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הז ךי דמ יללכ גיצמ ו םוש ריפל ט טיצ יללכ  APAהבתימדק הדובע תביתכב םיחיכש םיבצמ סחיית.
לחא ק' דציכ יבסמ גיצהל הדובעה ףוגב תורוקמ .ב ק ח' עוסק במבנה רשימת המקורות בסוף העבודה.
ג ק ח' מתייחס להפניה ביבליוגרפית ושימוש במקורות אינטרנט ואובייקטים דיגיטליים שונים.
תיתיצמ הרו ב בות ךירדמה ,ומנוסח בגוף זכר לשם הקיצור ,אך מתייחס בצורה שווה לכל המינםי.
לפרטים נוספים American Psychological Association Publication Manual :ואwww.apastyle.org :

קלח א .היינפה להדובעה ףוגב םייפרגו לביב תורוקמ
יללכ :כאשר מציינים מקור ביבליוגרפי )ןיכומיס( ,הדוב ה ףו ב םשרי קר םש/לש ה פשמה ת מש
רבחמה/ים וכן שנת הפרסום– יטר םש ן יצ ןיא .תורוק ה תמי רב ו יפוי וקמה י גל םיא מ םיטרפ:
א 1.רוקמהשכ )רבחמה( אינו חלק מהמשפט :מציינים בסוגריים שם משפחה של המחבר ,ושנת הפרסום.
 םדקו רקחמ )ןושיק (1948 ,העלה לראשונה את הטענה כי שימוש בהומור ע"י מנהלים ... מחקר שפורסם לאחרונה ) (Zehavi ,2015הוכיח כי קיים קשר חיובי בין עניין בכדורגל לבין...א 2.הדובעה וגב ר זומ בחמהשכ :טפ מהמ ק חכ בת יי ה פשמ םש ,תוך ציון שנת הפרסום בסוגריים.
 יברב ) (Barbi ,1995הציגה שלוש סיבות כבסיס לטענתה כי המשחק בבובות תורם... םהקב ל ו אצממ ) (2014ק יכ יא מןיב הט עבה ת צע ן ב ה בג י ויח רש םיי...א 3.כשקיימים שני מחברים :מאזכרים את שניהם יחד.
 כשהם אינם חלק מהמשפט :לאחרונה הוכח ) (Borg & Klingon, 2013יס יט יכ-ללח.... טפשמהמ קל םי בחמהשכ (2013) Borg & Klingon :םהיפל םיאצממ וגיצה...א 4.תוי םימי קשכר משני מחברים :ירשמו שמות כל המחברים בפעם הראשונה שהמקור מאוזכר
הדובעב .ןושארה רבחמה םש ק ם רי תואבה םימעפב ,תפסותב "ויתימעו/ה" ,תי עולב וא ".“et al.
 ןושאר וכזאב (1990) Humus, Beigel & Strudel :בדקו צריכת קלוריות בקרב נשים... ובאזכורים נוספים... :ה םל אתיקלח ק הששו ה רואית ).(Humus et al., 1990 לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים בהרגלי ניהול התקציב )היתימ ו לגייב.(1999 ,א 5.רחא ר קמ ך תב כזומ שא ר קמ ר כזא) :ירו מה רמו ה ת א ק בתו הש אלל(:
 רבילוג ) ;1932טפי וס לצא ,1999 ,מע'  (45כ ןע ש ןושא כ גצ מי אנשים נמוכים....ותורוקמ תמישרב ,הדוב ה ףוסב ,ינתנו פרטי המקור שקראתם בפועל) .בהלעמל המגוד :טפיווס(
א 6.ע
הדוב ה
-

םוס פ"ד ומ י/ןוגרא )והש כ ם א אלו( :מציינים את שם המוסד/ואולמ ןוגרא )ךו א וה א םג(
ףוגב ,םיי םאו ,מציינים בסוגריים קיצור .דובעה ךשמהבה ניתן להשתמש רק בקיצור:
ןושאר רוכזא :םימ סרפ יפל )...(American Psychological Association [APA] ,2015
םירזוח ירוכזא . (APA ,2015) :דסומ אוה בחמהשכ לטיגיד מסמ יבגל ,ג ף עס ו ר.2.

