מדריך לסטודנט
הנחיות להגשת עבודת הגמר בתכנית הלימודים לתואר שני )(M.Ed
היחידה ללימודים מתקדמים
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סטודנט/ית יקר/ה !
אנו מברכים אותך על התקדמותך האקדמית ועל שהגעת לשלב הגשת עבודת הגמר
בתוכנית הלימודים לתואר שני.
מדריך זה מתאר את מבנה ותהליך הגשתה של עבודת הגמר וכן כולל הנחיות לצורתה
הטכנית והחיצונית .אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות ומבקשים
להקפיד על יישומן.
נוהל ההנחיה )זמנים ,חובות הסטודנט והמנחה( מפורסם מדי שנה באתר המכללה,
והוא ישלח בהתחלת כל שנת לימודים לסטודנטים שנה ב' ביחידה ללימודים
מתקדמים.
תיאור הליך ההגשה והנחיות כלליות שיש להקפיד על מילויים:
 (1האחריות למילוי ההנחיות להכנת עבודת הגמר והגשתה מוטלת על מחברה.
 (2על העבודה הסופית להיות בעלת תכנים ,צורה וסגנון נאותים ומותאמים לכללי
הכתיבה המדעית.
 (3לאחר אישור העבודה סופית על ידי המנחה/ים בכתב )ראה טופס בנספח  1במדריך
זה( היא תוגש )עותק  (1ליחידה ללימודים מתקדמים לצורך בדיקה צורנית-טכנית
בטרם תוגש לשופט שני ,המנחה יצרף רשימה הכוללת שמות של  3שופטים
מוצעים מסגל המכללה.
 (4מרכזת היחידה ללימודים מתקדמים תוודא שעבודת הגמר תואמת את הנחיות
היחידה ללימודים מתקדמים באשר לצורתה הטכנית של העבודה .אם לא מולאו
כל ההנחיות ,לא תאשר היחידה ללימודים מתקדמים את העבודה עד שיבוצעו בה
השינויים הדרושים.
 (5לאחר אישור היחידה ללימודים מתקדמים את צורתה הטכנית של עבודת הגמר,
על הסטודנט/ית להביא עותק כרוך של העבודה לצורך הליך השיפוט הסופי על ידי
שופט שני )מלבד המנחה(.
 (6במידה והשופט השני ידרוש שינויים הם יבוצעו על ידי הסטודנט/ית כנדרש ,ורק
לאחר-כך העבודה המתוקנת תוגש ליחידה ללימודים מתקדמים ב  3העתקים,
ועותק בקובץ  PDFלפי בחירת הסטודנט )להצגתו באתר היחידה( .העתקים אלה
חייבים להיות חתומים ע"י מנחה העבודה ,דיקן היחידה ורכז/ת התכנית .היחידה
ללימודים מתקדמים הינה האחראית על שליחת העותקים שיתקבלו לספריה.

2

הנחיות לצורתה הטכנית והחיצונית של עבודת הגמר
•

סוג הנייר :נייר בגודל A4

•

הדפסה:
 עבודת גמר תודפס על צדו האחד של העמוד בצבע שחור.
 העבודה תודפס בגופן דויד ,גודל .12
 את הכותרת הראשית יש להדפיס במודגש בגודל .16
 שאר הכותרות :ממרוכזות ומודגשות בגודל 12
 כותרת מדרגה שנייה מוזזת לצד ימין ומודגשת – גודל 12
 כל פרק יתחיל בעמוד חדש.
 המספור ימוקם בצד שמאל למעלה

•

כריכה:
 העבודה הסופית תוגש כרוכה בכריכה רכה/כריכת חום .אין לכרוך את עבודת
הגמר בכריכת ספירלה.

