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בהAPA כלליציט ט לפי ר שום ומציג כללי מד יך זה    . תייחס  מצבים שכיחים בכתיבת עבודה  קדמית 
מקורות בגוף העבודהלהציגמסבי  כיצד ' ק אחל   . עוסק במבנה רשימת המקורות בסוף העבודה' ח ק ב.  

  .מתייחס להפניה ביבליוגרפית ושימוש במקורות אינטרנט ואובייקטים דיגיטליים שונים' ח ק ג
  . יםאך מתייחס בצורה שווה לכל המינ, ומנוסח בגוף זכר לשם הקיצור, המדריך  תוב ב ורה  מציתית

אוAmerican Psychological Association Publication Manual:  לפרטים נוספים    :www.apastyle.org  

  

  מקורות ביבל וגרפיים בגוף העבודהל הפנייה. אחלק 
  

שםרקירשם ב וף ה בודה , )סימוכין(כאשר מציינים מקור ביבליוגרפי : כללי שמ ת המשפ ה של / 
  :פרטים מ אים לג י המקו  יופי ו בר ימת ה קורות. אין  צי ן שם  רטי  –ים וכן שנת הפרסום/המחבר

  .ושנת הפרסום, מציינים בסוגריים שם משפחה של המחבר:  אינו חלק מהמשפט) המחבר(כשהמקור   1.א

  ...י מנהלים "העלה לראשונה את הטענה כי שימוש בהומור ע) 1948, קישון(מחקר  וקדם  -
  ...הוכיח כי קיים קשר חיובי בין עניין בכדורגל לבין) Zehavi, 2015(מחקר שפורסם לאחרונה  -

  .תוך ציון שנת הפרסום בסוגריים, שם משפ ה יי תב כח ק מהמ פט:  כשהמחב  מוז ר בגו  העבודה  2.א

  ...הציגה שלוש סיבות כבסיס לטענתה כי המשחק בבובות תורם) Barbi, 1995(ברבי  -
  ...יים  שר חיו י גב ה ב ן עצ ת הבע טה  ביןמ אי  כי ק) 2014(ממצא ו  ל בקהם  -

  .מאזכרים את שניהם יחד:  כשקיימים שני מחברים   3.א

  ....חלל-כי טי סי) Borg & Klingon, 2013(לאחרונה הוכח :    כשהם אינם חלק מהמשפט -
  ...הציגו ממצאים לפיהם) Borg & Klingon) 2013:   כשהמחב ים  לק מהמשפט -

ירשמו שמות כל המחברים בפעם הראשונה שהמקור מאוזכר :  ר משני מחבריםכשק ימים יות  4.א
  .“.et al"או בלוע ית , "ה/ועמיתיו"בתוספת , בפעמים הבאות יר ם  ק שם המחבר הראשון. בעבודה

  ...בדקו צריכת קלוריות בקרב נשים) Humus, Beigel & Strudel) 1990: באזכו  ראשון -
  ).(Humus et al., 1990תיאור ה  וששה  ק חלקית א לם ה: ...ובאזכורים נוספים -
  ).1999, בייגל ו מיתיה(לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים בהרגלי ניהול התקציב  -

  ):ללא שה ותב ק א  ת ה ומר המ ורי:   (אזכ ר מק ר אש  מוזכ  בת ך מק ר אחר  5.א

  ....אנשים נמוכיםי מ צג כ אשון ש ען כ)  45' עמ, 1999, אצל סו יפט; 1932(גוליבר  -
  )סוויפט: דוגמה למעלהב. (ינתנו פרטי המקור שקראתם בפועל, בסוף ה בודה, ברשימת  מקורותו

  

) גם א  הו  א וך(ארגון  מלואו /  מציינים את שם המוסד:)ולא א ם כ שהו(ארגון /י מו ד"פ סום ע  6.א
  :ה ניתן להשתמש רק בקיצורבהמשך העבוד. מציינים בסוגריים קיצור, ואם  יים, בגוף ה בודה