א 7.מספר מקורות באותה שנה של אותו מחבר :תור קמה ןי ןי בהל ידכ ,ית יתוא ף סוהל ש )א ,ב ,וכו';
וא (a, b :רוק לכ לש ךי את דיל ,וכנ"ף סב תור קמה תמי רב ל .לשמלBenji (2014a; 2014b) :
א 8.דחי םי בומ ןיכ מיס רפ משכ :יתבפל רדס פל משר תומשה ,או שנה ,ע םידרפ מ"י נקודה-קיספ ;
 םיבר ם רקוח )לשמל ,ץימ-לטפ ,סופדב;  (1997 ,Kermitםידל י פס י ורבס... םירק מ רפסמ ) (Horse, 1963; Souss, 2014תומכים בטענה שהוצגה לעיל ,היפל ...א 9.הרצק טטיצ )דע  2תורוש( :םשה דיל תואכר ןיב צות )עם השנה ומספר העמוד בסוגריים(.
 אהרוני ) ,2015מע'  (30יכ ן וט "בוט ןמ מ ב ט םש בוט ,טרפ סומו תליכ ןמזל".א 10.הכורא הטטיצ )ל ל מ 2 -תורוש( :הציטוט מופיע בפסקה נפרדת ,םי חרומ ם ילוש םע) .הזכ ה קמב
טטוצ ה עטקה אל הרצק טטיצ ומכ ת אכר ךותב יפוי(.
אמגודל :המיגד י יל ת תובי ח תא ם יבסהב בתיעדמ הריקח ךילהת ,סאימחנ סאימחנ ) (1986ונעט:
תת ל או ם דמ-הייסו כו ה ךותמ המיגד תודי י לש תכרעמ....תת-לכ אי תכ עמ
המיגד תו יחי לש ףוריצ ,תודיחי תכרע ת ללוכ ונניאש-התומלש המיגדה )מע' (48
קית הל ןיא ,םסרפל ,ץיפהל ,טנרטנ א תאב ג צהל א ןסחאל ,ונ מ םיק ח וא הז ךמ מ רוכ ל וא יהשל ךרדב ,וא תספ ומ
><iddo@research.haifa.ac.il
תינורטקלא ,רוש א אלל רבחמה בתכ שרופמ .תו ומש תוי כזה לכ © ד"ל וד ר 2015
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קלח ב .תכירע תמישר ההדובעה ףוסב תורוקמ )תיפרג ילביב המישר(
יללכ :תא תל וכ תורו מה תמ שר לכ המקורות הנהדובע ףוג םירכז ,וםת א קר .יפל ן ומ וז ה ישר
החפ מ תומש ש תיבפ א רדס .בתכ י רב מ לכל :שם המשפחה והאות הראשונה )דבלב( םש לש
יטרפה .תע י תכו ם רפס ת מש )ךרכה פסמו( סופד ם ו יפוי נוטה ) ,(italicsוא תח מ וק ).(underline
המיש ה ןוג א יבגל :י הלי תתירבע ת רוקמה ל ועיפו ,חאו"ת זעולב כ .םיר סמ םו רל ןיא,
תויבכוכ ,או סימנים אחרים לפני השמות ברשימה .חיזה וא רו מל ר קמ ן ב ח ור ת וש ףי וה יוצר
) (hanging indentאת הטקסט מהשורה השנייה ואילך ,טירפל ירפ ן ב הרורב ילאוז ו ה רפה ריציל.
תורוקמ
רזעילא ,ח ,.רזגו ,נ .(1954) .םידלי ב קב תואל חו ה יטאופ .ת"א :רבד ת צוה.
יאפופ ,ג .(1941) .לכה אל הז דרת :תוקרי ליכאב םי תוברת ילדבה .ב תומ מתזונה ,י"ח).12-15 ,(4
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.

