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 (7404מתוקנת  5מהדורה  APAכללי הרישום הביבליוגרפי )תמצית עפ"י כללי 

 הנחיות אלו הנן בגדר קווים מנחים בלבד. יש לנהוג בהתאם להנחיות המרצה.

 

 א. ספר 

מקום ההוצאה:  כותר הספר בכתב נטוי.שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )שנת הפרסום(. 

 המו"ל )שם ההוצאה(.

 

במקורות באנגלית מקום ההוצאה כולל את שם העיר והמדינה פרט למס' ערים גדולות בעולם שבהם 

 אין צורך לציין את שם המדינה.

 

 דוגמאות: 

 .תל אביב: הקיבוץ המאוחד דמוקרטי.חינוך (. 2002) .גוטמן, א

 

Duffy, C. (2005). 100 Top picks for home school curriculum. Nashville TN: Broadman 

& Holman Publishers. 

 

 שני מחברים:

 בין שמות שני המחברים מופיעה ו' החיבור, באנגלית מופיע הסימן & בין המחברים.

 

  :דוגמאות

 אביב: ספרית פועלים.-. תלמבט שני על ילדים מוכים -ילדות כואבת  (.1990). וצימרין, ח .,ע אילון,

 

Moore, K. L., & Dalley, A. F. (2009). Clinically Oriented Anatomy. Philadelphia, 

Baltimore:  Lippincott, Williams, & Wilkins  

 

 מחברים: 3-7

לפני שם המחבר האחרון במקום פסיק מוסיפים ו' החיבור. בין שמות המחברים יש להפריד בפסיק, 

 באנגלית מוסיפים & לפני המחבר האחרון.

 

 דוגמאות:

אביב: האוניברסיטה -. תלטבעה ומהלכה –התפתחות הילד (. 8991סרוף, א., קופר, ר., ודהארט, ג. )

 הפתוחה.
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Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). 

Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (15th ed.). Hampshire, UK: 

Wadsworth/Cengage Learning 

 

 מחברים או יותר: 1

 נקודות, ושם המחבר האחרון. 3 -המחברים הראשונים, פסיק רווח אחד ו 6רושמים את שמות 

 

 דוגמא: 

השמיים הכחולים (. 2001בוחניק, ד., כהן, י., יוסף, ל., שחק, ש., מצפור, מ., ענבר, מ.,  ... רענן , ש. )

 . תל אביב: שחפים.שמעלינו

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., ... Applin, 

M. (1967). Nerve cells and insect behavior: A manual. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

 

 שם המחבר אינו ידוע:

 , כל השאר בדומה לספר עם מחבר.בכתב נטוי –כותר הספר נכתב במקום שם המחבר 

 

 :דוגמא

Everday life and cultural theory. (2001). New York: Routledge. 

 

 שנת הפרסום אינה ידועה:

 no date (n.d.)במקום שנה נציין חסר תאריך )ח.ת(, ובאנגלית 

 

  דוגמא:

 )נ. סוקולוב מתרגם(. חיפה: בבל. אלטנוילנדהרצל, ב.ז. )ח.ת.( 

 

 ספר ערוך

 (.Ed)בספר ערוך מוסיפים את המילה עורך / עורכים בסוגריים אחרי השם הפרטי. באנגלית יופיע 

 לעורכים. (.Eds)לעורך יחיד או 
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 :דוגמא

יהודי או ישראלי: חרדים, חילונים ודתיים מערטלים את  –מה אתה יותר (. 2003דאום, ח. )עורך(.  )

 תל אביב: משכל. זהותם בפומבי.

 

 מהדורה מאוחרת/ ספר מתורגם

 אם מדובר במהדורה מאוחרת, יש לציין את מספרה. אם הספר מתורגם, יש לציין את שם המתרגם.

 

 מהדורה מאוחרת  :דוגמא

 )מהד' ב(. ירושלים: מאגנספסיכולוגיה של הילד והמתבגר (. 8997סולברג, ש. )

 

 ספר מתורגם : דוגמא

 (.8989אביב: רסלינג )פרסום מקורי -)ר. גינזבורג מתרגמת(. תל האלביתי (.2082פרויד, ז. )

 

 

 ב. ספר אלקטרוני מספרייה מקוונת 

ספר אלקטרוני יופיע כמו ספר רגיל, מלבד החלק האחרון של ההוצאה, שבמקומו יופיע האתר ממנו 

 URL -כתובת אתר   -. נדלה משם הספרנדלה הספר: שם משפחה של המחבר, אות ראשונה. )שנה(. 

