כללי ציון מקורות וכתיבה ביבליוגרפית
כללי אזכור מקורות בגוף העבודה
 .1חובה לתת קרדיט! חשוב מאד להקפיד לציין שמות מחברים ומקורות לגבי כל הרעיונות ,העובדות
והמשפטים ,שאתם מציינים בעבודה .שימוש ברעיונות של אחרים ללא מתן קרדיט מהווה פלגיאט
)גניבה ספרותית( ועבירה על החוק.
 .2קיימות מספר דרכים לציון מקורות בגוף העבודה .דוגמאות:
א .עובדה/רעיון )שם משפחה ,שנה(  :התמכרות לממתקים מהווה בעיה חמורה )גאון ,(1999 ,ולכן…
ב .שם משפחה )שנה( עובדה /רעיון  :גאון ) (1999טוען כי התמכרות לממתקים…

 .3כשמציינים שם המחבר ממקור באנגלית מחוץ לסוגריים ,כמו בדוגמה 'ב' למעלה  -יש לכתוב את
שמו בעברית ובסוגריים לכתוב אותו שוב באנגלית ואת השנה.
למשל :כפי שלוין ) (Levin, 1995טוען השימוש במושג קורבן שכיח מידי.
 .4כשמציינים מקור ,שנכתב על-ידי מספר מחברים ,בפעם הראשונה יש לפרט את השמות של כל
מחברי המאמר :מדין ,קוביר ,שטרן וגדיש ) (2001מציינים … . .בהמשך העבודה ניתן להסתפק ב :מדין
ושותפיו ) (2001מצאו…  .אותו כלל תקף לגבי ציון שמות מחברים בסוגריים .בפעם הראשונה ) -מדין,

קוביר ,שטרן וגדיש (2001 ,ולאחר מכן )מדין ושותפיו .(2001 ,במקרה ומדובר במקור לועזי ,בפעם השניה
ואילך יש לכתוב בסוגריים שם ראשון ו et al. -דוגמה.(Medin et al., 2001) :

 .5בכתיבת רשימת שמות ,כשמדובר במקור לועזי ,במקום מילת חיבור " "andיש להשתמש בסימן
"&".
א .תכנון תוכניות גמילה מסמים מהווה תהליך בר מספר שלבים )… (Miller, Dorin, & Jason, 2002
ב.

דגרסי ודבלין ) (Degrassy & Dablin, 1978לא מצאו קשר ….

 .6אם מציינים בסוגריים יותר ממקור אחד ,יש להפריד ביניהם באמצעות "נקודה פסיק"  .";" -סדר
המאמרים בסוגריים יהיה לפי א"ב  ABC /של שמות המחברים .אם מאמר נכתב על-ידי כמה
חוקרים – מתייחסים לשם של החוקר שמופיע ראשון .דוגמה:
מחקרים רבים מצאו קשר בין מחלות לב ועישון )(Darssey, 1999; Grow & Green, 1998; Slob, 2001
שימו לב :ההדגשה באדום לצורך הדגמת העיקרון בלבד .בעבודה מדעית הגופן יהיה בצבע שחור.

 .7מקור משני  -במקרים בהם נעשה שימוש במידע/רעיונות "יד שנייה" ,שלא נלקחים מהמאמר
המקורי אלא מתוך ציטוט במאמר אחר ,חשוב להראות כי הרעיון נלקח ממקור משני .דוגמה:
א.

…לא נמצא קשר בין שני המשתנים )גבאי בתוך כהן…(2003 ,

ב.

גבאי )בתוך כהן (2003 ,לא מצא קשר…..

ג.

לווינסטון ) (Levinston in Jones, 2003טוען…..

 .8תמיד חשוב לנסות ולהגיע למקור! שימוש יתר במקורות משניים פוגע בחשיבות ואיכות העבודה.
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ב .כללי ציטוט
 .1בסוף ציטוט מדויק יש לציין מספר העמוד ,שבו מופיע הציטוט במקור .דוגמאות:
א .טופקין ציין כי "אין עוגה בלי קמח" )עמ' .(1
ב.

כידוע "אין עוגה בלי קמח" )טופקין ,1956 ,עמ' (1

ג.