ההנחיות תורו מ לש םיי קיע םי וסל תוס יי מ ןלהל .מידע נוסף מופיע באתר  – APAואר
 . www.apastyle.orgאו שאלות נפוצות ).www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx :(FAQ
בנוסף ,ג ק ח ו ר' םיילט גיד ורוקמ בגל ךשמהב ,ןמז לכ בח תמ ם לש ןו גמ רשא.
ב 1.רמאמ :חאו הח שמ ם הליחת יפוי ירבחמ ת מש טו יפב"כ אות ראשונה )דבלב( יט פ ש לש,
םיר חמה לכל) .תיר עב תו וקמ תמי ר תכיר ל תוא גוד הל מל ואר( .תע בתכב מאמה םא
אלקטרוני ) ,(e-journalג ף עס ו ר - 1.ג קלח המדק ה אורק יוצ ו' 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.
סמ' עםידומ

סמ' ךרכה )בדפוס נוטה(

תע בת םש )סופדב נוטה תח מ ק ע וא(

ב 2.רפס :י פסה שופיע בדפוס נוטה ) (italicsתח מ ק ע וא .האצו ו יע ת יתכ ר סל ל ומיש
רואל) .ךו ע רפ ה םא ,מוסיפים לפני התאריך גם ) (Ed.וא ) ,(Eds.רתוי וא דח ךרו שי םא יולת(.
Glasser, B. G., & Strauss, A. L. (Eds). (1967). The discovery of grounded theory:
Strategies for qualitative research. New York: Aldine.
רפ ה ם ש
רו ל האצו ה םש

האצ הה ריע

ב 3.ךור רפס ךות קרפ :קר ה לש יפדה ירפ מ ווט א םיי גוסב וש ל שי ,ירחא רפ ה םש .טוריפב
רפסה יכרוע תומש ,םיעי ומ םיי רפ תומש לש תוב תה ישאר לפני החפש ה תומש) .ןי דע ר סה םא
םס ופ אל ,בתכיי "סופדב" וא " "in pressךיראת םוקמב ,קרפ לש םי ומע י פסמ וע פו אלו(.
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.
ב 4.כב ג והש ר אמינוס מדעי  :Conference paper/talkיצוין מקום ותאריך הכינוס.
נוסבאום ,ח ,1992) .יוני( .גורמים המשפיעים על סטודנטים בבחירת מקום לעבודה מעשית.
מאמר שהוצג בכנס איגוד העובדים הסוציאליים ,םילשורי.
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
ב 5.ע םס ופש ךמ מ"ן גרא י )רבחמה וה וגראה( :רפס ירכ אמש ומכ שרי )הלעמל( ,םו מב ךא
קר םשרי ה צוהה םש " ,"Authorרב מה םשל הה רוא אי ומה םש יכ )ןוגרא ותוא רבוד רמולכ(:
American Psychological Association (2015). Ethical standards for psychologists.
(3rd Ed.) Washington, D.C.: Author.
ב 6.ספדו ןותיע הבתכ )ימוי ןותיע ןוגכ() :להפניה לכתבה בעיתון דיגיטלי ,ג ף עס ו ר(4.
ג'ירבע ,י 17) .ירפאבל  .(2015ןוכי ה חרז ב םול ה דיתע .ראהץ ,ב ק ח' ,מע' .12
Jones, J. (2010, May 10). Does one size fit all? New York Times, pp. A1, A7-A8.
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ג ק ח .ב שומ שתורוקמ םיילטיגיד )טסקט ךותב ,המישרב התיפרגוילביב(
יללכ :בכרומ וה םייל יגיד תורו מב ומישה ,גו ש יכים רבים של טקסטים ואובייקטים באינטרנט
בשקותמ םלועבו ,םישד םי וס םיעי ומ ןמ ידמו .הב ןורק עהפניה למקור דיגיטלי הוא לתת לקורא את
יד עדימ לכ עדימה תא םסריפ ימ ןיבהל ,יתמ ,דציכו רוקמ ת רתאל ,תא ובשחב ם חקולש ות
ביצי וק ה הב דימה )נושא המוסבר בהמשך( .ןכל ,יש לשים לב לשתי ההנחיות הבאות:
) .(1ןייצ ש דימת וא תבותכ ) URLרושיק/לינק לכתובת אינטרנט( ממנה נשלף עדימ ילטיגיד,
וא  ,(Digital Object Identifier) DOIאך לא שניהם.
הז המ  ?DOIםייל גיד ם כמסמ י היזל ת מלוע ת רעמ יהוז ,כ ףולשל רתא תרשפא הל
ולש סרפמהש מסמ )תע ב כ וא ימשר דס מ ב רל( ירפס תתל כמס לביק  DOIולאכ.
ירפסמ  DOIתשרב םי פומה ם כמסמ ה רה לש ה יתפה י ומעב םי יפומ .יפל ךמ מ רו יאל
 ,DOIשופיח ונמב דילקה " ,"find DOIהפילש ת ריש יקפסמה םירתאה חאל ו נכיהו.
ויהל םי ומא מצע םי מסמהם מכסומ םי מואלנ ב םיל נ י ל העו ק הרוצב םי סחואמ ת.