•

רווחים:
 עבודת הגמר תודפס ברווח כפול.
 תוכן העניינים יכול להיות מודפס ברווח בודד.
 בתוכן העניינים כותבים רק עמוד התחלה בכל פרק ללא עמוד סיום של הפרק.
 טבלאות וציטטות ארוכות במיוחד המובדלות מגוף העבודה )חמש שורות ומעלה(
ניתן להדפיס ברווח בודד .במקרה כזה יוגדלו השוליים הימניים והשמאליים.
 בכותר של לוח ניתן להדפיס ברוח בודד ,לדוגמה:
לוח 1
התפלגות נתונים דמוגרפים

•

תיקונים
 לא יתקבלו תיקונים בעט או בעיפרון ,או מחיקות ותוספות בדפוס.
 במקרים מיוחדים ניתן יהיה לשרטט בדיו שחור סמלים מיוחדים או איורים אשר
אינם ניתנים להדפסה.

•

רשימה ביבליוגרפית
 יש להכין את הרשימה הביבליוגרפית לפי ה) .2010 , APA -נספח (9
 אין לשלב בין שיטות ציטוט בתוך אותה עבודה.

•

שוליים
השוליים הדרושים בכתיבת עבודת גמר בעברית
שוליים ימניים-

ברוחב  3ס"מ )בגלל הכריכה(

שוליים שמאליים -ברוחב  2ס"מ
שוליים עליונים-

ברוחב  2ס"מ

שולים תחתונים-

ברוחב  2ס"מ
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כאשר כל שורה ראשונה של פסקה נכנסת פנימה .חוץ מפסקה ראשונה בפרק.
•

עימוד ומספור
 עמודים המופיעים לפני גוף העבודה )כלומר לפני פרק המבוא או הפרק
הראשון( ימוספרו בספרות רומיות במרכז תחתית העמוד.
 להלן העמודים שימוספרו בספרות רומיות:
שער פנימי

I

דף הכרת תודה

II

תוכן העניינים

III

תקציר עברי

IV

רשימת טבלאות

V

רשימת איורים

VI

הערה :בכל אחד מהסעיפים הנ"ל ,במידה וקיים יותר מעמוד אחד ,יש להמשיך את מספור
העמודים בספרות רומיות ברצף כאשר הסעיף הבא ימשיך באותו רצף בהתאמה.
 אין למספר את השער הפנימי באנגלית ואת התקציר באנגלית.
 גוף העבודה ,הרשימה הביבליוגרפית והנספחים ימוספרו במספרים עוקבים )החל מ -
(1
•

איורים ,טבלאות וגרפים



האיורים יופיעו בגוף העבודה ולא בסופה ,מיד לאחר שהוזכרו בפעם הראשונה.



כותרות לאיורים יודפסו ברווח שורה בודד מעל לאיורים )בהתאם להנחיות המנחה(



על האיורים להתאים לדרישות רוחב השוליים כפי שפורטו לעיל .במקרה והם
גדולים יותר מן הנדרש ,יש להקטינם באמצעות צילום או לקפלם.

מבנה עבודת הגמר:
 שלד של סדר העמודים בעבודה:
שער חיצוני
.1
.2

שער פנימי

.3

הכרת תודה

.4

תוכן העניינים

.5

תקציר

.6

רשימת טבלאות )או לוחות(

.7

רשימת איורים

.8

גוף העבודה
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.9

רשימה ביבליוגרפית

.10

נספחים

.11

תקציר באנגלית

.12

שער פנימי באנגלית

.13
•

שער חיצוני באנגלית

שער חיצוני :בשער החיצוני של העבודה יופיעו הפרטים הבאים:
 שם העבודה ,שמו המלא של מחבר העבודה ,ציון העובדה כי עבודת הגמר לתואר שני
הוגשה כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר ,לדוגמא "מוסמך להערכה בית
ספרית" ,שם המכללה ,שם היחידה ,תאריך הגשת העבודה )לא יצוינו שמות המנחים(
 -ראה דוגמת שער חיצוני בנספח . 2

 שער פנימי
 בשער הפנימי יצוינו כל הפרטים המופיעים בשער החיצוני .בנוסף לזה ,יצוינו שם
המנחה/ים .כמו כן יישאר מקום לחתימת המנחה/ים העבודה ,דיקן היחידה ורכז
התכנית .ראה דוגמת שער פנימי בנספח  3להלן.
•

הקדשה
 תלמיד המבקש להקדיש את העבודה לפלוני ינסח את ההקדשה לפי ראות עיניו .עמוד
זה לא יימנה ולא ימוספר .דף ההקדשה יופיע לאחר עמוד השער הפנימי ,ללא מספור.