 

 דוגמא: 

 -)נ. סוקולוב מתרגם(. נדלה מ אלטנוילנדהרצל, ב.ז. )ח.ת.( 

http://benyehuda.org/herzl/tel_aviv.html 

 

 ג. מאמר או פרק מתוך ספר  )מקראה(

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )שנת הפרסום(. כותר המאמר. בתוך אות ראשונה של 

)מספרי העמודים(. מקום  בכתב נטוי שם המקראההשם הפרטי של העורך. שם משפחה )עורך(, 

 ההוצאה: שם ההוצאה.

 

 : דוגמאות

צפדיה )עורכים(,  .וא ,כץ .בתוך ח (. ממדיניות של הפרטה לריבוד שוק התעסוקה.2080) .פוקס, א-פז

-תל. (363 -335)עמ'  2001-8915  מדיניות חברתית בישראל -מדינה מפקירה מדינה משגיחה 

 .אביב: רסלינג
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Stark, E. (2001). Health interventions with battered women: From crisis intervention to 

complex social prevention. In C.  M.  Renzetti, J.  L.  Edleson, & R.  K. Bergen 

(Eds.), Sourcebook on violence against women (pp. 345-369). Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

 

 . מאמר מתוך כתב עת ד

ומס' , שם כתב העת המלאשם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )שנת הפרסום(. כותר המאמר. 

 )גליון(, מספרי העמודים. בכתב נטוי הכרך

 

 באנגלית כל מילה בשם כתב העת )למעט מילות חיבור( מתחילה באות גדולה.

 

 כפי שנהוג בספרים )ראה הסבר בסעיף א(. במקרה של שני מחברים או יותר יש לפרט את שמותיהם

 

  דוגמאות:

(. דרך החול: תופעת "היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד 2002ברזילאי, ש. )

 .887-98(, 8)ו, סוציולוגיה ישראליתשלהי שנות התשעים. 

 

Lewis, S., & Smithson, J. (2001). Sense of entitlement to support for the reconciliation 

of employment and family life. Human Relations, 54(11), 1455-1481. 

 

 

 ה. מאמר אקדמי מתוך האינטרנט עם ציון שם המחבר

כל המקורות מתחילים עם אותו מידע שהיה ניתן עבור מקור מודפס )עד כמה שמידע זה זמין(. 

 ( מופיע בסוף המקור. Webהמידע אודות המקור באינטרנט )

( , יש לציין אותו בהמשך למס' digital object identifier) doiאם  בפרטי המאמר מופיע הנתון 

 העמודים, אחריו אין נקודה.

 

 דוגמא:

Hedden, T., & Gabrieli, J. D. E. (2004). Insights into the ageing mind: A view from 

cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 5, 87–96. 

http://dx.doi.org/10.1038/nrn1323 
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 ו. מסמך או מאמר מאתר אינטרנט

 וכתובת האתר. -שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )תאריך פרסום(. שם החיבור. נדלה מ

 

 : דוגמא

 -(.  זכויות ילדים נפגעי הפרעות תקשורת . נדלה מ 2005נתן, ר. )-בר

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01064.pdf 

 

במקרה של מסמך מהאינטרנט שאין לו שם מחבר, או תאריך פרסום, והתוכן בו עשוי להשתנות, יש 

  לציין את שם הפרסום , ת.ח. )תאריך חסר(, תאריך אחזור המסמך וכתובת האתר.

 

 : דוגמא

, מתוך: 2083בדצמבר  80-רפואה ומשפט מידע בנושא רשלנות רפואית )ח.ת.(, נדלה ב 

http://www.smli.org.il 

 

 ז. ערך מאנציקלופדיה או מילון

שם שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי של מחבר הערך. )שנת הפרסום(. שם הערך. בתוך 

 ל.)כרך מס', עמ'(. מקום ההוצאה: שם המו"האנציקלופדיה 

 

 דוגמא: 

, עמ' 6)כרך ישראל  -ההיסטוריה של ארץ (. הכיבוש המוסלמי, תנופתו ותחומיו. בתוך8993גיל, מ. )

 (. ירושלים: כתר.38-20

 

 ערך מאנציקלופדיה ללא מחבר

ערך ממילון / אנציקלופדיה כאשר חסר שם המחבר ו/או השנה, הערך יופיע במקום שם המחבר 

 תאריך(:ובסוגריים ח.ת. )חסר 

 

 : דוגמא

  . ירושלים: כתר.מילון השפה העבריתהונאה. )ח.ת.(. בתוך 
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 ח. ערך מאנציקלופדיה מקוונת או  מילון מקוון

 דומה לערך אנציקלופדי, רק שבמקום פרטי ההוצאה תופיע כתובת האתר.

