הפניות ביבליוגרפיות על פי APA
מה היא כוללת?

ההפניה

שם מחבר ,שנת הפרסום ,כותר ) שם הספר ( ,מקום הוצאה לאור ושם המוציא
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לאור.

הפנייה ביבליוגרפית לספר

מהו סימן ההיכר?
מקום הוצאה לאור ושם המוציא לאור בסוף
ההפניה.

לדוגמה :אלוני ,ש' ) .(2008דמוקרטיה באזיקים .תל אביב  :עם עובד.
Cohen , A. (2008) The wonder phone in the land of miracles :mobile telephony in Israel. Cresskill, N.J. : Hampton Press

הפנייה ביבליוגרפית למאמר מתוך מקראה

שם מחבר המאמר ,שנת פרסום המאמר  ,כותר המאמר ,המילה "בתוך" ) , (Inשם
העורך/ים ) (eds.של המקראה  ,כותר המקראה ,מספרי עמודים ,מקום הוצאה לאור
ושם המוציא לאור בסוף ההפניה.

המילה בתוך ) (Inו ציון העורך/ים )(eds.

לדוגמה :הרפז ,י' )" .(1997לקראת 'בית-ספר חושב'" ,בתוך :פלדי ,א' )עורך( ,החינוך במבחן הזמן .תל אביב :רמות.
Halley, E. (2009) The future of US-Israel relations. In Gilboa E. and Inbar E. (Eds) US-Israeli relations in a new era. London : Routledge.
שם מחבר המאמר ,שנת פרסום המאמר  ,כותר המאמר  ,שם כתב העת ,מס' גיליון

שם כתב העת ומספר גיליון.

1

כל השמות ייכתבו בצורה הבאה :שם משפחה ,פסיק  ,אות ראשונה של השם הפרטי  +גרש )בעברית( או נקודה )באנגלית(.
ברשימה הביבליוגרפית ,עד ששה מחברים מזכירים את שמות כולם ,כותבים נקודה ופסיק לפני שם המחבר הבא ,ולפני השם האחרון מוסיפים את וו החיבור בעברית או את הסימן "&" באנגלית.
מעל  6מחברים כותבים את הראשון ומוסיפים  ...] :ואחרים[  ,בעברית ו , [et al…] -באנגלית .לדוגמה :טל ,ק' ,ואחרים או Kohen, L., et al
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בגוף הטקסט ,בהפניה בתוך סוגריים כותבים את שם המשפחה של המחבר ושנת הפרסום ,מופרדים זה מזה בפסיק .לדוגמה) :כהן (2000 ,או ).(Levy, 2001
 שני מחברים :כותבים בהפניה את שמות המשפחה של שני המחברים ומצרפים אותם ב וו החיבור או בסימן "&"  ,באנגלית ,לדוגמה) :כהן ולוי (2000 ,או )(Kohen & Levy, 2001 שלושה ,ארבעה או חמישה מחברים – כותבים את שמות המשפחה של כולם באזכור הראשון שלהם בגוף הטקסט ,ואילו באזכורים נוספים בהמשך מציינים רק את שםהמשפחה של המחבר הראשון ו -ואחרים ,בעברית ,או  , et al.באנגלית.
 -שישה מחברים או יותר – בגוף הטקסט כותבים את שם המשפחה של הראשון ו -ואחרים ,בעברית ,או  , et al.באנגלית ,וכך גם באזכורים הבאים של אותו מקור.
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)מס' כרך ובין סוגרים מס' חוברת ( מספרי עמודים.

הפנייה ביבליוגרפית למאמר מתוך כתב עת

לדוגמה :יעיש ,מאיר ) (2004מעמדות בישראל .מגמות :רבעון למדעי ההתנהגות ) , 43 (2עמ' 267-286
De-Shalit, A. (1998). "Transnational and International Exploitation". Political Studies 46(4), 693-708
הפנייה ביבליוגרפית לתזה  ,עבודת דוקטורט,
Dissertation

שם מחבר התיזה ,שנת הפרסום ,כותר העבודה ,חיבור לקבלת תואר מוסמך ,שם
המוסד בו הוגשה העבודה.

חיבור לשם קבלת תואר...

לדוגמה :ברנע ,צפורה ) .(1996סמים ואלכוהול בקרב מתבגרים .חיבור לשם קבלת תואר מוסמך לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב.
Zamir ,Tzachi (1999). Ways of saying : An inquiry into types of relationships between … . Thesis (Ph.D.)--Tel Aviv University.
הפנייה ביבליוגרפית להרצאה בכנס Proceeding

שם מחבר ההרצאה ,שנת הכנס ,כותר  ,הוצג בכנס +...שם הכנס  ,מקום הכנס,
מספרי העמודים.

הוצג בכנס Proceeding of … , ...

לדוגמה :צ’רצ’מן ,ארזה ) .(1991דיור לקשישים והמשמעויות של בית  :הרצאה בכנס המדעי ה 23-של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ,אוקטובר  ,1991ירושלים .עמ' .10-15
Weisburger, E. (1994). Diet and breast cancer. Proceeding of the American Institute for cancer Research’s , Washington, D.C. pp. 20-25.
שם המחבר ,שם הדף או המאמר ,שם האתר ,תאריך עדכון הדף ותאריך דלייה,
הפנייה לדף באתר אינטרנט

שם האתר וכתובת האתר

כתובת  URLשל האתר.

לדוגמה" :אפשר בלי ריטלין ".בעיות קשב וריכוז  -מרכז ההומאופתיה. Web. 04 Apr. 2011. <http://www.ritalinfree.co.il/index2.php?id=33&lang=HEB>.
Low, Keath. "ADHD Treatment." About Com. Medical Review Board, 4 June 2010. Web. 4 Apr. 2011.
><http://add.about.com/od/treatmentoptions/a/ADHDtreatment.htm

