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כללי ציטוט ביבליוגרפי
מבוסס על Harvard Style -
נערך על ידי סמדי מלמד.
ציטוט ביבליוגרפי מפנה את הקורא למקור ממנו נלקח פריט המידע.
הציטוט מכיל פרטים כמו :שם המחבר ,כותר ,מקום הפרסום ,שם מוציא לאור ,תאריך הפרסום.
יש הבדל באם הציטוט ניתן מספרים ,אתרי אינטרנט ,מאמרים.
א .ספר מחבר יחיד

ו .ערך מתוך אנציקלופדיה

י .מפות

ב .יותר ממחבר אחד

ז .משאבים מקוונים  -אינטרנט

יא .לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

 .1שני מחברים

 .1אתר אישי  -פרטי

יב .דוחות

 .2שלושה מחברים ויותר

 .2אתר מקצועי

יג .פסקי דין

 .3ספרים אלקטרוניים

יד סרט קולנוע

ג .עורך לספר
ד .ספר מתורגם

ח .מאמרים מקוונים

ה .מאמרים

 .1מתוך כתב עת אלקטרוני

 .1משדר

מתוך כתב עת

 .2מתוך מגזין אלקטרוני

 .2סדרה

מתוך ספר

 .3מתוך עיתון יומי

 .3פרק מסדרה

מתוך עיתון יומי

 .4מתוך מאגרי מידע בספריה
ט .עבודות מוסמך ודוקטורט

טו .טלוויזיה

ביבליוגרפיה

מקורות [ביבליוגרפיה ]  -ציטוט בסוף העבודה
רשימת המקורות מופיעה מיד לאחר סיכום העבודה.
המקורות נרשמים תמיד על פי סדר אותיות שם משפחה של המחבר ,הינו רישום שוטף א"ב..
רושמים תחילה את המקורות בעברית ולאחר מכן מתחילים את רישום המקורות בלועזית.
הציטוט יכלול את המשתנים הבאים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מחבר (ים) ,עורך (ים) או תאגיד (ארגון) האחראי לכתיבת הספר.
באופן כללי מחברים = שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי
שנת הפרסום,
שם הספר וכותר נוסף ( אם יש) – מודגש בקו תחתי ,או מודגש בשחור ,או מודגש באותיות מוטות
ולאחריהם נקודה.
סדרה או מספר כרך (אם יש) – מופרד על ידי נקודה.
הוצאה יש לציין אם זו לא הראשונה.
מקום ההוצאה אם ידוע – מופרד על ידי פסיק
מוציא לאור – מופרד על ידי נקודה.
מספר עמוד (ים) אם נדרש.

לאחר שבחרת דרך מסוימת עליך לגלות עקביות לאורך כל כתיבת הרשימה הביבליוגרפית
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א .ספרים
מחבר יחיד
שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי .שנת פרסום ,שם הספר בכתב נטוי  /שחור  /קו תחתי .מקום
ההוצאה ,שם ההוצאה.
פרידמן ,מ ,1977 .חברה ודת :האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ-ישראל ,תרע"ח-תרצ"ו 1918- .1936 /
ירושלים ,יד יצחק בן-צבי.
פרידמן ,מ ,1977 .חברה ודת :האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ-ישראל ,תרע"ח-תרצ"ו 1918- .1936 /
ירושלים ,יד יצחק בן-צבי.
פרידמן ,מ ,1977 .חברה ודת :האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ-ישראל ,תרע"ח-תרצ"ו 1918- .1936 /
ירושלים ,יד יצחק בן-צבי.
Hester, S.1992, A sociology of crime. London, Routledge.
Hester, S.1992, A sociology of crime. London, Routledge
Hester, S.1992, A sociology of crime. London, Routledge

ב .יותר ממחבר אחד
 .1שני מחברים
כמו במקרה של ספר עם מחבר יחיד ,בתוספת פסיק ו-ו' החיבור בין שמות המחברים.

