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 כניסה תלויה

להשאיר רווח של ארבע  בכתיבת השורה השנייה של הפריט הביבליוגראפי יש

 אותיות ולהתחיל לכתוב באות החמישית.

 

 

 

 עת מחבר אחד-מאמר בכתב

 )שנת הוצאה(.  מחבר המאמרשל  פרטי שם משפחה, אות ראשונה של שם

  שם המאמר. שם כתב העת, מס' כרך )מס' גליון(, עמודים.

 ות נטוי אב ויופיע כרך ל כתב עת ומס'שם ש 

אות  בערביתו אנגליתב ם פרטי של המחבר יופיע בקיצור: אות ראשונה ואחריה נקודהש 

 .ראשונה ואחריה גרש

 

 .80-73, 97. זמנים, (. הסובוטניקים ברוסיה: סיפורה של כת קטנטונת2007שחר, ש' )

 

 .197-163, 14جامعة,  (. وسائل القمع السياسي في الشعر االموي.2010دوابشة, م. )

 

Kronfeld, C. (1993). Fogel and modernism: A liminal moment in Hebrew literary history. 

Prooftexts, 13(1), 45-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 מחברים 7-2עם מאמר 



 )שנת הוצאה(.  המחברים של המאמרכל של  פרטי שם משפחה, אות ראשונה של שם

  כרך )מס' גליון(, עמודים.שם המאמר. שם כתב העת, מס' 

 .עת ומס' כרך יופיעו באות נטוי ם של כתבש 

ות ראשונה או אנגליתב ם פרטי של המחבר יופיע בקיצור: אות ראשונה ואחריה נקודהש 

 .בעברית ואחריה גרש

 פסיק. –ש לציין את שמות של כל המחברים, בין שמות המחברים י 

סיק לפני השם פ -אנגליתבו' החיבור ללא פסיק,  עבריתבפני המחבר האחרון ל 

 האחרון + &

 

 , 25חלקת לשון, האם ניתן לשפר מבטא לאחר סיום קורס מבטא? . (1997קורן, ש' וארן, ש' )

      102-85.  

(. الرفاهية النفسية عند التالميذ العرب في اسرائيل: الوضع 2009محاجنة, أ.، اغبارية، أ. وابو عصبة، خ. )

 .40-1 ،13الجامعة، القائم واسقاطات غياب جهاز مهني مساند. 
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 ויותר מחברים 8מאמר עם 

 נקודות( לפני שם המחבר האחרון.  3להוסיף ... ) ,מחברים ראשונים 6יש לציין 
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 .15-16(, 2) 13 ,נקודהאזכורים בכתיבה אקדמית. 

 

Yoon, P. W., Chen, B., Faucett, A., Clyne, M., Gwinn, M., Lubin, I. M., ... Muin, J. (2001). Public 

health impact of genetic tests at the end of the 20th century. Genetics in Medicine, 3, 

405-410. 

 

 

 מחברהמאמר ללא ציון 

  )שנת הוצאה(. שם כתב העת, מס' כרך )מס' גליון(, עמודים.. שם המאמר

 

 .2-4(, 2) 36סטטוס,  (.2009. )חופשה מאורגנת 

 

Public relations and politics (1997). PR Journal of Poland, 2 (1), 3-14. 

 

 

 שני כותרים באותה שנה לאותו מחבר:



אם לאותו מחבר יש שני פריטים שיצאו לאור באותה שנה, יסומן הראשון באות א )וכשהפריט 

 .(b  –( לאחר ציון השנה, והשני יסומן באות ב )ובאנגלית aבאנגלית באות 

 

 .62-56(, 3-2) מאזניים, סבא(. דיוקן האשה כמשוררת ישראלית. 1988רתוק, ל' )

 (,6-5) מאזניים, סבנשים ישראלית. -ת הזהות בספרותב(. הדיוקן החסר: בעיי1988רתוק, ל' )

 86-80. 

 

أ(. اخفاق مكاتب الشؤون االجتماعية في المجتمع العربي من تأديتها لواجباتها: من يقف  2009محاجنة، أ. )

 .87-81، 1دراسات، خلفه؟ 

الخاص في خدمة المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل: بين الموجود  ع(. القطاب 2009محاجنة، أ. )

 .35-24 ،2دراسات، والمنشود. 