"העולם הוא עגול" )(Smith, 1978, pp. 1

 .2לא נהוג לציין יותר מ  3-4ציטוטים לעבודה של כ 10 -עמודים.
 .3ציטוט ארוך ,של יותר מ 40 -מילים ,יש לשים בפסקה נפרדת עם שוליים רחבות .דוגמה:
… כמו שציין מוריס דיז'ברה:
"מפלגות שונות זו מזו בסדרה ארוכה של תכונות .מתוך מכלול התכונות המבחינות בין מפלגות שתי תכונות
מרכזיות קשורות בעמדותיהן האידיאולוגיות של המפלגות :א .השתייכות )אי השתייכות( לסולם חד מימדי
"הרגיל" ,למשל על פי הרצף :מפלגת ימין לאומי ,מפלגת ימין כלכלי-ליברלית ,מפלגת מרכז ,מפלגת
סוציאל-דמוקרטית ,מפלגת שמאל קיצוני" ) ,1930עמ' .(230
במדינת ישראל קיים הסדר סוציו-פוליטי רב מפגלתי …..

ג .כללי כתיבת מקורות )(APA, 2004
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

רשימת המקורות מתחילה בעמוד חדש .בראשית העמוד יש לכתוב מילים :רשימת
מקורות או ביבליוגרפיה.
רשימה זו מאפשרת לנו לדעת מאיפה נלקחו הרעיונות והציטוטים ,ובמידת הצורך
להגיע אל המקור שלהם.
מקורות בעברית קודמים למקורות באנגלית .קודם יפורטו כל המקורות בעברית
ואח"כ המקורות באנגלית.
אין למספר מקורות.
כתיבת המקורות הנה לפי א"ב  ABC /של שם המחבר הראשון ברשימת השמות של
מחברי המאמר.
אין למיין את המקורות לפי סוג המקור )ספר ,כתב עת וכו'(.
לכל מראה מקום בגוף העבודה חייב להיות ייצוג בפרק רשימת המקורות.
השורה הראשונה במקור מתחילה בתחילת השורה ושאר השורות בתיאור של מקור זה
מתחילות במרחק של  TABמתחילת השורה.
אחרי שם משפחה של מחבר יש לשים פסיק  ."," -אח"כ רווח ואות ראשונה של שם
פרטי .אחרי האות הראשונה של שם פרטי שמים נקודה .למשל :בן דוד ,ש.
אם ישנם מספר מחברים  -יש להפריד ביניהם באמצעות פסיקים.
אחרי שמות המחברים באה שנת הפרסום בסוגריים ואח"כ נקודה.
לגבי מאמרים מכתב עת  -יש לציין מספר כרך ) , (volumeאבל לא מציינים מספר
גיליון ).(issue
ראה דוגמאות בדף הבא.
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 דוגמאות.ד
:מאמר מתוך כתב עת
. עד עמוד-  מעמוד,( מס' כרך )בהטיה,( שם כתב העת )בהטיה. שם המאמר.( )שנת פרסום. שם פרטי,שם משפחה
.10-30 ,3 , שערי משפט."? בחזרה אל "כשאת אומרת לא – למה את מתכוונת: תגובה.(2001) . א,קמיר
Anisman, H., Remington, G., & Sklar, L. S. (1979). Effects of inescapable shock on subsequent escape
performance: Catecholaminergic and cholinergic mediation of response initiation and maintenance.
Psychopharmacology, 61, 107-124.
Wilson, F. (2000). The subjective experience of sexual harassment: Cases of students. Human Relations, 8, 1081-1098.
:ספר
. שם הוצאה:  מקום הוצאה.( שם הספר )בהטיה.( )שנת פרסום. שם פרטי,שם משפחה
. ספריית פועלים: גן-  רמת. פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל.(1994) . א,אבנר
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.
:פרק מתוך ספר ערוך/מאמר
. שמות פרטיים של העורכים מופיעים לפני שמות משפחה:שימו לב
 טרור,( ראשקל )עורכים. מ- ו, סתמינוב. ג, למד. בתוך ע. השפעות פסיכולוגיות של טרור.(1997) . ס, וגרמן. ל. ג,הרמן
. עם עובד: תל אביב.(67 - 34 ' עמ,4  טראומה והחלמה )כרך בתוך ו' נצר וח' פולני. בעיות חברתיות ותרבותיות בקליטת עולים אתיופים בבאר שבע.( )תשמ"ח. מ,אשכנזי
. משרד החינוך והתרבות: ירושלים.(93-103 ' יהודי אתיופיה וקליטתם הלשונית )עמ,()עורכים