שימו לב [ -כל המחברים מופעים כאשר שם משפחתם קודם לשם הפרטי]

ז'ן ,פ ,.ואינהלדר ,ב ,1972 .הפסיכולוגיה של הילד .מרחביה ,ספרית הפועלים.
Jahnke, C.J., & Nowaczyk, H. R. 1998, Cognition. New Jersey, Prentice Hall.
 .2שלושה מחברים ויותר
כמו במקרה הקודם ,עם פסיקים בין שמות המחברים ו-ו' החיבור לפני שם המחבר האחרון.
יזרעאלי ,ד ,פרידמן ,א ,ושריפט ,ר ,1982 .נשים במלכוד :על מצב האישה בישראל .תל אביב ,הקיבוץ
המאוחד.

אפשר גם
זיו מ ,ואחרים ,1983 .פרקים בתולדות העמים בדורנו  . 1970 - 1945תל-אביב,יבנה.
Sloan, F. A., et al. 2000, Drinkers, drivers, and bartenders : balancing private choices and public
accountability. Chicago, University of Chicago Press.
ואחרים “et al.” (meaning “and others”) -
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ג . .כאשר יש עורך לספר  -עורך כמחבר – מקראה או אסופת מאמרים
שם המשפחה של העורך הראשון ,שמו הפרטי ,שם פרטי ושם משפחה של העורך/ים הנוסף/ים .עורך/ים.
שנת פרסום ,שם המקראה .מקום ההוצאה ,שם ההוצאה.
שרן ,שלמה .והרץ-לזרוביץ ,ר .עורכים ,1989 .מורים ותלמידים בתהליך שינוי .תל-אביב ,רמות.
צדקיהו ,ש .עורך ,1988 .אקלים הכתה :מהות ומעשה .ירושלים ,משרד החינוך והתרבות.
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. Eds. 1997, Consequences of growing up poor. New York, Russell
Sage Foundation.

ד .כאשר ספר מתורגם ,ויש (לא תמיד) לרשום את שם המתרגם -
מחבר/ים .שנת פרסום ,שם הספר .תורגם מ שפת המקור על ידי שם המתרגם אות ראשונה של שם פרטי.
משפחה  .מקום ההוצאה ,שם ההוצאה.
לויט ,ס ,.ודבנר,ס ,2000 .פריקונומיקס :לתפוס את העולם בכלכלתו .תורגם מאנגלית על ידי ו.יערי.
ירושלים ,כתר.
Canetti, E. 2000, Crowds and power. Translated from the German by C. Stewart. London, Phoenix.
ה.

מאמרים

[באנגלית יש לשים לב –
שם כתב העת – כל המילים נכתבות אות ראשונה גדולה.
שם המאמר – רק האות הראשונה נכתבת באות גדולה] .

מאמרים מתוך כתב עת
מחבר המאמר .שנת פרסום’,שם המאמר' .שם כתב העת ,מספר הכרך (מס' חוברת) ,עמ'.
רונאל ,נ ,.וליבמן ,ג' ,2001 .השינוי בהשקפת העולם אצל חברות אנ.איי' .בישראל במהלך ההחלמה.
חברה ורווחה ,כ"א ( , )3עמ' . 352-327
Bennett, H., Gunter, H. & Reid, S. 1996, ‘Through a glass darkly: images of appraisal’. Journal of
Teacher Development, 5 (3), pp.39-46.
מאמר מתוך אסופת מאמרים או פרק מתוך ספר
כותב המאמר שם משפחה ,שם פרטי .שנת פרסום' ,שם המאמר' ,בתוך :שם פרטי ,שם משפחה של
העורך/עורכים (עורך) ,שם הספר,מקום ההוצאה  ,שם ההוצאה ,עמודי המאמר.
[ השם הפרטי של עורך הקובץ יופיע לפני שם המשפחה]

מילגרם ,ר ',1985 .יצירתיות בגיל ההתבגרות' ,בתוך :א .זיו (עורך) ,הגיל הלא רגיל ,תל-אביב ,פפירוס ,עמ'
.206-219
[ באנגלית בשם המאמר ובשם הקובץ תיכתב רק האות הראשונה באות גדולה]

Blaxter, M 1976, ‘Social class and health inequalities’, in C Carter & J Peel (eds), Equalities and
inequalities in health, Academic Press, London, pp. 120-135.
.
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מאמר מתוך עיתון יומי
שם משפחה ,שם פרטי .שנה' ,כותרת הכתבה' .שם העיתון ,תאריך יומי וחודש ,עמודים.
[יש לציין את כל העמודים הרלוונטיים ,גם אם אינם עוקבים ]

בן ישי ,ר' ,1989 .התמודדות של אלופי'ם .ידיעות אחרונות 16 ,יוני ,עמ' .3
Baty, P. 1998, ‘Learners are born, says report’. Times Higher Education Supplement, 16 January, p.5.