•

הכרת תודה
 סגנון הכתיבה בהכרת התודה הוא חופשי.
 תלמיד שקיבל מלגה מקרן חיצונית לסיוע בכתיבת העבודה יציין זאת בדף
הכרת התודה -ראה דוגמת דף הכרת תודה בנספח  4להלן.
הערה :עמוד זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט ,כלומר לא ייכלל בעותקים
הראשונים של העבודה הנמסרים לקריאת שופטים.

•

תוכן העניינים
 בכל עבודת גמר יופיע דף תוכן עניינים המפרט נושאים מרכזיים ,נושאים
משניים ומספרי העמודים המתאימים.
 תוכן העניינים יודפס ברווח שורה בודדת/שורה וחצי .בין פרק לפרק תודפס
שורת רווח ריקה.
 יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות הפרקים המופיעים בתוכן העניינים
לשמות הפרקים המצוינים בגוף העבודה.
 בנספח  5להלן מוצגת דוגמת דף תוכן העניינים.

•

תקציר
 התקציר יודפס ברווח כפול ,בהתאם לעבודה כולה.
 התקציר יכלול:
.1

שם העבודה

.2

שם המחבר/ת

.3

הגדרת הבעיה הנחקרת

.4

תמצית המסגרת התיאורטית
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.5

השערות עיקריות

.6

ממצאים מרכזיים

.7

מסקנות מדעיות ויישומיות

התקציר לא יכלול נוסחאות ,דיאגרמות ואיורים.
 התקציר חייב להיות קריא וברור לקורא בעל ידיעות כלליות בנושא העבודה.
 בנספח  6להלן מוצגת דוגמת דף תקציר עברי .בנספח  7להלן מוצגת דוגמת דף תקציר
אנגלי.
• רשימת טבלאות )או לוחות(
רשימה זו תכלול את שמות הטבלאות המופיעות בעבודה ומספרי העמודים המתאימים.
יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות הטבלאות המופיעים ברשימת הטבלאות לשמות
הטבלאות המצוינים בגוף העבודה.
• רשימת האיורים
רשימה זו תכלול את שמות האיורים )תצלומים ,דיאגרמות ,גרפים ,מפות( המופיעים בגוף
העבודה ומספרי העמודים המתאימים.
יש להקפיד על זהות מוחלטת בין שמות האיורים המופיעים ברשימת האיורים לשמות
האיורים המצוינים בגוף העבודה.
• רשימת נספחים
רשימת הנספחים תופיע בסוף תוכן העניינים ,כאשר כל נספח ממוספר בהמשך למספור
הדפים בגוף העבודה.
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נספח  :1אישור מנחה לקראת הגשת עבודה לשיפוט

תאריך ___________
אל :היחידה ללימודים מתקדמים
כ א ן

שלום רב,

הנדון :אישור הגשת עבודת הגמר לשיפוט

אני שמח/ה לאשר למר/גב' ___________ מס' ת"ז ______________
להגיש את עבודת הגמר לשיפוט.

נא אישורכם לתלמיד/ה.

בברכה,
מנחה העבודה
שם מלא __________________
חתימה ____________________
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נספח  :2דוגמת שער חיצוני בעברית

 .....................................שם העבודה .....................................
..........................................

 ....................שם המחבר/ת ....................

עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות
לקבלת התואר "מוסמך בהערכה בית ספרית"

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
היחידה ללימודים מתקדמים

חודש לועזי ,שנה לועזית
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נספח  :3דוגמת שער פנימי בעברית

 ..............שם העבודה ..............
...........................

