ערך

שיחה

גאיה קורן
שעות ספורות מתחילת מבצע "צוק איתן" ,כבר
היה לו ערך בוויקיפדיה .הוא נרקם תוך כדי תנועה,
כשהטילים יורטו מעל ראשון־לציון ,תל־אביב ואזור
הדרום ,והדיונים סביבו היו מרתקים לא פחות מהערך
עצמו" .אנחנו לא אתר חדשות ולא מעדכנים מספרים על הלוח,
ודאי לא כשמדובר במספר אבידות" ,כתב בדיון אחד העורכים.
"מעבר לכך ,נא לא לעדכן בכל פעם שהפרשן רוני דניאל (או
אחרים) פותח את פיו ,או על כל טיל גראד לעבר יישוב .חכו.
אל תציפו .אל תהפכו את ויקיפדיה לגרסה זולה של וואלה
(וואלה עושה את העדכונים טוב יותר מאיתנו וזו התמחותה).
ייחודנו אינו בהיותנו אתר חדשות בינוני אלא אנציקלופדיה
איכותית ,וערך אנציקלופדי לא כותבים תוך כדי ריצה"' .כן',
ענתה לו העורכת צביה' ,זה נותן תחושה של ערכי המונדיאל,
כל הזמן מעדכנים' .בעודה כותבת את הדברים ,הפגיזה גרמניה
את ברזיל .7:1

איי לאב יו ג'סטין ביבר

עיין ערך

מי מחליט שאביבית
בר זוהר לא תקבל ערך
בוויקיפדיה ,אבל הקולגה
ליהיא גרינר כן? † כתבתנו
יצאה להשיג ערך
על שמה ,וגילתה את
אחורי הקלעים
של האנציקלופדיה
המקוונת הראשונה

מכלילנים ומחקנים

אז למי יהיה הכבוד להופיע באנציקלופדיה העברית המק־
וונת? תלוי את מי שואלים .דוד שי – ה"אבא" של ויקיפדיה
העברית ,שנמצא שם מאז הקמתה לפני  11שנה – סבור שכל
אחד עם טביעת רגל במרחב הציבורי זכאי לערך" .הכוונה היא
לכל מי שיש לו נוכחות כלשהי בתקשורת והוא לא אלמוני",
מסביר שי ,ביומיום ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן.
"הוויקיפדים נחלקים למכלילנים ומחקנים .המחקנים רוצים
לקצץ ,להשאיר רק מי שממש חשוב ,והמכלילנים אומרים 'למה
לא בעצם?' הפשרה היא איזשהו מקום באמצע".
אורן יהי־שלום ,מייסד ומנכ"ל תנועת "חינוך ישראלי" ,פגש
את המחקנים .התנועה שהקים זכתה לערך ,והוא עצמו סורב.
"אני לא רוצה להתנסח בחוסר כבוד ,אבל אם יש קריטריון שלא
מאפשר לי להיכלל בוויקיפדיה ,הוא צריך לחול על אנשים
בעמדות ציבוריות דומות" ,הוא אומר" .אני משפיע על שועי
תבל ,שותף במהפכות חינוכיות כמו אופק חדש ,אבל בעיניהם
אני לא ראוי".

מה אכפת לך אם השם שלך מופיע בוויקיפדיה?
"זו תעודת זהות מדויקת למי שמחפש אותי בגוגל .אני עוסק
בתחום ציבורי ,ויש אנשים עם אינטרס להפעיל טוקבקיסטים
בתשלום ,ולכן כשמחפשים אותי בגוגל עולים אזכורים לא מח־
מיאים .כדי להילחם בתופעה הצפתי את יוטיוב בסרטונים שי־
קדמו אותי בסולם גוגל ,מה שערך אחד בוויקיפדיה היה עושה".
ויקיפד שדיבר איתי וביקש להישאר בעילום שם ,הודה כי
אזכור השם בוויקיפדיה לא רק מעניק כבוד ,אלא גם מקפיץ אותך
לראש התוצאות במנוע החיפוש – "ולזה כולם שואפים היום".
מה אני צריכה לעשות כדי להיות ראויה?
"את צריכה שיהיו לך בערך  30אלף אזכורים בגוגל" ,הוא
אומר.
יש לי רק כ־ 26אלף.
"זה גבולי .כתבת ספר?"
טרם.
"חבל .אם היית כותבת ספר היית מקבלת ערך".
כתבתי מאות אלפי כתבות ,ראיינתי את שמעון פרס
וראיתי מקרוב את הנמשים של בר רפאלי .זה לא נחשב?
"לא".
זה מגוחך ,אני אומרת לחנה יריב ,עורכת בכירה בוויקיפדיה.
"זה מאוד מגוחך ומאוד שגוי" ,היא מסכימה" .גוגל אינו חזות
הכל .יש דמויות חשובות בעולם החרדי שכמעט לא מוזכרות
בו ,והן ראויות להיכלל".
מה העניין הזה עם כתיבת ספר? שמעתי את זה מכמה
עורכים אצלכם.
"גם זה בפירוש לא נכון .את עיתונאית ,את לא צריכה
לכתוב ספר".
אני תוהה למה באמת שלא לכל אחד יהיה ערך באתר .למה
ליהיא גרינר כן ,ואביבית בר זוהר לא? למה עו"ד רון לוינטל
כן ועו"ד ציון אמיר לא? לוויקיפדים הפתרונים" .זה לא מעניין
אותי" ,אומר לי שרון נהרי ,מבכירי עורכי הדין הפליליים בארץ.
אני יודעת שביקשו להעלות ערך על שמך ונענו בשלילה.
"אני לא יודע על זה .הלקוחות שלי מגיעים מפה לאוזן ,אני
לא משיג אותם דרך האינטרנט".
גם דפני ליף טוענת שהערך ממש לא מזיז לה" .זה הזוי
שאנחנו בכלל מדברות על זה" ,היא אומרת" .זה כל כך לא
מעסיק אותי – אין משהו שמעסיק אותי פחות .אני בהלם מזה
שיש לי ערך בוויקיפדיה ,זו הזיה".
קראת את הוויכוחים ההיסטריים סביב דמותך?
"זה חלק מחוכמת ההמון ,כשהיצרים נרגעים ,דברים נעשים
מדויקים .הדיון הזה הוא בריא".

