המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
הספריה
כללי ציטוט לפי  APAלפרטים באנגלית:

בגוף העבודה

ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים ,שנת פרסום ומס' העמוד בשני אופנים:
 .1כשהשם מופיע מחוץ לסוגריים ושנת הפרסום יחד עם העימוד בתוך הסוגריים.
 .2כל אלו מופיעים בתוך הסוגריים.
)(Yount & Molitor, 1982, p. 19

אזכור בגוף העבודה יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום באחד משני האופנים
המופיעים לעיל.
מחבר אחד
Issac (2001) indicated in his research..
)In a recent study, research indicates (Isaac, 2001
שני מחברים או יותר
כאשר ישנם  2מחברים יש לציין את שניהם בכל הופעה)Walker & Allen, 2004( .
לפרסומים עם  3-5מחברים יש לציין את כולם באזכור הראשון ואח"כ רק את שם המשפחה הראשון בצירוף et al.
אזכור ראשון – ) .)Walker, Ramirez, Soo, & Walsh, 2008אזכור שני ואילך – ()Walker et al., 2008
לפרסומים עם  6מחברים ויותר יש לרשום תמיד רק את שם המשפחה הראשון בצירוף .et al.
כאשר אין מחברים
יש לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע בתחילת הרשומה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר) ושנה.
אם מדובר בפרק מספר ,אתר אינטרנט או מאמר יש להשתמש במרכאות )(“New Student Center”, 2002
אם מדובר בכותר של ספר או דוח יש לרשום בכתב נטוי ()How to write a story, 2009

ברשימת המקורות

בסוף העבודה ,על דף נפרד ,תופיע רשימה ביבליוגרפית .רשימה זו תכלול את כל החומר שצוטט בגוף
העבודה .לא יהיה פריט שהופיע בגוף העבודה ,ולא יופיע ברשימה ולהפך – פריט שמופיע ברשימה
חייב שיהיה לו ביטוי בגוף העבודה.
את הרשימה יש לסדר לפי אלף-בית של שמות מחברים ללא מספור ,ברווח כפול ובכניסה תלויה.

שימו לב :שם הספר ושם כתב העת צריכים להיות בכתב נטוי ( (italicsבלבד ,ללא הדגשה

 .1ספר עם מחבר אחד:
Booth, T. (2003). Developing inclusive education. New York : Routledge.

 שם המחבר -שם משפחה פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם נקודה.
 בכותר ובתת הכותר  -רק האות הראשונה של המילה הראשונה מתחילה
באות גדולה.
 .2ספר עם  2מחברים:
Cohen, L. G., & Spenciner, L. J. (1994). Assessment of young children. White Plains, NY:
Longman.

 פסיק ו &-מפריד בין
 .3ספר עם  7-3מחברים:

המחברים.

Pratkanis, A. R., Brekler, S. J., & Greenwald, A. G. (1989). Attitude structure and function.
Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 .4ספר עם  8מחברים או יותר:
Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., ...Applin,
M. (1967). Nerve cells and insect behavior: A manual. Cambridge, MA: Harvard
University Press.

 רושמים  6מחברים רווח  3נקודות והמחבר האחרון.
 .5ספר שמחברו אינו ידוע:

Encyclopedia of Indiana. (1993). New York: Somerset.

 .6מוסד כמחבר:
American Allergy Association. (1998). Allergies in children. New York: Random.
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מאמרים
 .7מאמר בתוך ספר ערוך:
Masaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. In H. L.
Pick, P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological
issues (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.



התבנית :שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי ונקודה (שנה) .כותר המאמר .בתוך אות ראשונה
של השם הפרטי של העורך ונקודה שם המשפחה של העורך ( .)ed.כותר הספר הערוך/קובץ
(עמודים) .מקום הוצאה :מו"ל.
העורך :האות הראשונה של השם הפרטי (עם נקודה) לפני שם משפחה בתוספת ) )ed.או לעורכים
) .)eds.יש לרשום את האות הראשונה של השם הפרטי ושם המשפחה של כל העורכים ,אלא אם
כן מדובר בועדת עורכים גדולה ,אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי וet al. -

 .8מאמר מתוך כתב עת:
Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues,
32(2), 230-343.
 רק האות הראשונה של המילה הראשונה בכותר או בתת הכותר של המאמר מתחילה באות
גדולה.
 בשם כתב העת כל מילה מתחילה באות גדולה (חוץ ממילות הקישור).
שם כתב העת ומספר הכרך באותיות נטויות ( .)italicsרושמים מספר כרך ,מספר חוברת בסוגריים באותיות
לא נטויות ,ועמודים באותיות לא נטויות.

 .9ערך מתוך אנציקלופדיה:
Imago. (2000). In World book encyclopedia (Vol. 10, p. 79). Chicago: World Book
Encyclopedia.
הערה World Book Encyclopedia :מופיעה בפעם הראשונה ככותר (רק האות הראשונה של המילה
ה ראשונה היא גדולה) ובפעם השניה השם של מוציא לאור (בשם של חברה כל האותיות הראשונות הן
גדולות)

אזכור או ציטוט ממקור שני הוא ציון של רעיון/מחקר של מחבר/מחברים אחרים המוזכרים
או מצוטטים בפרסום שקראתי.
ברשימת המקורות יש לציין את המאמר המוזכראו המצטט בלבד.
בגוף העבודה יש לציין את בעל הרעיון המקורי רק ע"י רישום בסוגריים
במחקר של (.....כפי שצוטט אצל ).........
ברעיון הועלה לראשונה ע"י פרויד (אצל ).....
אזכור מדרגה שניה  -דוגמאות:
)Seidenberg and McClelland's study (as cited in Colheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993
במחקר של סידנברג ומקללנד (כפי שמוזכר אצל .... (Colheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993

ציטוט מדרגה שניה – דוגמאות:
במחקר של סידנברג ומקללנד (כפי שצוטט אצל  (Colheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993, p.44בא לידי
בטוי.....

 למידע מפורט אודות מקרים נוספים ראה באתר הספריה באינטרנט :כללי ציטוט
 למידע אודות אזכור וציטוט של פריטים אלקטרוניים ראה דף נפרד בנושא.
 למידע אודות אזכור וציטוט של פריטים בעברית ראה דף נפרד בנושא.
------------------------------------------------------------------------------------------מקורות
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