) .(2הנחיות  APAתושרוד ןייצל ילטי יד ר קמ יבגל את התאריך בו נשלף המידע )שדוח ,םוי ,שנה(,
בותכלו תורוקמ תמישרב “retrieved [date] from” :תי בעב וא :ףלשנ ]ךיראתב[ ךותמ ] URLרתא[,
עדי ארוקהש ידכ תא נקודת העדי ה קת ב ןמז .גייס בוש םלוא :איה ו ה ירד קר ןי םא
 ,DOIרוק הש ששח שי םאו אל ביצי ,עדימה םא רמולכ נלקח מרתא שוא ן דעתהל י שע וליפא
ןמזה ם ם עיהל .המגודל ,ששח יאו םי יצ וי י ורל י דקא ע בת וא ית שממ רשמ
ומלעיי ם ב ם מוסרפש .םלוא ,טסקט גולבב לש םדא יטרפ ,הרבח רתאב עדימ התומע א ירחסמ,
רת ב טס ט וא 'הידפיקיוו' ,עשויים להשתנות או להיעלם בלי התראה ,לכן נדרש םהיבגל ךיראת.
הלעמל ומאה ועמשמ :ליעפה ך רצ תי דקא הד בע ל בתוכה תעד ל קיש יבגל תוביצי רוקמתו
ילטיגידםי ,תא עוב ל םאת בו ושיר תרוצל ם המתורוק ,ב הטסקט ,תו וקמה ת ישרב ןה.
תאז ואל ,תוגצומ להלן הנחיות לגבי מצבים םייסופיט ,אולם היות ורשת האינטרנט תחתפתמ ןווגמו
האובייקטים הדיגיטליים הוא רב ומשתנה ,יודגש כי ההנחיות להלן לא מכסות את כל המצבים
םיירשפאה .תא םע ל דכ תו רופמ קי סמ הרשפא בתוכל להבין את העקרונות הכלליים םאתהבו
להפעיל שיקול דעת ולארגן הפניה ביבליוגרפית ליוצמ אלש תו וקמ יגוסנים כאן במפורש.
ג .1.בתכב רמאמ-עת אלקטרוני :e-journal
הפניה בתוך הטקסט :ליג רמ מ לכ ומכ ,א ק ח ו ר'.
תורוק ה תמיש ב םושיר :ליג רמא ומכ ,ףיסוהל  DOIוא  - URLהמג ד ואר  1הטמל.
תורהבה תובחרה :תלמידים רבים לא מבינים שיש הבדל בין כתב עת אלקטרוני לבין כתב עת-ליגר,
םירת מ םוי ו תויה דב"כ תא תע יבת יגו לכ דרך מנוע חיפושי חיפוש באינטרנט )היר סב םא ןיב
תימדקא ,וא במנוע חיפוש ג'נרי כגון  .(Google Scholarרבדה תעה יב כ ת ברמש א ה לב במה
םיליגרה יימדקאה )בשרבע נשלחו מודפסים לספריות אקדמיות( תשרב םג םויכ םי יפומ )לש ר אב
רוא הא וה ל וא תע בתכ( ,ליגר ספדומ רמאמל ותע והב ההז םהב גצומה רמאמה םלוא ,ול יו
םידומ ירפסמ .תאז ת ועל ,א םי יו מ םי מד א תע יב כ שי םו כתי טיגיד ה וצ קר ם עיפומ רש
)כלומר הם מתפרסמים רק ברשת האינטרנט ,ומכונים  .(e-journalsהם מוצגים כקבצים נפרדים
םייאמצעו תעה תכ תאב ,ןכל ךרכ ר סמ ר א א םיד מע ירפ מ ם ל יא ם תעל ).(volume, issue
םי וע המ :אם אינכם בטוחים אם כתב העת הוא "ליגר" וא "אלקטרוני" ,דבל אל םתא! םלועה
משתנה והנושא נהיה מורכב ןמ ה םע) .א( דימת יש לרשום את ההפניה הביבליוגרפית המלאה לכתב
תעה ,א קלחב רבסו כ' .בנוסף ,םכלוקישל) :ב( םא בתכ תאב-בות תעה ילטי יד אוהש )(e-journal
רמולכ אלקטרוני )דבלב( ,ןי צל שי וא תבותכ ) URLרושיק/לינק( ממנה נשלף המידע ,וא  ,DOIךא
לא שניהם .ארוקל רשפ מ הזכ םושיר עיגהל תורישי רו מה לא ילטיגידה) .ךו א רושי ה םא ,לצפל
ותוא ידנית לתור ש יתש(.
המגוד  - 1בתכב רמאמ-תע םע  ,DOIב מאמ אכתב עת אלקטרוני )רוש ק ל שיש  URLאל ךא
 .(DOIבל ו יש :יבגל כי תכ ל-הטמ םימגדומ תעה )בעברית ואנגלית( הפ לש ך ראת ם שר אל,
כי ההנחה היא שמקורתו ולאכ ביציםי .מותר לכתוב תאריך שליפה בנוסף ,יח כה אל הז ךא.
ןמקבט ,מ .(2008) .נגישות שירות בהשכלה גבוהה .ענין של גישה.35–41 ,8 ,
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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ג 2.ךמסמ ילטיגיד )ץבוק( מןוג א ש רתא ירוביצ ,תיעוצ מ הדוגא ,דסומ יתלשממ ,דכו' .והז
ןוגרא רתא ךרד תיל יגי ץפו רשא רבד לכל ימש םוסרפ .דב"כ ןיא הפיל ךירא ןייצ ךרוצ ,יכ
מניחים שהמסמך יצבי )םא ם וא םיצור "חוטב לע תכלל" ,רישום של תאריך אינו מזיק ,םכלוקישל.
ןלהל םושיר רוצ בגל ירבסה הפוס תורוק ה תמישר ו הדובע ףוגב ,ללוכ תואמגוד.
הפניה הדוב ה ףוגב דסוממ ילטיגיד רוקמל/ביצי וגרא :בתכית ליג ר אמ ל ומכ ,ךא ןוב חב וחק
מצבים שונים .םא רבחמ םירבח רפסמ א םד אוה יר ביצ רת ב יפומ ךמסמה ,םיבתוכ
א קלחב רבסו כ' ,ףיעס א 1.א ע .5.ךא םא דסומ וה בחמה/יפיצפ םד אל ןוגרא )לשמל
כשמדובר בנןוג אה ם ב ץפ מה ימ ר ה מע ריי( ,ףיעסב בסומכ יבתוכ א .6.לשמל:
 ...תואירב דרש תויחנה ) (2012ל יכ תו יי מליג רחא  6םישדוח ,קר פתסהל יא
םיפסו ן זמ ור קמל סחייתהל שיו םא לח ם הנזהב....
וא... :תוי לשממ ת יחנה יפל )תואי בה דרשמ ,(2012 ,ליג רחא  6םישדוח...

