
 אביב-אוניברסיטת תל
 ש סאקלר"ע הפקולטה לרפואה

 ס למקצועות הבריאות"ביה
 החוג לסיעוד

 
 

 כתיבה מדעית: שם הקורס
 ר ליאורה נבון"ד: שם המרצה

 
 
 

 הנחיות להכנת רשימה ביבליוגרפית ולאזכורים בגוף העבודה*
 

 
 DOIהבהרות כלליות, כולל הסבר לגבי 

מוצג בעקבות הדוגמאות לאופן הרישום של פריטים  חלק מההנחיות לאזכורים בגוף העבודה (1
תחת הכותרת " בטקסט"מה שמצויין לגבי , למשל)מסוגים שונים ברשימה הביבליוגרפית 

, למשל לגבי אזכור פריט שלקוח מפריט אחר, הנחיות נוספות"(. ספר בלי מחבר ובלי עורך"
 .מוצגות בסופו של המסמך

אין זה משנה אם הוא , ה מודפסתגירסט שקיים במה הביבליוגרפית פריכשמציינים ברשי (2
בשני המקרים יש לציינו : ה שנמצאת באינטרנטגירסה המודפסת או מגירסנקרא מה

תו גירסגם אם הוא נקרא מ, כלומר)ה המודפסת גירסבביבליוגרפיה תוך התייחסות ל
 (.אין לציין את כתובתו באינטרנט, האלקטרונית

. ה אלקטרונית בלבדגירסש רק במקרים בהם הוא קיים בציון כתובת הפריט באינטרנט דרו (3
ה גירספריטים שקיימים ב"תחת הכותרת , הנחיות לגבי פריטים כאלה מוצגות בהמשך

 ".אלקטרונית בלבד

 digital object)קוד מזהה קיים לגבי חלק מהפריטים הביבליוגרפיים  2222מאז שנת  (4

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

כמודגם להלן , בסוף הפריט DOI-היש לציין את  .מומלץ לציין אותו ברשימה הביבליוגרפית
אם לפריט . מההדגמות שנוגעות לנושאים אחריםבחלק  ,ות בהמשךצגדוגמאות נוספות מו)

ההדגמה אינה כוללת את הקוד , DOIואם אין לו , הוא מצויין בהדגמה, DOIהמודגם יש 
 (:הזה

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to 

healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/ 

0071393722 

 אין לציין נקודה בעקבות מספר ה, כמודגם לעיל-DOI. 

 אם ה-DOI אחרי הנקודתיים ו בשורה הבאה ך את הדפסתולהמשייש לפצלו , ארוך
 .או אחרי הלוכסן" doi"שבעקבות ראשי התיבות 

  יש ה אלקטרונית בלבד גירסשקיים בכשלפריטDOI , כתובת הפריט אין לציין את
 .ואו לאתר וכדי לזהות DOI-באינטרנט כי די ב

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 Publication Manual of theשל ( 0202)ית ששר ליאורה נבון לפי המהדורה ה"דל ידי נערך ע *

American Psychological Association באתרשמופיעות  ,הנחיות נוספות ולפי: 
http://apastyle.apa.org/index.aspx 
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 ספרים
 

 ספר עם מחבר אחד
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. 

London, England: Taylor & Francis. 

 כשמדובר בארצות הברית: נא לשים לב להנחיה החדשה, לגבי מקום ההוצאה לאור ,
ב שבה העיר "תמיד יש לציין בראשי תיבות את שם המדינה בארהבעקבות ציון העיר 

, וכשמדובר במדינות אחרות, (הדוגמא הבאה: ראה; "ב"ארה"ואין להוסיף ) ממוקמת
 .תמיד יש לציינן בעקבות ציון שם העיר

 
 ספר עם מספר מחברים

Cone, J. D., & Foster, S. L. (1993). Dissertations and theses from start to finish: 

Psychology and related fields. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 
 ספר בלי מחבר ובלי עורך

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: 

Merriam-Webster. 

 מילים מתוך הכותר או בכל הכותר להשתמש בכמה צריך , במקום שם המחבר: בטקסט
-Merriam) :במקרה ספציפי זה יש לציין את הכותר באותיות נטויות.  אם הוא קצר

Webster’s Collegiate Dictionary, 2005.) 
 