Cicero, T. J. (1979). A critique of animal analogues of alcoholism. In E. Majchrowicz & E. P. Noble (Eds.),
Biochemistry and pharmacology of ethanol (Volume 2, pp. 31-59). New York: Plenum Press.
: מאמר מאתר אינטרנט
 האם כדאי לשים: כיצד להפיק תועלת מרבית בקריאה מדעית.(2004) . כ, וטובסקי,. מ,פרוסטטה
.http://www.shushu.bum/reading100.html .2003  באוקטובר12-משקפיים? נמצא באתר אינטרנט ב

Plonsky, M. (2004). Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). Retrieved from the Web January
10, 2004. http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm
: מאמר ללא שמות מחברים,דו"ח
. ענף מודיעין צה"ל, מדור מחקר: . הטרדות מיניות בצה"ל.(2001) .מצ"ח
U.S. Department of Health, Education, and Welfare. (1971). Alcohol and Health. Washington,
DC: U.S. Government Printing Office.
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:M.A. - עבודת גמר לתואר שני
, עבודת גמר לתואר מוסמך. מאפיינים פסיכולוגיים ודמוגראפיים של הטרדה מינית של סטודנטיות.(1990) . נ,אבני
. אוניברסיטת ת"א,המחלקה למנהל עסקים

( כללי כתיבה ביבליוגרפית למקורות אלקטרונים )מאינטרנט.ה
:( שנמצא במאגר אלקטרוני )אינטרנט,מאמרים
. מעמוד –עד עמוד, כרך, ]גרסה אלקטרונית[ שם כתב העת. כותרת המאמר.(2005) . מחבר ג,. מחבר ב,. א,מחבר
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2000). Title of article [Electronic version]. Title of Periodical,
xx, xxx-xxx.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology
undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

:מסמך אלקטרוני
 כתובת, שם העמוד או המאמר,(" – אין תאריך. ת. יש לציין "א, שנה )אם שנת פרסום,  שם המחבר:צריך להופיע
. ותאריך הביקור באתר,("באינטרנט )כדי למנוע טעויות מומלץ להשתמש בשיטה של "העתקה והדבקה
. www.atar.co.il –  ב, נמצא בתאריך.( כותרת )בהטיה.(2002) . א,מחבר

 סיכום עיקרי מחקר תופעת ההטרדה המינית בקרב.(2003) ' ש,כץ- ועמרם,' ש, בן דוד,' א,לוי
.www.aka.idf.il/yohalan/main3b0f.html - ב,2004 ,22 , מרס- נמצא ב.חיילות בשירות חובה בצה"ל
Author, A. A. (2000). Title of work. Retrieved month day, year, from source.
Cormier, R. B. (2002). Restorative justice: directions and principles – developments in Canada. Retrieved May,
5, 2005, from Solocitor General Canada's Internet Site:
http://198.103.108.123/EPub/Corr/e200202/e200202html

: למשל.אם שם המחבר של מסמך אלקטרוני לא מופיע ואין תאריך פרסום – יש להתחיל מהכותרת
www.yople.com - ב,2005 ,6 ,( נמצא באוגוסט. ת.סקר רמת החיים )א
GVU's 8th WWW user survey. (n d.). Retrieved August 8, 2000, from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/

: מקורות להכנת דף זה ואתרים מעולים לבירור כללי כתיבה נוספים.ו
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPAReferences_Book.html
http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa
/http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01
http://www.waikato.ac.nz/library/learning/g_apaguide.shtml
http://www.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0017/51632/APA_Referencing_6th_
ed.pdf
http://hw.haifa.ac.il/human/hebrew/HS_APA_rules_2010.pdf :בעברית
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