טרולים אינטרנטיים

בעיקרון כל אחד יכול לכתוב או לערוך ערכים בוויקיפדיה,
אבל לא בטוח שהוויקיפדים הקבועים יראו זאת בעין יפה.
לדברי חלקם ,עדיף בהרבה למצוא מישהו שערך כמה אייטמים
וזכה לניקוד גבוה ב"קהילה" ,מאשר להצהיר על עצמך או על
העסק שלך .כותבי הערכים בוויקיפדיה עושים זאת בהתנדבות,
ומתוך תחושת שליחות – בודקים כל ערך מהקישקעס על
חשבון זמנם הלא פנוי ,מוודאים שכל הפרטים נכונים ורשאים
למחוק ולהוסיף נתונים כראות עיניהם ,גם אם בעל הערך לא
מבסוט מהעניין או רוצה בכלל להסירו .כוחות־העל שלהם
יוצרים לא מעט שונאים בקרב מי שלא זכו לברכתם ,או כאלה
שמתקשים להבין את המניעים שלהם.
חלק מהמשמיצים באים מתוך המערכת עצמה .עורכים
רבים זוכים בקרב קהילת הוויקיפדים לדברי נאצה ומואשמים
בבריונות רשתית" .יש טרולים שנחסמו מעריכה בוויקיפדיה,
מפני שהתלהמו בדיונים או היו קיצוניים מדי" ,מסבירה יריב.
טרולים?
"יש מושג כזה בוויקיפדיה ,טרול אינטרנט זה גולש שנהנה
מפעולות שלהוב והסתה".
מי ידע שוויקיפדיה היא עולם מופלא של יצרים ,תשוקות
ודרקונים.
"זה עולם ומלואו .בחיים האמיתיים לכל אחד יש סיפור,
לכל אחר יש ערך .הבעיה היא כשמישהו לא מבין שערך בחיים
ובוויקיפדיה זה לא אותו דבר .אנשים לוקחים את זה קשה
ומגיבים בהתאם".
דורי בן ישראל( ( )34מתל־אביב ,בעלי "המזבלה" ,אתר וסו�כ
נות פרסום ,לקח קשה את הסירוב להכניסו למגדל השן .בימים
אלה הוא שוקד על הקמת "ברנז'ה־פדיה" ,הוויקי של עולם
הפרסום ,לאחר שהערך שכתב על העסק שלו נמחק ,ומעל שמו
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גאיה קורן .חבל
שלא כתבתי ספר

צילום :תמר מלין" ,לוקבטר"

גאיה

נכון לכתיבת שורות אלו ,יש בוויקיפדיה ישראל 159,026
ערכים .הוויקיפדים העבריים – אלה שעוסקים בהטמעת הער־
כים – לא נחים לרגע .הם מפרסמים ערכים כמו ביבי נתניהו או
וחטנג (לא טעות דפוס כי אם מלך איבריה) ,מנהלים דיונים על
סתיו שפיר לצד הרכבת התחתית של חרקוב ,ונהנים מכל רגע.
בעצם ,לא בטוח .לפחות לא כרגע .החופש הגדול הוא
שעתם היפה של בני נוער משועממים שמתיישבים על המחשב
וממציאים לעצמם ערכים כמו דנה המלכה או עומרי החתיך,
כי באנציקלופדיה החביבה על גוגל כל אחד יכול לכתוב מה
שבא לו .אמנם זה לא יחזיק יותר משעות ספורות ,אבל עד
שיעלו עליכם וישמידו את הראיות ,תוכלו להכניס לערך של
ג'סטין ביבר הגיגים ספרותיים כמו "אתה אפס ,וואן דיירקשן
שולטיםםםם".
כדי להבין איך זה עובד באמת ,החלטתי לבדוק אם מגיע
לי ערך .התשובה הראשונה שקיבלתי הייתה "כנראה שלא",
ויקיפד אחר עימו שוחחתי אמר "כנראה שכן" ,שלישי אמר
שזה יעלה לי כסף ,והאחרון והוותיק מכולם ענה :נבדוק מה
תרמת לאנושות עד היום ,ונחליט .אבל גם אם הוא יחליט
שאני ראויה ,זה לא סוף פסוק .הוויקיפדים יוכלו לדון בתרומתי
ולפשוט את עורי קבל עם וגולשים בדיונים פתוחים עם נימוקים
סוערים בעד ונגד ,עד שתינתן הכרעה .כך ,למשל ,קרה לדפני
ליף ,שם התנהלו קרבות שלא בחלו במילים קשות .ויקיפד
אחד רצה להעלות את הערך ל"הצבעת מחיקה" ,ועל כך הגיב
ויקיפד אחר" :אפשר גם למחוק את האצ"ל ,הרצל ,קרני אלדד,
מורפיאוס ,כביש הסרגל – כולם ערכים שנויים במחלוקת,
התופסים מקום יקר בשרתים של ויקיפדיה" .הוויקיפד הראשון
גיחך" :אני מקווה (וכמעט בטוח) שאתה לא רציני" ,והשני
לא נשאר חייב" :למה אתה רוצה להעלות ערך שוב להצבעת
מחיקה? כל ערך שהועמד אי־פעם להצבעה ,נמשיך ונעמיד
אותו למחיקה עד אין קץ? אני בטוח שתמצא הרבה תומכים
גם למחיקת מפלצת הספגטי המעופפת או ג'ורג' לוקאס בגלל
ההתעללות שלו בסדרת מלחמת הכוכבים" .ובכן ,מה אתם
יודעים ,מתווכחים על הכרה בדפני ליף ,אבל משאירים את
מפלצת הספגטי המעופפת .לכו תגגלו.

