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 ?מה הוא פיקיוויקי -הצורך והרעיון •
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 אילו פריטים מתאימים למאגר•

 תדריך להעלאת תמונות למאגר•

 
 עידו ויינברג צמח השדה ארכיון גן שמואל

 :ההרצאהנושאי 
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 מה הוא

 , גיאוגרפיה, תמונות בנושאי היסטוריהשל מאגר 

 . ישראל ובארץ ישראלבמדינת וחברה תרבות  
 

 ,  הציבור לשימוש חופשיעומד לרשות המאגר 

 מגבלות של זכויות יוצריםללא 

נתרמות ומוזנות למאגר על ידי בעלי  התמונות 

ארכיונים , פרטיים אנשים  -עצמם  התמונות

 ומוזיאונים
  -לשעבר  כ "צילומיו של חמאוסף 

 יוסף תמיר
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 תמונות  33,000נוספו לו כ , 2009מאז הקמת המאגר בחודש מרץ 

 מתקופות ואיזורים שונים, ישן וגם חדש, בצבע ובשחור לבן, בנושאים מגוונים

 :לדוגמה

 
בחיפוש המילה תמונות 1,843

 " קיבוץ"

 שומרות הלילה בגבעת ברנר

 ארכיון גבעת ברנר והצלם חנן בהיר

 תחת התגית  תמונות  1,305

 "תל אביב"

 טיילת תל אביב בשעת שקיעה 

 סטולראיתי : צילום

 בנושא  תמונות  857

 "חקלאות"

 דבוראי  מטפל בכוורת במושב צופית

 .  ארכיון מושב צופית
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 חינוכיות

שרתים של  
wikicommons 

ניהול האתר  
 וקידום המיזם

 שותפים למיזם

 www.pikiwiki.org.il מאגר התמונות של ישראל  –פיקיוויקי 

http://www3.cet.ac.il/
http://www.wikimedia.org.il/
http://www.isoc.org.il/
http://www.pikiwiki.org.il/


 www.pikiwiki.org.il מאגר התמונות של ישראל  –פיקיוויקי 

http://www.pikiwiki.org.il/


 .י הגולשים"ברשותי אתר אינטרנט שמאפשר הכנסת טיפים ומאמרים ע
 ,ל שמוכרת עיצובים לאתרים"את העיצוב רכשתי מחברה מכובדת בחו

 שנים שהאתר היה באוויר קיבלתי מייל מחברה בארץ שמוכרת 4לאחר 
 .תמונות בנוגע לתמונה באתרי שמפרה זכויות יוצרים

 .לאחר משא ומתן ארוך הגענו להסכם פשרה בנושא
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  . 

 :ח קובע"תשסחוק זכויות יוצרים 

המוגנת  " יצירה"הצגה של כל 

באתר " זכויות יוצרים"ב

אינטרנט ללא אישור בעל  

עבירה על   -משמעותה , הזכויות

גם אם האתר שייך למוסד . החוק

 ר"מלכ/אקדמי/חינוכי

 

 :  הפתרון

ויתור מראש על מקצת זכויות  

 היוצרים או על כולן

 זכויות יוצרים

 בשיתוף

Creative 
commons 

 

Public 
domain 

 

Copyright 

ייחוס  
((By 

 

 

Creative commons 

ללא יצירות  

 נגזרות

 

ללא שימוש  

 מסחרי

 

מאפשר למשתמשים  (  (Attribution: ייחוס

להציג ולבצע את יצירתך המוגנת  , להפיץ, להעתיק

אולם רק בתנאי שנתנו  ( או יצירות הנגזרות ממנה)

 לך את הקרדיט על היצירה
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 בשיתוף

 מה מציע

 פתוח לכל

 

  בעת ההרשמה תורם התמונות מתחייב שהוא בעל

או  , או שיש בידו אישור מבעל הזכויות, "זכויות היוצרים"

ומצהיר על נכונותו לוותר  " נחלת הכלל"שהתמונות הן ב
 CC-BYעל הזכויות ולהגדירן תחת רישיון מסוג 

 באישור הורה או   -  18הרשמת קטין מתחת לגיל

 (אישור דיגיטלי בעת ההרשמה)אפוטרופוס 

 כל אדם וכל מוסד יכול לתרום תמונות שבבעלותו  

כל אדם וכל מוסד רשאים להשתמש בתמונות כרצונם  
 (קרדיט)תמורת ייחוס 

 התנאים
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 תמונות באיכות טובה

 תוכן והקשר בעל ערך ועניין לציבור

 (צבעיםתיקון , שיפור חדותלמעט )לא בוצעה עריכה או עיבוד 

 אין בפרסום התמונות עבירה על חוקי המדינה

 אינן כוללות פרסום לחברה מסחרית שפועלת כיום בישראל

 אינן פוגעות ברגשות הציבור או ברגשותיו של אדם מסוים

 בשיתוף

 תנאים נוספים
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  –צוות האתר מקפיד מאד על קיום התנאים 
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 !דוגמאות לתמונות שאינן מתאימות