תורוק ה תמיש ב םושיר :ליגר ר אמ ו כ ה כ ר קמ ם משור ,וא ףי והל שי ךא  DOIרו יק וא
- URLואר תואמגוד  2ו .3-ןתרזעב ,תוכלו ליצור הפניות גם למקורות אחרים מסוג זה.
המגוד  - 2לארשי יתלשמ דרשמ ל ר אמ ך סמ ל ת רוקמ תמישר םושיר .המגו ןלהל םע
 URLםיסחיי מ םתא ו לא ךמסמ לש י יצפ ה םוקימל )המג דב כזומה ךמסמה הז ןאכ
הלעמל ,אוהו ץבוק  .(PDFךמ מל ןיא םא ךא  URLקיודמ ,אפשר להסתפק בהפניה אל החלק או
דסומה תאב ירפתה/םימוס פ מישר גצומ ב ןוגרא.
תואי בה דרשמ ) .(2012ךירדמ לאנשי מקצוע להזנת התינוק טועפהו .םילשורי.
http://www.health.gov.il/hozer/bz25_2012.pdf
המגוד  - 3שרב ם שירוחב ירוביצ וג א לש רתאמ ךמ מ לש ורוקמה תמי"ל וכה ל :DOI
רפסמ  DOIמעצם טבעו מפנה ישירות לאובייקט הדיגיטלי בו מדובר ,ךיר א ןכל .URL
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