מאת :שם פרטי ושם משפחה של המחבר/ת
בהנחיית :תואר אקדמי ,שם פרטי ושם משפחה של המנחה הראשי
תואר אקדמי ,שם פרטי ושם משפחה של המנחה הנוסף

עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות
לקבלת התואר "מוסמך בהערכה בית ספרית"

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

חודש לועזי ,שנה לועזית
מאושר על ידי ___________________________

תאריך ________________

)מנחה/ת העבודה(
מאושר על ידי ___________________________

תאריך ________________

)דיקן היחידה ללימודים מתקדמים(
מאושר על ידי ____________________________ תאריך _________________
)רכז/ת התכנית(
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נספח  : 4דוגמת הכרת תודה *

הכרת תודה

ברצוני להביע את תודתי לפרופ' _____________ ולד"ר ___________ על עזרתם
בהכנת עבודת הגמר.
תודה מיוחדת נתונה לגב'/מר __________ על עזרתה/ו בשלבים הראשונים של עיבוד
הנתונים ולגב'/מר ________ על עזרתה/ו בהדפסת העבודה.
כמו-כן ,ברצוני להודות ל ___________ על תמיכתם בלימודים המתקדמים במכללת סכנין,
ועל המילגה הכספית לה זכיתי.

*הערה :דף זה ייכתב רק לאחר גמר תהליך השיפוט.
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נספח  :5דוגמת דף תוכן העניינים
תוכן העניינים
עמוד
תקציר.....................................................................................................

IV

רשימת טבלאות ......................................................................................

V

רשימת איורים .......................................................................................
מבוא ...................................................................................................

VI

1

הצגת בעיית המחקר או ההערכה
הרציונל של המחקר או פרויקט ההערכה
מטרת המחקר או פרויקט ההערכה
שאלות המחקר או ההערכה הכלליות

.1

.2

.3
.4

סקירת ספרות ........................................................................
...........................................................................................1.1

12
13
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 1.4מטרת המחקר.....................................................................
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 2.3משתנים..............................................................................
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 2.5ניתוח נתונים..............................................................................
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21
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32
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39
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ממצאים............................................................................
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 4.2תרומות תיאורטיות ותרומות יישומיות – עם רלוונטיות לעבודת היועץ החינוכי 61
 .4.3מגבלות המחקר -שכוללות גם המלצות בעקבות כל מגבלה..

רשימה ביבליוגרפית ..............................................................................
נספחים :נספח א' :שם הנספח ...............................................................
נספח ב' :שם הנספח ..............................................................
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נספח  :6דוגמת דף תקציר בעברית

 .....................................שם העבודה .....................................
..........................................

 ................שם המחבר/ת ....................

תקציר

התקציר יודפס כאן ,באותו עמוד.
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 דוגמת שער פנימי באנגלית לעבודה שכתובה בעברית:7 נספח

..................Title.............
......................

By: ................................
Supervised by:

._________________
_________________

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE MASTER'S DEGREE

Sakhnin College
The Unit for Graduate Studies
The Program of School-Based Evaluation (SBE)

Month, Year
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 דוגמת שער פנימי באנגלית לעבודה שכתובה באנגלית:8 נספח
..................Title..................
......................

By: ................................

Supervised by: ...............................

