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 הנחיות כלליות לסידור הרשימה הביבליוגרפית
 כניסה תלויה

בכל פריט ביבליוגרפי, השורה השנייה מוכנסת  פנימה. זאת לשם קריאה נוחה של הרשימה 

האלפביתית. השורה השנייה מתחילה לאחר רווח של כארבע אותיות, באות החמישית לערך. מומלץ 

 לא להקליד רווח באופן ידני. 

 סדר הרשימה הביבליוגרפית

  המשפחה של המחברים.רישום המקורות לפי סדר אלפביתי של שמות 

  רשימת המקורות העבריים )מימין( תירשם בנפרד מרשימת המקורות הלועזיים )משמאל( ותקדים

 אותה.

 .אין למספר את המקורות ברשימה 

 .)'אין אבחנה בין סוגי המקורות )ספרים, מאמרים וכו 

 מחברים שונים

 מי של המשך שם מחברים שונים ששם משפחתם מתחיל באות זהה יירשמו על פי סדר פני

 המשפחה.

 פי האות הראשונה של השם -מחברים שונים ששם משפחתם זהה ושם פרטי שונה יירשמו על

 הפרטי.

 מחבר / מחבר שותף

 ידי אותו המחבר יחד עם -פריט שנכתב על ידי מחבר אחד ללא  שותפים, יקדים פריט שנכתב על

 כותבים נוספים.

  בית של שם המשפחה של -נוספים שונים, יסודרו לפי האלףפריטים שנכתבו על ידי מחבר עם כותבים

 הכותב השני וכן הלאה.

 פריטים שונים

 .פריטים שונים עם מחבר/ים זהה/ים יירשמו לפי שנת פרסום של הפריט בסדר העולה 

 .פריטים שונים עם מחבר/ים זהה/ים באותה שנת פרסום ירשמו לפי סדר אלפביתי של שם הפריט 
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 יטוט בגוף הטקסטכללי צ
 .כללי ציטוט בגוף הטקסט זהים לכל סוגי הפריטים 

  שם משפחה של המחבר ושנת פרסוםבאזכור של מקור, סיכום או פרפראזה יש לציין. 

  מספר העמודבציטוט ישיר )מירכאות או פיסקה( יש להוסיף את. 

 דוגמאות של סוגי הציטוט:

 אנגלית עברית

 )שם משפחה, שנה(אזכור 

 (Cohen, 2005) (2221)כהן, 

 …Cohen (2005) described ( טוען ש...2221כהן )

 )שם משפחה, שנה, עמוד( ציטוט ישיר

 (Cohen, 2005, p. 18) (15, עמ' 2221)כהן, 

( משווה את השלום ל"......" )עמ' 2221כהן )
15.) 

Cohen (2005) described the peace as "….." 
(p. 18). 

 )אצל שם משפחה, שנה( משניציטוט ממקור 

 …Zinger (in Cohen, 2005) proposes that ( טוען ש...2221זינגר )אצל כהן, 

 בתוך טקסט בעברית

 ( טוען ש...Cohen, 2005כהן )

 

 הערות:

 אנגלית עברית

 מחברים 2

 Cohen & Frank כהן ורבינוביץ

 יש להוסיף אות ראשונה של שם פרטי - מחברים עם שם משפחה זהה 2

 .Cohen, A. G. and Cohen, A. J כהן, א. וכהן, י.

 , ציטוט ראשון בטקסטמחברים 3-5

 Cohen, Frank and Adams כהן, רבינוביץ' וזינגר

 מחברים ויותר 6, ציטוט שני ואילך )של אותו המקור(/ מחברים 3-5

 .Cohen et al כהן ואחרים

 )גם אלקטרוני( פרק מספר

 , פרק ב'(2221( / )כהן, 23-45, עמ' 2221)כהן, 
(Cohen, 2005, pp. 64-78) / (Cohen, 2005, 
chap. 4) 
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 ספרים
 שמי יםמחבר עםספר 

 מבנה כללי

 .  מקום ההוצאה: שם ההוצאה.שם הספר. )שנת הוצאה(. ם/ישם המחבר
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 נטוי בכתב הספר שם. 

 מחבר אחד

Booth, T. (2003). Developing inclusive education. New York, NY: Routledge. 

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, 

England: Taylor & Francis. 

 מחברים 7-2
  המחבריםיש לציין את כל שמות. 

  פסיק בין שמות המחבריםיש להוסיף. 

 אחרון יש להוסיף פסיק ובנוסף  &לפני שם המבחר ה. 

