זה  ובחינם!   - הזמן 
כהן  עובד  שעושה  מה 

בוויקיפדיה. 
גדל  רמב"ם,  בגבעת  נולד  הוא 
ומתגורר  השנייה  העלייה  לגן  בסמוך 
ענת  אשתו  עם  היום  עד  בגבעתיים 
מבוכים  מדריך  עדן  ילדיו:  ושלושת 
ודרקונים, עטרה חיילת משוחררת וענבל 

בשירות צבאי.
שקורא  חנון,  הייתי  "בילדותי 
אלף  מהאות   – להנאתו  אנציקלופדיות 
באורט  מחשבים  למדתי  תו!  האות  ועד 
אלוף  הייתי  ואפילו  בגבעתיים  טכניקום 

גבעתיים ב'חידון גבעתיים'".
ביחידת  עשה  הוא  הצבאי  שירותו  את 
שנים  כחמש  במשך   8200 המודיעין 
ומבקר  חשבון  רואה  הוא  ובמקצועו 
שני  תואר  בעל  מוסמך,  מידע  מערכות 
בכיר  אח  אני  "בנוסף,  עסקים.  במנהל 
שם  החופשיים,  הבונים  מסדר  בהנהלת 
יותר"  טוב  לאדם  להפוך  כיצד  לומדים 

הוא מוסיף. 
ב-13 השנים האחרונות הוא פעיל כעורך 
למעלה  ביצע  שם  העברית,  בוויקיפדיה 
רבים  מיזמים  ריכז  עריכות,  מ-130,000 
בנושאי  )לערכים  ויקי-נשים  מיזם  כמו 
המפעיל  הוא  )כעת  ויקימילון  נשים(, 
היחידי במיזם(, מיזם ויקישיתוף - המאגר 

הגדול בעולם לתמונות חופשיות ועוד.
"ערכים חדשים שיצרתי זוכים לכ-1,000 
צפיות ביום! כלומר, 1,000 אנשים ביום 

עובד כהן שכתב מאות ערכים בוויקיפדיה העברית 
וביצע מעל 120,000 עריכות - מבער את הבורות והבערות   
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שחיפשו,  מה  על  לתשובה  זוכים 
חמישי  מדורג  הוא  כיום,  בזכותי."  
ולכן משתתף באופן  בין הוויקיפדים בארץ 

קבוע בכנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל.

איך הגעת לעסוק בתחום הזה?
שדרש  פרט  בוויקיפדיה  גיליתי  אחד  "יום 
עידכון, החלטתי לתקן זאת ומאז אני אוהב 
לעשות זאת מעל ל-11 שנה. אני זוכה להמון 
מדרבן  וזה  פעילותי,  על  ותודות  תגובות 
אותי להמשיך לעשות טוב ולעסוק בתחביב 

שלי.  
חופשי  ידע  הפצת  של  בנושא  רואה  אני 
שלי:  בחיים  מוטו  ההשכלה  ובהפצת 
ולחנך  והבערות,  הבורות  את  לבער  חשוב 
כולו,  לעולם  ידע  של  תרומה  הציבור.  את 
ולקוראי העברית בפרט, היא משימה שאני 

אוהב לבצע".

תאר איך מתבצע תהליך כתיבת הערך
מספר  כלל  בדרך  כולל  אנציקלופדי  "ערך 
קצרה  בהגדרה  פותח  תמיד  הוא  מרכיבים. 
מלבנית  תבנית  ולפעמים  הערך,  נשוא  של 
מומלץ  סטנדרטיים.  פרטים  מספר  המציגה 
רלבנטית.  תמונה  תהיה  ערך  כל  שבראש 
בהמשך הערך מופיעים העובדות הקשורות 
 - אישיות  של  במקרה  למשל,  לערך: 
ביוגרפיה, קורות חיים והישגים משמעותיים, 
ובמקרה של ערך על אירוע היסטורי - רקע, 

השתלשלות העניין ותוצאותיו.
לערוך  צריך  ערך,  לכתוב  ניגשים  כאשר 
ממקורות  עובדות  ללקט  מקדים:  מחקר 
שיש  הפרטים  את  להבין  שונים,  מוסמכים 
לכלול בערך: שלא יהיה קצר מידי אך גם לא 
ארוך מידי. להבחין בין עיקר לטפל ולפרט 