ו .ערך מתוך אנציקלופדיה או מילונים
שם משפחה ,שם פ( .עורך ).שנה ,שם הערך ,ב :שם האנציקלופדיה ,כרך מס' ,מהדורה .מקום ההוצאה ,שם
ההוצאה.
כנעני ,ד( .עורך,1970 – 1963 ).

 ,ב :אנציקלופדיה למדעי החברה ,כרך  ,2מרחביה ,ספריית הפועלים.

Sadie, S (ed.) 1980, The new Grove dictionary of music and musicians, 6th edn, Macmillan, London.
כאשר אין שם מחבר
שם הערך .שנה ,בתוך שם האנציקלופדיה ,מס' כרך ,עמ' .מקום ההוצאה ,שם ההוצאה.

ז .משאבים מקוונים

שם מחבר [שם משפחה ראשון] תאריך ,שם המסמך .נדלה בתאריך דליה< .כתובת>
דוגמאות:

אתר אישי (פרטי)

ברק ,ל .יוני  ,2002אתר הדיסלקטים בישראל .נדלה ב  10בפברואר  ,2003מתוך
http://www.dyslexia-il.co.il/indexq.htm
Cain, A., & Burris, M. 1999, Investigation of the use of mobile phones while driving. Retrieved January 15,
2000, from http://www.cutr.eng.usf.edu/its/mobile_phone_text.htm

אתר מקצועי

מודלינגר,א .ליקויי למידה .נדלה ב  10פברואר  ,2003מתוך
http://web.mscc.huji.ac.il/techedu/techedu/saar2.html
Archer, Z. (n.d.). Exploring nonverbal communication. Retrieved July 18, 2001, from
http://zzyx.ucsc.edu/~archer

ח .מאמרים מקוונים
 .1מאמרים מתוך כתב  -עת אלקטרוני () ejournal
ינאי ,י ,.ושוורץ ,ש' ,2003 .אתגר :הכניסה (לא) אסורה' .מסע אחר  ,137נדלה  10בפברואר  ,2003מתוך< :
> http://www.masa.co.il/Articles2003/Urban/index.html
Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). ‘Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities’.
Current Research in Social Psychology, 6(9). Retrieved July 3, 2001, from
http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm
 .2מאמרים מתוך מגאזין
חיימוביץ' ,נ' , 2003 .הבית שגדל עם הזמן' .בנין ודיור  .83נדלה  10בפברואר .2003
<>http://www.bvd.co.il/cat_full.asp?pgId=10940&catId=14
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Morgan, F.2001,’ Banning the Bullies’. Salon.com. Retrieved 2 Apr.2001.
<http://www.salon.com/news/feature/2001/03/15/bullying/ index.html>.

 .3מאמרים מתוך עיתון יומי
הנדלר ,ס 11 .בפברואר ' ,2003אירופה נגד ארה"ב' .מעריב אינטרנט .נדלה ב  13בפברואר .2003
http://images.maariv.co.il/cache/ART433140.html
Wren, C. 5 May 1999, ‘A Body on Mt. Everest, a Mystery Half-Solved’. New York Times on the
Web. Retrieved 13 May 1999
<http://search.nytimes.com/search/daily/bin/fastweb?getdoc+site+
site+87604+0+wAAA+%22a%7Ebody%7Eon%7Emt.%7Eeverest%22>.
מאמרים מתוך מאגרי מידע בספריה.
שם משפחה ,שם פ .שנה ,שם המאמר ,שם כתב העת ,כרך (מס' חוברת) ,עמודים .נדלה תאריך הוצאת
המאמר ,שם המאגר .שם הספק< .כתובת הספק>
Holliday, R. E., & Hayes, B. K. 2001, ‘Dissociating automatic and intentional processes in
children's eyewitness memory’, Journal of Experimental Child Psychology, 75(1), pp. 1-5.
Retrieved February 21, 2001, from Expanded Academic ASAP database .
ט .עבודות מוסמך ( )M.Aודוקטור PhD
M.A
שם משפחה ,שם פ .שנה ' ,שם העבודה' .עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ל ."...שם המוסד האקדמי.