החלטות בדיונים .אם הוא לא מציין שהערך בתשלום ,הוא
מפר את תנאי המדיניות ,ואנחנו נגלה את זה".
אל תהיי כל כך בטוחה.
"אולי לא בערך הראשון או השני ,אבל אנחנו מג־
לים .רואים את סוג הערכים שהוא כותב ,מכירים את
האישיות הוויקיפדית שלו .אני למשל כותבת המון על
ארכיאולוגיה וארץ ישראל ,אז אם פתאום אכתוב ערך
על עיתונאי ,זה יהיה מוזר".
שי פחות מתרגש" .אם אדם כותב בתשלום ומביא מי־
דע סביר ,מה אכפת לי שהוא כותב בתשלום?" הוא שואל.
יש חשש שהוא יסתיר אינפורמציה שלילית.
"אחד היתרונות של ויקיפדיה שאפשר לעדכן את
הערך ,מישהו אחר יבוא ,ישלים את החסר ויוריד את
המיותר .בעיניי זה לא סוף העולם .אם אני לא מרגיש
שהערך מוטה – שיערב לו".

מי בפנים
ומי בחוץ

איש הפרסום דורי בן ישראל לקח קשה את הסירוב להכניסו
למגדל השן" .המהות היא שזו אנציקלופדיה חופשית שכל אחד
יכול להעלות אליה כל דבר ,אבל בפועל ויקיפד יכול להוריד
לך את מה שכתבת אחרי עשר שניות ,בלי סיבה נראית לעין"
התנוסס הכיתוב "לא ראוי"" .המהות היא שזו אנציקלופ־
דיה חופשית שכל אחד יכול להעלות אליה כל דבר ,אבל
בפועל ויקיפד יכול להוריד לך את מה שכתבת אחרי עשר
שניות ,בלי סיבה נראית לעין" ,הוא טוען" .במקרה שלי
השאירו הודעה שהערך לא ראוי וזה היה מאוד מעליב.
הם לא מעלים ערכים על גופים מסחריים ,מסמנים אותם
כפרסומיים ,ולטעמי זו אנטיתזה לדמוקרטיה .זו תמצית
הרוע של האינטרנט ,כי זה לא חופשי ,זו מאפיה".
ברור לך שעכשיו לעולם לא תזכה שם להכרה.
"אני בונה על זה".

אפשר גם בתשלום

אולי כל אחד יכול לכתוב ולערוך ,אבל לא לכל אחד
יש סבלנות או זמן ללמוד איך עושים את זה .טלפון אחד
לאחת מחברות הניו מדיה ,כמה אלפי שקלים ,ומישהו
יעשה בשבילך את העבודה .ירון פרוסט ,מנכ"ל "רהב
מדיה חברתית" ,הוא אחד מאלו שנותנים את השירות.
"יש המון קריטריונים שאם אתה לא עומד בהם יפסלו
אותך" ,הוא אומר" .יש לי לקוח שהוא על התפר בין
מפורסם למותג ,ועוד לא הצלחתי להכניס אותו .זו עבו־
דה סיזיפית ואין ממש מול מי להתלונן ,כי קשה להגיע