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE MASTER'S DEGREE

Sakhnin College
The Unit for Graduate Studies
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כללים לסידור הפריטים ברשימת המקורות
 .1מקורות בשפה העברית יכתבו בנפרד ממקורות בשפה האנגלית ויקדימו אותם.
 .2ארגון הפריטים ייעשה לפי סדר האלף-בית של שם המשפחה של הכותב הראשון .אם יש שני
מחברים ששם משפחתם מתחיל באותה אות אזי יש לערוך לפי סדר פנימי ,כלומר על פי האות
השנייה של שם המשפחה וכך הלאה .למשל Brown ,יקדים את .Browning
 .3סידור מקורות שנכתבו על ידי אותו כותב:
 )1פריטים שונים של כותב אחד מסודרים לפי שנת הפרסום (מהקודמת למאוחרת).
 )2פריט שנכתב רק על ידי הכותב עצמו (ללא שותפים) יקדים פריטים שנכתבו על ידי הכותב
ביחד עם כותבים נוספים.
 )3פריטים של כותב מסוים וכותבים נוספים ,יסודרו לפי האלף-בית של שם המשפחה של
הכותב השני וכך הלאה.
 )4פריטים עם אותם כותבים באותו סדר ,מסודרים לפי שנת הפרסום.
 )5מקורות שנכתבו על ידי אותו כותב/ים באותה שנת פרסום מסודרים על פי האלף-בית של
הכותרת .אם מופיעים בחיבור שני פרסומים או יותר של אותו מחבר מאותה שנה ,יש
להוסיף ליד השנה של הפרסום הראשון את האות א (בעברית) או ( aבאנגלית) ,ואת
האות ב (בעברית) או ( bבאנגלית) ליד השנה של הפרסום השני וכך הלאה (בנימיני,
1995א1997 ,ב)
 .4סידור פריטים של כותבים עם שם משפחה זהה ושם פרטי שונה ירשם לפי האות הראשונה
של השם הפרטי.
 .5אם מחבר הפריט אינו ידוע ,יש להתחיל את כתיבת הפריט עם שם הכותר.
 .6עבודות ללא כותב (למשל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ה (APA -ישולבו
ברשימת המקורות על פי המילה המשמעותית הראשונה של השם ("הא הידיעה"
בעברית/אנגלית אינה נחשבת) .למשל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תופיע באות
"למ"ד" ולא באות "הא" .בכתיבת המקור יש לכתוב שם מלא ולא קיצורים ,למשל,
 American Psychological Associationולא .APA
 ..7אין למספר את הפריטים ברשימה הביבליוגרפית.
 .8יש לכתוב את כל המסמך כולל הרשימה הביבליוגראפית ברווח כפול.
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הבהרות
)1

)2

)3
)4

כלליות ,כולל הסבר לגבי DOI

חלק מההנחיות לאזכורים בגוף העבודה מוצג בעקבות הדוגמאות לאופן הרישום של פריטים
מסוגים שונים ברשימה הביבליוגרפית (למשל ,מה שמצויין לגבי "בטקסט" תחת הכותרת
"ספר בלי מחבר ובלי עורך") .הנחיות נוספות ,למשל לגבי אזכור פריט שלקוח מפריט אחר,
מוצגות בסופו של המסמך.
כשמציינים ברשימה הביבליוגרפית פריט שקיים בגירסה מודפסת ,אין זה משנה אם הוא
נקרא מהגירסה המודפסת או מגירסה שנמצאת באינטרנט :בשני המקרים יש לציינו
בביבליוגרפיה תוך התייחסות לגירסה המודפסת (כלומר ,גם אם הוא נקרא מגירסתו
האלקטרונית ,אין לציין את כתובתו באינטרנט).
ציון כתובת הפריט באינטרנט דרוש רק במקרים בהם הוא קיים בגירסה אלקטרונית בלבד.
הנחיות לגבי פריטים כאלה מוצגות בהמשך ,תחת הכותרת "פריטים שקיימים בגירסה
אלקטרונית בלבד".
מאז שנת  2111קיים לגבי חלק מהפריטים הביבליוגרפיים קוד מזהה ( digital object
 ,identifierבקיצור –  DOIובעברית – מזהה עצם דיגיטלי) ,שמיועד לזיהוי מיקומם ברשתות
מידע דיגיטליות .לפי הנחיות המהדורה הששית של ה ,APA-אם לפריט ביבליוגרפי יש ,DOI
מומלץ לציין אותו ברשימה הביבליוגרפית .יש לציין את ה DOI-בסוף הפריט ,כמודגם להלן
(דוגמאות נוספות מוצגות בהמשך ,בחלק מההדגמות שנוגעות לנושאים אחרים .אם לפריט
המודגם יש  ,DOIהוא מצויין בהדגמה ,ואם אין לו  ,DOIההדגמה אינה כוללת את הקוד
הזה):
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to
healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/
0071393722
 כמודגם לעיל ,אין לציין נקודה בעקבות מספר ה.DOI-
 אם ה DOI-ארוך ,יש לפצלו ולהמשיך את הדפסתו בשורה הבאה אחרי הנקודתיים
שבעקבות ראשי התיבות " "doiאו אחרי הלוכסן.
 כשלפריט שקיים בגירסה אלקטרונית בלבד יש  ,DOIאין לציין את כתובת הפריט
באינטרנט כי די ב DOI-כדי לזהותו או לאתרו.
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התאמות לעברית
ההתאמה לעברית היא על פי כללי הפרסום הנהוגים בכתב העת' מגמות 'של מכון
הנרייטה סאלד.

