כללי ציטוט לפי  APAגרסה  7לפריטים בעברית:
הפניות בגוף הטקסט
ציטוט מילולי בגוף העבודה (הכנסת טקסט מילה במילה ממקור עם מרכאות) יכלול את שם המשפחה של
המחבר/ים ,שנת פרסום ומספר העמוד בשני אופנים:
 .1הפניה בתוך הנרטיב :שם המשפחה של המחבר מופיע מחוץ לסוגריים ושנת הפרסום יחד עם העמוד בתוך
לדוגמה.... :במחקרו של כהן ( ,2007ע' ...)3
הסוגריים.

 .2הפניה בסוגריים :שם המשפחה של המחבר ,שנת הפרסום והעמוד מופיעים בתוך הסוגריים.
לדוגמה :במחקר הזה (כהן , 2007 ,ע' ...)3
אזכור בגוף העבודה יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום באחד משני האופנים המופיעים
לעיל.
מחבר אחד

....במחקרו של כהן ()2007
במחקר שהתפרסם לאחרונה (כהן)2001 ,
שני מחברים או יותר

לפרסומים עם  2מחברים יש לציין את שניהם בכל הופעה עם וו החיבור ביניהם( .כהו ולוי)2001 ,
לפרסומים עם  3ויותר מחברים יש לרשום תמיד רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים

(כהן ואחרים ... ,)2020 ,כהן ואחרים ()2020
כאשר אין מחברים
יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע בתחילת הרשומה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר) ושנה.
אם מדובר בפרק מספר ,אתר אינטרנט או מאמר יש להשתמש במרכאות ("מרכז הסטודנט החדש")2008 ,

אם מדובר בכותר של ספר או דוח יש לרשום בכתב נטוי (כיצר לכתוב חיבור)2009 ,
ברשימת המקורות

בסוף העבודה ,על דף נפרד ,תופיע רשימת מקורות .רשימה זו תכלול את כל החומר שצוטט בגוף העבודה .לא יהיה
פריט שהופיע בגוף העבודה ,ולא יופיע ברשימה ,ולהפך – פריט שמופיע ברשימה חייב שיהיה לו ביטוי בגוף העבודה.
את הרשימה יש לסדר לפי האלף-בית של שמות מחברים ללא מספור ,ברווח כפול ובכניסה תלויה (הזחה של
 1.25ס"מ).

דוגמאות לכתיבת רשימת מקורות לפי ארגון הAPA-
 שימו לב :שם הספר ושם כתב העת צריכים להיות בכתב נטוי ( (italicsבלבד ,ללא הדגשה
 .1ספר עם מחבר אחד:

בריכטה ,א' ( .)1977דמוקרטיה ובחירות .עם עובד.




שם המחבר בעברית -שם משפחה פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם גרש.
אם יש  2שמות פרטיים יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.
אחרי שם הספר יופיע המוציא לאור.

 .2ספר עם  2מחברים:

פרס ,י' ויער-יוכטמן ,א' ( .)1998בין הסכמה למחלקת .המכון הישראלי לדמוקרטיה.



בעברית וו החיבור מפריד בין שמות המחברים.
באנגלית פסיק ו &-מפריד בין המחברים.

 .3ספר עם  20-3מחברים:

גוסטאפון ,ג"מ ,פיטרסת ,ר"ס  ,קולברג ,ל' ,בטלהיים ,ב' וקניסטון ,ק' (תש"ם) .החנוך המוסרי:
חמש מסות .ספרית הפועלים.



רושמים את כל המחברים עד ל 20-מחברים ,שם משפחה ,שם פרטי ופסיק בין
המחברים
כאשר לפני המחבר האחרון שמים את וו החיבור ללא פסיק.

 .4ספר עם  21ויותר מחברים:
אברהם ,א' ,יצחק ,ב' ,יעקב ,ג' ,ישמעאל ד' ,דוד ,ה' ,שלמה ,ו' ,משה ,ז' ,ראובן ,ח' ,שמעון ,ט',
יהודה ,י' ,גד ,ל' ,זבולון ,כ' ,ישככר ,מ' ,כהן ,נ' ,לוי ,ס' ,נפתלי ,ע' ,דן ,פ' ,מנשה ,צ',
אפרים ,ק' ... ,בנימין ,ר' ( .)2020כיצד לכתוב רשימה ביבליוגרפית .אפיריון.