לעורכים הראשיים כבנאדם מן השורה .כדאי ללכת
לחברה שהצליחה להכניס ערכים ,ועדיין אין הצלחה של
מאה אחוז" .גם מאור קפלנסקי ,מנכ"ל  eBrandלמיתוג
באינטרנט ,דוחף ערכים של לקוחות ,ולא כולם נכנסים.
כך ,עם עו"ד יוסי כהן הוא הצליח ,עם עו"ד אחר פחות.
"לכהן הייתה תוכנית טלוויזיה והוא הוציא ספרים ,כך
שהוא עמד בדרישות" ,אומר קפלנסקי.
שוב הקטע הזה עם הספר?
"מה לעשות ,ככה זה עובד".
כמה משלמים לך כדי לכתוב ערך?
"בדרך כלל זה חלק מהריטיינר ,אבל אם מבקשים
במיוחד ,אז 1,000־ 5,000שקל ,תלוי כמה שעות זה גוזל
ממני וכמה התנצחויות יש מצד הוויקיפדים".
בעוד שאף אחד לא ירים גבה נוכח העובדה שמשרד
יחסי ציבור מנפק סוג כזה של תוכן ,מפתיע לגלות
שגם עורכים מוכרים בקהילה מציעים כתיבה בתשלום.
בשנים האחרונות רווחת תופעה של עורכים שהתעייפו
מההתנדבות ,והחליטו לעשות כסף קל מהצד" .אנחנו לא
אוסרים את זה ,אבל רוצים שיהיה גילוי נאות" ,מסתייגת
יריב" .עורך בתשלום צריך להצהיר על כך ,כדי שנבדוק
את הערך ביתר תשומת לב ,ובכל מקרה לא יכול לקבל

בוויקיפדיה פועלים כ־ 150בעלי זכות הצבעה ,עוד
עשרות חסרי זכות הצבעה ,ועוד תורמים מזדמנים רבים.
באופן מפתיע ,גם בעלי זכות הצבעה ,אלו שעומדים
בראש הפירמידה" ,זוכים" לביטול אייטמים או צליפות
בדיונים" .תמיד יכול לבוא עורך שלא ידע את יוסף,
ולשים על מה שכתבת 'תבנית חשיבות' ,שפותחת דיון
אם הערך ראוי או לא להיכלל באתר" ,אומרת יריב" .פעם
זה קרה לי ,ולקחתי את זה ממש קשה .נעלבתי מאוד .אבל
צריך להיות מוכן נפשית ולא להיפגע ,לזכור שזה לא
אומר שאת לא חשובה ,אלא בודק אם יש לערך חשיבות
אנציקלופדית".
אין לך פרוטקציה?
"לא ,וזה היופי בזה .הניסיון שלנו מראה שדווקא
אלה שאכפת להם מהערך משפרים אותו .אחרי עלייתו
מתקיים דיון בן שבוע ,ומספיק עורך אחד שייתן טיעון
מנומק בעדו ,והערך לא יימחק".
בין השופטים לשבט או לחסד נמצאים פנסיונרים ,לצד
זאטוטים שלא חגגו בר־מצווה .למה שילד בן  11יחליט
עליי? אני שואלת אותה" .זה עולם אחר" ,היא עונה.
"מדובר בילדים חכמים מאוד ,ויש להם ויקיפד חונך" .י',
שחקנית שזכתה לערך קצר מועד בטרם נמחק ,מתרעמת.
"נראה לך הגיוני שילד שלא גדל עליי ,לא יודע מי אני,
יקבל החלטה כזאת?" היא זועמת.
ככה זה בדמוקרטיה.
"שום דמוקרטיה ,זה קשקוש .מי שמצביע אלה ילדים
עם חלב על השפתיים ,ואנשים מנותקים ושיכורי כוח".
לדברי שי ,כדי להשתתף בהצבעה על זכות הקיום של
ערך ,צריך היקף פעילות מינימלי של  100עריכות בתוך
 3חודשים" .ברוב המקרים ברור מתי אדם זכאי לערך או
לא ,ועל אלו שבאמצע מתקיים ויכוח" ,הוא אומר .כדי לא
לבזבז זמן על דיונים ,פה ושם יש אוכלוסיות שהגדרנו
להם קריטריונים .פרופסורים וסופרים ,למשל ,זכאים לע־
רך ,או חברי כנסת ,גם אם לא שמענו עליהם עד שנבחרו.
מנגד ,יש אנשים עם המון אזכורים בגוגל ,כמו משתתפים
ב'האח הגדול' ,ובכל זאת הם לא יופיעו – למעט הזוכה.
יאנה יוסף קיבלה ערך שנמחק לאחר ויכוח ,ולגבי ליהיא
גרינר היה דיון ארוך ,והוחלט שהיא זכאית ,כי היא הצ־
ליחה לשמר את סטטוס הידוענית גם אחרי התוכנית .זה
מקרה גבולי עם עניין של שיקול דעת".
מה עדיף ,שאני אכתוב על עצמי ,או שעורך מוכר
בקהילה יעשה זאת?
"אם תצליחי לגייס כותב שייקח תחת חתימתו את
הערך ,מצבך יהיה יותר טוב .אדם שכותב ערך על עצמו
מיד יעורר חשד שהערך לא אובייקטיבי ואולי אין לו
זכות קיום".
איך יכול האדם הסביר להגיע לעורכים?
"מחפשים ומוצאים .באתר יש הסבר מקיף ,ואין בעיה
לאתר את האנשים שפועלים שם".
אז מה אתה אומר ,תכתוב לי ערך?
"בדקתי ויש לך אזכורים בתוך ויקיפדיה עצמה .את לא
אנונימית .גם עשית דברים שהותירו חותם .רק קחי בח־
שבון שעל ערכים אחדים שכתבתי התקיים דיון חשיבות".
אויש ,אני לא בנויה לטוקבקים.
"צריך לבוא מוכנים .לוויקיפדים אין רחמים".

