
CC-BY-ND-NC 
 

 " : מוויקיפדיה לוויקידאטה 3.0לווב    2.0סילבוס הקורס "מווב  
 3202-2202, חמישימחזור  
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 " ”From Web 2.0 to Web 3.0: From Wikipedia to Wikidata :שם הקורס באנגלית 
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    .א; קרן ויקימדיה העולמיתאוני' ת", ינוךלח ביה"ס - סיגלוב שני אבנשטיין גב' : ומרצה  הקורס יוזמת
 
   תיאור הקורס:.  5

רבות.   האינטרנט תהפוכות  רשת  עברה  (במאז הקמתה,  השניה  מאפשרים  האתרים  ברשת    הופיעו  ,)2.0ווב  גרסתה 
ושיתוף היא  ,  תוכן  יצירת  הדוגמאות  החופשית  דיה, יקיפוכשאחת  מיזם  לבניגוד  .  תנקווהמ  האנציקלופדיה  ציפיות, 

הגדו החופשי  בעולם  התוכן  על  הל  כעבודת  מבוסס  היום  מדורג  מ מתנדבים,  ה  שבעתאחד  ביותרהאתרים    פעילים 
 . נתון עם מיליוני משתמשים בכל רגע ,בעולם

ויקיפדיה   ןהאחרו  עשורב של  קרנה  הן  עלה  חופשי,  למידע  מהימן  ככמקור  והן  לימודיתפורפלט,  הממה  אפשרת  , 
ערכים    --רחוקה מלהסתיים  ם  ולבע  ולהנציקלופדיה הגדהעבודה בכתיבת הא  אך   שונות.שכלל מיומנויות  ללומדים ל

אינם   או  השפות,  שלמיםחסרים  בכל  איכות  באותה  זמין  אינו  וישנם  המידע  ופ,  מגדריים  נוספים  פערים  ידע  ערי 
ועוד,  .  במיזם  שקיימים  זאת  נדרשלא  ידעדיין  עבודה  פרטים בשפו לנית  ת  קוש עידכון  וישנו  שונות  מידע  ת  לחלץ  י 

 י מערכים שונים. מדוייק ורוחב
וספת אבולוציה נא דוגמא לו. ויקידאטה ה2013  -ב  הושקשל ויקיפדיה, אשר  יקידאטה, מיזם האחות  ולנו    מסייעזאת  ב

שאל ניתן לת  ה, אות)structured, linked data(  רשת של מידע מובנה ומקושר  – 3.0  וובהמעבר ל  -ברשת האינטרנט  
 בעולם של היצף מידע.  ונדרש קריטיתהליך   -- ורלוונטיות ל תוצאות משמעותיותולקב

  ברשת ת תוכן חופשי ונגיש  יריצלו  , אנציקלופדיה הזו בפרטלמהו סוד הוויקי? כיצד ניתן לתרום במסגרת האקדמיה  
ים?  \יותשות היום מסטודנטיות האקדמיות והדיגיטליות הנדרמנומיולבכלל? באיזה אופן כתיבה בוויקיפדיה תורמת  

לימוד, לטובת    וכיצד ניתן לרתום את עוצמתמחקרי משמעותי? ודי ועל פוטנציאל לימו"כ ובב כחשודוע ויקידאטה  מ
ו מוזמנןאת  עשייה?תמחקר  בעולם\ותם  מסוגו  וראשון  ייחודי  בקורס  חלק  לקחת  השאלות ו  סגרתמב  ים  על  נשיב 

בהתפתחוללו,  ה הנדון  ידעיפדיה  בוויק  וקנעסו  ,רשתת  הבניית  של  בוחן  כמקרי  התוכן    ונתונים  וויקידאטה  בעולם 
 החופשי.  

הקורס   לש\יותהסטודנטלאורך  יחשפו  מיומנויות  תים  הגלובלי:  י  בעולם  מידעחשובות  ממקורות כלת  מוש  צריכת 
ן  נדו,  "מאחורי הקלעים של ויקיפדיה"את  כיר  לאורך הקורס נכך,    באופן שיתופי.   חופשי ופתוח  יצירת ידע ו  , מקוונים

. בנוסף נלמד  חדשים  ערכיםבכתיבת  ונעסוק    ביקורתיבאופן    ברשת בה והזמין  מידע  הת  ריכצאספקטים שונים של  ב
 . עוד נלמד העולם סביבנו  ומורכב למדל את  זה כה חשוב  מדועו   טהידאקבנים ומקושרים לווינתונים מוכיצד להוסיף  

  , ואלי להציג את המידע באופן ויז  ,)בתכנות   קודםש כל ידע  רנד(לא    SPARQLצעות שפת  ל את ויקידאטה באמלתשא
ן בו עומדים  , בעיקר בעידים\ותולומדע  יד  ות\) עלינו כצרכניBig Data( של נתוני עתק  ויזואליזציה  נדון בהשלכות שלו

   .ChatGPT כלים כמולרשותנו 

יושם    דגש למידה  בקורס  מיוחד  ומעורבתעל  הסטודנטיות  פעילה  כשים \של  של  הקורת  סגבמ,  תרבות  רס תתפתח 
לומדת הקל ומשתפת.    קהילה  או\ותמרצוש  נפגורס  אורך  ומהעולםים  מהארץ  ונלמרחים  ה,  על  המיזמים  ד  שלכות 

