
 יש לציין רק בגוף הטקסט  – אתר אינטרנט 

 =<   / ערבית English/ עברית  מאמר מתוך אתר אינטרנטי עם מחבר 

 =<   / ערבית English/ עברית  מחבר ללאמאמר מתוך אתר אינטרנטי  

 =<   / ערבית English/ עברית  ספר בגרסה אלקטרונית 

 =<  English   פרק מספר אלקטרוני 

 =<    English/ עברית    אנציקלופדיה מקוונתחתום בערך   

 =<    English/ עברית    מאנציקלופדיה מקוונתלא חתום ערך   

 =< עברית    פרסום ממשלתי עם ציון שם מחבר 

 =<   English    ציון שם מחבר ללאפרסום ממשלתי  

 =<  English   דוח מחקר 

 =<    العربية/   English/ עברית   כתבה בעיתון מקוון 

 =<    العربية/   English/ עברית   מאמר בכתב עת מקוון 

 =<    DOI   English עם מאמר בכתב עת מקוון 

 =<    العربية/   English/ עברית   מאמר באגרת מידע ללא ציון מחבר 

 =<  English/ עברית   פורוםהודעה בקבוצת דיון או  

 =< English/ עברית    בלוגים 

 =<  English  קובץ וידאו בבלוג 

 =<  English/ עברית   פודקאסט 

 =<  עברית חוזר מנכ"ל 

 

 כניסה תלויה

ארבע  להשאיר רווח של בכתיבת השורה השנייה של הפריט הביבליוגראפי יש

 אותיות ולהתחיל לכתוב באות החמישית.

 

 

 אתר אינטרנט 

 בביבליוגרפיה.  אין לציין אתר אינטרנט

 יש לציין את האתר השלם רק בגוף הטקסט בסוגריים

 

 

 

 מאמר מתוך אתר אינטרנטי עם מחבר

 כתובת אינטרנט שם משפחה, שם פרטי. )תאריך עדכון אחרון(. שם המאמר. אוחזר מתוך

 כלומר חסר תאריך –רושמים )ח"ת(  תאריךאם אין  

  כתב נטויב  - שם המאמר/דף באינטרנט 

 

 



. אוחזר מתוך הרועה הנאמן -משה גור, ל' )ח"ת(. 

-http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%A9%D7%94

-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94

%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%9F 

 

Bailey, E. (2007). Myth: ADHD is Not a Real Disorder. Retrieved from 

http://www.healthcentral.com/adhd/c/1443/11538/myth-adhd-real/ 

 

 

 ספר בגרסה אלקטרונית

 של המחבר של המאמר )שנת הוצאה(.  פרטי שם משפחה, אות ראשונה של שם

 [ אוחזר מתוך כתובת של אתר אינטרנטי.]גרסה אלקטרונית .הספרשם 

 (.italics) כתב נטויב יופיע הספרשם  

 ובערבית באנגלית של המחבר יופיע בקיצור: אות ראשונה ואחריה נקודהשם פרטי  

 .בעברית אות ראשונה ואחריה גרשו

 

. ]גרסה אלקטרונית[ 1953-1948בין עולים לוותיקים: ישראל בעלייה הגדולה, (. 1996עופר, ד' )

 http://www.kotar.co.ilאוחזר מתוך  

 

 استرجع من] نسخة الكترونية [ .وتحديات سياقات: اسرائيل في العربية اللغة. (2010. )م امارة،

aclp.org/arabic/?i=697-http://www.dirasat 

 

Ben-Peretz, M., & Schonmann, S. (2000). Behind Closed Doors: Teachers and the Role of the 

Teachers' Lounge. [Online reader version]. Retrieved from 

http://www.netlibrary.com/Reader/ 

 

 ספר שיצא לאור רק בגרסה אלקטרונית

 

O'Keefe, E. (n.d.) Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from 

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135  

 

 

 

 פרק מספר אלקטרוני

Symonds, P. M. (1958). Human drives. In C. L. Stacey & M. DeMartino (Eds.), Understanding 

human motivation (pp. 11-22). Retrieved from PsycBOOKS database. 
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  אנציקלופדיה מקוונתחתום בערך 