 

Lev Ari, L. (2008a). The American dream - For men only? Gender, immigration, and the 

assimilation of Israelis in the United States. Journal of El Paso, 12 (2), 13-40. 

Lev Ari, L. (2008b). Israeli emigrants abroad – Jewish continuity or assimilation? Bar Ilan 

University Journal, 7 (1), 2-22. 

 

 

 )ספר ערוך( בתוך ספרפרק/מאמר 

)שנת הוצאה(. שם הפרק/מאמר. ר המאמר, אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה של מחב

שם הספר בתוך אות ראשונה של שם פרטי של העורך שם משפחה של העורך )עורך/עורכים(, 

 .)עמודים של הפרק/מאמר(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה הערוך

 ם העורך/עורכים: תחילה אות ראשונה בשם פרטי ולאחריה שם משפחה ללא פיסוק.ש 

 Inובאנגלית  תוך ב - פני שם העורך להוסיףל 

 

ה אל-אל (.2009אפרתי, נ' )  ם במזרח התיכון וביטוייה בעיראקנִַסאִאיַה: הופעת תנועות נשי-נַהד ַ

 (.52-27)עמ'  נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים ר' רודד ונ' אפרתי )עורכות(, בתוך

  ירושלים: מאגנס.

 

)معد(، تحوالت مفهوم االلتزام في االدب العربي (. الشعر مذاق التاريخ. في م. برادة 2003جويطي، ع. )

 (. دمشق: دار الفكر.246-225)ص.  الحديث

 

Thompson, P. (1969). Victorian architecture. In P. Kidson, P. Murray, & P.Thompson (Eds.), A 

history of English architecture (pp. 267-297). Harmondsworth, England: Penguin. 

 

 

 מאמר בעיתון )דפוס(



 (. שם הכתבה, מלא )תאריךר המאמר, אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה של מחב

  שם העיתון, עמודים.

 ם הכתבה נמצאת במוסף של העיתון יש לציין גם את שם המוסף.א 

 

  . ידיעות אחרונות, מוסף ספרות,בספטמבר(. כל האפשר האינסופי 27, 2009גרוסמן, ד' )

 .7-2עמ'      

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity: Economic social status. The Washington Post, pp. 

A1, A4. 

 

  מקוון: בעיתוןמאמר 

 .שם פרטי )תאריך מלא(. שם הכתבה שם משפחה, אות ראשונה של

  אוחזר מתוך כתובת אינטרנט.. שם העיתון
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  :(DOI)ללא  מקוון בכתב עתמאמר 

 .ה של שם פרטי )תאריך(. שם המאמרשם משפחה, אות ראשונ

 .אוחזר מתוך כתובת אינטרנט. שם כתב עת
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اإلسرائيلّي.  الواقع في وتأطيرها الفلسطينيّ  -العربيّ  هوّية مسّميات( 2011امارة، م. و مرعي، ع. )

 استرجع .1الحصاد،
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 דיגיטלי( פריט)מזהה  DOIמאמר מתוך כתב עת מקוון עם  

 

 

 

 

 

 

 שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי )תאריך(. שם המאמר, 

 :doi)מס' גליון(, עמודים,  מס' כרך שם כתב עת,

יש לכלול אותו ברישום, במקום כתובת  ,DOIם ברישום הפריט ברשת מצוין קוד א 

 .האתר ללא "אוחזר מתוך" 

Gorney, E. (2007). (Un)natural selection: hedrainage of the Hula wetlands, an ecofeminist 

reading. International feminist journal of politics, 9, 465-474. doi: 

10.1080/14616740701607960 

 

 

 

 digital object, קיצור של DOIלעתים נוסף למסמך אלקטרוני, קוד זיהוי המכונה 

identifier . הקוד אינו תלוי במקומו הפיזי של המסמך ואינו משתנה גם כאשר 

 ר מהרשת.ס  האתר משתנה או מּו

 

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713722173~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713722173~db=all~tab=issueslist~branches=9#v9