עמית מכטינגר

א

ליהיא גרינר

אביבית בר זוהר

א

עו"ד ששי גז

עו"ד ציון אמיר
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ערך

שיחה

גאיה קורן
שעות ספורות מתחילת מבצע "צוק איתן" ,כבר
היה לו ערך בוויקיפדיה .הוא נרקם תוך כדי תנועה,
כשהטילים יורטו מעל ראשון־לציון ,תל־אביב ואזור
הדרום ,והדיונים סביבו היו מרתקים לא פחות מהערך
עצמו" .אנחנו לא אתר חדשות ולא מעדכנים מספרים על הלוח,
ודאי לא כשמדובר במספר אבידות" ,כתב בדיון אחד העורכים.
"מעבר לכך ,נא לא לעדכן בכל פעם שהפרשן רוני דניאל (או
אחרים) פותח את פיו ,או על כל טיל גראד לעבר יישוב .חכו.
אל תציפו .אל תהפכו את ויקיפדיה לגרסה זולה של וואלה
(וואלה עושה את העדכונים טוב יותר מאיתנו וזו התמחותה).
ייחודנו אינו בהיותנו אתר חדשות בינוני אלא אנציקלופדיה
איכותית ,וערך אנציקלופדי לא כותבים תוך כדי ריצה"' .כן',
ענתה לו העורכת צביה' ,זה נותן תחושה של ערכי המונדיאל,
כל הזמן מעדכנים' .בעודה כותבת את הדברים ,הפגיזה גרמניה
את ברזיל .7:1

איי לאב יו ג'סטין ביבר

עיין ערך

מי מחליט שאביבית
בר זוהר לא תקבל ערך
בוויקיפדיה ,אבל הקולגה
ליהיא גרינר כן? † כתבתנו
יצאה להשיג ערך
על שמה ,וגילתה את
אחורי הקלעים
של האנציקלופדיה
המקוונת הראשונה

מכלילנים ומחקנים

אז למי יהיה הכבוד להופיע באנציקלופדיה העברית המק־
וונת? תלוי את מי שואלים .דוד שי – ה"אבא" של ויקיפדיה
העברית ,שנמצא שם מאז הקמתה לפני  11שנה – סבור שכל
אחד עם טביעת רגל במרחב הציבורי זכאי לערך" .הכוונה היא
לכל מי שיש לו נוכחות כלשהי בתקשורת והוא לא אלמוני",
מסביר שי ,ביומיום ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן.
"הוויקיפדים נחלקים למכלילנים ומחקנים .המחקנים רוצים
לקצץ ,להשאיר רק מי שממש חשוב ,והמכלילנים אומרים 'למה
לא בעצם?' הפשרה היא איזשהו מקום באמצע".
אורן יהי־שלום ,מייסד ומנכ"ל תנועת "חינוך ישראלי" ,פגש
את המחקנים .התנועה שהקים זכתה לערך ,והוא עצמו סורב.
"אני לא רוצה להתנסח בחוסר כבוד ,אבל אם יש קריטריון שלא
מאפשר לי להיכלל בוויקיפדיה ,הוא צריך לחול על אנשים
בעמדות ציבוריות דומות" ,הוא אומר" .אני משפיע על שועי
תבל ,שותף במהפכות חינוכיות כמו אופק חדש ,אבל בעיניהם
אני לא ראוי".

מה אכפת לך אם השם שלך מופיע בוויקיפדיה?
"זו תעודת זהות מדויקת למי שמחפש אותי בגוגל .אני עוסק
בתחום ציבורי ,ויש אנשים עם אינטרס להפעיל טוקבקיסטים
בתשלום ,ולכן כשמחפשים אותי בגוגל עולים אזכורים לא מח־
מיאים .כדי להילחם בתופעה הצפתי את יוטיוב בסרטונים שי־
קדמו אותי בסולם גוגל ,מה שערך אחד בוויקיפדיה היה עושה".
ויקיפד שדיבר איתי וביקש להישאר בעילום שם ,הודה כי
אזכור השם בוויקיפדיה לא רק מעניק כבוד ,אלא גם מקפיץ אותך
לראש התוצאות במנוע החיפוש – "ולזה כולם שואפים היום".
מה אני צריכה לעשות כדי להיות ראויה?
"את צריכה שיהיו לך בערך  30אלף אזכורים בגוגל" ,הוא
אומר.
יש לי רק כ־ 26אלף.
"זה גבולי .כתבת ספר?"
טרם.
"חבל .אם היית כותבת ספר היית מקבלת ערך".
כתבתי מאות אלפי כתבות ,ראיינתי את שמעון פרס
וראיתי מקרוב את הנמשים של בר רפאלי .זה לא נחשב?
"לא".
זה מגוחך ,אני אומרת לחנה יריב ,עורכת בכירה בוויקיפדיה.
"זה מאוד מגוחך ומאוד שגוי" ,היא מסכימה" .גוגל אינו חזות
הכל .יש דמויות חשובות בעולם החרדי שכמעט לא מוזכרות
בו ,והן ראויות להיכלל".
מה העניין הזה עם כתיבת ספר? שמעתי את זה מכמה
עורכים אצלכם.
"גם זה בפירוש לא נכון .את עיתונאית ,את לא צריכה
לכתוב ספר".
אני תוהה למה באמת שלא לכל אחד יהיה ערך באתר .למה
ליהיא גרינר כן ,ואביבית בר זוהר לא? למה עו"ד רון לוינטל
כן ועו"ד ציון אמיר לא? לוויקיפדים הפתרונים" .זה לא מעניין
אותי" ,אומר לי שרון נהרי ,מבכירי עורכי הדין הפליליים בארץ.
אני יודעת שביקשו להעלות ערך על שמך ונענו בשלילה.
"אני לא יודע על זה .הלקוחות שלי מגיעים מפה לאוזן ,אני
לא משיג אותם דרך האינטרנט".
גם דפני ליף טוענת שהערך ממש לא מזיז לה" .זה הזוי
שאנחנו בכלל מדברות על זה" ,היא אומרת" .זה כל כך לא
מעסיק אותי – אין משהו שמעסיק אותי פחות .אני בהלם מזה
שיש לי ערך בוויקיפדיה ,זו הזיה".
קראת את הוויכוחים ההיסטריים סביב דמותך?
"זה חלק מחוכמת ההמון ,כשהיצרים נרגעים ,דברים נעשים
מדויקים .הדיון הזה הוא בריא".