Cohen, L. G., & Spenciner, L. J. (1994). Assessment of young children. White Plains, NY: 

 Longman. 

 ויותר מחברים 8
 האחרון המחבר ושם...  נקודות 3 להוסיף( השישי המחבר כולל) השישי המחבר עד המחברים שמות את לציין יש. 

Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L., … Brown, L. 

(2003). Law of business organizations (4th ed.). Auckland, New Zealand: Palatine Press.  

 

 ספר שיש לו מחבר תאגיד

 מבנה כללי

 . מקום ההוצאה: שם ההוצאה. שם הספרשם התאגיד. )שנת הוצאה(. 
 נטוי בכתב הספר שם.  

American Allergy Association. (1998). Allergies in children. New York, NY: Random. 

 

 מהדורה חדשה –ספר 

 מבנה כללי

 )מס' מהדורה(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה. שם הספר. )שנת הוצאה(. המחברשם 
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 נטוי בכתב הספר שם.  

  :2יש לציין בסוגריים את מס' המהדורהnd ed. / 3rd ed. / 4th ed./ 1995 ed. (by year) / Rev. ed. (revised 

edition). 

 Feuer, J. (1993). The Hollywood Musical (2nd ed.). Bloomington: Indiana Up. 

 

 ספר ערוך )קובץ(

 מבנה כללי
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 .  מקום ההוצאה: שם ההוצאה.שם הספר)עורך/עורכים(. )שנת הוצאה(.  העורך/יםשם 

 נקודה. ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :עורךה שם 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds. \Ed.. 

 נטוי בכתב יופיע הספר שם. 

Hawkes, J. (Ed.). (1983). The world of the past. New York, NY: Knopf. 

 

 (פרק )מאמר( מתוך ספר ערוך )קובץ

 מבנה כללי

 שם(,  עורכים/עורך) /יםהעורך שם בתוך.  מאמרה/הפרק שם(. שנה) .המאמר מחבר שם

 .הוצאה שם: הוצאה מקום(. מאמר/הפרק של עמודים) הערוך הספר 
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המאמר מחבר שם. 

 הדגשה וללא מירכאות ללא: המאמר/הפרק שם. 

 אות - הפרסום בשם נקודתיים לאחר/ גדולה באות הראשונה במילה הראשונה האות רק: הקובץ ושם המאמר כותרת 
 גדולה. באות ראשונה

 בתוך : להוסיף העורך שם לפני- In  . 

 פיסוק ללא משפחה שם ולאחריה נקודה עם פרטי שם של ראשונה אות תחילה: עורכים/העורך שם. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds.\Ed.. 

 בכתב נטוי יופיע הערוך הספר שם. 

 הספר:  מתוך העמודים' מס  את לציין ישpp.\p..   

Harris, M. (2000). Talk to me: Engaging reluctant writers. In B. Rafoth (Ed.), A tutor's guide: 

Helping writers one to one (pp. 24-34). Portsmouth, NH: Heinemann. 

 

 פרק מספר

 מבנה כללי

 .ההוצאה שם: ההוצאה מקום(.  של הפרק 'עמ) הספר שם(. הוצאה שנת. )המחבר שם
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 .שם הספר בכתב נטוי 

 יש לציין את  מס' עמודים מתוך הספר :pp.\p.. 

Booth, T. (2003). Developing inclusive education (pp. 234-264). New York, NY: 

 Routledge. 

 

 ספר מסדרה

 מבנה כללי

 שם: ההוצאה מקום(. הסדרה' מס, )הסדרה שם. הספר שם(. הוצאה שנת) המחבר. שם

 .ההוצאה 
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :המחבר שם. 

 נטוי בכתב הספר שם. 

  :יש לציין את מס' הסדרה.Series No. 

Stewart, J. H. (1983). Colette. Twayne's world authors, (Series No. 679). Boston, 

 MA: Twayne. 
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 מאמרים
 עת בדפוס-מאמר מכתב

 מבנה כללי

 ,)מס' גיליון( כרך' מס, העת כתב שם. המאמר שם(.  שנה) .המאמר ים/מחבר של שם

 .עמודים 
 נקודה ולאחריה ראשונה של שם פרטי אות שם משפחה, :המחבר שם. 

 מספר גיליון בסוגריים ללא הטיה. .נטוי הכרך בכתב ומספר העת כתב שם 

 גיליון.' מס ללא, כרך' מס לציין יש רציף הוא הכרך בתוך הגיליונות אם מספור 

 מספור הגיליונות בתוך הכרך הינו רציף

Allen, E. (1998). Staging identity: Frances Burney's allegory of genre. Eighteenth-Century 

Studies, 31, 433-451. 