 מקראה )ספר ערוך(
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological 

interventions with minority youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

 מהדורה שלישית –ספר 

Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction 

to organizational behavior (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill. 

 

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

Newbury Park, CA: Sage. 

 
 ספר שתורגם לאנגלית

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

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

 לדוגמא. את תאריך ההוצאה המקורי ואת תאריך התרגום צריך לציין: בטקסט: 
(Laplace, 1814/1951.) 

 
 ספר שאינו באנגלית או בעברית

Piaget, J., & Inhelder, B. (1951). La genèse de l’idée de hasard chez l’enfant [The 

origin of the idea of chance in the child]. Paris, France: Presses Universitaires de 

France. 

 
 

 מאמרים בכתבי-עת
 

 מאמר עם מחבר אחד )והדגמת מקרים בהם אין לציין את מספר החוברת(
Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 

48, 574-576. doi: 10.1037/0003-066X.48.5.574 
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  אם מספור העמודים בכל חוברת עוקבת של אותו כרך הינו המשך מספור החוברת
 .אין לציין את מספר החוברת, שלפניה

 
 מאמר עם שני מחברים )והדגמת מקרים בהם צריך לציין את מספר החוברת(

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican 

immigration in the United States and its implications for local law enforcement. 

Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

 ין את מספר יש לצי, אם מספור העמודים בכל חוברת עוקבת של אותו כרך מתחיל מחדש
 .החוברת

 בהדפסה רגילה –ואת מספר החוברת , יש לציין את מספר הכרך בהדפסה נטויה. 

 
 מאמר עם שלושה עד שבעה מחברים

Thompson, R., Proctor, L. J., Weisbart, C., Lewis, T. L., English, D. J., Hussey, J. M., 

& Runyan, D. K. (2007). Children's self-report about violence exposure: An 

examination of the Things I Have Seen and Heard Scale. American Journal of 

Orthopsychiatry, 77, 454-466. doi: 10.1037/0002-9432.77.3.454 

 כשהפריט מאוזכר בפעם הראשונה: (כשמדובר בשלושה עד חמישה מחברים) בטקסט ,
מהאזכור השני ואילך יש לציין רק את שם המחבר .  יש לציין את שמות כל המחברים

 (.Thompson et al., 2007: )לדוגמא.  .et alהראשון בתוספת 

  יש לציין רק את שם המחבר הראשון (: כשמדובר בששה או שבעה מחברים)בטקסט
:                 לדוגמא. נה בה הפריט מאוזכרכבר בפעם הראשו .et alבתוספת 

(Thompson et al., 2007.) 
 

 מאמר עם שמונה מחברים או יותר
Sawamura, T., Shimizu, K., Masaki, Y., Kobayashi, N., Sugawara, M., Tsunoda, T.,   

. . . Ogata, K. (2008). Mental health in Japanese members of the United Nations 

peacekeeping contingent in the Golan Heights: Effects of deployment and the 

Middle East situation. American Journal of Orthopsychiatry, 78, 85-92. doi: 

10.1037/0002-9432.78.1.85 

 יו צריך אחר, פסיק צייןיש ללאחר מכן , יש לציין את שמות ששת המחברים הראשונים
את שם המחבר  אחרי כן צריך לצייןו, (עם רווח של תו אחד ביניהן) לוש נקודותשלציין 

 .לפני שם המחבר האחרון( &)החיבור ' את ו הוסיףאין ל. האחרון

 יש לציין רק את שם המחבר הראשון בתוספת : בטקסטet al.  כבר בפעם הראשונה בה
 (.Sawamura et al., 2008: )לדוגמא.  הפריט מאוזכר

 
 מאמר שאינו באנגלית או בעברית

Zajonc, R. B. (1989). Bischofs gefühlvolle Verwirrunggen über die Gefühle 

[Bischof’s emotional fluster over the emotions]. Psychologische Rindschau, 40, 

218-221. 
 
 

 מאמר בתוך ספר
 

 מאמר בתוך ספר )והדגמת רישומו כשהוא ערוך על ידי שני עורכים(
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. 

Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New 

York, NY: Guilford Press. 
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 *מאמר בתוך כרך המהווה חלק מסדרה
Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: 

Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington 

(Vol. Ed.), Handbook of child socialization: Vol. 4. Socialization, personality, 

and social development (4th ed., pp. 1-101). New York, NY: Wiley. 
 
 

 הרצאה ופוסטר בכנס
 

 הרצאה
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
 

 עבודות מאסטר ודוקטורט במוסדות אקדמיים בארה"ב
Wifley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese 

(Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia. 

 צריך לציין : במקרה של עבודת מאסטר(Unpublished master’s thesis) 
 

 עבודות מאסטר ודוקטורט במוסדות אקדמיים בארצות אחרות
Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in family work: Consequences for 

fathers’ stress and father-child relations (Unpublished master’s thesis, 

University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada). 

 צריך לציין : במקרה של עבודת דוקטורט(Unpublished doctoral dissertation, …)  

 
 

 פריטים בדפוס, פריטים שלא פורסמו ומידע שנמסר אישית
 

 פריטים בדפוס
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial 

prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology. 

 באופן הבא צריך לאזכר: בטקסט :(Zuckerman & Kieffer, in press.) 
 חיבוריו הנמצאים , אם ברשימה הביבליוגרפית יש יותר מפריט אחד של אותו מחבר

 .אחרי אלה שכבר פורסמוצויינו בדפוס י
  בדפוסאם לאותו מחבר יש מספר פריטים הנמצאים: 

האות הראשונה של שם הפריט  לפיתם ברשימה הביבליוגרפית ייקבע צגסדר ה (א
 (.Rהאות : בדוגמא שלעיל)

להתייחס לאות הראשונה של המילה יש , Anאו  Aאו  The-באם הפריט מתחיל ( ב
 .הבאה

 
 

_______________________ 
אינה מהדורה הששית השמשום , APA (0220)-מבוסס על הנחיות המהדורה החמישית של ה *

 .הנחיות בנידון כוללת
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,  in press-a:בצורה הבאה צויינוגם ברשימה הביבליוגרפית וגם בטקסט הפריטים י( ג

,in press-b ווכ'. 

  פריטים בגירסה , מאמרים, ספרים)הנחיות אלה תקפות לגבי כל סוגי הפריטים
 .שנמצאים בדפוס( 'וכו אלקטרונית

 
 פריטים שלא פורסמו

Stinson, C., Milbrath, C., Reidbord, S., & Bucci, W. (1992). Thematic segmentation 

of psychotherapy transcripts for convergent analyses. Unpublished manuscript. 
 ברשימה הביבליוגרפית  צוייןהוא י, אם מדובר בפריט שהוגש לפרסום אך טרם התקבל

 :באופן הבא
Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic 

minority populations: A theoretical perspective. Manuscript submitted for 

publication. 
 ברשימה הביבליוגרפית באופן  יצוייןהוא , אם מדובר במסמך פנימי של מוסד או ארגון

 :הבא

Klombers, N. (Ed.). (1993, Spring). ADAA Reporter. (Available from the Anxiety 

Disorders Association of America, 6000 Executive Boulevard, Suite 513, 

Rockville, MD 20852) 
 

 מידע שנמסר אישית
 בדואר אלקטרוני, ברשימה הביבליוגרפית מידע שנמסר אישית במכתב צייןאין ל ,

 .ב"טלפון וכיובשיחת 

  את מקור המידע ואת ( בלבד)לאזכר בטקסט ( אף שלא הכרחי)במקרים מסוג זה אפשר
 :תאריך מסירתו באופן הבא

(J. Smith, personal communication, August 15, 2009) 
 
 

 פריטים של אותו מחבר שפורסמו באותה שנה
 

 תם ברשימה צגה סדר, אם באותה שנה פורסמו על ידי אותו מחבר מספר פריטים
 .האות הראשונה של שם הפריט לפיהביבליוגרפית ייקבע 

 אם הפריט מתחיל ב-The  אוA  אוAn ,יש להתייחס לאות הראשונה של המילה הבאה. 

  תוך צירוף הפריטים יצויינו גם ברשימה הביבליוגרפית וגם בטקסטa ,b ,c ( באותיות
 :(יתברשימה הביבליוגרפ) לדוגמא .לשנת הפרסום( קטנות

 Kaufman, J. R. (1990a). Control. . . . 
Kaufman, J. R. (1990b). Roles of. . . . 