ג 3.אתר אינטרנט .םיתעל וצרת סחייתהל בעבודה שלכם לאתר אינטרנט של גורם כלשהו )לשמל
התומע לש ו ירח מ וגרא ש תיב ר אב טסקטל( ,בלי להתייחס למסמך עצמאי או קובץ נפרד
תמהלע ל ו בסוהש ירקמב ו כ וכו .תעד לוקי ליעפה ךירצ ןאכ ,ג ק ח תל חתב ר סוה רב ש י כ'.
העיקרון המנחה הוא להקל על הקורא למצוא את האתר בו מדובר ,וכן להבין מתי נשלף המידע ,םא
רתא יפיצפס כותל יסחיית םתא .תואמגוד  4ו 5-תושיחממ מצבים שונים:
המגוד  - 4וסחייתהד וב ר אל ת :םיוס ר אל סח יתהל םי ור ק רשאכ ,רמו ב דקמת ל ילב
וכותמ פיצפס :רת ה תבו כ םא ) (URLהרצ איה ,ניתן לוותר על רישום אתר כזה ברשימת
תורוקמה ,טסק ב לשל ר אלא ,הטמל צומכ .טס טל םיס ייתמ א הפי ש יראת ףיס הל שי
רתאב ע פוהש י יצפס ,לשמל:
הפי תטיסרבינו רתא ) (www.haifa.ac.il; 15.4.2015גיצה ...

ןיפוליחל ,טסק ה צרל עי פהל ל ידכ )וא םא רושיקה רתאל אוה וראך והכנסתו שבשת סקטל
תא האירקה( ניתן כהלניס את הקישור לאתר בהערת שוליים ) (footnoteדומעה יתחתב יפותש,
םג םש ניתן להוסיף יותר פרטים כולל תאריך שליפה ומידע נוסף ,רשאכ טסקט ךותב תוכנס קר
ההפניה להערת השוליים .המבנה היסיסב םגדומ ןלהל )ךיראת ףיס הל י צר היה הרעהב(.