 מספור הגיליונות מתחיל מחדש בתוך כל כרך 

  Piro, J. M. (2002). The picture of reading: deriving meaning in literacy through image. The 

Reading Teacher. 56(2), 126-134. 

 

 DOI –עת אלקטרוני -מאמר מכתב

 מבנה כללי

. עמודים(, גיליון' מס) כרך' מס, העת כתב שם. המאמר שם(.  שנה. )המאמר םי/מחברה שם

 .DOI' מס 
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :המחבר שם. 

 .שם כתב העת ומס' כרך בכתב נטוי. מספר גיליון בסוגריים ללא הטיה 

 גיליון.' מס ללא, כרך' מס לציין יש רציף הוא הכרך בתוך הגיליונות אם מספור 

 יש לציין את מספר ה-DOI. 

 המאמר. אחזור תאריך או, אינטרנט כתובת,  בספרייה המידע מאגר שם את לציין אין 

Herbst-Damm K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 

 survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 

 10.1037/0278-6133.24.2.225. 

 

 (DOI)במידה ואין  URL –מאמר מכתב עת אלקטרוני 

 מבנה כללי

)מס' גיליון(, עמודים. מס' כרך , שם כתב העתהמאמר. )שנה(.  שם המאמר.  םמחבר/יהשם 

 אוחזר מתוך כתובת אינטרנט של דף הבית  
 נקודה. ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :המחבר שם 

  טיהמספר גיליון בסוגריים ללא ה .נטוישם כתב העת ומס' כרך בכתב. 

 גיליון' מס ללא, כרך' מס לציין יש רציף הוא הכרך בתוך הגיליונות אם מספור. 

 " אוחזר מתוךיש להוסיף כיתוב" – "Retrieved from". 

 המאמר או העת-כתב של אינטרנט כתובת לתת אין(. ל"מו) העת כתב של הבית דף את האינטרנט ברשת לחפש יש 
 .המאמר אוחזר ממנו בספרייה המידע מאגר מתוך

 מחבר אחד

Haberman, M. (2004). Can Star Teachers Create Learning Communities? Educational 

Leadership, 61(8), 52-57. Retrieved from http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership.aspx 
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 מחברים 2-7מאמר עם 
 המחברים כל שמות את לציין יש. 

  המחברים שמות ביןיש להוסיף פסיק. 

  ובנוסף פסיקלפני שם המחבר האחרון יש להוסיף &. 

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organization.  

Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. Retrieved from…  

 ויותר מחברים 8
 האחרון המחבר שם לפני( נקודות 3... ) להוסיף. בלבד מחברים 6 שמות לציין יש. 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coastswoth, D., Lengua, L., ...Griffin, W. 

A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child 

programs for children of divorce. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 68, 

843-856. Retrieved from… 

 

 מאמר מתוך ספר ערוך )קובץ(

 מבנה כללי

 שם(,  עורכים/עורך) /יםהעורך שם בתוך.  מאמרה/הפרק שם(. שנה) .המאמר מחבר שם

 .הוצאה שם: הוצאה מקום(. מאמר/הפרק של עמודים) הערוך הספר 
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המאמר מחבר שם. 

 הדגשה וללא מירכאות ללא: המאמר/הפרק שם. 

 אות - הפרסום בשם נקודתיים לאחר/ גדולה באות הראשונה במילה הראשונה האות רק: הקובץ ושם המאמר כותרת 
 גדולה. באות ראשונה

 בתוך : להוסיף העורך שם לפני- In  . 

 פיסוק ללא משפחה שם ולאחריה נקודה עם פרטי שם של ראשונה אות תחילה: עורכים/העורך שם. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds.\Ed.. 

 בכתב נטוי יופיע הערוך הספר שם. 

 הספר:  מתוך העמודים' מס  את לציין ישpp.\p.  . 

Harris, M. (2000). Talk to me: Engaging reluctant writers. In B. Rafoth (Ed.), A tutor's guide: 

Helping writers one to one (pp. 24-34). Portsmouth, NH: Heinemann. 

 

 מאמר מעיתון במהדורת דפוס

 מבנה כללי

 .עמודים, העיתון שם. הכתבה שם(. תאריך) המחבר/ים. שם
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 נטוי. בכתב העיתון שם 

 לציין את מס' העמודים:    ישpp.\p.. 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington 

Post, pp. A1, A4. 