 

(. 88, עמ' 8)כרך  לקסיקון החי והצומח של ארץ ישראל: צמחים(. אבוקדו. 8992לבנה, מ. )דוגמא: 

 http://www.kotar.co.il -נדלה מ

 

 ט. פרק מתוך יחידה מתוך סדרה

שמות מחברי הפרק. )שנה(. שם הפרק. בתוך: אות ראשונה של השם הפרטי של עורך הסדרה. שם  

)מהד', עמ'(. מקום מספר הכרך בסדרה. שם הכרך בסדרה : שם הסדרהמשפחה )עורך הסדרה(, 

 לאור. ההוצאה: שם ההוצאה

 

 : דוגמא

מהם? בתוך: א. קרן )עורכת הסדרה(,  -(. סטראוטיפים מיניים8991פיינס, א., וגולדברג, ר. )-מלאך

אביב: -(. תל800-92)עמ' , סטראוטיפים מיניים. 6פסיכולוגיה של המינים: כרך ב, יחידה 

 האוניברסיטה הפתוחה.

 

 י.  מאמר בעיתון יומי 

  שם המחבר ידוע:

 שם העיתוןשם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )שנה, יום חודש במילים(. כותרת המאמר. 

 בכתב נטוי, עמודים.

 

 : דוגמא

דצמבר(. למרות צו מסרב מנהל המכון הפתולוגי להתיר נוכחות עו"ד בנתיחת  22, 8999) .טל, א

 .1 , עמ'מעריבהגופה. 

 

 שם  המחבר אינו ידוע:

 : דוגמא

 .5עמ'  מעריב,דצמבר(.  22, 8999אלפי עובדים בכל המשק קיבלו היתרי עבודה בליל המילניום. )
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 ( במקום העמודים.URLבעיתון יומי אלקטרוני יש להוסיף את כתובת האתר )

 

 : דוגמא

 -, נדלה מהארץש. רמז ראשון למיתוס גבורת שמשון התגלה ליד בית שמיולי(.  30, 2082חסון, נ. )

http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1788870 

 

 יא. ציון בפרסום ממשלתי

 בכתב נטוי. מקום ההוצאה: שם ההוצאה. שם הפרסוםשם הגוף המפרסם )שנת הפרסום(. 

 

 : דוגמא

ירושלים: משרדי דפוס  (.68) 2088שנתון סטטיסטי לישראל (. 2088הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה )

 ממשלתיים.

 

 דיסרטציה )עבודה לשם קבלת תואר שני או שלישי(יב. 

בכתב נטוי. )עבודה לשם  שם העבודהשם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )שנת הפרסום(. 

 קבלת תואר מוסמך או דוקטור, לפי העבודה(, שם האוניברסיטה, עיר.

 

 : דוגמאות

הפסיכולוגית ואיכות הנישואין השפעת הלחץ בתפקיד ההורי על הרווחה (. 8992) .פולק, ח-שמואלי

 , חיפה.אוניברסיטת חיפה )עבודה לשם קבלת תואר מוסמך(.. של ההורים

 

)עבודה לשם קבלת תואר  הקשר בין דחק לאלימות גברים כלפי בנות זוג.(. 8995הרשקוביץ,  א. )

 , חיפה.אוניברסיטת חיפה דוקטור לפילוסופיה(.

 

 יג. פרסומים משפטיים:

 

 חוקים:

 לרשום את שמו המלא של החוק והשנה.יש 

 

 : דוגמא

 .8911-חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח
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 פסקי דין:

יש לרשום את הצדדים, את הערכאה ומספר ההליך, מראה המקום בדיווח הרשמי )כרך, עמוד( ואת 

 השנה בסוגריים.