 
 

 פריטים שקיימים בגירסה אלקטרונית בלבד
יש לפצלה ולהמשיך את , אם כתובת האינטרנט ארוכה: בהתייחס לכל הדוגמאות שלהלן

 .הדפסתה בשורה הבאה או אחרי לוכסן או לפני נקודה
 

 ספר שקיים בגירסה אלקטרונית בלבד
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [Adobe 

Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index 

.asp 

  אם כבדוגמא שלעיל אין לפריטDOI , יש לציין את כתובת אתר הבית(homepage ) של
 .ל של הספר"המו

  אינטרנטהנקודה אחרי כתובת  לצייןאין. 

  אם יש לפריטDOI , ל של "ואין לציין את כתובת אתר הבית של המו)צריך לציינו
 (.הספר
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 מאמר שקיים בגירסה אלקטרונית בלבד

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate 

between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied 

Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ 

ejap/index 

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

  האינטרנטנקודה אחרי כתובת לציין אין. 

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

 לא לציין את מספר החוברת זהה למה שהובהר לעיל בנוגע /ההנחיה לגבי הצורך כן
 .למאמרים שקיימים בגירסה מודפסת

  לקוחים ערכים ש, למשל)רק במקרים בהם תוכן המאמר משתנה במשך הזמן
: לדוגמא(. retrieval date)יש לציין את מועד דליית הפריט ( מאנציקלופדיות מקוונות

Retrieved October 9, 2009, from …  
 

 מאמר בתוך כרך המהווה חלק מסדרה, שקיימת בגירסה אלקטרונית בלבד
Strong. E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L. 

Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and the 

curriculum (pp. 140-146). doi:10.1037/10762-000 

  בדוגמא שלעיל יש לפריטDOI ,ולכן לא צויינה הכתובת באינטרנט. 
 

 זמיןבמקרה שהטקסט המלא אינו , (databaseתקציר שלקוח ממאגר מידע )
Lindebaum, D. (2009). Rhetoric or remedy? A critique on developing emotional 

intelligence. Academy of Management Learning and Education, 8, 225-237. 

Abstract retrieved from PsycNet database. (Accession No. 2009-10080-006) 

 ואת מספר הפריט  ,התקצירשממנו לקוח  ,מאגר המידעיש לציין את שם , כמודגם לעיל
 .כפי שהוא רשום במאגר המידע

 
 *מסמך שמוצג באתר האינטרנט של חוג/תכנית באוניברסיטה

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993). Technology and 

education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational 

futures. Retrieved from Columbia University, Institute for Learning Technologies 

Web Site: http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html 

 התכנית לפני ציון כתובת המסמך באינטרנט/יש לציין את שם החוג. 

 לציין נקודתיים יש נטלפני כתובת המסמך באינטר. 
 

 *תקציר של דו"ח שמוצג באתר האינטרנט של אוניברסיטה
Abdi, F. (2008). Gene expression in the hippocampus of isolation reared mice 

(University of California, San Diego, Amgen Scholars Program). Abstract 

retrieved from http://aep.ucsd.edu/amgen/files/ 

2008%20Research%20Proposal%20Titles%20and%20Abstracts.pdf 
 

 *מסמך שלחלקיו השונים יש כתובות שונות באינטרנט
Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and 

Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a family meal? You do! Retrieved 

from http://www.familymealtime.org 
 

_______________________ 
אינה מהדורה הששית המשום ש, APA (0220)-מבוסס על הנחיות המהדורה החמישית של ה *
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 דף רק את זו של יש לציין , יש כתובות שונות באינטרנטשל מסמך לחלקיו השונים כש
 .דף הכניסה למסמך לשאו ( homepage)הבית 

 
 תקציר הרצאה בכנס שמוצגת באינטרנט

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent 

agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International 

Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved 

from http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm 
 

 *הרצאה בכנס וירטואלי
Tan, G., & Lewandowsky, S. (1996). A comparison of operator trust in humans 

versus machines. Paper presented at the CybErg 96 virtual conference. Retrieved 

from http://www.curtin.edu.au/conference/cyberg/centre/outline.cgi/ 

frame?dir=tan 

 מקום הכנס ציון שלאין , מאחר שכנס וירטואלי מתנהל באינטרנט. 
 