 )...APA [American Psychological Association[, 2015(לפי פרס מים :  אזכור ראשון -
לגבי מסמ  דיגיטל  כשהמחב  הוא מוסד.    )APA, 2015:  (אזכורי  חוזרים -   .2.ר ו סע ף ג,   

  
'; וכו, ב, א(ש להוס ף אותי ת י, כדי להב ין  ין המק רות:  מספר מקורות באותה שנה של אותו מחבר  7.א
    Benji (2014a; 2014b): למשל. ל בר ימת המק רות בס ף"וכנ, ליד  תא יך של כל  קור) a, b:  או

  ;פסיק -י נקודה"מ פרדים ע, או שנה, השמות  רשמ  לפ  סדר  לפבתי: כשמ פר סימ כין מוב ים יחד  8.א

  ...סברו  י ספ י  לדים) Kermit ,1997; בדפוס, פטל-מיץ, למשל(חוקר ם רבים  -
  ...לפיה , תומכים בטענה שהוצגה לעיל) Horse, 1963; Souss, 2014(מספר מ קרים  -

שורות2עד  (ציטט  קצרה  9.א   ).עם השנה ומספר העמוד בסוגריים(תוצ  בין  רכאות  ליד  השם ):   

לזמן  כילת  ומוספרט, טוב שם ט ב מ מן טוב"טו ן כי ) 30' עמ, 2015(    אהרוני -        ."  

שורות2 -מ ל ל(ציטטה ארוכה   10.א במק ה כזה . (עם שולי ם מורח ים, הציטוט מופיע בפסקה נפרדת:  ) 
יופי  בתוך  רכא ת כמו  ציטט  קצרהלאהקטע ה צוטט    .(  

בהסבי ם את ח יבות ת לי י דגימה  :לדוגמא     :טענו) 1986(נחמיאס  נחמיאס , תהליך  חקירה  מדעיתב 
מע כת  יא כל -תת....מערכת של י ידות דגימה מתוך ה וכ וסייה-מד ם  וא  ל תת
  )48' עמ(הדגימה  שלמותה -שאיננו כולל  ת  ערכת יחידות, צירוף של יחי ות דגימה

  מו פסת או, בדרך  לשהיאו ל כור מ מך זה או ח קים מ נו , לאחסן א  להצ ג באת  א נטרנט, להפיץ, לפרסם, אין לה תיק
כל הזכ יות שמו ות.  מפורש  כתב  המחברללא א שור , אלקטרונית   >iddo@research.haifa.ac.il<      2015 ר  דו  ל" ד©   
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  ) רשימה ביבלי גרפית(מקורות בסוף העבודה  הרשימת עריכת .  בחלק 
  

  

רשי ה זו  מו ן לפי . רק א תםו, זכרים  גוף  עבודה המקורות הנכלרש מת המ ורות כו לת את : כללי
של  שם ) בלבד(שם המשפחה והאות הראשונה : לכל מ בר י כתב. סדר א פבית  ש  שמות מ פחה
  . )underline( קו מ חתאו , )italics (נוטהיופי ו  ם דפוס  ) ומספ  הכרך(שמ ת ספר ם וכת י עת . הפרטי

לגבי א גון ה שימה , אין לר ום מס רים. כ בלועז ת"ואח, ופיעו  ל המקור ת  עבריתת ילה י:     
רצוי  הו יף שו ת רו ח ב ן מק ר למ ור או  הזיח . או סימנים אחרים לפני השמות ברשימה, כוכביות
)hanging indent(ליציר  הפר ה ו זואלי  ברורה ב ן פרי  לפריט,  את הטקסט מהשורה השנייה ואילך .  
  
  
  
  
  
  

  
ראו   – APAמידע נוסף מופיע באתר . להלן מ יי סות לסו ים עיק יים של מ ורותההנחיות   

www.apastyle.org  . או שאלות נפוצות)FAQ  :(www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx.  
 .אשר  מג ון של ם מת חב כל  זמן, בהמשך לגב  מקורו  דיג טליים' ר ו ח ק ג, בנוסף

  
בפי וט שמ ת  מחברי  יופי  תחילה  ם מש חה ואח:מאמר  1.ב , של ש  פ טי) בלבד(כ אות ראשונה "  

אם המאמ  בכתב עת ). ראו למ לה דוג אות ל ריכת ר ימת מקו ות בע רית.  (לכל המח רים
ו צוי  קרוא ה קדמה  חלק ג-  1.ר ו סע ף ג, )e-journal(אלקטרוני    . )לפני כן'  

Lavee, Y., McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1985). The Double ABCX Model of  
family stress and adaptation. Journal of Marriage and the Family, 47, 811-825.  