טרולים אינטרנטיים

בעיקרון כל אחד יכול לכתוב או לערוך ערכים בוויקיפדיה,
אבל לא בטוח שהוויקיפדים הקבועים יראו זאת בעין יפה.
לדברי חלקם ,עדיף בהרבה למצוא מישהו שערך כמה אייטמים
וזכה לניקוד גבוה ב"קהילה" ,מאשר להצהיר על עצמך או על
העסק שלך .כותבי הערכים בוויקיפדיה עושים זאת בהתנדבות,
ומתוך תחושת שליחות – בודקים כל ערך מהקישקעס על
חשבון זמנם הלא פנוי ,מוודאים שכל הפרטים נכונים ורשאים
למחוק ולהוסיף נתונים כראות עיניהם ,גם אם בעל הערך לא
מבסוט מהעניין או רוצה בכלל להסירו .כוחות־העל שלהם
יוצרים לא מעט שונאים בקרב מי שלא זכו לברכתם ,או כאלה
שמתקשים להבין את המניעים שלהם.
חלק מהמשמיצים באים מתוך המערכת עצמה .עורכים
רבים זוכים בקרב קהילת הוויקיפדים לדברי נאצה ומואשמים
בבריונות רשתית" .יש טרולים שנחסמו מעריכה בוויקיפדיה,
מפני שהתלהמו בדיונים או היו קיצוניים מדי" ,מסבירה יריב.
טרולים?
"יש מושג כזה בוויקיפדיה ,טרול אינטרנט זה גולש שנהנה
מפעולות שלהוב והסתה".
מי ידע שוויקיפדיה היא עולם מופלא של יצרים ,תשוקות
ודרקונים.
"זה עולם ומלואו .בחיים האמיתיים לכל אחד יש סיפור,
לכל אחר יש ערך .הבעיה היא כשמישהו לא מבין שערך בחיים
ובוויקיפדיה זה לא אותו דבר .אנשים לוקחים את זה קשה
ומגיבים בהתאם".
דורי בן ישראל( ( )34מתל־אביב ,בעלי "המזבלה" ,אתר וסו�כ
נות פרסום ,לקח קשה את הסירוב להכניסו למגדל השן .בימים
אלה הוא שוקד על הקמת "ברנז'ה־פדיה" ,הוויקי של עולם
הפרסום ,לאחר שהערך שכתב על העסק שלו נמחק ,ומעל שמו

א

גל גדות

עורכים בני 13

גאיה קורן .חבל
שלא כתבתי ספר

צילום :תמר מלין" ,לוקבטר"

גאיה

נכון לכתיבת שורות אלו ,יש בוויקיפדיה ישראל 159,026
ערכים .הוויקיפדים העבריים – אלה שעוסקים בהטמעת הער־
כים – לא נחים לרגע .הם מפרסמים ערכים כמו ביבי נתניהו או
וחטנג (לא טעות דפוס כי אם מלך איבריה) ,מנהלים דיונים על
סתיו שפיר לצד הרכבת התחתית של חרקוב ,ונהנים מכל רגע.
בעצם ,לא בטוח .לפחות לא כרגע .החופש הגדול הוא
שעתם היפה של בני נוער משועממים שמתיישבים על המחשב
וממציאים לעצמם ערכים כמו דנה המלכה או עומרי החתיך,
כי באנציקלופדיה החביבה על גוגל כל אחד יכול לכתוב מה
שבא לו .אמנם זה לא יחזיק יותר משעות ספורות ,אבל עד
שיעלו עליכם וישמידו את הראיות ,תוכלו להכניס לערך של
ג'סטין ביבר הגיגים ספרותיים כמו "אתה אפס ,וואן דיירקשן
שולטיםםםם".
כדי להבין איך זה עובד באמת ,החלטתי לבדוק אם מגיע
לי ערך .התשובה הראשונה שקיבלתי הייתה "כנראה שלא",
ויקיפד אחר עימו שוחחתי אמר "כנראה שכן" ,שלישי אמר
שזה יעלה לי כסף ,והאחרון והוותיק מכולם ענה :נבדוק מה
תרמת לאנושות עד היום ,ונחליט .אבל גם אם הוא יחליט
שאני ראויה ,זה לא סוף פסוק .הוויקיפדים יוכלו לדון בתרומתי
ולפשוט את עורי קבל עם וגולשים בדיונים פתוחים עם נימוקים
סוערים בעד ונגד ,עד שתינתן הכרעה .כך ,למשל ,קרה לדפני
ליף ,שם התנהלו קרבות שלא בחלו במילים קשות .ויקיפד
אחד רצה להעלות את הערך ל"הצבעת מחיקה" ,ועל כך הגיב
ויקיפד אחר" :אפשר גם למחוק את האצ"ל ,הרצל ,קרני אלדד,
מורפיאוס ,כביש הסרגל – כולם ערכים שנויים במחלוקת,
התופסים מקום יקר בשרתים של ויקיפדיה" .הוויקיפד הראשון
גיחך" :אני מקווה (וכמעט בטוח) שאתה לא רציני" ,והשני
לא נשאר חייב" :למה אתה רוצה להעלות ערך שוב להצבעת
מחיקה? כל ערך שהועמד אי־פעם להצבעה ,נמשיך ונעמיד
אותו למחיקה עד אין קץ? אני בטוח שתמצא הרבה תומכים
גם למחיקת מפלצת הספגטי המעופפת או ג'ורג' לוקאס בגלל
ההתעללות שלו בסדרת מלחמת הכוכבים" .ובכן ,מה אתם
יודעים ,מתווכחים על הכרה בדפני ליף ,אבל משאירים את
מפלצת הספגטי המעופפת .לכו תגגלו.