 

 מאמר מעיתון במהדורה אלקטרונית

 מבנה כללי

 הבית דף של אינטרנט כתובת מתוך אוחזר. העיתון שם. הכתבה שם(. תאריך) המחבר שם
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 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 .שם העיתון בכתב נטוי 

 מתוך אוחזר" כיתוב להוסיף יש" – "Retrieved from". 

 (.המאמר כתובת את ולא) העיתון של הבית דף של אינטרנט כתובת לציין יש 

Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brains agile. The New York Times. 

Retrieved from http://www.nytimes.com 
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 אנציקלופדיות ומילונים
 אנציקלופדיה/ מילון

 מבנה כללי

 )מהדורה, מס' כרכים(. מקום הוצאה: שם הוצאה.  שם ספר היעץשם עורך/ים. )שנה(. 

 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: העורך שם. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds.\Ed.. 

 .שם ספר היעץ בכתב נטוי 

  2  -אם מופיעה מהדורה ומס' כרכים יש לציין אותם בסוגריים, כגון: מהדורהnd ed. / 3rd ed. / 4th ed./ 1995

ed. (by year) / Rev. ed. (revised edition) כרך/י ,– .Vols\Vol. . 

 מילון

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: 

 Scribner's 

 כאשר יש מהדורה

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-

 20). London, England: Macmillan. 

 אשר יש מספר עורכים וציון מהדורהכ

Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2
nd

 ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove 

 

 יש מחבר -ערך  באנציקלופדיה / מילון 

 מבנה כללי

 שם: מקום'(. עמ, כרך' מס)  היעץ ספר שם בתוך. הערך שם(. שנה. )הערך מחבר שם

 .הוצאה 

 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: מחבר הערך שם. 

 יש להוסיף כיתוב "בתוך" לפני שם ספר היעץ: In. 

 נטוי בכתב היעץ ספר שם. 

  2 -אם מופיעה מהדורה ומס' כרכים יש לציין אותם בסוגריים, כגון: מהדורהnd ed. / 3rd ed. / 4th ed./ 1995 

(revised edition)ed. (by year) / Rev. ed.  כרך/י ,– .Vols\Vol. . 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-

 508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica. 

 כאשר יש מהדורה

Moore, C. (1991). Mass Spectrometry. In Encyclopedia of chemical technology (4th ed.Vol. 

 15, pp. 1071-1094). New York, NY: Wiley. 

 ידוע כאשר שם עורך האנציקלופדיה / מילון

, כרך' מס)  היעץ ספר שם, העורך )עורך/ים( שם בתוך. הערך שם(. שנה. )הערך מחבר שם

 .הוצאה שם: מקום'(. עמ 
  שם משפחהעם נקודה אות ראשונה של שם פרטיהעורך: שם ,. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds.\Ed.. 
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 ללא מחבר -ערך באנציקלופדיה/ מילון 

 מבנה כללי

 )מס' כרך, עמ'(. מקום: שם הוצאה. שם ספר היעץשם הערך. )תאריך(. בתוך 
 הערך ללא מירכאות. שם 

  "כאשר אין תאריך כתיבה/פרסום נא לציין "אין תאריך– ".n.d." 

  :יש להוסיף כיתוב "בתוך" לפני שם ספר היעץIn. 

 נטוי בכתב היעץ ספר שם. 

  2  -אם מופיעה מהדורה ומס' כרכים יש לציין אותם בסוגריים, כגון: מהדורהnd ed. / 3rd ed. / 4th ed./ 1995

ed. (by year) / Rev. ed. (revised edition) כרך/י ,– .Vols\Vol. . 

 נציקלופדיהא

Liberalism. (1993). In The Cambridge encyclopedia (p. 632). Cambridge, MA: Cambridge 

 University Press. 

 מילון

Sign. (1999). In Webster's New World college dictionary (p. 1333). New York, NY: 

 Macmillan. 

 

 שיש לו מחבר -ערך באנציקלופדיה/ מילון אלקטרוני 

 מבנה כללי

)מס'כרך, עמ'(. מקום: שם הוצאה.  שם ספר היעץשם מחבר הערך. )שנה(. שם הערך. בתוך 

 אוחזר מתוך כתובת אינטרנט 

 נקודה עם פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: הערך מחבר שם. 

  "כאשר אין תאריך כתיבה/פרסום נא לציין "אין תאריך– "n.d.." 

 הערך ללא מירכאות. שם 

  :יש להוסיף כיתוב "בתוך" לפני שם ספר היעץIn. 

 נטוי בכתב היעץ ספר שם. 