 

 : דוגמא

 (.8995) 668(, 2, פ"ד נ)2208/95רותי נחמני נגד דניאל נחמני ואח'. דנ"א 

 

 יד. שאלון / כלי מחקר

 אם פורסם בספר, יש לצטט כספר, ואם פורסם במאמר יש לצטט כמאמר. –יצוטט לפי מקור פרסומו 

  

במקרה שהשאלון / כלי המחקר / הנתונים שמשתמשים בהם לקוחים מתוך מאגר מידע, ואינם 

לקוחים מתוך מאמר או ספר, יש לצטט את הפריט בדומה לספר: שם המחבר. שנת הפרסום. שם כלי 

  doiשם המאגר.   -מבחן פסיכולוגי או לוחות[. נדלה מ –המחקר ]סוג כלי המחקר 

 

 דוגמא לשאלון:

Rod, A. M., & Lefcourt, H. M. (1983). Coping Humor Scale. [Measurement instrument]. 

Retrieved from PsychTest Database. http://dx.doi.org/10.1037/t08093-000 

 

 דוגמא ללוחות סטטיסטיים:

. ]לוח[. נדלה ממאגר 2082יולי -לינות במלונות תיירות ינואר(. 2082הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 http://www.cbs.gov.il/hodaot2014n/28_14_230t1.pdfהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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 הנחיות כלליות לאזכור מקורות בגוף העבודה ולעריכת רשימה ביבליוגרפית 

 :APAלפי 

כללי שימו לב, בתחומי מידע מסויימים משתמשים בכללי ציטוט שונים, אנא וודאו עם המרצה באלו 

 ציטוט אתם נדרשים להשתמש.

יש לברר מול המרצה את הדרישה לסוג הגופן, גודל הגופן והמרווח בין השורות. אם אין הנחיות 

 נקודות, ומרווח כפול. 82(, גודל Ariel( או אריאל )Davidמהמרצה  רצוי להשתמש בגופן דייויד )

 

 כללי אזכור מקורות בגוף הטקסט:

ודה מידע שמצאנו במאמר או בספר, או בכל מקור אחר, יש לציין מהיכן ככלל, כאשר מציינים בעב

 המידע לקוח בגוף העבודה בקצרה, ובסוף העבודה במפורט ברשימה הביבליוגרפית. 

 להלן דוגמאות לאזכור בגוף העבודה:

 

 אזכור מקור עם מחבר יחיד:

המאפיינות את שיח העידן ... פריצת דרך והתחברות אל העצמי הם רק חלק קטן ממילות הקסם 

 (.2005החדש )שמחאי, 

  

 אזכור מקור עם מחבר יחיד בגוף הטקסט )כחלק ממשפט(:

 (, מושגת דרך ...2002חירות מודרנית, אומרת אילוז )

 ( ישנם....2088) Smithלדברי 

 

ב כאשר מאזכרים מקור באנגלית,  אם מציינים את שמו בעברית בגוף הטקסט, אז בסוגריים יש לכתו

 את המחבר כפי שמופיע בשפת המקור:

 ( טוען בהקשר זה כי...Featherstone, 1995רסטון )'פת

 

 

 מחברים 7אזכור מקור עם 

 (.2080... כאשר החוקר איננו מביא נתונים חדשים אלא טיפולוגיה של המצב הקיים )דרגיש וצבר, 

 (.Cohen & Lytle, 2007) פי מתכונים או מרשמים-... ההוראה היא התנסותית ואינה מתבצעת על

 

 מחברים בגוף הטקסט 7אזכור מקור עם 

 ( קוראים לחזק את... 2008כהן וישראלי )

 ( אין לראות ב...2088) Smith & Doeלדברי 
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 מחברים 6-3אזכור מקור עם  

בפעם הראשונה יוזכרו שמות המשפחה של כל המחברים והשנה, בפעמים הבאות ייכתב שם 

, מהאזכור השני באנגליתהמשפחה של המחבר הראשון ולאחריו המילה "ואחרים" ושנת הפרסום. 

  לפי הדוגמאות:. והשנה .et alיופיע המחבר הראשון ולאחריו  ואילך

 

עית משפיעה על המסוגלות העצמית, השיפוט המקצועי באזכור הראשון: ... תפיסה של זהות מקצו

 (. 2008ועל ההחלטות המקצועיות )ישראלי, כהן, שנהב ולוי, 

 (.  2008באזכורים הבאים: )ישראלי ואחרים, 

 

 (Beijaard, Verloop & Vermont, 2005באנגלית האזכור הראשון יופיע כך: )

 (Beijaard et al., 2005)ומהאזכור השני ואילך יופיע: 

 

 מחברים בגוף הטקסט 3-6אזכור מקור עם 

 ( מצאו ש...2007באזכור הראשון: יערי, משיח וכהן )

 ( טענו עוד כי...2007באזכור השני ואילך: יערי ואחרים )

 

 מחברים ויותר 5אזכור מקור עם 

 כבר מהאזכור הראשון בעבודה יופיע רק המחבר הראשון ולאחריו "ואחרים" והשנה. 

