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 כניסה תלויה

להשאיר רווח של ארבע  השנייה של הפריט הביבליוגראפי ישבכתיבת השורה 

 אותיות ולהתחיל לכתוב באות החמישית.

 

 

 אנציקלופדיה או מילון

 )מהדורה, מספר כרכים(.  שם ספר היעץ . )שנה(.)עורך/עורכים( שם עורך

 .מקום הוצאה: שם הוצאה

 

 אנציקלופדיה:

 .אביב : משכל-תל הישראלית לרפואה.האנציקלופדיה  .2007שינפלד, י' )עורך(. 

 

باقة  .موسوعة ابحاث ودراسات في االدب الفلسطيني الحديث:االدب المحلي (.2011) كتاني, ي.

 مجمع القاسمي للغة العربية. الغربية: 

 

Hornberger, N. H. (Ed.) (c2008) Encyclopedia of language and education. 

        (2nd ed., Vols. 1-10).  New York : Springer.   

 

 

 מילון:

 : ש. זק.. ירושליםעברי-יידי, יידי-מילון חדש עברי. 2001רייכר, ח' )עורך(.  

 
 

 – انكليزي - انكليزي قاموس: بالعربية للناطقين انجليزي هاراب قاموس (.1988. )ت, وانجل. ن, قسيس

 .للبستاني العرب دار : القاهرة .عربي

 
 

Clines, D. J. (1993 – 2011). The dictionary of classical Hebrew (Vols. 1- 7). Sheffield, UK : 

Sheffield Academic Press Ltd. 
 

 

 



 

 ערך מאנציקלופדיה 

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

 .(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה)עמודים שם האנציקלופדיה, כרךבתוך . שם הערך

 אם אין מחבר רושמים רק את שם הערך באנציקלופדיה 

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

 

(. 962-958)עמ'  האנציקלופדיה העברית, כרך כגברגמן, ש"ה )תשלג(. מנדלסזון, משה. 

 אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות.-ירושלים ותל

Almgren, G. (2000). Community. In E. F. Borgatta, & R. J. V. Montgomery (Eds.), 

Encyclopedia of sociology (2nd edition ed., pp. 362-369). New York: Macmillan 

Reference USA.        

 ערך לא חתום באנציקלופדיה

 .)עמודים(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה שם האנציקלופדיה, כרךבתוך )תאריך(.  .שם הערך

 

)עמ'  אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול, כרך ד בתוך (.1994. )(Synchronism)סינכרוניזם 

 (. ירושלים: כתר.140

 

الموسوعة   هيئة  دمشق :(. 296-290ص. ) الموسوعة الفلسطينية, المجلد الثالث في (.1984عكا )مدينة(. )

  .الفلسطينية

 

Goodman, Benny. (1989). The penguin encyclopedia of popular music. (p. 473).  

Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books. 

 

 

 במילוןערך לא חתום 

 .)עמודים(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה שם המילון, כרךבתוך שם הערך. )תאריך(. 

 

 ספר.-(. ירושלים: קרית1371)עמ'  החדש שושן, המילון-אברהם אבןבתוך (. 1997ערבות. )

 

 (. بيروت:686)ص.  ابو ابراهيم الفارابي, ديوان االدب: معجم لغوي تراثي  في (.2003وهب. )
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