  2  -אם מופיעה מהדורה ומס' כרכים יש לציין אותם בסוגריים, כגון: מהדורהnd ed. / 3rd ed. / 4th ed./ 1995

ed. (by year) / Rev. ed. (revised edition) כרך/י ,– .Vols\Vol. . 

 מתוך אוחזר" כיתוב להוסיף יש "– "Retrieved from." 

 עורך האנציקלופדיה / מילון ידוע כאשר שם

, כרך' מס)  היעץ ספר שם, העורך )עורך/ים( שם בתוך. הערך שם(. שנה. )הערך מחבר שם

 אוחזר מתוך כתובת אינטרנט .הוצאה שם: מקום'(. עמ 
  שם משפחהעם נקודה אות ראשונה של שם פרטיהעורך: שם ,. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEd.\Eds.. 

Graham, G. (2005) Behaviorism. In N. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of 

  philosophy (2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/ behaviorism 

 

 ללא מחבר -ערך באנציקלופדיה/ מילון אלקטרוני 

 מבנה כללי

)מס'כרך, עמ'(. מקום: שם הוצאה. אוחזר  שם האנציקלופדיהשם הערך. )תאריך(. בתוך 

 מתוך כתובת אינטרנט 
 הערך ללא מירכאות. שם 

  "כאשר אין תאריך כתיבה/פרסום נא לציין "אין תאריך– ".n.d." 
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  :יש להוסיף כיתוב "בתוך" לפני שם ספר היעץIn. 

 נטוי בכתב היעץ ספר שם. 

  2  -אם מופיעה מהדורה ומס' כרכים יש לציין אותם בסוגריים, כגון: מהדורהnd ed. / 3rd ed. / 4th ed./ 1995

ed. (by year) / Rev. ed. (revised edition) כרך/י ,– .Vols\Vol. . 

 מתוך אוחזר" כיתוב להוסיף יש "– "Retrieved from." 

Heuristic. (n.d.). In Merrian-Webster's online dictionary (11th ed.). Retrieved from 

  http://www.m-w.com/dictionary/heuristic 
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 עבודות מוסמך ודוקטור
 לא פורסמה -עבודת מוסמך 

 מבנה כללי

, האקדמי המוסד שם (.sihesUnpublished master's t) העבודה שם(. שנה) .המחבר שם

 .מקום 
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :העבודה מחבר שם. 

  נטוישם העבודה בכתב. 

 יש לציין את סוג העבודה בסוגריים" :Unpublished master's thesis". 

 

 לא פורסמה -עבודת דוקטור 

 מבנה כללי

 המוסד שם(. issertationdoctoral Unpublished d) העבודה שם(. שנה) .המחבר שם

 .מקום, האקדמי 
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :העבודה מחבר שם. 

  נטוישם העבודה בכתב. 

 יש לציין את סוג העבודה בסוגריים" :Unpublished doctoral dissertation". 

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and  

  obese.(Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia. 

 

 פורסמה בטקסט מלא -עבודת מוסמך 

 מבנה כללי

שם המאגר )מס' פריט( אוחזר מתוך(. sihesMaster's t) העבודה שם(. שנה) .המחבר שם

 או: כתובת אינטרנט 
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :העבודה מחבר שם. 

  נטוישם העבודה בכתב. 

 יש לציין את סוג העבודה בסוגריים" :Master's thesis". 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך – "Retrieved from". 

 מאגר מידע מסחרי

  " יש להוסיף כיתובAvailable from." 

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing

  up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations

  and Theses database. (UMI No. 1434728). 

 

 פורסמה בטקסט מלא -עבודת דוקטור 

 מבנה כללי

שם המאגר )מס' אוחזר מתוך  (.Doctoral dissertation) העבודה שם(. שנה) .המחבר שם

 פריט( או: כתובת אינטרנט 
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :העבודה מחבר שם. 

  נטוישם העבודה בכתב. 

 יש לציין את סוג העבודה בסוגריים" :Doctoral dissertation". 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך – "Retrieved from". 
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 מאגר מידע של מוסד אקדמי

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education 

 and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from   

 http://www.ohiolink.edu/etd 

 

 תקציר במאגר מידע -עבודת מוסמך 

 מבנה כללי

 , מס' פריט במאגר.שם המאגר(.  sihestMaster's) העבודה שם(. שנה) .המחבר שם
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :העבודה מחבר שם. 

 .שם העבודה בכתב רגיל 

 יש לציין את סוג העבודה בסוגריים" :Master's thesis". 