   , על מרחביו הפיזיים והדיגיטליים.  שבו אנו חיים עולם על ה השונים שהם מובילים 

 
 היקף הקורס .  6

 שיעורים)  14ש"ס * 2( שעות  82   - מספר כולל של שעות
 ש"ס (סמסטר אחד)  2 -ה ך התקופיות ומשבועת שעופירוט מספר ש
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  :תהיברידי   אופן מקוון במתכונת מתקיים ב הקורס  
ישמית (יום  בשעת השיעור הר  תידרש נוכחות חובה , בהן  סינכרונייםשיעורים מקוונים  יועבר ב  מהקורס  חלק •

   .)1541:-4551:בין  שני
 . יתסינכרונ-את מיעצדה למייתקיים בשאר הקורס,  •
 .  בועדם משבוע לשצד להתק, לרבות הנחיות כים חדשיםפו עבור הסטודנטים תכנישכל שבוע יח •

http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?course=1880180101&year=2015
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ולהשיב על שאלות    השבוע  תכנים המצולמים של אותו בה לההקשאת  להשלים  על המשתתפים בקורס יהיה   •
 .  ן)(בד"כ שאלה אחרי כל סרטו בסיסיות על החומר שהועבר 

על    נושא לעבודה)  , או בחירתת \שם משתמשפתיחת  (כמו    בזמן  קטנותמטלות  להשלים  ך  וריהיה צלעיתים   •
  לחה.ס בהצהקורם את מנת להשלי

הסינ  • והאחרון) הכרוני השיעורים  (למעט הראשון  ס ם  ב ם  ומהותםדנאיים  לסייע להטמיע חומרים  ,  תפקידם 
לה יותר,  שאלות,  מורכבים  על  באופן  שיב  יחד  השיעור  שיתופיו  ןמקווללמוד  מרצים   במהלך  לפגוש  או 

 .  אורחים
הק • מכ  ורסתוכן  שהוא  כך  ל סטוה  את  יןנבנה  במהלך עתבצמ  פעילותוה   הסיום  פרויקטקראת  דנטים  ת 

   .קורסהחובות  יסתיימו שיעור האחרון לקורסבתפעלו על פי ההנחיות, אם כך שהסמסטר, 
נתונים רלוונטיים. מיזם  , תתשאלו את ויקידאטה ותוסיפו לרך בוויקיפדיהעתכתבו  ום  הסי  פרויקטבמסגרת   •

 .  חרתבחרו אןם, אלא אם תמנת להקל עליכל  ע בקבוצות קטנות תתקיים  מטלת הסיום העבודה על
 וחלק מההרצאות יתקיימו באנגלית.  בקורס יתארחו מרצים אורחים מהארץ ומהעולם •
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   ייחשפו התפתחות    ניםהשוטים  להיבהסטודנטים  במיזמי הרשתשל  מידע  ויצירת  בצריכת  התנסות  תוך   , 
 .  ם מדיה שונים ומקורות מקוונים אחריויקי

 על ילמדו  תוכן  מושכלת  כן  תוצריכת    הסטודנטים  ושיתוויצירת  כלים  יקבלו  ו ,  הדיגיטליבעידן  פתוח  פי 
ים מגדריים, פערי ידע בות רגישות להטיות מידע, פער, לר)21  –איכותי (מיומנויות המאה ה  כן  תו  כתלהער 

 .דעכללים, זכויות יוצרים ונגישות למי
   על  ולם האקדמי ובעולם הוויקי  בע  הנדרשותהכתיבה  קר ומיומנויות  המח  יומנויותמהסטודנטים יכירו את

 מנת לתרום מידע לוויקיפדיה ומיזמי האחות שלה. 
  י   שית אי  רתהכתיבה בוויקיפדיה ומיזמי האחות שלה, תוך דגש על תקשו  מיומנויותאת    ותרגלהסטודנטים 

   . בונה ל ביקורת עמיתיםולא אישית (ברשת) וחשיבותה ש
 הגדול בעולם, וכן    וכיצד לתשאל את המאגר הסמנטי  טהיקידאלוומדו כיצד להוסיף נתונים  הסטודנטים יל

 .יקידאטה, המשרתים את הציבור הרחביחשפו למיזמים שונים המבוססים על ו
 בתכנים מתחום    ר את ויקיפדיה העבריתהסטודנטים יישמו את הידע שיצברו במהלך הקורס על מנת להעשי

ויקידאטה,  לימודיהם ומ  ואת  מובנה  רק  רשקובמידע  כך שלא  יתרמו  ישכ ,  גם  מיומנויות אישיות, אלא  ללו 
  .ראלברה ביש הילה ולחקחזרה ל
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נדרשת  נ • חובה  הסינכרונייםבוכחות  פירשיעורים  הסי.  של  מלא  לרלבוסוט  ר,  השבות  יעורים  שימת 
 . במודל בתחילת הסמסטרת חובה, תתפרסם רוניים בהם נדרשת נוכחונכהסי

 . צלמת רשת, לרבות מיציב ור רשתפטופ וחיבלורשת השתתפות בקורס ד •
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   –מרכיבים  שלושהההערכה בקורס תתבסס על  
 

 . %10 –ועמידה בלוחות זמנים   השתתפות פעילה •
 .  %10  – קבוצה) כל  קות ד 3 -כ( בשיעור האחרוןים  \יותנטע"י הסטוד על תהליך הלמידה ת רפלקציההצג •
בחציו הראשון    בקבוצות קטנותך בוויקיפדיה  כתיבת ער  40%(  80%    –  נותבוצות קטבק  סיום  הגשת פרויקט  •

 .)הקורס  וםפרויקט ויקידאטה בסי 40%, רסשל הקו
 
 
 

 
 בברכה,  

   . יגלוב ס  טיין שני אבנש 
.comshani.even@gmail 
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