החלטות בדיונים .אם הוא לא מציין שהערך בתשלום ,הוא
מפר את תנאי המדיניות ,ואנחנו נגלה את זה".
אל תהיי כל כך בטוחה.
"אולי לא בערך הראשון או השני ,אבל אנחנו מג־
לים .רואים את סוג הערכים שהוא כותב ,מכירים את
האישיות הוויקיפדית שלו .אני למשל כותבת המון על
ארכיאולוגיה וארץ ישראל ,אז אם פתאום אכתוב ערך
על עיתונאי ,זה יהיה מוזר".
שי פחות מתרגש" .אם אדם כותב בתשלום ומביא מי־
דע סביר ,מה אכפת לי שהוא כותב בתשלום?" הוא שואל.
יש חשש שהוא יסתיר אינפורמציה שלילית.
"אחד היתרונות של ויקיפדיה שאפשר לעדכן את
הערך ,מישהו אחר יבוא ,ישלים את החסר ויוריד את
המיותר .בעיניי זה לא סוף העולם .אם אני לא מרגיש
שהערך מוטה – שיערב לו".

מי בפנים
ומי בחוץ

איש הפרסום דורי בן ישראל לקח קשה את הסירוב להכניסו
למגדל השן" .המהות היא שזו אנציקלופדיה חופשית שכל אחד
יכול להעלות אליה כל דבר ,אבל בפועל ויקיפד יכול להוריד
לך את מה שכתבת אחרי עשר שניות ,בלי סיבה נראית לעין"
התנוסס הכיתוב "לא ראוי"" .המהות היא שזו אנציקלופ־
דיה חופשית שכל אחד יכול להעלות אליה כל דבר ,אבל
בפועל ויקיפד יכול להוריד לך את מה שכתבת אחרי עשר
שניות ,בלי סיבה נראית לעין" ,הוא טוען" .במקרה שלי
השאירו הודעה שהערך לא ראוי וזה היה מאוד מעליב.
הם לא מעלים ערכים על גופים מסחריים ,מסמנים אותם
כפרסומיים ,ולטעמי זו אנטיתזה לדמוקרטיה .זו תמצית
הרוע של האינטרנט ,כי זה לא חופשי ,זו מאפיה".
ברור לך שעכשיו לעולם לא תזכה שם להכרה.
"אני בונה על זה".

אפשר גם בתשלום

אולי כל אחד יכול לכתוב ולערוך ,אבל לא לכל אחד
יש סבלנות או זמן ללמוד איך עושים את זה .טלפון אחד
לאחת מחברות הניו מדיה ,כמה אלפי שקלים ,ומישהו
יעשה בשבילך את העבודה .ירון פרוסט ,מנכ"ל "רהב
מדיה חברתית" ,הוא אחד מאלו שנותנים את השירות.
"יש המון קריטריונים שאם אתה לא עומד בהם יפסלו
אותך" ,הוא אומר" .יש לי לקוח שהוא על התפר בין
מפורסם למותג ,ועוד לא הצלחתי להכניס אותו .זו עבו־
דה סיזיפית ואין ממש מול מי להתלונן ,כי קשה להגיע

