
 
 

 
 1                                                                                                                                        08/2017עודכן ב 

 APA  על פי תביבליוגרפיורשימה , ציטטות ,אזכור  מקורותהנחיות ל

 
Publication manual of the American psychological association. (2010).(6th ed.).    

     Washington, DC: American Psychological Association    

 
 עורכות: ד"ר אוחנה אירית וד"ר גלברט אסנת

 
 

חייב הסטודנט לנהוג בהתאם  ,בכל עבודה/פרויקט/תרגיל אשר מגישים כחלק ממטלות בקורס       

. חוסר הקפדה על APAמהדורה המעודכנת של ה ובהתאם ל להנחיות המופיעות במסמך זה

חשב כהפרת משמעת אקדמית  ותטופל ת )פלגיאט( תתייגרור הורדה בציון. גניבה ספרו עקרונות אלו

 .של המכללה ועדת משמעתובחומרה המחייבת, ב
באחריותו האישית של כל סטודנט ומרצה לבדוק את , מעת לעתשהכללים משתנים יש לזכור 

 . APAהכתיבה במהדורות החדשות של ה  העדכונים של

 

 בטקסט זכור מקורותא א. 

 :תייחסות בטקסט למחבר ספר או מאמרה . 1       

  :( מתאר בספרו עולם שונה לחלוטין מן הבחינה 1973)שומאכר בתחילת משפט

 הארגונית.

  ,(. 1973בסוף משפט: ..... תיאר עולם שונה לחלוטין מבחינה ארגונית )שומאכר 

  :  ציטוט משפט או קטע הלקוח בשלמותו מהמקור . 2 

 ם בתחילת יבתוספת של גרשיין את מספר העמוד שממנו הוא לקוח, יש לצי

 הציטוט ובסופו.

  המנהל הטוב אינו יכול להיות, בשום פנים ואופן, מצבור של כל המידות הטובות"

 (. 113, עמ' 1980שנמנו אי פעם בניהול " )אדיג'ס, 

  :ממקור שניציטוט  . 3 

  נלקח.ט שממנו הוא את הפריוצריך לציין את הפריט שמאוזכר 

  ג'ורנל, "מר אלן גרינברג נוקט גישה סמכותית מצליחה. לדברי וול סטריט

עמים על חשבון ההתחשבות בבני ברג רואה בכסף את המבחן העיקרי, לפנגרי

 .(80, עמ' 1989" )בתוך ביטל, אדם
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 מקור ללא שם מחבר: . 4 

  ,הכותר או בכל הכותר אם הוא להשתמש בכמה מילים מתוך צריך במקום שם המחבר

 Merriam-Webster’s Collegiate) יש לציין את הכותר באותיות נטויות: קצר.

Dictionary, 2005.) 

 " השימוש בקבוצות דיון הולך ודועך, מן הסתם משום שהוא נוגד את הרעיון של הסרת       

 (.50, עמ' 1999, סטטוס ) "מקום וזמן מהתלמידהמגבלות של    

 :מחבריםחמישה מאמר עם שלושה עד . 5      

  כשהפריט מאוזכר בפעם הראשונה, יש לציין את שמות כל המחברים.  מהאזכור

.  לדוגמא: .et alהשני ואילך יש לציין רק את שם המחבר הראשון בתוספת 

(Thompson et al., 2007). 

  המחברים בגוף בעבודה חייב להיות זהה לסדר מחברי המאמר.סדר הופעת 

 או יותר:מחברים  ששהמאמר עם . 6     

 הראשון בתוספת  יש לציין רק את שם המחברet al.  כבר בפעם הראשונה בה

  (Thompson et al., 2007) לדוגמא: הפריט מאוזכר. 

      

 

 ביבליוגרפיה -שיטת רישום מקורות    ב.

 
 בין המקורות בעברית, שיופיעו ראשונים, למקורות בלועזית. יש להפריד 

 ביתי.-המקורות יסודרו לפי שמות המשפחה של המחברים בסדר אלף 

 .)אין למספר את הרשימה הביבליוגרפית או להוסיף סימנים )כגון ריבועים או נקודות 

  נייה ואילך מזיחים את הכתוב מהשורה הש –כאשר מקור משתרע על פני שתי שורות או יותר

 רווחים.  5

  :הפניה לספר .1

  , )עיר, ארץ(שם הספר יהיה מוטה, יש לרשום את מקום ההוצאה לאור

             :, ישראלחיפה. ארגונים: מאפיינים, מבנים ותהליכים(.  1990סמואל, י. )     

 אוניברסיטת חיפה.             

  החדשה: כשמדובר בארצות הברית, לגבי מקום ההוצאה לאור, נא לשים לב להנחיה

המדינה בארה"ב שבה העיר  בעקבות ציון העיר תמיד יש לציין בראשי תיבות את שם

ובר במדינות אחרות, ואין להוסיף "ארה"ב"; ראה: הדוגמא הבאה(, וכשמדממוקמת 

 ן בעקבות ציון שם העיר.תמיד יש לציי
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 : הפניה לספר עם שני מחברים .2

Bodenheimer, T. S., & Grumbach, K. ( 2005). Understanding Health Policy:  

           A Clinical Approach. (4th ed.). New York, NY: McGraw Hill Companies,  

           Inc. 