 
  
  

ש  הספ  י:ספר  2.ב שימו ל  לס ר כתי ת עי  ו וצאה . או ע  ק  מ חת) italics(ופיע בדפוס נוטה   
  ).תלוי אם יש  ורך  חד או יותר, ).Eds(או ) .Ed(מוסיפים לפני התאריך גם , אם ה פר ע וך. (לאור

Glasser, B. G., & Strauss, A. L. (Eds). (1967). The discovery of grounded theory: 
Strategies for qualitative research. New York: Aldine. 

  
  

  

  

יש ל שו  בסוג יים א  טוו  מ פרי הדפי  של ה רק:פרק  תוך ספר  רוך  3.ב שם ה פראחרי,    בפירוט .  
שמות ה שפחהלפניראשי הת בות של  שמות  פר יים מו יעים , שמות עורכי הספר אם הס ר עד ין . ( 
או "בדפוס"ייכתב , לא פו סם  "in press "ולא  ופ עו מספ י עמו ים של  פרק, במקום  תאריך.(  

Clemen, R., & Gregory, R. (2000). Preparing adult learners as better decision makers. In 
I. Gal (Ed.), Adult numeracy development  (pp. 73-86). Cresskill, NJ: Hampton Press. 

 
  .  יצוין מקום ותאריך הכינוס:talk/Conference paper י ינוס מדעמא ר שהו ג בכ  4.ב

. גורמים המשפיעים על סטודנטים בבחירת מקום לעבודה מעשית). יוני, 1992. (ח,        נוסבאום
  .ירושלים, מאמר שהוצג בכנס איגוד העובדים הסוציאליים

Milnik, F. (1994, October). Area of specialization and field work. Paper presented at the 
12th meeting of the Society for Social Work, Boston, MA.  [URL, if exists] 

 
ירש  כמו שמא כרי  ספר :)הארגו  הו  המחבר(י ארג ן "מ מך שפו סם ע  5.ב אך במ ום , )למעלה(  

  ):כלומר  דובר  אותו  ארגון (כי שם המו יא  אור  הה לשם המ בר, "Author"שם ההוצ ה ירשם רק 

American Psychological Association (2015). Ethical standards for psychologists. 
(3rd Ed.) Washington, D.C.: Author.   

 
  )4.ר ו סע ף ג, להפניה לכתבה בעיתון דיגיטלי (  :)כגון עיתון יומי(כתבה  עיתון  ודפס   6.ב

באפרי17. (י, עברי'ג  .12' עמ', ח ק ב, ץהאר . עתיד ה לום ב זרח ה יכון). 2015ל  
Jones, J. (2010, May 10). Does one size fit all? New York Times, pp. A1, A7-A8. 

או ע  ק  מ חתנוטהבדפוס  (שם  תב  עת    )בדפוס נוטה(הכרך ' מס  ) 

  שם ה פר
  עיר הה צאה 

     

  שם ה וצאה ל ור

  מקורות
  

  .הוצ ת דבר: א"ת. פואטי ה וח לאות בק ב ילדים). 1954. (נ, וגזר, .ח, אליעזר
מ מות ב.הבדלי  תרבות ים באכיל  ירקות: תרד זה לא הכל). 1941. (ג, פופאי   .12-15, )4(ח"י, תזונה 

Holmes, S., & Moriarty, A. (1898). The British detective. In A. C. Doyle (Ed.), Proceedings of the 
3rd annual meeting of the Royal Society (pp. 127-138). London: Royal Press.  

Spock, L. (2015). Emotional labor in space. Harvard Business Preview, 55(3), 25-28.  
 