 

 מקור שהמחבר הוא ארגוןאזכור 

באזכור הראשון נציין את שם הארגון המלא ובסוגריים מרובעים את ראשי התיבות של הארגון אם 

קיים, ושנת הפרסום: ... שילוב יישומים של טכנולוגיה מתקדמת בתוך מערך השרותים לזקן היא 

 (.2088"ל[, מגמה מתפתחת בכל העולם )האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן ]אש

 (.2088מהאזכור השני ואילך נציין את ראשי התיבות של הארגון והשנה בלבד: )אש"ל, 

 

 אזכור מקור שהמחבר הוא ארגון בגוף הטקסט

 ( נמצא כי..2083סאדאת למחקרים אסטרטגיים )בס"א, -באזכור הראשון: במחקר של מרכז בגין

 וד....( הציע ע2083המחקר של בס"א )מהאזכור השני ואילך: 

 

 אזכור כמה מקורות יחד

 יש לציין את המקורות לפי סדר א"ב, אזכורים בעברית יופיעו לפני אזכורים באנגלית:

... לא זו בלבד שההפרדה בין שתי הספרות לא ניתקה בין שני סוגי העבודה, אלא שהם נעשו שזורים 

 (.Crompton, 1997; Walby, 1986; 2005; שטייר ושולמן, 2008זה בזה במהודק )כהן, 
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, יש לשים את הציטוט בתוך גרשיים, ולציין לצד מילים 20, עד מהמקור ציטוט מדויקכאשר מביאים 

 המקור את מספר העמוד ממנו נלקח הציטוט, כמו בדוגמא:

, ע' 2002מודרנית "מתיימרת להציג היעדר מוחלט של מעמד ושל מגדר" )אילוז, -האהבה הפוסט

882.) 

 או:  

 (.858העירה "כולם הסתכלו באשה וראו אם ורעיה" )ע'  (8993להב )

 

 ו/או ללא שנה אזכור מקור ללא מחבר

 , והשנה. בכתב נטוי אם מדובר בספר, חוברת או דו"ח יש לכתוב את הכותרת

 (2083, עבירות ועונשים בישראל)

 

כאשר מדובר במאמר או ערך אנציקלופדי /מילוני או מסמך מאתר אינטרנט ללא מחבר נציין את 

 הכותרת בתוך גרשיים, והשנה: 

 (2008)"רפואה ומשפט מידע בנושא רשלנות רפואית",  

  

( עבור מקור no date) n.dאם חסרה שנת הפרסום נציין ח.ת. )חסר תאריך( עבור מקור בעברית או 

 באנגלית:

 )הרצל, ח.ת.(

 

 הנחיות כלליות: –עריכת הרשימה הביבליוגרפית 

בעבודה,  אוזכריםהרשימה הביבליוגרפית תופיע בסוף העבודה, וחשוב לבדוק שלכל המקורות המ

 מופיע מקור ביבליוגרפי. 

 של סוגי מקורות שונים נמצאות מעבר לדף(. יםביבליוגרפי אזכורים)דוגמאות ל

יש לסדר לפי סדר הא"ב, בתחילה יופיעו המקורות בעברית, ואחריהם את הרשימה הביבליוגרפית 

 המקורות באנגלית.

יש לסדר את הרשימה הביבליוגרפית כפסקאות תלויות, כלומר שכל השורות פרט לשורה הראשונה 

של תוכנת "וורד" תחת  עזרהשל הפסקה מוסטות פנימה. הגדרת פסקאות תלויות ניתן למצוא ב

 .וחיםכניסות ומרוהנושא 

 

 דוגמא לרשימה ביבליוגרפית בעמוד הבא....
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 כאשר נקליד את הרשימה הביבליוגרפית היא תופיע כך:

 

אביב: האוניברסיטה -. תלטבעה ומהלכה –התפתחות הילד (. 8991סרוף, א., קופר, ר., ודהארט, ג. )

 הפתוחה.

צפדיה )עורכים(,  .כץ וא .: חבתוך (. ממדיניות של הפרטה לריבוד שוק התעסוקה.2080) .פוקס, א-פז

-תל. (363 -335)עמ'   2001-8915  מדיניות חברתית בישראל -מדינה מפקירה מדינה משגיחה 

 .אביב: רסלינג
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 הערות והארות יתקבלו בשמחה:
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