אביגדורי ,ד ' ,2000 .דפוסי שמוש במאגרי מידע בקרב אוכלוסיה הטרוגנית :המקרה של מכללת עמק
הירדן' .עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למידענות" .אוניברסיטת בר-אילן.
PhD
שם משפחה ,שם פ .שנה ' ,שם העבודה' .חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור ל ."...שם המוסד האקדמי.
אשכנזי ,י' ,1999 .הפטריארכיה של ירושלים :ארגונה ומקומה בחברה הנוצרית של ארץ ישראל בתקופה
הביזאנטית' .חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת חיפה.

י .מפות

ישראל  -מפת כבישים .מפה ,2000 ,ישראל1:350:000 .

New Jersey .2000, Map. Chicago: Rand.

יא .למ"ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,1997-2002 ,רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה .ירושלים :הלמ"ס

יב .דוחות ( המחבר הוא מוסד או ארגון)
ישראל .משרד התיירות , 1996 .סקר התיירות בישראל  -דו"ח סופי .ישראל :ירושלים

יג .פסקי דין

בג"צ  732/84צבן נ' השר לענייני דתות ואח' ,פ"ד מ(147-148 ,141 )4
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יד .סרט קולנוע
שם משפחה ,שם פ( .מפיק) ושם משפחה ,שם פ( .במאי) ,שנת פרסום ,שם הסרט .מקום ,שם אולפן.
גלובוס,י .וגולן ,מ( .מפיקים) ,ודוידזון,ב( .במאי) ,1978 .אסקימו לימון [סרט קולנוע] .ישראל ,סרטי נח.
Eastwood, C. (director-producer) . 2005, Million dollar baby ]Motion Picture[. USA ,Globus
United.

טו .טלויזיה
משדר
שם משפחה ,שם פ( .מפיק) ,תאריך המשדר ,שם המשדר[ .משדר טלויזיה או סדרת טלויזיה] .מקום ,שם
האולפן או שם המפיץ.
קריסטל ,ל( .מפיק ראשי) 11 ,באוקטובר ,1998 ,תיק תקשורת[ .משדר טלוויזיה ] .תל-אביב ,הטלוויזיה
החינוכית.
Important, I.M. (Producer). 1990, November 1, The Nightly News Hour. [Television broadcast].
New York,Central Broadcasting Service.
סדרה
מילר ,ג( .מפיק) .1998 .החיים האלה [סדרת טלוויזיה] .תל-אביב :ברודקסט.
Bellisario, D.L. (Producer). 1992, Exciting Action Show. [Television series]. Hollywood,American
Broadcasting Company.
פרק מסדרה
שם משפחה ,שם פ( .תסריטאי) ,ושם משפחה ,שם פ( .במאי) .שנת פרסום ,שם הפרק [ פרק מסדרת
טלוויזיה] .מתוך שם פ .שם משפחה (מפיק) ,שם הסדרה .מקום ההוצאה ,שם האולפן.
ברעם ,ד( .תסריטאי) ,וגלבוע ,ג( .במאי) ,2000 .שככה יהיה לי טוב [פרק בסדרת טלוויזיה] .מתוך א .כהן
(מפיק) ,רחוק קרוב .תל-אביב ,מעגלות.
Wendy, S. W. (Writer), & Martian, I.R. (Director). 1986, The rising angel and the falling ape.
[Television series episode]. In D. Dude (Producer), Creatures and monsters. Los Angeles, Belarus
Studios.

ביבליוגרפיה
אוניברסיטת קוויסלנד Queensland, Brisbane Australia
http://library.curtin.edu.au/referencing/harvard.html - Curtin University
ועל פי מקורות נוספים בדף ההפניות באתר הספריה
http://www.kinneret.ac.il/lib/internet/Citation%201.htm
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