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

 .5ספר שמחברו אינו ידוע:
המסע בתמונות אירופה .)1968( .אלגד.


מתחילים את הרישום עם כותר הספר במקום מחבר.

מחלקת היעץ  -הספריה

askus@yvc.ac.il

 .6מוסד כמחבר:

הועדה הצבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך בישראל .)1999( .דו"ח
המלצות ראשוני לישום תכנית לאמית האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החנוך
בישראל .משרד החנוך ,התרבות והספורט.


יש לרשום כמחבר את השם המלא של הארגון ללא קיצורים ונקודה.

 .7עבודת גמר:
 התבנית :שם משפחה ,אות ראשונה של השם הפרטי וגרש( .שנת פרסום) .שם העבודה [עבודה
לשם קבלת תואר מוסמך ,שם המוסד].
 לתואר שני (מוסמך )M.A. ,כותבים :עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
 אם זה דוקטורט (תואר שלישי ,)Ph.D. ,כותבים :עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.

פאר ,ד' (תשנ"ד) .עצוב זהות והגדרה עצמית בתהליכי פרישה מצבא הקבע באמצעות טקסים
רשמיים ולא רשמיים [עבודה לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן].
 .8פרק בתוך ספר ערוך:

טלמון ,י' ( .)1986המשפחה בקבוץ .בתוך ד' רוט-הלר ונ' נוה (עורכים) ,היחיד והסדר
החברתי (עמ'  .)426-423עם עובד.




התבנית :שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה) .כותר המאמר .בתוך אות
ראשונה של שם העורך וגרש שם המשפחה של העורך (עורך) ,כותר הספר הערוך/קובץ (עמודים
מימין לשמאל) .מו"ל.
העורכים :האות הראשונה של השם הפרטי (עם גרש) לפני שם משפחה בתוספת (עורך)
או או (עורכת) או (עורכים) .יש לרשום את כל העורכים ,אלא אם כן מדובר בועדת עורכים
גדולה ,אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי ולהוסיף את המילה ואחרים.
באזכור בגוף הטקסט יש לרשום את מחבר הפרק ,שנה ולא עורך הספר

 .9מאמר מתוך כתב עת:
פורטר ,א' ( .)2011חשיבות הרפואה המונעת בשמירה על בריאות האישה .הרפואה,
.119-118 ,)6(150



שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי (.)italics
מספר הגליון בסוגריים בכתב לא נטוי ,עמודים בכתב לא נטוי מימין לשמאל.

 .10ערך מתוך אנציקלופדיה או הגדרה ממילון

יציב ,ג' ( .)1970מדגם .בתוך ד' כנעני (עורך) ,אנציקלופדיה למדעי החברה (כרך ג' ,עמ'
 .)412-411ספרית הפועלים.
שליטה עצמית 7 ,2020( .מאי) .בתוך וויקיפדיה.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98
%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA





רושמים את שם הערך שחיפשת באנציקלופדיה או במילון ככותר.
אם אין מחבר מתחילים את הרשומה הביבליוגרפית בכותר.
אם המקור מקוון מוסיפים כתובת .URL
למקור בוויקיפדיה שמשתנה לעיתים קרובות יש לרשום תאריך מדויק.

הפניה למקור שניוני (מדרגה שניה)  -מאמר שמוזכר/מצוטט במאמר שקראתי
ברשימת המקורות יש לציין את הפרסום שניוני המאזכר /מצטט בלבד.
בגוף העבודה יש לציין את המחברים והשנה של הפרסום הראשוני (המצוטט בפרסום שלא קראת) ושל
הפרסום השניוני (שקראת)
(

במחקר של כהן ( ,1970כפי שצוטט אצל לוי)2020 ,
במחקר של כהן ( ,1970כפי שמוזכר אצל לוי)2020 ,
כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ממקור שניוני (שקראת) בעברית

נמצא מתאם לתוצאות המחקר ( Lyon et al., 2014כפי שמוזכר אצל כהן....( 2020 ,
כאשר כותבים בעברית ומאזכרים מקור ראשוני באנגלית (שלא קראת) ומקור שניוני (שקראת) באנגלית

במחקרים רבים נמצאו תוצאות דומות ()Rabbit, 1982 as cited by Lyon et al., 2014
מקורות
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological
Association (7th ed.).
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