 :   , ישראל. ירושליםמילון עולמי לעברית מדוברת(.  1992ובן יהודה, נ. ) .,בן אמוץ, ד         

 .אפשטיין-לוין                  

 

:                                                                                                         ערוך )מקראה(הפניה לספר  .3

    משרד  :, ישראלתל אביביופי של צבא.  (. 1993) )עורכים(. .ואפק, י .,פרנקל, א

 הביטחון.      

Glasser, B. G., & Strauss, A. L. (Eds.). (1967). The discovery of grounded theory:    

     Strategies for qualitative research. New York, NY: Aldine. 

 פרק מתוך ספר ערוך: .4

יש לרשום בסוגריים את טווח מספרי הדפים של הפרק אחרי שם הספר, בפירוט שמות 

י התיבות של השמות הפרטיים מופיעים לפני שמות המשפחה. )אם הספר עורכי הספר, ראש

במקום התאריך, ולא יופיעו מספרי   "in press"עדיין לא פורסם, ייכתב "בדפוס" או 

 עמודים של הפרק(.

 גוריון והתנ"ך: עם -בן(. גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך מ. כוגן )עורך(, 1989נאמן, נ. )         

 גוריון.-: אוניברסיטת בן, ישראלשבע-(. באר29-44 )עמ'וארצו   

Clemen, R., & Gregory, R. (2000). Preparing adult learners to be better decision    

     makers. In I. Gal (Ed.), Adult numeracy development (pp. 73-86). Cresskill, NJ: 

.Hampton Press         

 

 שניה ואילךמהדורה  –ספר  .5

     . )מהד'(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה שם הספר. )שנה(. משפחה, שם פרטי שםיש לרשום     

  ים לא מצוין מספר המהדורה, נוהגים לציין רק החל מהמהדורה השנייה ואילך. לעית לאור.    

 הערה על חידושה. יש להעתיק את הנוסח המופיע בספר שבידיכם.ק אלא ר    

 Thomson, A. J., & Martinet, A. V. (1980). A Practical English Grammar. (3rd ed.). 

Oxford, UK: Oxford University Press. 

 מהדורה מתוקנת –ספר  .6
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Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (Rev. ed.). 

Newbury Park, CA: Sage. 

     . )מהד' מחודשת ומעודכנת(. משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו(. 2003רביב, ע., וכצנלסון, ע. )        

 עמיחי. :, ישראלנתניה               

 הפניה לספר עם עורך/כים מדעים: .7

.מדריך דייוויס למיומנויות קליניות סיעודיות(. 2009)מ. )עורכות מדעיות(.  ,, ויצחקי.ח ,שצמן  

אקדמית בע"מ. )פרסום המקורנורדיה, ישראל: ידע, ספרות -נאותג. מיקר(.  רוהאדס וב.)ז.        

      2008.)  

    

Shatzman, C., & Itzhaki, M. (Scientific Eds.). (2009).Davis's guide to clinical                                                                                                               

     nursing skills. (J. Rhoads & B. J. Meeker)., Neot- Nordiya, Israel: Yeda    

       Professional Publishing LTD. (Original work published 2008). (Hebrew). 

 

 ספר שתורגם לאנגלית .8

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. 

Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814) 

  :את תאריך ההוצאה המקורי ואת תאריך התרגום צריך לצייןבטקסט .

 (.Laplace, 1814/1951:)לדוגמא

 

 הפניה למאמר בספר או בכתב עת:  . 9 

      ספר-  

 יחיד וחברהדפוסי תמורה אידיאולוגית. -הסתפקות במועט (.1970י. ) גרבר,-טלמון  

 .227 – 224: הספרייה הציונית, , ישראל. ירושליםץבקיבו                      

      כתב עת-  

  . 14–10 ,1מנהלים, (.  בין מחקר, הוראה ומינהל.  1999אחיטוב, נ. )       

  והעמודים מספר הכרך בהדפסה נטויה, ואת מספר החוברתשם כתב העת ויש לציין את – 

 בהדפסה רגילה.

Hendel, T., Fish, M. & Galon, V,  . (2005). Leadership Style and Choice strategy  

      in Conflict management among Israeli nurse managers in general    

      hospitals. Journal of Nursing Management, 13(2), 137-146.  

 

 ם מספור העמודים בכל חוברת עוקבת של אותו כרך מתחיל מחדש, יש לציין את מספר א

 החוברת.
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 הינו המשך מספור החוברת  אם מספור העמודים בכל חוברת עוקבת של אותו כרך

 שלפניה, אין לציין את מספר החוברת.