מס   מודיםע'       
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  ) ביבליוגרפיתהברשימה , בתוך  טקסט(דיגיטליים מקורות ש מוש ב.  ח ק ג
ים רבים של טקסטים ואובייקטים באינטרנט כי  ש  וג, השימו  במ ורות דיגי ליים הו  מורכב: כללי
הפניה למקור דיגיטלי הוא לתת לקורא את ע קרון בה. ומדי  מן מו יעים סו ים  דשים, ובעולם  מתוקשב

תו  שלוקח ם בחשבו  את , לאתר  ת  מקורוכיצד , מתי, להבין מי פירסם את המידעכל  מידע  די 
  :יש לשים לב לשתי ההנחיות הבאות, לכן ).נושא המוסבר בהמשך (המיד  בה ה קו  יציב

כתובת אותמיד  ש  ציין  .)1(  URL )דיגיטלימידעממנה נשלף ) לינק לכתובת אינטרנט/קישור    ,       
   .אך לא שניהם, )DOI) Digital Object Identifier  או

זוהי  מער ת עולמ ת לזיה י מסמכ ם דיג  ליים?DOIמה זה  ל ה אפשרת  אתר  לשלוף כ,  
. כאלו DOIקיבל  סמכ  לתת  ספרי ) לר ב מ סד רשמי או כ ב עת(מסמ  שהמפרס  שלו 

לאי ור מ מך לפי  . מופי ים בעמו י הפתי ה של הר ה מסמכ ם המופ ים ברשת DOIמספרי 
DOI , הקליד  במנו  חיפוש"find DOI" ,והיכנ ו לאח  האתרים המספקי  שיר ת שליפה. 
  .ת מאוחס ים בצורה ק ועה ל י נ לים ב נלאומ ים מוסכמ םהמסמ ים עצמ  אמו ים להיו

, )שנה, יום, חודש(את התאריך בו נשלף המידע לגבי מק ר די יטלי לציין דורשות   APAהנחיות .)2(
ברשימת  מקורותולכתוב   :”retrieved [date] from“ [ מתוך] בתאריך[נשלף : או בעב ית URLאתר  [ ,

אם  ין רק דרי ה  ו היא: אולם  שוב  סייג. זמן ב  תק  ה ידע נקודת האתכדי שהקורא ידע   
DOI,  יציבלאואם יש חשש שה קור אפילו עש י להתעד ן או שאתר נלקח מכלומר אם המידע ,  

משר  ממש תי או  תב ע  אקד י לרו  י יו  צי ים ואי  חשש , לדוגמה .להיע ם  ם הזמן
בבלוג טקסט ,אולם. שפרסומ ם ב ם ייעלמו אדם של  מסחרי  א  עמותהמידע באתר חברה, פרטי    ,

   .תאריךלגביהם לכן נדרש , עשויים להשתנות או להיעלם בלי התראה, 'וויקיפדיה'או ט סט ב תר 

 ותמקוריציבות לגבי  שיק ל דעתהכותב  ל עב דה אקד ית צר ך  הפעיל : משמעו  האמו  למעלה
  . הן ברשי ת המקו ות, טקסטה  ב, קורותמהם  ל צורת  רישווב תאם ל בוע את , יםדיגיטלי
ומגוון מתפתחת אולם היות ורשת האינטרנט , טיפוסייםלהלן הנחיות לגבי מצבים מוצגות , לאו  זאת 

יודגש כי ההנחיות להלן לא מכסות את כל המצבים , האובייקטים הדיגיטליים הוא רב ומשתנה
ה  מס יק מפור ות כד  לעם  את. האפשריים לכותבאפשר  ובהתאם  להבין את העקרונות הכלליים  

 . נים כאן במפורשסוגי מקו ות שלא מצוילהפעיל שיקול דעת ולארגן הפניה ביבליוגרפית ל
 
   :journal-e  עת אלקטרוני-מאמר בכתב. 1.ג

  .'ר ו ח ק א, כמו  כל מ מר  גיל: הפניה בתוך הטקסט

כמו  אמר  גיל:רישום ב שימת ה קורות למטה1ראו ד גמה   - URLאו  DOIלהוסיף ,    .  