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

  .שם האנציקלופדיה המקוונתתוך ב .הערךשם 

 אוחזר מתוך כתובת של אתר אינטרנטי.או   DOIמספר 

 באנציקלופדיהאת שם הערך רק אם אין מחבר רושמים  

 כלומר חסר תאריך –אם אין שנה רושמים )ח"ת(  

Clubb, B. H. (2010). Public libraries. In Encyclopedia of library and information sciences 

(Third Edition ed., pp. 4347-4366). London: Taylor & Francis. doi:10.1081/E-ELIS3-

120044295  

 מקוונת באנציקלופדיהערך לא חתום 

 אוחזר מתוך כתובת של אתר אינטרנטי.. שם האנציקלופדיהתוך ב)תאריך(.  שם הערך.

 

 אוחזר מתוך .YNETאנציקלופדיית  בתוך )ח"ת(.  אופרטה

      http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-7612-PreYaan,00.html 

 

Kabbala. (2013). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/309224/Kabbala 

 

 ויקיפדיה

מתוך  2013, אוגוסטב 13-ב. אוחזר ויקיפדיהתוך )ח"ת(. ב .ערבות הדדית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_

%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99%D7%AA 

 

Plagiarism. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 10, 2004, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism 

 

 

 פרסום ממשלתי עם ציון שם מחבר 

חשבון הלוויין של התיירות בישראל. סקירה (. 2010וחייט, ט' ) אוסטרובסקי, ל', בר אליעזר ש'

(. אוחזר מתוך 1993)פרסום מס'  2004פי לוח היצע ושימושים -כלכלית על

http://www.cbs.gov.il/publications10/tourism_account04/pdf/credit_h.pdf 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/309224/Kabbala
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http://www.cbs.gov.il/publications10/tourism_account04/pdf/credit_h.pdf


 1פרסום ממשלתי ללא ציון שם מחבר

U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, 

Lung and Blood Institute. (2003). Managing Asthma: A guide for schools (NIH 

Publication No. 02-2650). Retrieved from 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 

 

 

 דוח מחקר

Becker, S., Crandall, M., Fisher, K., Kinney, B., Landrey, C., & Rocha, A. (2010). Opportunity 

for all: How the American public benefits from internet access at U.S libraries. ( No. 

IMLS-2010-RES-01). Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services. 

Retrieved from 

http://tascha.washington.edu/usimpact/documents/OPP4ALL_FinalReport.pdf  

 

 

  מקוון: בעיתוןמאמר 

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

  אוחזר מתוך כתובת אינטרנט. שם העיתון,

 

.  אוחזר מתוך Onlineהארץ  באוקטובר(. פרס הנובל  האחרון?  16, 2009שטרנגר, ק' )

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1121465.html 

 

 استرجع من بانت. الديمقراطية الغربية والعالم العربي.فبراير(.  06، 2013منصور، ف. )
642452,63,68.html-http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S 

 

Dougherty, C. (2010, October 25). New library technologies dispense with librarians. Wall 

Street Journal, Retrieved from 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304354104575568592236241242.html 

 

 

 

  :(DOI)ללא  מקוון בכתב עתמאמר 

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

  אוחזר מתוך כתובת אינטרנט ,שם כתב עת

      מתוך אוחזר .34אאוריקה, מסע מודרני אל נבכי המוח. (. 2012שגב, ע' )

     http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper34/docs/03.pdf. 

                                                 
1   Publication manual of the APA, 2010, pp. 205  
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اإلسرائيلّي.  الواقع في وتأطيرها الفلسطينيّ  -العربيّ  هوّية مسّميات( 2011امارة، م. و مرعي، ع. )

 استرجع .1الحصاد،

http://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_lebr/asad_mag/Documents/AMARAfinal_(2).pdf 

 

Baratz, L. & Reingold, R. (2010). The Ideological Dilemma in Teaching Literature Moral 

    Conflicts in a Diversified Society. An Israeli Teacher Case Study. Current Issues in 

http://cie.asu.edu(3). Retrieved from Education, 13      

 

