הערות שוליים – הפניות בגוף הטקסט
הפנייה לטקסט אחר יכולה להיעשות בשתי דרכים:

התבססות כללית על המקור.
ציטוט ישיר ממקור.
התבססות כללית על המקור:
בכתיבה אקדמית צריך לעבד רעיונות מתוך טקסטים רבים ולשלב אותם
ביחד לכדי רעיון אחד חדש בניסוח עצמאי ,לכן ההפניות מהסוג הזה יראו כך:
מחבר יחיד :שם משפחה ,שנת פרסום( :כהן)Cohen,2000( ,)2000 ,
שני מחברים :נציין שני שמות משפחה ונחבר באמצעות ו' החיבור או באמצעות & באנגלית:
(כהן ולוי.)Cohen & Levi, 2000( ,)2000 ,
שלושה עד חמישה מחברים :באזכור הראשון נציין את שמות המשפחה של כל המחברים
ובאזכורים הבאים נציין רק את שם המשפחה הראשון בתוספת המילה ואחרים .או
בתוספת( et al.. ,באנגלית) ואז פסיק ושנת פרסום:
באזכור הראשון( :גיל ,טל ,וגל)2000 ,
באזכורים הבאים( :גיל ואחרים)2000 ,
*** באנגלית :באזכור הראשון)Gill, Tal & Gal,2000( :
באזכורים הבאים.)Gil et al..,2000( :
שש מחברים או יותר :נציין את שם המשפחה של המחבר הראשון בתוספת המילה ואחרים
או בקיצור  et al ..באנגלית ( :פרץ ואחרים.)Perez et al.., 2000( ,)2000 ,
או אפשר לשלב את ההפניות בטקסט באחת משתי הדרכים הבאות:
 השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב (ישראלי)2005 , לפי ישראלי ( ,)2005השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב.הפנייה למקור בעברית תכתב מימין לשמאל (כהן ,)1995,הפנייה למקור בלעז תכתב משמאל
לימין (.)Cohen,1990

אם שם המחבר/ת של המקור הינו בלעז ,יש להעתיק את שמו המלא לעברית ולהפנות למקור
בלעז :לפי בטלר (.)Butler,1990
כאשר כמה מקורות נכתבו בידי אותו מחבר/ת ובאותה השנה מבחינים בניהם באמצעות
הוספה של אות( :כהן1995 ,א'1995 ,ב') ובאנגלית.)Cohen, 1995a', 1995b'( :
כאשר מפנים לטקסט מעיתון או אתר חדשות מקוון ,יש להוסיף את התאריך המלא ולא רק
שנה.
כאשר מנסחים פסקה שמבוססת על מספר מקורות שכתובים בעברית ובלעז ,מציינים
בסוגריים את שמות המחברים בעברית לפי סדר אלף ביתי ואז את המקורות בלעז .המקורות
יופרדו באמצעות סימן [;].
לדוגמה :הטענה שלפיה השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב הוצגה לראשונה בחצי השני
של המאה הקודמת (כהן ;2005 ,לוי.)Gred,2001 ;2003 ,

ציטוט ישיר ממקור:
בהפניה מהסוג הזה יופיעו שלושה פריטי חובה :שם המשפחה של המחבר/ת ,שנת הפרסום,
מספר העמודים שבו מופיע הציטוט
לדוגמה( :כהן ,2000 ,עמ' .)Cohen, 2000,p.23( )23
עמוד אחד( :כהן ,2000 ,עמ' )56
יותר מעמוד אחד( :כהן ,2000 ,עמ' )56-50
באנגלית ,עמוד אחד)Cohen, 2000, p.56( :
באנגלית ,יותר מעמוד אחד)Cohen, 2000, pp.50-56) :
ציטוט קצר יובא בתוך מירכאות ,ציטוט ארוך ( 40מילים ויותר) יובא בפסקה נפרדת.
אם בציטוט המקורי יש מירכאות ,מחליפים את המירכאות בגרש אחד ['] על מנת למנוע
מירכאות כפולות .כלומר אם יש ציטוט בתוך ציטוט ,הציטוט המרכזי יופיע במירכאות
והציטוט שבתוכו יתוחם בגרש אחד מכל צד.

הפניות סוגי חומר שונים:
פרסום ללא שם של מחבר /ערך מתוך אנציקלופדיה מקוונת ללא מחבר:
השתמשו במילים הראשונות מתוך הכותרת של המקור במקום שם משפחה:
("חוברת מידע סטטיסטי"( ,)2011 ,ללא שם מחבר)2011 ,
פרסום ללא תאריך :אם בפרסום אין תאריך ,יש לציין זאת במילים אין תאריך ובאנגלית .n.d
דוגמה( :בריטון ,ללא תאריך) )American Sociological Association,n.d( ,
פרסום באתר אינטרנט:
הפניות לאתר אינטרנט :יש לכתוב את כתובת האתר בסוגריים בתוך הטקסט)Ynet.co.il( :
ציטוט מאתר אינטרנט כאשר שם הכותב ידוע :בגוף הטקסט – שם ושנה.
ציטוט מאתר אינטרנט כאשר שם הכותב אינו ידוע והתאריך ידוע :שם האתר( ,שנה).
ציטוט כתבה מהאינטרנט ללא תאריך :אם לא כתוב באתר תאריך פרסום,
יש לכתוב במקום שנה (ל.ת) – ללא תאריך ,באנגלית.)n.d( :
ציטוט מהאינטרנט ללא שם כותב וגם ללא תאריך( YNET :ל.ת) .מדריך לשעת חירום( .ל.כ).
הורד מ -כתובת האתר.
רישום קטע משיר :שם המשפחה של הכותב ושנה
דוגמה :השיר "מול הים" (שניאורסון-מישקובסקי.)1985 ,
רישום סרט :שמות המשפחה של התסריטאי והבמאי ,שנה.
רישום תמונה :שם המשפחה של הצלם ,שנה.
ציטוט מהתנ"ך :יש לכתוב את הפסוק ובסוגריים (שם הספר ,פרק ,פסוק).
דוגמה" :בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" (בראשית ,א ,א).
**** אין צורך לרשום את המקור ברשימה הביבליוגרפית.
ציטוט מויקיפדיה :ההמלצה היא לא לצטט ערכים מאתר ויקיפדיה .ויקיפדיה אינה מקור אקדמי
והטקסטים לא עברו תהליך שיפוט אקדמי .במקרים שמחליטים לצטט ,להלן דוגמה :ציטוט
מערך "מאסטר שף" באתר ויקיפדיה ייכתב כך:
התוכנית מאסטר שף משודרת בישראל מאז שנת ( 2010מאסטר שף ,ל.ת.