, רגיל-תלמידים רבים לא מבינים שיש הבדל בין כתב עת אלקטרוני לבין כתב עת:  הרחבות  הבהרות
בין אם בס ריה ( דרך מנוע חיפושי חיפוש באינטרנט כל  וגי  תבי  עתאת כ "בדהיות ו יום מ תרים 

המב בל ה א שמרב ת כ בי העת הדבר ). Google Scholarנרי כגון 'מנוע חיפוש גבאו , אקדמית
בא ר של (מופי ים כיום גם ברשת ) נשלחו מודפסים לספריות אקדמיות עברשב(האקדמיי  הרגילים 

וי  לו , אולם המאמר המוצג בהם זהה בהו עתו למאמר מודפס רגיל, )כתב  עת או  ל  הו אה  אור
שר מופיע ם רק  צו ה דיגיט ית כ ום יש כ בי עת א דמ ים מ וי ים א, לעו ת זאת. מספרי  מודים
הם מוצגים כקבצים נפרדים ). e-journalsומכונים , כלומר הם מתפרסמים רק ברשת האינטרנט(
באת  כת  העתועצמאיים   . )volume, issue(לעת ם אי  ל ם מ פרי עמ דים א א ר  מס ר כרך לכן ,  

העולם ! אתם לא לבד, "אלקטרוני"או " רגיל"אם אינכם בטוחים אם כתב העת הוא :  מה עו ים
עם ה מןנהיה מורכבמשתנה והנושא  יש לרשום את ההפניה הביבליוגרפית המלאה לכתב תמיד ) א(.  

שהוא די יטליהעת  תוב- באת  כתבאם ) ב: (לשיקולכם, בנוסף. 'כ וסבר בחלק א, העת  ) e-journal( 
כתובת אויש לצ ין  , )בלבד( אלקטרוני כלומר  URL )או,  ממנה נשלף המידע) לינק/קישור  DOI , אך

הדיגיטליאל המ ורישירות  להגיע רישום כזה מ פשר לקורא. לא שניהם לפצל , אם ה ישור א וך (. 
  ). שתי ש רותלידנית אותו 

עם עת-מאמר בכתב - 1דוגמה   DOI ,שיש ל  ק שור (כתב עת אלקטרוני א  מאמ  בURL אך לא  
DOI( .העת  מודגמים  מטה- ל כת יכלגבי : שי ו לב )לא רש ם תאר ך של פה) בעברית ואנגלית ,

יציבכאלו ותכי ההנחה היא שמקור   . אך זה לא הכ חי, מותר לכתוב תאריך שליפה בנוסף. ים 

  .35–41, 8, ענין של גישה.  נגישות שירות בהשכלה גבוהה). 2008. (מ, טבקמן                    
 www.veredbitan.com/WD/shekel/shekel_mag8/VOL8_35.pdf 

Kulso, D. (2008). Volunteers and leadership. Non-profit Psychology, 294, 325–336.  
doi: 10.199/0299-1234.25.3.345 

Gal, I. (2003). Expanding conceptions of statistical literacy. Statistics Education Research 
Journal. 2(1), 3-22. Retrieved: www.stat.auckland.ac.nz/~iase/serj/SERJ2(1).pdf 
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זהו .'וכד, ממשלתימוסד , אגודה מ צועית, ציבוריאתר ש  א גון מ) קובץ(דיגיטלי מסמך   2.ג   
צורך  ציין  אריך  ליפהאיןכ "בד. פרסום  שמי לכל דבר אשר  ופץ  יגי לית דרך אתר  ארגון כי ,  

רוצים או ם אם(יב מניחים שהמסמך יצ . לשיקולכם, רישום של תאריך אינו מזיק, "ללכת על בטוח" 
בגוף  עבודה ו רשימת ה קורות  סופההסברי  לגב  צור  רישוםלהלן    .דוגמאותכולל ,  

  

למקור דיגיטלי ממוסדבגוף ה בודההפניה   קחו בח בוןאך , כמו  ל מא ר  גילתיכתב : ארגו  יציב/ 
המסמך  מופי  ב תר  ציב רי הוא  דם א  מספר  חבריםמחבראם . מצבים שונים  כותבים,  

