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Greenwood Press. 
 או יותר עורכיםכאשר יש שני 

 (עורכים)כ "ואח, החיבור" וו"האחרון תבוא  העורךלפני  ,יבוא פסיק העורכיםבין , בספר בעברית

 .(Ed)כ "ואח, &לפני המחבר האחרון יבוא  ,יבוא פסיק העורכיםבין , בספר באנגלית

אות  ,פסיק ,שם משפחה) שם המחבר

 (ראשונה של שם פרטי עם גרש

 אחרי הסוגריים נקודה, בסוגריים שנה

בין הכותר . בכתב נטוי שם הספר

בסוף . נקודותיים –הכותר -לתת

 השם הספר נקודה

העיר בה ממוקמת 

, ת הספריםהוצא

 יםואז נקודותי

, שם ההוצאה לאור

 כך נקודה-ואחר

אות ראשונה  ,פסיק ,שם משפחה) שם המחבר

 (ואחריה נקודהשל שם פרטי 

 אחרי הסוגריים נקודה, בסוגריים שנה

 –הכותר -בין הכותר לתת. בכתב נטוי שם הספר

 בסוף שם הספר נקודה. נקודותיים

העיר בה ממוקמת הוצאת 

 יםז נקודותיוא, הספרים

, שם ההוצאה לאור

 כך נקודה-ואחר



 פרק מתוך ספר ערוך

 
החלק השני מתאר את הספר מתוכו הוא  (.שם הפרק, שנה, כותבים) החלק הראשון מתאר את  הפרק

, "בתוך"בין שני החלקים המלה (. המוציא לאור, מקום ההוצאה, עמודי הפרק, שם הספר, עורכים) לקוח

 .רק שם הספר השלם רשום בכתב נטוי ."In"ובאנגלית 
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בין שתי , כשלמחבר שני שמות פרטיים) שמות מחברי המאמר

 (האותיות הראשונות של שני השמות יבואו גרשיים

 אחרי הסוגריים נקודה, בסוגריים שנה 

בכתב  – העת-שם כתב קודהנ אחריו - שם המאמר

 פסיק אחריו, נטוי

 בכתב נטוי ואחריו פסיק – מספר הכרך

 כך נקודה-אחר – מספר עמודים

 



 מקורות מידע מן האינטרנט
 .עדיף לכוון למקור עצמו ולא לדף בית או תפריט, כשניתן –יש לכוון קרוב ככל שניתן למידע שצוטט 

 .יש לספק כתובת שבאמצעותה ניתן להגיע למקור

נתונים קיימים , כותרת של הפריט או תיאור: מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים

יש לזהות את , במידת האפשר. תאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של הפריטשל הפריט ו

 .הכותבים של המקור

 

 

 

 .ף מהאינטרנט ויש לו מקביל מודפסלמאמר שנש
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 כללים להפניה לרשימת מקורות בגוף הטקסט
 .(1994, תירוש)או  (Moffit, 1993) :במהלך הטקסט הפניה למקורות תעשה באופן הבא. 1

,     הוא יופיע כפסקה נפרדת, מלים 41כאשר הציטוט עולה על . ציטוטים יובאו בתוך מרכאות. 2

 . פנימית וללא מרכאות

 .יופיעו שניהם, חבריםאם לפריט מסויים יש שני מ. 3

בהפניה הראשונה יופיעו כולם והחל , אם לפריט מסויים יש שלושה עד חמישה מחברים. 4

 .et alמהשניה ניתן לכתוב את שם המחבר הראשון בתוספת 

ניתן לכתוב בהפניה את השם הראשון בתוספת , אם לפריט מסויים יש שישה מחברים או יותר. 5

et al ,יעו כל השמותברשימת המקורות יופ. 

 

 .במקרים מיוחדים שלא מתוארים כאן ניתן לפנות לספרנית להדרכה
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