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 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
 הספריה

 אלקטרונייםטים ילפר APAכללי ציטוט לפי  
 

 :שלם שאינם אתר אינטרנט של מקורות אלקטרוניים בגוף העבודהאזכור וציטוט 
 (, ראו הסבר בהמשךשלםלגבי האזכור והציטוט של אתר אינטרנט )

)לא  ובמקום מס' העמודר/ים, שנת פרסום המחבשל  המשפחהיכלול את שם  ציטוט בגוף העבודה
 .paraאו הקיצור  ¶ עם הסמל של פיסקה  – יש לציין מספר פיסקהקיים במסמך באינטרנט( 

 באנגלית או המילה פיסקה בעברית:
 ( 2פיסקה , 1991או )שפר,  (2¶ , 1991)שפר,  

(Myers, 2000, ¶ 5) or (Myers, 2000, para.5) 
 ד משני אופנים:יכול להופיע באח הציטוט

 בתוך הסוגריים. סקהפ. כשהשם מופיע מחוץ לסוגריים ושנת הפרסום יחד עם מספר ה1
 (2סקה י, פ1991"...." ) אומר במאמרו.... שפר 

 . כל אלו מופיעים בתוך הסוגריים. 2
 (Myers, 2000, ¶ 5).... נסקרו מספר שיטות "....."  
 

ל המחבר/ים ושנת הפרסום באחד משני האופנים ש החפמשההעבודה יכלול את שם  בגוף אזכור
 .אין לציין מספר פסקה או עמוד המופיעים לעיל.

 

 ברשימת המקורות
  URL  בתוכת רושמים DOI . כאשר אין DOIמספר  לרשוםיש 

Uniform Resource Locator - URL  באינטרנט  פריטכתובת ההוא((http://www..... 
DOI -Digital Object Identifier  בכתב עת מפורסם שמקבל מאמר ה הבינלאומי הזהוי הוא מספר

של  לרשום כתובת , ישDOIלא מצוין כאשר  .ביחד עם פרטי הפרסום יופיעDOI -מספר הרוב על פי  .אלקטרוני
 .אינטרנטבדף הבית של כתב העת 

 :ספר אלקטרוני

  באותיות נטויות שם הספרitalics ללא הדגשה 

  מספר היש לציין את-DOI  של הספר. אם איןDOI יש לרשום את כתובת ה-URL של המאגר שמציג אותו. 
 

Polette, N. J. (2000). Gifted books, gifted readers: Literature activities to excite 

young minds. Englewood, Co: Libraries Unlimited. Retrieved from 

http://www.netlibrary.com 

 :DOIמספר מזהה  עם לקטרוניאמאמר מכתב עת 
  מתחילה באות גדולה. או בתת הכותר רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר 

 .)בשם כתב העת כל מילה מתחילה באות גדולה )חוץ ממילות הקישור 

 Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Baumert, J., & Köller, O. (2007). 

     The big-fish-little-pond effect: Persistent negative effects of selective  

     high schools on self-concept after graduation. American Educational 

     Research Journal, 44(3), 631. doi: 10.3102/0002831207306728 
 

 :DOIאין לו מספר אלקטרוני שמאמר מכתב עת 
 URL יף יש להוס DOIכאשר אין 

 בכתובת URL  .לא לשים מקף בסוף שורה ולא לשים נקודה בסוף 

 .אין צורך לציין את שם המאגר ואת תאריך הדליה 

 כאשר מאמר הוא מתוך מאגר מידע, יש לצייןURL  של דף הבית של כתב העת באינטרנט 
 )חפשו אותו במנוע חפוש דוגמת גוגל(

 

Portman, T. (2009). Faces of the future: School counselors as cultural mediators. 

Journal of Counseling and Development, 87(1), 21-27. Retrieved from 

http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx 
 ולא:

 Portman, T.. (2009). Faces of the Future: School Counselors as Cultural 

Mediators. Journal of Counseling and Development : JCD, 87(1), 21-27.  

Retrieved from 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1618074031&sid=3&Fmt=3&clientI

d=32112&RQT=309&VName=PQD 
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 :אין מספור לחוברות, פופולרימאמר מכתב עת 
 

 ומצרפים כתובת בנוסף לשנה   החודשבסוגריים את  רושמיםURL  של אתר הבית של כתב
 העת.

Penn, A. (2006, November). Raising the Alert on Cyber Bullying. 

Teach, 17-18.  Retrieved from 

http://www.homemakingwithteach.com/the-magazine 

 :מקוונת האנציקלופדימממילון מקוון או ערך הגדרה 
 

 ואח"כ שנה בסוגריים. (שם הערךך )אם אין מחבר רושמים את רושמים את מחבר הער 

  כתובת הרושמים את-URL   

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia 

of philosophy. Retrieved from 

          http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/ 
 

 :אתר אינטרנט בתוך חאו דו מסמך
 

  כתובת יש לרשוםURL.אין לרשום עמודים . 

  שבו המסמך מופיע. באותיות נטויות את שם האתריש לרשום 

  ח"ת(אם אין תאריך רושמים חסר תאריך( 
 

 http://www.tvn.co.il -. נדלה מתבונה שיווקית בתוך השרות. איכות.)ח"ת(גור, א' -פלינט

 

Hausmann, R. (2009). The global gender gap report. In World Economic Reform. Retrieved from 
http://www.weforum.org/en/index.htm 

 

 מסמכים של ארגונים
 

American Psychological Association. (2001). Electronic references. In APA Style. 

Retrieved from http://www.apastyle.org/elecref.html  
  

-מימד-ש הממשלה אהוד ברק לבין ישראל אחת )העבודהרא(. הסכם קואליציוני בין 1999) .ממשלת ישראל
הכנסת: הסכמים קואליציוניים וקווי  בתוךגשר(, ישראל בעליה, גשר, המפד"ל, מר"צ ומפלגת המרכז. 

 tion99.htmhttp://www.knesset.gov.il/docs/heb/coali -נדלה מ. יסוד
 

 אתר אינטרנט שלם
 .URL-את ה  בגוף הטקסט דבר ברשימה הביבליוגרפית בסוף, יש לתת אין לרשום

 :בגוף העבודה
 וית האדם הדיסלקטיומתאר את ח אתר הדיסלקטים בישראל...

http://www.dyslexia-il.co.il/ 
 וכאן ממשיך הטקטסט של העבודה...

 :)תזה, דיסרטציה( מקוונת עבודת גמר
 

  לעבודת -M.A. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך ושם  (יש לרשום בסוגריים -תואר שני
 .(האוניברסיטה והשנה

  עבודה לשם קבלת תואר דוקטור ) יש לרשום בסוגריים -תואר שלישי  –לדוקטורט
 . (ושם האוניברסיטה והשנה .Ph.Dלפילוסופיה, 

  העבודה מופיעה . אם רו שםשמו ומספיש לרשום את  ממאגר מידעאם העבודה לקוחה
 .URLכתובת  רשוםבאינטרנט יש ל בשלמותה

Branch, J. L. (2000). Information-seeking processes of junior high students: 

 A case study of CD-ROM encyclopedia use (Doctoral dissertation,  

University of Alberta). Available from ProQuest Digital Dissertations 

database (AAT NQ59566) 

התואר דוקטור  )עבודה לשם קבלת העברת טכנולוגיה כתצורה מבנית של ארגון לומד(. 2002' )י, שופר
 -נדלה מ(.אביב-תל, אוניברסיטת לפילוסופיה

                                      http://primage.tau.ac.il/libraries/theses/socman/1509103.htm 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association. (6th ed.). Washington, DC: Author. 
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