 

 

 דיגיטלי( פריט)מזהה  DOIמאמר מתוך כתב עת מקוון עם  

 

 

 

 

 

 

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

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

, יש לכלול אותו ברישום, במקום כתובת DOIאם ברישום הפריט ברשת מצוין קוד  

 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 

 

 

 

 

 ( ללא ציון מחבר Newsletterמאמר באגרת מידע  )

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, 

November/December).OJJDP News @ a Glance. Retrieved from 

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html 

 

 הודעות אינטרנט )קבוצות דיון, דוא"ל , בלוגים, פוסטים וכדומה(

 

 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
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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
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html


)שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי, או את הכינוי שבחר המחבר אם יש כינוי  שם המחבר

חודש בעברית(.  כותר יום באינטרנטי. )התאריך בסוגריים: שנה, חודש ויום באנגלית ושנה 

 .אוחזר מתוך  )כתובת אינטרנט( [ ]בסוגריים מרובעים יופיע סוג הפרסוםהפוסט. 

 

 2הודעה בקבוצת דיון או פורום

 

Angelii (2012 ,19 שמעת על חינוך אינטגרלי .)הודעה בפורם[. אוחזר מתוך: ? ]בנובמבר

http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=1571&messageid=1657739

65. 

 

Rampersad, T (2006, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural expressions 

[Online forum comment].  Retrieved from 

http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/weblog/theme_eight_how_can_cultual#

comments 

 

 

 בלוגים

בדצמבר(. מרכזי משאבים לספרים אלקטרוניים. ]הודעה בבלוג[  22, 2009סלנט, ע' ועדני ס' ) 

 http://www.i-zm.info/data/article.phtml?c_id=2&id=2134אוחזר מתוך  

 

Dupuis, J. (2013, May 7).  Scientific discovery is not valuable unless it has commercial value 

[Web log message]. Retrieved from 

http://scienceblogs.com/confessions/2013/05/07/scientific-discovery-is-not-valuable-

unless-it-has-commercial-value/ 

 

 

 קובץ וידאו בבלוג:

Video blog post 

Staindsyco. (2008, October 23). B F Skinner - Behavioral Theory [Video file]. Retrieved from 

http://www.youtube.com/watch?v=IrxsN5APwg0 

 

 

 

 

 יה דיגיטלית המופץ ברשת האינטרנטקובץ מד -פודקאסט 

  שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי וגרש אחד )מפיק( )תאריך: יום/חודש/שנה(.

 האתר אוחזר מתוך כתובת סוג הפודקסט[.] .שם הקובץ

                                                 
   .Publication manual of the APA, 2010, pp. 215הדוגמה מתוך:   2

http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=1571&messageid=165773965
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=1571&messageid=165773965


 

וידאו פודקסט[. ] .כימיה כיף, ניסויים ביתיים -מדעטק מציג (. 2011בדצמבר,  15)המפיק(. ) מדעטק

 http://www.youtube.com/watch?v=eTOZ3lqxCH4אוחזר מ  

 

Van Nuys, D. (Producer). (2009, December 18). Shrink rap radio[Audio podcast] Retrieved 

from http://www.shrinkrapradio.com 

 

  חוזר מנכ"ל:

 שם המשרד. )שנת הפרסום(. כותר הפרסום בכתב מודגש. עיר שבה נמצא המשרד או שבה

 נמצא מוציא לאור: שם מוציא לאור. 

 *   בגרסה מקוונת נוסיף את אוחזר מתוך ואת הכתובת במקום עיר והוצאה.

 

 דוגמה:

אתיקה ומוגנות ברשת )א( 4(. חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשעב/2011משרד החינוך והתרבות. )

. אוחזר מתוך האינטרנט 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/9/9-

4/horaotkeva/k-2012-4-1-9-4-10.htm  

 

 המשרד ושנת הפרסום מציינים את  בגוף הטקסטאם אין שם המחבר, 

 )בליווי מס' עמוד אם מצטטים מילה במילה(. 

 

 (.2003לדוגמא: )משרד החינוך, 

 


