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מדריך אנשים ישראל הוקם ביוזמת פרופסור עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג כשירות ללא תשלום לציבור הרחב.
מטרת המדריך לספק מידע מקיף ועדכני על החברה הישראלית ,על שלל המגזרים וסיגנונות החיים המרכיבים
אותה .המדריך מופעל בחסות מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה ,הטכניון.
הערכים במדריך אנשים ישראל ממוינים על-פי מגזרים ,כאשר כל מגזר מפולח לקטגוריות/שדות חברתיים -
אוכלוסיה ,מגורים ,משפחה וזוגיות ,דת ואמונה ועוד .עד כה נכתבו למעלה מ 300-ערכים.
המדריך מאפשר חיפוש בערכים בכמה דרכים ,לדוגמה:
חיפוש ויזואלי  -הגולשים מוזמנים להיכנס לערכים מגוונים שהמחשב מעלה באופן אקראי .כל ערך מיוצג
באמצעות תמונה בגלריה .את הערכים ניתן לסנן למגזר /מגזרים ו/או קטגוריה/קטגוריות נבחרים בעזרת
פילטרים.
חיפוש מגזרים  -הגולשים מוזמנים למקד את חיפוש הערכים המעניינים אותם מהכלל לפרט .החיפוש מתחיל בבחירת מגזר וממשיך לבחירה בקטגוריה בתוך
המגזר ולבחירת ערך בתוך הקטגוריה.
אחד החידושים החשובים של אנשים ישראל ,הוא המסך המפוצל :מימין המלל השוטף ,ומשמאל ההשלמות החזותיות המאיירות את הערך :גלריה עם תמונות
מתחלפות; צילומים ,קטעי וידאו/אודיו וקבצי  Wordו PDF-המקושרים למילות-מפתח בטקסט )נקודות הרחבה( ,וכן גרפים ,טבלאות ותוכן עניינים דינמי .שני
המסכים מקושרים זה לזה באופן פונקציונלי .לחיצה על מילת-מפתח במסך הטקסט הימני ,לדוגמה ,תעלה את המידע החזותי הרלוונטי במסך השמאלי.
כיוון שמדריך אנשים ישראל הוא ביסודו תרבותי ,ניתן בו דגש על אלמנטים פולקלוריסטיים ועל השפעות תרבותיות מגוונות .לדוגמה :אם טקס קבלת השבת שונה
במקצת אצל הדתיים ,החרדים והחילוניים ,הוא יפוצל במדריך לשלושה ערכים נפרדים.
בבניית הערכים נעשה מאמץ להגיע לרמת תקפוּת ומהימנות מיטבית ,באמצעות התבססות על מחקרים קיימים ,שנעשו על-ידי אנשי-מקצוע מומחים בתחומם
לכל ערך מצורפים שמות הכותבים ,שמות המרואיינים )במידה ולא ביקשו להישאר בעילום-שם( ומקורות מידע .אלה יאפשרו לקוראים לשקלל את רמת האמינות
והתקפות.
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