  –צוות האתר מקפיד מאד על קיום התנאים 

 תמונות שאינן עומדות בכללים מוסרות מן המאגר



 ייעודי

 חשיפה -לארכיונים ומוזיאונים" מקום ברשת"

 תכנים פרטיים לציבורייםמקום לשיתוף בין 

 מידע לתמונות דיגיטליותבמיוחד כמאגר נבנה 

 מיועד למגוון נושאים

 מה מציע

 בשיתוף
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 מה מציע

 קל לשימוש

 בשיתוף

 ממשק עברי

 העלאת תמונה בודדת או קבצים מרובים

 שדות מובנים לקטלוג ולחיפוש
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 התמונה בפיקיוויקי
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 בשיתוף

 מה מציע

:  תוכן התמונות עוסק בישראל ובישראלים

 ...תרבות, טבע, היסטוריה, חברה
 מייצג את החברה הישראלית

פעילויות חינוכיות על נושאים המוצגים  בתמונות  ,

על אתיקה ושמירת זכויות יוצרים  , על שימור ותיעוד

 .ברשת

מבצעים לאיסוף תמונות בנושאים מסוימים 

לתערוכות ואף לפרסום  , שימוש בתמונות ללמידה 

 

 ישראלי
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ריכוז התמונות  
בתיקייה במחשב  
או בדיסק נשלף  
 או בדיסק צרוב

סוג הקובץ יהיה  
jpg   בלבד 

:  ממדי הקובץ
  700לפחות 

פיקסלים באורך  
 או ברוחב

משקל הקובץ לא 
  kb 100פחות מ 

 מגה 6ולא יותר מ 

 העלאת תמונות

 :לפני העלאת תמונות יש לדאוג ל

http://www3.cet.ac.il/default.aspx
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Wikimedia-logo.svg
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אישור  על היותך בעל  

.              הזכויות

סימון דרישה לקרדיט  

 או ויתור עליו         

כל לחיצה מאפשרת  

בחירת תמונה נוספת 

מתיקיית התמונות 

 (מגה 1עד )שלך 

"  העלה"לחיצה  על 

והמתנה להעלאה 

לאחר מכן  . לשרת

מעביר  " המשך"כפתור 

 לשלב רישום המידע

 העלאת תמונה בודדת או קבצים מרובים

 רכזת מיזם פיקיוויקי, עמרםבן סיגל  בשיתוף
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 לחצן  "לאחר לחיצה על

בוחרים , "לבחירת תמונות

את התמונות מתוך 

 .התיקייה בה הן שמורות

 אפשר לבחור מספר

תמונות על ידי שימוש  

לחיצה על  +   ctrlבמקש 

 (תמונות 25עד )עכבר ימני 

  לאחר בחירת התמונות

 "פתח"לוחצים על כפתור 

1 

2 

3 

  קבצי התמונות שנבחרו

 מופיעים על המסך

 העלאת  "לוחצים על לחצן

 " תמונות

  ממתינים עד לקבלת הודעה

 "תמונות( 'מס)הועלו "

 המשך"לוחצים על" 

4 
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 העלאת תמונות
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 פרטים משותפים -העלאת תמונות למערכת 
 

כאשר לתמונות שהועלו יש 

מאפיינים משותפים ניתן  

לרשום אותם בטופס זה ועל  

ידי כך לחסוך ברישום המידע  

 בהמשך לכל תמונה בנפרד

 

בסיום רישום הפרטים  

המשותפים לוחצים על  

 "המשך"

 

במקרה שאין פרטים 

לוחצים  , משותפים לתמונות

 "המשך"על 

 

 

http://www3.cet.ac.il/default.aspx
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, תיאור, שם התמונה: שדות חובה
 נוסח הקרדיט, תאריך, נושא

את שם הארכיון  בשדה תגיות לכתוב 
התורם או את נוסח התגית שהוגדרה  

 .עבור האוסף

הצעת תרגום  "אפשר להיעזר בכפתור 
, לאנגלית ואם התרגום נראה הגיוני

 להדביק אותו בתוך החלון

אפשר " קישור למידע נוסף"בשדה 
להדביק קישור למידע נוסף  

 מהאינטרנט הקשור בתוכן התמונה

בשדה מידע נוסף  אפשר לרשום  
מחויבות "שהפעילות נעשתה במסגרת 

 התלמיד/שם בית הספר" + אישית

 לכל תמונה בנפרדפרטים  -העלאת תמונות למערכת 
 

http://www3.cet.ac.il/default.aspx
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