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 :לפרטים באנגלית 7מהדורה   APAכללי ציטוט לפי 
 

 בגוף העבודההפניות 
 של המחבר/ים, שנת פרסום ומס' העמוד בשני אופנים: המשפחהיכלול את שם  בגוף העבודהמילולי ציטוט 

 מופיע מחוץ לסוגריים בתעתיק עברי של המחברשם המשפחה : הפניה בתוך הנרטיב . 
  עמוד.שם המשפחה של המחבר בשפת המקור, שנת הפרסום וה :רייםגבתוך הסו

 (237, עמ' Cohen ,2020במחקרו של כהן )לדוגמה: 
 שנת הפרסום והעמוד מופיעם בתוך בשפת המקור שם המשפחה של המחבר: הפניה בסוגריים ,

 הסוגריים. 

 (Cohen, 2020, p. 237מחקרים שונים )ישנם לדוגמה: 
 של המחבר/ים ושנת הפרסום באחד משני האופנים המופיעים לעיל. המשפחהיכלול את שם  בגוף העבודהר אזכו

 מחבר אחד

 ( ....Cohen, 2020כהן )במחקרו של 
 (...Cohen, 2020מחקרים שונים מצביעים על השתלבותם של מהגרים )

 שני מחברים או יותר

 ( & Allen, 2004Walker) בכל הופעה. עם & ביניהם יש לציין את שניהם מחברים 2כאשר ישנם 
 et al. רק את שם המשפחה הראשון בצירוף תמידיש לרשום  ויותר מחברים 3לפרסומים עם 

 כאשר אין מחברים
 הביבליוגרפית )בד"כ הכותר( ושנה. בתחילת הרשומהלרשום בגוף העבודה את מה שמופיע יש 

 (New Student Center”, 2002“) במרכאותלהשתמש יש  מאמראו  , אתר אינטרנטבפרק מספר אם מדובר

 (How to write a story, 2009) בכתב נטוי יש לרשום או דוח ספר של אם מדובר בכותר
 

 רשימת המקורותב
בסוף העבודה, על דף נפרד, תופיע רשימה ביבליוגרפית. רשימה זו תכלול את כל החומר שצוטט בגוף העבודה. לא 

פריט שמופיע ברשימה חייב שיהיה לו ביטוי בגוף  –יהיה פריט שהופיע בגוף העבודה, ולא יופיע ברשימה ולהפך 
)הזחה  כניסה תלויהבווח כפול ורבמספור, בית של שמות מחברים ללא -אלףהאת הרשימה יש לסדר לפי העבודה. 

 ס"מ(. 1.25של 
 

 7מהדורה  APAדוגמאות לכתיבת רשימת מקורות לפי 
 בלבד, ללא הדגשה   italics)) בכתב נטוילהיות  שם הספר ושם כתב העת צריכיםשימו לב: 

 :ספר עם מחבר אחד
 

Booth, T. (2003). Developing inclusive education. Routledge. 

 שם משפחה פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם נקודה -שם המחבר. 

 רק האות הראשונה של המילה הראשונה מתחילה באות גדולה - ובתת הכותר בכותר. 

 .אחרי שם הספר יופיע המוציא לאור 

 :מחברים 2ספר עם  .1
 

Cohen, L. G., & Spenciner, L. J. (1994). Assessment of young children. Longman. 

 המחברים. & מפריד בין-פסיק ו 
 

  :מחברים 3-20ספר עם  .2
 

Pratkanis, A. R., Brekler, S. J., & Greenwald, A. G. (1989). Attitude structure and function. 
Erlbaum. 

 מחברים, שם משפחה, שם פרטי ופסיק בין  20-רושמים את כל המחברים עד ל
 המחברים

  שמים את וו החיבור ללא פסיק.לפני המחבר האחרון 
 

 :ויותר מחברים 21ספר עם 
 

Abraham, A., Issac,B. Jacobs, C., Ishmael, D., Moses, E., David, F. Solomon, G., Cohen, H., 
Levi, I., Gad, J., Rueben, K., Simeon, L., Judah, M., Issachar, N., Aebulun, O.,  Dan, Q., 
Naphtali, R., Benjamin, S., Ephraim, T., … Menashe, U. (2020). How to cite. Macmillan.  