המגוד  - 5םי תא המכ דובעב ירכ ומ םא :ב ירכז מה םיר אה רפסמ אתיסחי ןטק הדובע
)דע ב רל  ,(3-4ניתן להשתמש בשיטה המוצגת למעלה בדוגמה  4הדו עה ך תב ם וא ב של ידכ
האירק ףצרל עיר ת אלש הטוש הרוצב .םלוא ,ב רב דמ רש כםירת ל ב רפסמ ,םא וא
המרצה שלכם ינחה אתכם אחרת ,יאדכ ל"רדס ושע" תא ןגר לו ההפניות לכל האתרים הרוצב
טישתית ,כך שהקורא ידע כי ההפניות לכל האתרים מוצגות במקום אחד .דרך נוחה לעשות זאת
ףיס הל איה הדובע ףו תארקל המישר המיאתמ תרת כ תחת תצבוקמ )לשמל "םירכז מה םירתא
הדובעב"( כחלק נפרד לפני תורוק ה תמישר ,םשו גיצהל רשימה אלפביתית של הארגונים בהם
רבודמ ,לכל ת תמו ןוגרא רושיק ת םושרל ) ,(URLואם נדרש אז גם את תאריך השליפה.
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ג 4.הפניה להבתכ )רמאמ( ברתא/עיתון אינטרנט  -כרשא עודי בת ה םש/רבחמ
רבחמ םש וד רשאכ ,ב תוסחיית הה ף גהדובע ילטיג ד ןותי ב הבתכל או למאמר באתר אינטרנט
ןותי ב ה תכל תוסחי תהל ה ז היהת זג ואןי ספדומ ,הז ףיע ךשמה רבס מכ .םא םש עודי אל
רבחמה ,ג ף עס ו ר 5.ךשמהב.
רבחמ םש וד רשאכ ,בהדו עה ףוג ,ןיזגמ וא ותיעב הבת לכמ עדימל וס ייתהב )םא יב
ספדומ ו י טיגיד( ,מציינים את שם המשפחה של המחבר ,הבתכה ךיראת )םויו שדוח ללוכ( ,תא כו
םש ןותיעה/ןיזגמ ,המגודב רבסומכ  .6ורוקמה תמישרבט פ םימש ר תיה גודב ר סומכ ם ) 7יכ םא
יש ל עפהל וכ טצתש ן תיתעד לוק וא רתלאל ,רתאה ש קיו מה יפו ל אתהב/םוסרפ(.
המגוד  - 6הפניה בגוף העבודה אל כתבה שהופיעה בעיתון/ןיזגמ )ילטי יד וא סופד(:
"לארשי תרטשמ יזגמב הבתכב ,היי בגא ןעט ) (15.2.2014יכ"....
" רתאב ) YNETו דופ מ-ינאי (15.3.2014 ,םהיפל רקס י צממ וגצוה"....

המגוד  - 7םושיר לש תור קמה תמי רב ןותי ב הבתכ/ילטיג ד ןיזגמ ,רבחמ םש וד רשאכ:
ומכ ב ףיע ב , 6.ךא לש תפסות םע  .URLדומ יר סמ תת ןיא ,כי לרוב אינם קיימים באתר.
ןותיע/מגזין באינטרנט באנגלית :םיי משמ ד ם ללכ ןיא.
Jones, J. (2014, May 10). Does one size fit all? New York Times.
Retrieved from: http://www.nytimes.com

עןות/ןיזגמ באינטרנט בתירבע :דח יללכ יא-משמעיים לשילוב עברית ואנגלית .העצה ןלהל:
ןומרא ,ש) .יאמ  .(2010 ,15ןיטי ומ לע הנגה .רתאwww.haaretz.co.il/hasite/1236.htm :