מה שצריך, אך לא יותר מידי.
אנציקלופדית  לשון  על  לשמור  כמובן  יש 
מומלץ  העובדות.  את  המפרטת  ניטראלית, 
הערך,  נשוא  מסביבת  במונחים  להשתמש 
שאינם  לקוראים  גם  מובנים  שיהיו  אך 

מתמצאים בנושא. 
הערך  את  ללוות  חייבים  טכנית,  מבחינה 
חיצוניים,  קישורים  או  מקורות  ברשימת 
להשתמש  מומלץ  בנושא.  הידע  להרחבת 
באינטרנט,  הקישוריות  של  החזק  בכוח 

ולקשר לערכים אחרים בוויקיפדיה.
העריכה  בשפת  שימוש  תוך  זאת,  כל 
בתבניות  ושימוש  ויקיפדיה,  של  הייחודית 
שנכתבו עבורה, קיטלוג הערכים בקטגוריות 
הבינלאומי  המידע  במאגר  הערכים  ושילוב 

"ויקינתונים".
מיד,  נמחקים  כראוי  נכתבים  שלא  ערכים 
דרך  לעבור  נדרשים  אותם  לשחזר  וכדי 
שיוכיח  במומחה  צורך  יש  מסורבלת. 
על  הערך  למשל  אנציקלופדית,  חשיבות 
יום  בכל  ונמחק!  כמעט  גרינר"  "ליהיא 

נמחקים עשרות ערכים רק בגלל שלא נכתבו 
לפי הכללים".

מיהו ויקימנטור? 
בכיר  כעורך  שירותיי  את  מציע  "אני 
שרותיי  תשלום.  תמורת  בוויקיפדיה, 
נוכחות  הגברת  כוללים  כוויקימנטור 
שיפור  חדשים,  ערכים  יצירת  בוויקיפדיה, 
את  מכיר  אני  תמונות.  והוספת  ערכים 
החוקים והדרישות של העריכה בוויקיפדיה 
ומתמצא בסגנון הנדרש, הן מבחינה תוכנית 
והן מבחינה טכנית. כותב בעברית, באנגלית 

ובערבית".

במשך שנים התרגלנו לעובדה שהמידע 
הסבר  מדויק,  תמיד  אינו  בוויקיפדיה 

מדוע והאם זה תוקן?
כיצד  בציבור  הובן  לא  דרכה,  "בתחילת 

פועל בדיוק המנגנון של "חכמת ההמונים", 
המשמש בקביעת איכותה של ויקיפדיה. היו 
חששות מטעויות ואי-דיוקים. עם זאת, ככל 
שנערכו,  ממחקרים  והתברר  הזמן  שעבר 
שונה  אינו  בוויקיפדיה  הטעויות  מספר  כי 
אחרות,  באנציקלופדיות  הטעויות  ממספר 
הוסר החשש, וכעת ערך בוויקיפדיה מומלץ 
בבתי ספר ובאוניברסיטאות כמקום התחלה 

למציאת מידע ראשוני אמין.
עריכה  כל  לבדוק  שתפקידם  וויקיפדים  יש 
ולוודא את איכותה. הם לא מהססים למחוק 
לדרישות.  בהתאם  שלא  הנכתבים  דברים 
עריכה  כל  למעשה  ובודקים  יושבים  הם 
מחייבת  מהותית  עריכה  כל  שנעשית. 

אסמכתא, ובלעדיה היא משוחזרת!
זו  אבל  לעריכה,  פתוחה  אמנם  ויקיפדיה 
מיומנות  ונדרשים  מורכבת,  פלטפורמה 
ברמה  לכתוב  כדי  רב,  וניסיון  גבוהה 

אנציקלופדית."

אליך  הפונים  הגופים  ו/או  האנשים  מי 
על מנת שתכתוב עליהם?

תמיד  והוא  אמין,  נחשב  בוויקיפדיה  "ערך 
בגוגל.  החיפוש  בתוצאות  הראשון  במקום 
אישים  עבור  ערכים  ליצור  הכבוד  לי  יש 
נכתב  שטרם  רבים,  הישגים  עם  מדהימים, 
עבורם ערך. כמו כן, פונים אליי חברות או 

עבורם  שאצור  המעוניינות  עמותות 
שכבר  ערכים  שאשפר  או  חדש  ערך 

"כשראיתי שיש חתני 
פרס נובל יהודים שאין 

עליהם ערך בוויקיפדיה, 
הפשלתי שרוולים 

ויצרתי כ-40 ערכים"
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נכתבו עליהם. אני גם כותב ערכים על 
מיזמים, פרויקטים ועוד."