 

  שלוש נקודות והמחבר האחרון. ,מחברים 19לרשום יש או יותר מחברים  21לספרים עם 
 

 :ספר שמחברו אינו ידוע .3

Encyclopedia of Indiana. (1993). New York: Somerset. 

 .מתחילים בכותר במקום מחבר לפני השנה בסוגריים 

 :מוסד כמחבר .4
 

American Allergy Association. (1998). Allergies in children. New York: Random. 
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 מאמרים
 בתוך ספר ערוך: פרק .5

 

Masaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. In 
H. L. Pick, P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and 
methodological issues (pp. 51-84). American Psychological Association. 

 

 אות ראשונה  בתוך. המאמר. כותר )שנה(ונקודה : שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי התבנית
 כותר הספר הערוך/קובץ(. .Edשל השם הפרטי של העורך ונקודה שם המשפחה של העורך )

 מוציא לאור.)עמודים(. 

 (. בתוספתלפני שם משפחה )עם נקודה( פרטי השם הראשונה של האות ה: ךהעורdE)  לעורכיםאו 

Eds.)). אלא אם העורכיםכל את האות הראשונה של השם הפרטי ושם המשפחה של  רשוםיש ל ,

 .et al -בפרטי העורך הראשי ו להסתפקכן מדובר בועדת עורכים גדולה, אז ניתן 
 

 :מאמר מתוך כתב עת .6
 

Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of Social 
Issues, 32(2), 230-343. 

 כותר במאמר מתחילה באות גדולה-או תת רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר 

  מילה מתחילה באות גדולה )מלבד מילות קישור( האות הראשונה שלבשם כתב העת. 

  נטויותבאותיות שם כתב העת ומספר הכרך (italics). רושמים מספר כרך, מספר חוברת בסוגריים 
  .באותיות לא נטויות ועמודים ,באותיות לא נטויות

 

 :מתוך אנציקלופדיה ערך .7
 

Hughes, J. M., Michell P. A., & Ransom, W. S. (Eds.). (1992). Zucchini. In The 
Australian concise Oxford dictionary (2nd ed.). Oxford University Press. 

 

List of oldest companies. (2019, January 13). In Wikipedia. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title+List_of_oldest_Companies&oldid=878
158136 

  ככותר.רושמים את שם הערך שחיפשת באנציקלופדיה או במילון 

  מתחילים את הרשומה הביבליוגרפית בכותר )שם הערך(.אם לא מופיע מחבר 

  אם המקור מקוון מוסיפים כתובתURL. 

 .למקור בוויקיפדיה שמשתנה לעיתים קרובות יש לרשום תאריך מדויק 
 

 מאמר שמוזכר/מצוטט במאמר שקראתי -הפניה למקור שניוני )מדרגה שניה(  
 

 

 .בלבד מצטט /המאזכר שניוני פרסוםיש לציין את ה ברשימת המקורות
 

ושל ( שלא קראת הפרסום הראשוני )המצוטט בפרסום ים והשנה שליש לציין את המחבר בגוף העבודה
 )שקראת()השניוני  פרסוםה

 

 (               2020לוי, כפי שצוטט אצל , 1970)כהן במחקר של 
 (2020לוי, כפי שמוזכר אצל , 1970) כהןבמחקר של 

 

 בעברית מקור שניוני )שקראת(מ )שלא קראת( כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית
 

 ....) 2020כהן,  אצל מוזכרפי שכ Lyon et al., 2014) המחקרנמצא מתאם לתוצאות 
 

 באנגלית קראת(מקור שניוני )שו )שלא קראת(באנגלית   ראשונימקור כאשר כותבים בעברית ומאזכרים 
 

 (Rabbit, 1982 as cited by Lyon et al., 2014מחקרים רבים נמצאו תוצאות דומות )
 

   רישוםלמידע מפורט אודות מקרים נוספים ראה באתר הספריה באינטרנט: כללי 
 

 .למידע אודות אזכור וציטוט של פריטים אלקטרוניים ראה דף נפרד בנושא 
 

 .למידע אודות אזכור וציטוט של פריטים בעברית ראה דף נפרד בנושא 
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