 שדר אלקטרוני )אי-מייל(
  בדומה למסרים אישיים(personal communications )אין לכלול שדרים , אחרים

 :בטקסט יש לאזכר אותם כבדוגמא שלהלן.  אלקטרוניים ברשימה הביבליוגרפית
(T. K. Lutes, personal communication, April 18, 2001) 

 

 *(newsgroupהודעה בקבוצת חדשות )
Chalmers, D. (2000, November 17). Seeing with sound [Msg 1]. Message posted to 

news://sci.psychology.consciousness 

  יש להשתמש , בקבוצת החדשות מופיע כינויו בלבד של המחבר במקום שמו המלאאם
 .בכינוי זה

 
 *(discussion groupהודעה בפורום או בקבוצת דיון )

Simons, D. J. (2000, July 14). New resources for visual cognition [Msg 31]. Message 

posted to http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31 
 
 

 הנחיות נוספות לגבי אזכור פריטים בגוף העבודה
 

  אין לציין בטקסט את שמם הפרטי של מחברים שמאוזכרים ואת התואר האקדמי
מכלל זה נוגעת למצב בו ברשימה הביבליוגרפית מופיעים חריגה ייחודית . שלהם

במקרה ספציפי זה . שפרסומיהם מאותה שנה, מחברים שונים בעלי אותו שם משפחה
 .יש לציין בטקסט בראשי תיבות את שמותיהם הפרטיים

 אזכורים שאינם בסוגריים יש לציין באופן הבא: 

Balda (1988) claims . . . 

Pepperberg and Funk (1984) claim . . . 

Bradley, Ramirez, and Soo (1994) claim . . . 

Stinson et al. (1992) claim . . . 

 אזכור מספר פריטים בסוגריים בגוף )יש לציינם באופן הבא , כשהאזכורים בסוגריים
 (:שלהלן דוגמאכב, של שם המחבר הראשון של כל פריט' ב-'א לפיהטקסט ייעשה 

In a specific study (Balda, 1988) . . . 

Several studies (Balda, 1988; Bradley, Ramirez, & Soo, 1994; Kamil, 1980; 

Pepperberg & Funk, 1984; Stinson et al., 1992) . . . 
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 הנחיות לגבי השימוש ב-et al.: 
 .יש לציינם בכל המקרים בהם הפריט מאוזכר, כשלפריט יש מחבר אחד או שניים( א
יש לציין את כל המחברים בפעם הראשונה , מחברים עד שבעה כשלפריט יש שלושה( ב

 ..et alירוף באזכורים הבאים יש לציין רק את המחבר הראשון בצ .בה הפריט מאוזכר
 etיש לציין את המחבר הראשון בלבד בצירוף , ה מחברים או יותרמונכשלפריט יש ש( ג

al. כבר מהפעם הראשונה בה הפריט מאוזכר. 

 יש לציין את מספר העמוד שממנו הוא , בעקבות ציטוט מילה במילה שמופיע במרכאות
 :לדוגמא.  לקוח

(Cheek & Buss, 1981, p. 332) 

 יש לציין במקומו , אם בפריט מסוים לא מצויין תאריךn.d.  גם ברשימה הביבליוגרפית
 .וגם בגוף הטקסט

 פריט אחרשלקוח מפריט  אזכור: 
 :ממנו הוא נלקחשוהן את הפריט  שמאוזכרלציין הן את הפריט צריך : בטקסט

 & ,Coltheart, Curtis, Atkinsאצל  אוזכרמ) Seidenberg and McClellandמחקרם של 

Haller, 1993.) 
 :מאוזכראת הפריט ממנו נלקח הפריט ש רקלציין צריך : רשימה הביבליוגרפיתב

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: 

Dual-route and parallel-distributed-processing-approaches. Psychological 

Review, 100, 589-608. 

 לאזכר בטקסט בהתאם להנחיות צריך , שקיימים בגירסה אלקטרונית בלבד, פריטים
 .שאינם מהאינטרנטהמקובלות לגבי פריטים ביבליוגרפיים 

 