 .שם מאגר המידע בכתב נטוי 

 

 תקציר במאגר מידע -עבודת דוקטור 

 מבנה כללי

 , מס' פריט במאגר.שם המאגר(. Doctoral dissertation) העבודה שם(. שנה) .המחבר שם
 נקודה ולאחריה של שם פרטי ראשונה אות שם משפחה, :העבודה מחבר שם. 

 .שם העבודה בכתב רגיל 

 יש לציין את סוג העבודה בסוגריים" :Doctoral dissertation". 

  נטויבכתב  מאגר המידעשם. 

 DAIתקציר העבודה מופיע במאגר 

 " כגון( אין צורך לציין את סוג העבודה, כאשר מידע זה צוין בשם המאגרDissertation.)'וכו " 

Brower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: 

 Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation 

 Abstracts International, 54(01), 534B 
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 כנסים
 הרצאה בכנס

 מבנה כללי

 שם הכנס, מקום הכנס. ...,Paper presented at. ההרצאה שם)שנה, חודש(.  .שם המרצה
  שם משפחה.נקודהאות ראשונה של שם פרטי עם  -שם המרצה , 

  נטוישם ההרצאה בכתב. 

 " יש להוסיף כיתובPaper presented at." 

 אחדמרצה 

Romi, S. (1998, June). Multi-disciplinary professional team to clarify the dilemmas of 

 children's custody. Paper presented at the First International Conference on Child and 

 Adolescent Mental Health, Hong Kong. 

 מרצים 2

Romi, S., & Avissar, G. (1993, July). Model of pre-service programs with community 

 orientation. Paper presented at the third Biennial Conference 1993: Global 

 Perspectives and Local Solutions in Special Education-A vision for the Future, 

 Vienna University, Vienna, Austria. 
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 ספרים אלקטרוניים
 DOIספר אלקטרוני שיש לו מספר 

 מבנה כללי

 DOI מספר. הספר שם(. הוצאה שנת) .המחבר שם
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

  נטוישם הספר בכתב. 

 יש לציין את מספר ה-DOI. 

 .אין לציין מקום ושם הוצאה לאור 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, 

 recovery, and growth. [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/0071393722 

 

 כתובת אינטרנט / גוגל ספרים -ספר אלקטרוני 

 מבנה כללי

 אינטרנט כתובת אוחזר מתוך[ גירסה שם] .הספר שם(. הוצאה שנת) .המחבר שם
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 .שם הספר בכתב נטוי 

 של כגון. הדיגיטלית גירסהה שם את לציין יש Google books, Adobe Digital Editions, DX Reader ועוד. 

 " אוחזר מתוךיש להוסיף כיתוב "– "Retrieved from." 

  הוצאה לאור.אין לציין מקום ושם 

Austen, J. (1853). Pride and prejudice: A novel. [Google Books version]. Retrieved from 

 http://books.google.co.nz/books?id=kQ0mAAAAMAAJ&printsecfrontcover&dq=pri

 de+and+prejudice+austen#v=onepage&q=&f=false 

 

 ר ספרים אלקטרוניםספר אלקטרוני ממאג

 מבנה כללי

 אינטרנט כתובת אוחזר מתוך[ גירסה שם. ]הספר שם(. הוצאה שנת) .המחבר שם
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 .שם הספר בכתב נטוי 

 של כגון. הדיגיטלית גירסהה שם את לציין יש Google books, Adobe Digital Editions, DX Reader ועוד. 

  אוחזר מתוךלהוסיף כיתוב "יש "– "Retrieved from." 

 .אין לציין מקום ושם הוצאה לאור 

 הקישור את ולא למאגר הראשית הכתובת את רק לתת יש.  הספרייה ממאגרי האלקטרוני לספר גישה יש כאשר 
 .לספר המלא

 ebookstoreמתוך 

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader 

 version]. Retrieved from http.//www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp 

 

 מאמר מתוך ספר אלקטרוני

 מבנה כללי
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 עמודים) הערוך הספר שם (,עורך/ים) ים/העורך שם בתוך .המאמר שם(. שנה) .המחבר שם

 DOIמס'  .[גירסה(. ]המאמר של
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

 טיהה וללא מירכאות ללא: המאמר/הפרק שם. 

 בתוך : להוסיף יש העורך שם לפני- In  . 

 פיסוק ללא משפחה שם ולאחריה נקודה עם פרטי שם של ראשונה אות תחילה: עורכים/העורך שם. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds.\Ed.. 

 נטוי בכתב יופיע הערוך הספר שם. 

 הספר:  מתוך העמודים' מס  את לציין ישpp.\p..   