ע  א1. אסעיף', כ וסבר בחלק א למשל (ארגון  לא  דם  פציפי /המחב  הו  מוסדאם אך . 5. 
  :למשל. 6. אכותבי  כמוסב  בסעיף, )ייר עמ ה ר מי המ פץ ב ם הא גוןכשמדובר בנ

חודשים6אחר גיל מ יי ות כי ל) 2012(הנחיות  שרד  בריאות  ... אי  להסתפ  רק ,  
  ....בהזנה  ם חל  אם ויש להתייחס למק רו  מז ן  וספים

חודשים6אחר  גיל , )2012, משרד הב יאות(לפי הנחי ת ממשל יות : ...או  ...  

רושמ ם מק ר כ ה כ ו מא ר רגיל:רישום ב שימת ה קורות או קי ור  DOIאך יש להו יף או ,  
URL  - תוכלו ליצור הפניות גם למקורות אחרים מסוג זה, בעזרתן. 3-ו 2 דוגמאותראו.  

רישום  רשימת  מקור ת  ל מס ך מא ר  ל משרד  משלתי  ישראל- 2דוגמה  עם להלן  וגמה .  
URL למיקום ה פצי י של  מסמך  אל ו אתם מ ייחסים כאן זה  המסמך המוזכ  בד גמה ( 

מדויקURLאך אם אין למ מך  ).PDFקובץ והוא , למעלה אפשר להסתפק בהפניה אל החלק או ,  
  . ארגון ב  מוצג  רשימ  פ סומים/התפרי  באת  המוסד

  .ירושלים. והפעוט התינוק   מקצוע להזנת  לאנשי מדריך ). 2012(משרד הב יאות                                
http://www.health.gov.il/hozer/bz25_2012.pdf  

ריש ם ברש- 3דוגמה      :DOIל הכו ל "ימת המקורו  של מ מך מאתר של א גו  ציבורי בחו 
  . URLלכן  א  ריך , מעצם טבעו מפנה ישירות לאובייקט הדיגיטלי בו מדובר DOIמספר    

Gal, I. & Tout, D. (2014). Comparison of PIAAC and PISA Frameworks for 
Numeracy and Mathematical Literacy. OECD Education Working Papers, 
No. 102, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5jz3wl63cs6f-en 

  
לעתים .אתר אינטרנט 3.ג להתייחס תרצו  למשל (בעבודה שלכם לאתר אינטרנט של גורם כלשהו  
בלי להתייחס למסמך עצמאי או קובץ נפרד , )לטקסט בא ר  בית ש  ארגו  מ חרי  ו של עמותה
. 'כ י ש בר הוס ר בתח לת ח ק ג, כאן צריך  הפעיל  יקול דעת. וכו כ ו במקרי  שהוסב ו ל עלהמת

אם , וכן להבין מתי נשלף המידע, העיקרון המנחה הוא להקל על הקורא למצוא את האתר בו מדובר
ממחישות 5-  ו4 דוגמאות. אתם  תייחסי  לתוכ  ספציפי  אתר   :מצבים שונים 

התייחסו- 4דוגמה  כאשר  ק רו ים להתי חס לא ר  סוים: ת לא ר בו ד  בלי ל תמקד ב ומר ,  
ניתן לוותר על רישום אתר כזה ברשימת , היא  צרה) URL(אם כ ובת ה תר : ספציפ  מתוכו
יש לה סיף תארי  ש יפה א  מתיי סים לט סט . כמוצ  למטה, אלא ר  לשל  ב קסט, המקורות
   : למשל, ספצי י שהופ ע באתר
  ...הציג ) 15.4.2015www.haifa.ac.il ; (אתר  וניברסיטת  יפה                       

לאתר הקישוראם או (כדי ל  להפ יע לרצ  ה קסט , לחילופין ארוהוא  לטקס  תשבש ו והכנסתך   
, שתופי  בתחתי  העמוד )footnote (ניס את הקישור לאתר בהערת שולייםלהכניתן ) הקריאהאת 