של  בקריטריון  עמידה  נדרשת  כמובן, 
להיכלל  מנת  על  אנציקלופדית"  "חשיבות 
בוויקיפדיה, מאחר ולא כל אדם או גוף זכאי 
להיכנס. בדרך כלל, חשיבות אנציקלופדית 
החיים  על  שהשפיע  לגוף  או  לאדם  ניתנת 

במדינה. 
הוויקיפדים,  בין  הסכמות  מספר  נקבעו 
סופרים,  פרופסורים,  אמנים,  כי  הקובעים 
גדולים,  מנכ"לים  שופטים,  משוררים, 
ספורטאים לאומיים, ממציאים, סלבריטאים, 
פוליטיקאים ארציים או אנשי חזון וכדומה, 
זכאים אוטומטית לערך עליהם בוויקיפדיה. 
גם גופים וחברות שפעלו לטובת המדינה, או 

שהם מספיק גדולים זכאים לערך עליהם."

ספר אנקדוטות מהעיסוק
וגם  דוד קלעי, מאחר  על  כתבתי את הערך 
אשתי וגם הבת שלי למדו בבית הספר קלעי. 
הרקיעה  הצפייה  המחזור,  פגישת  לקראת 

שחקים.
שימוש  לאשר  כדי  אליי  פנו  לאחרונה 
בתמונה שצילמתי במוזיאון בקהיר והעליתי 
בה  להשתמש  שיוכלו  כדי  לוויקישיתוף, 
 France5 לערוץ  שעורכים  תיעודי  בסרט 

בנושא מצריים העתיקה. 

הערך הנצפה ביותר שיצרתי, הינו הערך על 
.Despacito השיר

ערך שיצרתי במסגרת תחרות כתיבת ערכים 
על נשים, זכה בציון לשבח.

כשראיתי שיש חתני פרס נובל יהודים שאין 
עליהם ערך בוויקיפדיה, הפשלתי שרוולים 
פרופ'  על  גם  ביניהם  ערכים,  כ-40  ויצרתי 
למדתי  שלו  ספרים  שלפי  סמואלסון,  פול 

כלכלה באוניברסיטה, ממש סגירת מעגל. 

ויקי  ואת  עצמך  את  רואה  אתה  איפה 
מנטור בעוד כחמש שנים? 

עושה  שאני  מה  את  אוהב  מאוד  "אני 
להמשיך  מאוד  אשמח  כוויקימנטור. 
אנשים,  לעוד  לסייע  שאוכל  כך  ולהתפתח, 

הנוכחות  את  להגביר  ופרויקטים  ארגונים 
שלהם בוויקיפדיה. 

לבצע  אישיים,  סיפורים  לשמוע  לי  כיף 
למען  חופשי  תוכן  ולכתוב  מחקרים 

הלקוחות ולמען האנושות ככלל".

הפנאי  בשעות  לעשות  אוהב  אתה  מה 
שלך?

"בנוסף לעריכה בוויקיפדיה, אני גם מתנדב 
הישראלי  הסניף  שהיא  ויקימדיה,  בעמותת 
במיזמי  התומכת  הבינלאומית  הקרן  של 
תוכן חופשי, ובתוכן גם ויקיפדיה. שימשתי 
כחמש שנים בוועדת הביקורת של העמותה 
והשתתפתי בכל ישיבות הוועד המנהל שלה. 
בחודש  למשל,   - רבים  במיזמים  התנדבתי 
החגים ריכזתי את כל נושא תחרות הצילום 
"ויקיפדיה   – בעולם  הגדולה  הבינלאומית 
תמונות  להעלאת  מורשת",  אתרי  אוהבת 

חופשיות של אתרי מורשת וטבע".

לסיום, משהו טוב על גבעתיים
"גבעתיים היא העיר בה נולדתי ובה גדלתי. 
"בה  השיר:  וכמאמר  כאן,  גדלה  אשתי  גם 

נולדו לי ילדיי"... 
את  מכירים  כולם  בה  ואוהבת,  אהובה  עיר 
וליהנות  ברחובותיה  לשוטט  כיף  כולם. 

מפינות החמד בה".

 ערך שיצרתי במסגרת
תחרות כתיבת ערכים 
על נשים, זכה בציון 

לשבח"