 של כגון. הדיגיטלית גירסהה שם את לציין יש Google books, Adobe Digital Editions, DX Reader ועוד. 

  כאשר לא מופיע מספרDOI"יש לציין כתובת אינטרנט של הספר האלקטרוני לאחר הכיתוב "אוחזר מתוך ,– 

"Retrieved from". 

 הקישור את ולא למאגר הראשית הכתובת את רק לתת יש.  הספרייה ממאגרי האלקטרוני לספר גישה יש כאשר 
 .לספר המלא

Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. In W. A. White & S. E. 

 Jelliffe (Eds.), The modern treatment of nervous and mental diseases (Vol. 1, pp. 

 287–330). [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1037/10639-000 
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 אחרים מקורות אלקטרוניים
 אתר אינטרנט

 !!!באתר מאמר או לדף ההתייחסות, אינטרנט אתר לציין אין :הביבליוגרפית ברשימה

 .בסוגריים יופיע האתר שם. שלם אינטרנט לאתר להתייחס ניתן :הטקסט בגוף

 

 יש מחבר -מאמר או דף באתר 

 מבנה כללי

 אינטרנט כתובת אוחזר מתוך. המאמר שם(. אחרון עדכון תאריך) המחבר. שם
 עת מקוון.-מתייחס לדף או מאמר לא מכתב 

 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: המחבר שם. 

  נטוישם הדף / המאמר בכתב. 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך– "Retrieved from". 

Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from http://philsci-

 archive.pitt.edu/archive/00000162 

 

 המחבר: ארגון -מאמר או דף באתר 

 מבנה כללי

 אינטרנט כתובת מתוך אוחזר. המאמר שם(. אחרון עדכון תאריך) הארגון שם
 עת מקוון.-מתייחס לדף או מאמר לא מכתב 

  נטוישם הדף / המאמר בכתב. 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך– "Retrieved from". 

CHADD (2010). Adults with AD/HD: Steps for Beginners. Retrieved from  

 http://www.chadd.org/AM/Template.cfm?Section=Especially_For_Adults 

 

 אין מחבר -מאמר או דף באתר 

 מבנה כללי

 אינטרנט כתובת מתוך אוחזר. (אחרון עדכון תאריך) המאמר שם
 עת מקוון.-מתייחס לדף או מאמר לא מכתב 

 אין תאריך"  בסוגריים כאשר אין תאריך כתיבה/פרסום נא לציין"– "n.d.." 

  נטוישם הדף / המאמר בכתב. 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך– "Retrieved from". 

 .אין לציין את שם האתר הכללי בו מופיע המאמר 

How to cite a webpage in APA format (n.d.). Retrieved from 

 http://www.webpage.edu/webpage.aspx. 
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 אלקטרוני בדואר דיון קבוצת, בלוג, פורום: אינטרנט הודעות

 מבנה כללי

 כתובת מתוך אוחזר[. הפרסום תיאורסוג הפוסט ו] הפוסט שם(. יום חודש, שנה) המחבר שם

 אינטרנט
 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה המחבר: שם שם. 

 כינוי אינטרנטי, יש להוסיף נקודה אחריו. -המחבר  אם שם 

 .שם הפוסט בכתב רגיל 

 פוסט: הודעה, מאמר, רשימה, כתבה, קטע טקסט באתר. 

  :תיאור הפרסוםOnline forum ,Web log ,Electronic mailing list .'וכו 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך– "Retrieved from". 

 פוסט בבלוג

MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences of 

 partitioning your mind [Web log message]. Retrieved from 

 http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php 

 הודעה בפורום

Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural expressions 

 [Online forum comment] Retrieved from 

 http://www.wipo.int/roller/comments/pisforum/Weblog/theme_eight_how_can_ctltur

 l # comments  

 הודעה בקבוצת דיון בדואר אלקטרוני

Smith S. (2006, January 5). Re: Disputed estimate of IQ [Electronic mailing list message]. 

 Retrived from  http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670 

 

 ויקיפדיה

 מבנה כללי

 האינטרנט כתובת מתוך, תאריך אוחזר.  WikipediaIn(. )אין תאריך .הערך שם

 "יש לציין "אין תאריך-"n.d.," .בסוגריים לאחר שם הערך 

 " יש להוסיף כיתובWikipediaIn ." 

 "Wikipedia נטוי" בכתב. 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר-"Retrieved," תאריך אחזור מויקיפדיה ולציין. 

 "יש להוסיף כיתוב "מתוך-"fromלאחר התאריך ,". 