רק  תוכנסבתוך  טקסט כאשר ,  כולל תאריך שליפה ומידע נוסףניתן להוסיף יותר פרטיםשם גם 
  ).בהערה היה רצ י לה סיף תאריך  (להלן מודגםבסיסי  המבנהה. ההפניה להערת השוליים

  
  
  
  
  
  

אם מו כרי  בעבוד  כמה את ים- 5דוגמה  א  מספר הא רים המ זכרי  ב:  עבודה קטן יחסית  
כדי לש ב או ם בת ך הע ודה 4ניתן להשתמש בשיטה המוצגת למעלה בדוגמה , )3-4לר ב עד (  
או אם ,מספר  ב  ל  תריםכ שר מד בר ב, אולם. בצורה  שוטה שלא ת ריע לרצף  קריאה  

ול רגן את "עשו  סדר" לכדאי, המרצה שלכם ינחה אתכם אחרת בצורה ההפניות לכל האתרים   
דרך נוחה לעשות זאת . כך שהקורא ידע כי ההפניות לכל האתרים מוצגות במקום אחד, תיתשיט

אתרים המ זכרים  "למשל (מקובצת תחת כ תרת מתאימה רשימה לקראת  וף  עבודה היא לה סיף 
רשימת ה קורותלפני כחלק נפרד )"בעבודה  רשימה אלפביתית של הארגונים בהם להציגושם ,  
   . ואם נדרש אז גם את תאריך השליפה, )URL(לרשום  ת  קישור ארגון ומת ת לכל , מדובר
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שם ה תבידועאשר  כ -עיתון אינטרנט /אתרב) מאמר(כתבה הפניה ל  4.ג   מחבר/ 
לכתבה ב יתון ד גיטלי עבודהג ף הה תייחסות ב, כאשר  דו  שם  מחבר או למאמר באתר אינטרנט  
או  גזתהיה ז ה להת יחסות לכת ה ב יתון מודפסין  לא ידוע שם אם . כמ סבר  המשך  עיף זה,  
בהמשך5.ר ו סע ף ג, המחבר  .  

כאשר  דו  שם  מחבר בי  אם (בהתיי סו  למידע מכל  תבה בעיתו  או מגזין , גוף הע ודהב,      
וכ  את , )כולל חודש ויום (תאריך הכתבה, מציינים את שם המשפחה של המחבר, )דיגיט י  ו מודפס

אם כי  (7ם כמוס ר בדוג ה ית ר שמים פ טברשימת המקורו. 6כמוסבר בדוגמה , מגזין/העיתוןשם 
  ).פרסום/בהתא  ל ופי המ ויק ש  האתר, לאלתראו קול דעת ית ן שתצט כו להפע ל שי

  
  :)דפוס או די יטלי(מגזין /הפניה בגוף העבודה אל כתבה שהופיעה בעיתון - 6דוגמה 

  ...."כי) 15.2.2014(טען אגב ייה , בכתבה במגזי  משטרת ישראל  "                            
  ...."הוצגו ממצ י סקר לפיהם) 15.3.2014, ינאי- מ פוד ו (YNETבאתר                               " 

  
רישום- 7דוגמה  בר ימת המק רות של  כתבה ב יתון   :כאשר  דו  שם  מחבר, מגזין ד גיטלי/ 

ב עיף בכמו עם תוספת של אך , 6.   URL .כי לרוב אינם קיימים באתר, אין  תת מס רי  מוד.  

אין כלל ם  ד משמ יים:אנגליתבמגזין באינטרנט /עיתון           .  