 

 

 

 

 :מחברים בעהשמאמר עד .  10        

 :יש לציין את שמות כל המחברים      

Chase, S. M., Crabtree, B .F., Stewart, E. E., Nutting, P. A., Miller, W. L., Stange, K 

       C., & Jaén, C.R. (2014). Coaching strategies for enhancing practice             

     transformation. Family Practice, in press.   

 
 

 :.  מאמר עם שמונה מחברים או יותר11        

יש לציין פסיק, אחריו צריך יש לציין את שמות ששת המחברים הראשונים, לאחר מכן                

שלוש נקודות )עם רווח של תו אחד ביניהן(, ואחרי כן צריך לציין את שם המחבר לציין  

 ( לפני שם המחבר האחרון.&להוסיף את ו' החיבור )האחרון. אין 

             

 

Beattie, B. E., Kinney, J., Fitzgerald, M., Murdoch-Kinch, C. A., Guenther, M. K.,   

     Ridley, K. . .  Ramaswamy, V. (2014). Dental and dental hygiene students'         

      perceptions of a standardized patient instructor conflict resolution program.  

     Journal of dental education, 78(10), 1397- 1404. 

 

 
 הפניה למאמר בעיתון: . 12 

 .7, הארץ(.  הלם תרבותי. 26.3.1997)  הנדוורקר, ח.          

 

 הפניה לערך באנציקלופדיה: . 13 

 .127סמית, א. האנציקלופדיה העברית, כו. )תשל"ד(. ירושלים: ספריית פועלים,   

 

 :הפניה לאינטרנט . 14 

, digital object identifierקיים לגבי חלק מהפריטים הביבליוגרפיים קוד מזהה ) 2000מאז שנת 

מידע לזיהוי מיקומם ברשתות  מזהה עצם דיגיטלי(, שמיועד –ובעברית  DOI –בקיצור 
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, מומלץ DOI, אם לפריט ביבליוגרפי יש APA-דיגיטליות. לפי הנחיות המהדורה הששית של ה

 .בסוף הפריט DOI-לציין אותו ברשימה הביבליוגרפית. יש לציין את ה

Kulso, D. (2008). Volunteers and leadership. Non-profit Psychology, 294, 325–336. 

     doi: 10.199/0299-1234.25.3.345 

 

 רסה אלקטרונית בלבדמאמר שקיים בג. 15 

Gal, I. (2003). Expanding conceptions of statistical literacy. Statistics Education Research 

Journal. 2(1), 3-22. Retrieved from: www.stat.auckland.ac.nz/~iase/serj/SERJ2(1).pdf 

 

  אם כבדוגמא שלעיל אין לפריטDOI.יש לציין את כתובת אתר הבית של כתב העת , 

 .אין לציין נקודה אחרי כתובת האינטרנט 

  אם יש לפריטDOI.)צריך לציינו )ואין לציין את כתובת אתר הבית של כתב העת , 

 ר לעיל בנוגע ההנחיה לגבי הצורך כן/לא לציין את מספר החוברת זהה למה שהובה

 רסה מודפסת.למאמרים שקיימים בג

  רק במקרים בהם תוכן המאמר משתנה במשך הזמן )למשל, ערכים שלקוחים

 (. לדוגמא: retrieval dateמאנציקלופדיות מקוונות( יש לציין את מועד דליית הפריט )

Retrieved October 9, 2009, from …                                                               

  כתב עת-  

.  1(. הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת: משפטים, כרך ל', חלק 1999בנבנישתי, א. ) 

 www.ms.huji.ac.il  -מ  2000בינואר  17 -אוחזר ב

  עיתון- 

  לכלה.כ –(. פשרה בין שוחט לברק : תוקם מועצת נגידים. הארץ 1999, מ. )בסוק 

 

 המחבר( הוא )הארגון ארגון י"ע שפורסם מסמך-  

" כיוון ששם  Authorירשם כמו שמאזכרים ספר, אך במקום שם ההוצאה ירשם רק "

 המוציא לאור זהה לשם המחבר:

American Psychological Association (2000). Ethical standards for  

     psychologists. Washington, D.C.: Author.  

 
 הרצאה ופוסטר בכנס. 16
 

 הרצאה
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Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom 

Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American 

Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

 

 פוסטר

Ruby, J., & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing software that works. 

Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly 

Publishing, Washington, DC. 

 

 
 עבודות מאסטר ודוקטורט. 17
 

עבודה לשם קבלת . שם העבודהשם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. )שנת פרסום(. 

 תואר מוסמך, שם האוניברסיטה, מקום האוניברסיטה.

 

 כותבים: עבודה לשם קבלת תואר מוסך.  .מוסמך =.M.A, לתואר שני 

       כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור  = דוקטור לפילוסופיה..Ph.Dלתואר שלישי       

 לפילוסופיה.         

תואר  עבודת גמר לקבלת) אינטליגנציה רגשית וחיפוש עזרה). 2000 ( .ר, נטמי     

 , תל אביב. אוניברסיטת תל אביבלמדעי הרוח"(.              "מוסמך 

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

(Doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia. 

 

 

 
 