Psychology. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved October 14, 2009, from  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology 
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 יצירות אמנות
 יצירות אמנות: מקור במוזיאונים וגלריות

 מבנה כללי

 .המוזיאון שם: מקום[. היצירה סוג] היצירה שם(. יצירה שנת) .האמן שם
 בגלריה או במוזיאון האמנות רק כאשר ראינו פיזית את יצירת. 

 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: האמן שם. 

  נטוישם היצירה בכתב. 

 ועוד מיצב, ארט וידאו, צילום, פיסול, ציור - היצירה סוג של כללי תיאור: היצירה סוג. 

 וכו ברוזה פסל, בד על שמן: כגון. הטכניקה את לפרט ניתן: או'. 

  לציין עיר ומדינה.מחוץ לישראל יש 

Kahlo, F. (1931). Frieda and Diego Rivera [Oil on canvas]. San Francisco, CA: Museum of 

 Modern Art 

 או

Kahlo, F. (1931). Frieda and Diego Rivera [Painting]. San Francisco, CA: Museum of 

Modern Art 

 

 יצירות אמנות: העתק דיגיטלי

 מבנה כללי

 אינטרנט כתובת אוחזר מתוך[. היצירה סוג] היצירה שם(. יצירה שנת) .האמן שם
 או ספרייה של תמונות ממאגר, האינטרנט מרשת מאוחזר. המקורית היצירה של דיגיטלי דימוי: דיגיטלי העתק 

 .מוזיאון

 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: האמן שם. 

  נטוישם היצירה בכתב. 

 ועוד מיצב, ארט וידאו, צילום, פיסול, ציור - היצירה סוג של כללי תיאור: היצירה סוג. 

 וכו ברוזה פסל, שמן על בד: כגון. הטכניקה את לפרט ניתן: או'. 

 "יש להוסיף כיתוב "אוחזר מתוך– "Retrieved from". 

Kahlo, F. (1931). Frieda and Diego Rivera [Oil on canvas]. Retrieved from 

 http://www.sfmoma.org/artwork/15228# 

 

 יצירות אמנות: רפרודוקציות בספר/קטלוג

 מבנה כללי

 שם )שנה(. (ים/עורך) /יםעורך שם בתוך[. היצירה סוג] היצירה שם(. יצירה שנת) .האמן שם

 .הוצאה שם: הוצאה מקום(. בספר התמונה 'מסעמ'/) הקטלוג/הספר
 ועוד בקטלוגים, בספרים נמצא. בדפוס אמנות יצירת של העתק: רפרודוקציה. 

 נקודה ולאחריה פרטי שם של ראשונה אות, משפחה שם: האמן שם. 

  נטוישם היצירה בכתב. 

 ועוד מיצב, ארט וידאו, צילום, פיסול, ציור - היצירה סוג של כללי תיאור: היצירה סוג. 

 וכו'. ברוזה פסל, בד על שמן: כגון. הטכניקה את לפרט ניתן: או 

 בתוך : להוסיף העורך שם לפני- In  . 

 פיסוק ללא משפחה שם ולאחריה גרש עם פרטי שם של ראשונה אות תחילה: עורכים/העורך שם. 

 עורכים: , עורך בסוגריים לציין ישEds. \Ed.. 

 /תמונה בספר.היש לציין בסוגריים את מס' העמוד 

  ומדינה.מחוץ לישראל יש לציין עיר 
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Caravaggio, M. M. (1596-97). Penitent Magdalen [Oil on canvas]. In  M. Fried 

 (2010). The moment of Caravaggio (Fig. 3.11). Princeton, NJ: Princeton University

 Press 
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 קולנוע
 רישום סרט לועזי בשפת המקור )אנגלית(

 מבנה כללי

[. קולנוע סרט] הסרט שם(. שנה) (Director) הבמאי ושם ,(Producer) המפיק/ים שם

 .אולפן: מדינה
 .שם הסרט בכתב נטוי 

 /אות ראשונה ונקודה. -הבמאי: שם משפחה, שם פרטי שם המפיק 

 "יש לציין בסוגריים: "סרט קולנוע - "Motion picture". 

  עטיפת ה -איתור נתונים אודות הסרט-DVD  אוIMDb. 

 מפיק אחד
Caruso, F. (Producer), & Lynch, D. (Director) (1986). Blue Velve. [Motion picture]. 

 United States: Metro-Goldwyn-Mayer Studios. 

 מפיקים 2

Rollins, J., & Joffe, C. H. (Producers), & Allen, W. (Director). (1997). Anni Hall [Motion

 picture]. United States: Rollins-Joffe. 