  Jones, J. (2014, May 10). Does one size fit all? New York Times. 
           Retrieved from: http://www.nytimes.com 

  :להלן הצעה. משמעיים לשילוב עברית ואנגלית- אי  כללי  חד: עבריתב באינטרנט מגזין/תוןע             

ארמון   www.haaretz.co.il/hasite/1236.htm: אתר. הגנה על מו יטין). 2010, 15מאי . (ש,                
  
  ידוע  ם  מחבר* לא*כאשר  , עיתון אינטרנט/הפניה לטקסט באתר  5.ג

מסוג טקסטי ס ללעתי  תרצ  להתי למשל , כלשהובתו  א ר ש  גוף ) לא מ מר או כ בה(אחר  
. יכולי  להי ת מ בים  בים  אלו  אין כ ל אחי  לכולם. באתר ש  חבר  מ חרית" הודעה לעיתונות"ל
או 8ה דוגמ ולאור, על בסיס העקרונות למעלה, רוהפעי ו ש קול ד ת ואלת למטה9   :  

ארגוןמק ר מא ר שלרישום  - 8דוגמה    :כאשר  א  דוע  ם  מחבר, עיתון אינטרנטי/ 

: למשל(או מה  ופ יה ) אם ק ים(הכתבה ) כותר( מציינים את שם הארגון ואת שם גוף הע ודהב 
יוצג בדיוק אותו ברשימת  מקורות  ...".צוין, 15.2.2014 - בMerckבהוד ה  עיתונות  ל חברת "  

יוכל לחבר ב ן הפ יט המו כר בג ף ה בודה לבין כדי שה ורא(שם המק ר שמ פיע בג ף העב דה   
מדויק ככל האפשרURLכולל ת ריך ש יפה ו ישור ) הפריט ב שימת ה קורות   :למשל,  

Merck (2014). New medicine gets high marks. Press release, retrieved 
May 12, 2014, from: http://www.merck.com/press_13519.htm 

  
 בנוסף לכל הדוגמאות :חברתי ת או מ ור ת אחריםרשתות ל של מ, יגי לי אחרח מר ד  6.ג
מאוד לעת ם יש  ורך להתיי ס בעבוד  אקדמי  למקור ת דיגיט יים  חר ם שהם , שהוצג  למעלה
של  SMS/הודע  טקסט, למשל הוד ה בפי סבוק(יציבי  וע ויים לה פיע ול יעלם לל  התראה - לא

לא מ ייחסות  מקורות כ לו  APAהנחיות ). 'וכו, תמונה באינסטגרם, ספק סלולרי למשתמש נייד
אולם.במפורש כי בשנים עברו הם לא שימשו למחקר מדעי  APAכו ל בלוג ם של , כמה מק רות,  

מציגי  הצעות , )http://blog.apastyle.org/apastyle/social-mediaראו  משל (העוסקי  במדי  חברתית  
  :להלן  וגמה  אולי  סייע. ת למקורות ואובייקטים דיגיטליים זמנייםטנטטיביות להתייחסו

  :יציב או זמני- מק ר דיגיט י לארישום  - 9דוגמה 
Your mother should be sorry. [ca. 2010]. In Facebook [Group page]. Retrieved 

April 12, 2015, from: www.facebook.com/group.php?gidx=1375638 

 

אך , מדריך זה נכתב בצורה תמציתית ומציג דוגמאות מעשיות כדי לסייע לתלמידים בכל התארים: אחר ת דבר
יש לפעול לפי הנחיות , בכל  קרה .אינו תחליף ללמידה שיטתית של כללי כתיבה אקדמית ורישום ביבליוגרפי

  . קרדיט נאות לכל המקורות עליהם מסתמכת העבודה האקדמית שלכםנתתםול ודא כי , מנחה שלכם/המרצה
ל בי מ ורות ד גיטליים ש וצגו ב לק ג בעוד . שיק ל דעתם דור ת אליהחשוב לחזו  ו הדגיש כ  ההתי חסות ',     

י יבים ורובם א ול, חלקם  חות  ציבים או  לא ברורה  הות  וצרם, פסיםבדי ק כמו  קור ת מוד" מכובדים" 
רב של דוגמאות לרישום ביבליוג פי של הציג מספר ' ח ק ג. להתייח  אליהם בעבוד  אקדמית מוב  מאלי  איך
הכו ב חיי  להפעי  שיק ל דעת ,לאור הדינמיות והמגוון המתרחב בתחום זהאך , מקורות די יטליים עתים לו 

  .והנחיות המרצה, הכותבצרכי , המקורבהתאם לאופי , דוגמאות שניתנוה על ב יסלאלתר 
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