ג 5.הפניה לטקסט באתר/עיתון אינטרנט ,רשאכ *אל* רבחמ ם עודי
יתהל צרת יתעלל ס יטסקט גוסמ רחא )הב כ וא רמ מ אל( ףוג ש ר א ותב והשלכ ,לשמל
ל"הודעה לעיתונות" תירח מ רבח ש רתאב .םלוכל יחא ל כ ןיא ולא םיב םיב מ ת יהל ילוכי.
תלאו ת ד לוק ש ו יעפהור ,על בסיס העקרונות למעלה ,רואלו מגודה  8וא  9הטמל:
המגוד  - 8םושיר לש ר אמ ר קמ ןוגרא/עיתון אינטרנטי ,רבחמ ם עוד א רשאכ:
בהדו עה ףוג מציינים את שם הארגון ואת שם )רתוכ( הבתכה )םי ק םא( הי פו המ וא )לשמל:
"תרבח ל תונותיע ה דוהב  Merckב ,15.2.2014 -ןיוצ ."...תורוקמ תמישרב ותוא קוידב גצוי
הד בעה ף גב עיפ מש ר קמה םש )ארו הש ידכ ןיבל הדוב ה ף גב רכ ומה טי פה ן ב רבחל לכוי
תורוק ה תמיש ב טירפה( רושי ו הפי ש ךיר ת ללוכ  URLרשפאה לככ קיודמ ,לשמל:
Merck (2014). New medicine gets high marks. Press release, retrieved
May 12, 2014, from: http://www.merck.com/press_13519.htm

ג 6.ד רמ חרחא יל יגי ,מ לש לתותשר םירחא ת רו מ וא ת יתרבח :בנוסף לכל הדוגמאות
הלעמל גצוהש ,םהש ם רח םיי טיגיד ת רוקמל ימדקא דובעב ס ייתהל ךרו שי ם תעל דואמ
אל-הארתה לל םלעי לו עיפ הל םייו עו יביצי )קובס יפב ה דוה לשמל ,טסקט עדוה SMS/לש
ספק סלולרי למשתמש נייד ,תמונה באינסטגרם ,וכו'( .הנחיות  APAול כ תורוקמ תוסחיי מ אל
במפורש כי בשנים עברו הם לא שימשו למחקר מדעי .םלוא ,תור קמ המכ ,לש ם גולב ל וכ APA
תיתרבח ידמב יקסועה )לשמ ואר  ,(http://blog.apastyle.org/apastyle/social-mediaתועצה יגיצמ
טנטטיביות להתייחסות למקורות ואובייקטים דיגיטליים זמניים .עייס ילוא המגו ןלהל:
המגוד  - 9םושיר אל י טיגיד ר קמ-יציב או זמני:
Your mother should be sorry. [ca. 2010]. In Facebook [Group page]. Retrieved
April 12, 2015, from: www.facebook.com/group.php?gidx=1375638

רבד ת רחא :מדריך זה נכתב בצורה תמציתית ומציג דוגמאות מעשיות כדי לסייע לתלמידים בכל התארים ,ךא
אינו תחליף ללמידה שיטתית של כללי כתיבה אקדמית ורישום ביבליוגרפי .הרק לכב ,יש לפעול לפי הנחיות
הצרמה/מנחה שלכם ,יכ אדו לו נתתם קרדיט נאות לכל המקורות עליהם מסתמכת העבודה האקדמית שלכם.
ג קל ב וגצו ש םיילטיג ד תורו מ יב ל' ,תוסח יתהה כ שיגדה ו וזחל בושח הילאת רוד ם תעד ל קיש .דועב
םבור ו םיבי י"םידבוכמ" דומ ת רוק ומכ ק ידבםיספ ,םרצו תוה הרורב אל וא םיביצ תוח םקלח ,לוא
ךיא ילאמ בומ תימדקא דובעב םהילא חייתהל .ג ק ח' רפסמ גיצה לש יפ גוילביב םושירל תואמגוד לש בר
םיילטי יד תורוקמ ,ךא לאור הדינמיות והמגוון המתרחב בתחום זה ,תעד ל קיש יעפהל ייח ב וכה ולםיתע
רתלאל סי ב לע הדוגמאות שניתנו ,יפואל םאתהב רוקמה ,יכרצ בתוכה ,והנחיות המרצה.
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