לעורכים הראשיים כבנאדם מן השורה .כדאי ללכת
לחברה שהצליחה להכניס ערכים ,ועדיין אין הצלחה של
מאה אחוז" .גם מאור קפלנסקי ,מנכ"ל  eBrandלמיתוג
באינטרנט ,דוחף ערכים של לקוחות ,ולא כולם נכנסים.
כך ,עם עו"ד יוסי כהן הוא הצליח ,עם עו"ד אחר פחות.
"לכהן הייתה תוכנית טלוויזיה והוא הוציא ספרים ,כך
שהוא עמד בדרישות" ,אומר קפלנסקי.
שוב הקטע הזה עם הספר?
"מה לעשות ,ככה זה עובד".
כמה משלמים לך כדי לכתוב ערך?
"בדרך כלל זה חלק מהריטיינר ,אבל אם מבקשים
במיוחד ,אז 1,000־ 5,000שקל ,תלוי כמה שעות זה גוזל
ממני וכמה התנצחויות יש מצד הוויקיפדים".
בעוד שאף אחד לא ירים גבה נוכח העובדה שמשרד
יחסי ציבור מנפק סוג כזה של תוכן ,מפתיע לגלות
שגם עורכים מוכרים בקהילה מציעים כתיבה בתשלום.
בשנים האחרונות רווחת תופעה של עורכים שהתעייפו
מההתנדבות ,והחליטו לעשות כסף קל מהצד" .אנחנו לא
אוסרים את זה ,אבל רוצים שיהיה גילוי נאות" ,מסתייגת
יריב" .עורך בתשלום צריך להצהיר על כך ,כדי שנבדוק
את הערך ביתר תשומת לב ,ובכל מקרה לא יכול לקבל

בוויקיפדיה פועלים כ־ 150בעלי זכות הצבעה ,עוד
עשרות חסרי זכות הצבעה ,ועוד תורמים מזדמנים רבים.
באופן מפתיע ,גם בעלי זכות הצבעה ,אלו שעומדים
בראש הפירמידה" ,זוכים" לביטול אייטמים או צליפות
בדיונים" .תמיד יכול לבוא עורך שלא ידע את יוסף,
ולשים על מה שכתבת 'תבנית חשיבות' ,שפותחת דיון
אם הערך ראוי או לא להיכלל באתר" ,אומרת יריב" .פעם
זה קרה לי ,ולקחתי את זה ממש קשה .נעלבתי מאוד .אבל
צריך להיות מוכן נפשית ולא להיפגע ,לזכור שזה לא
אומר שאת לא חשובה ,אלא בודק אם יש לערך חשיבות
אנציקלופדית".
אין לך פרוטקציה?
"לא ,וזה היופי בזה .הניסיון שלנו מראה שדווקא
אלה שאכפת להם מהערך משפרים אותו .אחרי עלייתו
מתקיים דיון בן שבוע ,ומספיק עורך אחד שייתן טיעון
מנומק בעדו ,והערך לא יימחק".
בין השופטים לשבט או לחסד נמצאים פנסיונרים ,לצד
זאטוטים שלא חגגו בר־מצווה .למה שילד בן  11יחליט
עליי? אני שואלת אותה" .זה עולם אחר" ,היא עונה.
"מדובר בילדים חכמים מאוד ,ויש להם ויקיפד חונך" .י',
שחקנית שזכתה לערך קצר מועד בטרם נמחק ,מתרעמת.
"נראה לך הגיוני שילד שלא גדל עליי ,לא יודע מי אני,
יקבל החלטה כזאת?" היא זועמת.
ככה זה בדמוקרטיה.
"שום דמוקרטיה ,זה קשקוש .מי שמצביע אלה ילדים
עם חלב על השפתיים ,ואנשים מנותקים ושיכורי כוח".
לדברי שי ,כדי להשתתף בהצבעה על זכות הקיום של
ערך ,צריך היקף פעילות מינימלי של  100עריכות בתוך
 3חודשים" .ברוב המקרים ברור מתי אדם זכאי לערך או
לא ,ועל אלו שבאמצע מתקיים ויכוח" ,הוא אומר .כדי לא
לבזבז זמן על דיונים ,פה ושם יש אוכלוסיות שהגדרנו
להם קריטריונים .פרופסורים וסופרים ,למשל ,זכאים לע־
רך ,או חברי כנסת ,גם אם לא שמענו עליהם עד שנבחרו.
מנגד ,יש אנשים עם המון אזכורים בגוגל ,כמו משתתפים
ב'האח הגדול' ,ובכל זאת הם לא יופיעו – למעט הזוכה.
יאנה יוסף קיבלה ערך שנמחק לאחר ויכוח ,ולגבי ליהיא
גרינר היה דיון ארוך ,והוחלט שהיא זכאית ,כי היא הצ־
ליחה לשמר את סטטוס הידוענית גם אחרי התוכנית .זה
מקרה גבולי עם עניין של שיקול דעת".
מה עדיף ,שאני אכתוב על עצמי ,או שעורך מוכר
בקהילה יעשה זאת?
"אם תצליחי לגייס כותב שייקח תחת חתימתו את
הערך ,מצבך יהיה יותר טוב .אדם שכותב ערך על עצמו
מיד יעורר חשד שהערך לא אובייקטיבי ואולי אין לו
זכות קיום".
איך יכול האדם הסביר להגיע לעורכים?
"מחפשים ומוצאים .באתר יש הסבר מקיף ,ואין בעיה
לאתר את האנשים שפועלים שם".
אז מה אתה אומר ,תכתוב לי ערך?
"בדקתי ויש לך אזכורים בתוך ויקיפדיה עצמה .את לא
אנונימית .גם עשית דברים שהותירו חותם .רק קחי בח־
שבון שעל ערכים אחדים שכתבתי התקיים דיון חשיבות".
אויש ,אני לא בנויה לטוקבקים.
"צריך לבוא מוכנים .לוויקיפדים אין רחמים".

עמית מכטינגר

א

ליהיא גרינר

אביבית בר זוהר

א

עו"ד ששי גז

עו"ד ציון אמיר
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