 .1בשפה העברית נהוג לרשום את ראשי התיבות של השמות הפרטיים עם גרש/גרשיים,
ולא עם נקודה (כפי שנהוג בשפה האנגלית) .למשל ,כספי מ' ולא כספי ,מ .או עגנון,
ש"י ולא עגנון ,ש.י.
 .2רישום שנה על פי הלוח העברי (כגון באנציקלופדיה העברית) הוא ללא גרשיים
(תשנט ,תשסט( ,וכך גם במספר כרך (כרך כג) ובמספר עמוד ,כגון בכתבי עגנון (עמ '
קנד).
 .3כאשר תאריך פרסום הפריט אינו ידוע יש לכתוב בתוך הסוגריים ,במקום השנה :
(ח"ת( חסר תאריך .באנגלית . (no date) n.d -
 .4ברישום בעברית ההדגשה היא באמצעות גופן שמן )(bolt
 .5מספרי עמודים יסודרו מימין לשמאל.
 .6כשיש יותר מכותב/עורך אחד לפריט ,יש להשתמש בעברית ב"וו החיבור" ,ו באנגלית
סימן & לפני שם המחבר/העורך האחרון (לא במילה .)and
 .7מקורות מהאינטרנט יש לצין את תאריך אחזור המידע .בעברית רושמים "אוחזר",
ובאנגלית Retrieved
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כללים לכתיבת רשימת המקורות
שם המשפחה
 .8לרוב ,שם משפחה של הכותב הוא פריט המידע הראשון של המקור.
 .9עבור כל המחברים יש לכתוב לאחר שם המשפחה את ראשי התיבות של השם הפרטי
ולאחר מכן בסוגריים את שנת הפרסום.
 .11אם הפריט הוא ספר ערוך יש להוסיף בסוגריים (אחרי השמות ולפני שנת הפרסום):
(עורך/ים) .ובאנגלית.)Eds. Ed) :
 .11כאשר מציינים פרק מתוך ספר ערוך ,ראשי התיבות של השמות הפרטיים של
העורכים (ולא של כותבי הפרק) יופיעו לפני שם המשפחה.
 .12כשיש יותר מכותב/עורך אחד לפריט ,יש להשתמש באנגלית סימן & לפני שם
המחבר/העורך האחרון (לא במילה  )andובעברית ב"וו החיבור".

כותרות
 .1בשפה האנגלית ,נהוג לכתוב אות גדולה רק במילה הראשונה של כותרת המאמר או
הספר ולאחר נקודתיים .אין לכתוב אות גדולה בראש כל מילה בכותרת או בשם
הספר או המאמר .אין להוסיף מירכאות סביב הכותרות  /שמות כתבי העת  /שמות
הספרים  /שמות העבודות.
 .2בכתיבת השורה השנייה של הפריט הביבליוגרפי יש להזיח את השורה בארבע אותיות ולהתחיל
לכתוב באות החמישית .

ספר
 .1יש להדגיש בכתב נטוי את שם הספר ולהקפיד על רישום כותרות (בשפה האנגלית)
כפי שהוזכר לעיל ,בסעיף .2
 .2ברשום פריט מסוג זה יש להוסיף את מקום ההוצאה ואת שם ההוצאה לאור.
מחבר אחד
בייט – מרום ,ר' ( .)1988מבוא לסטטיסטיקה :שיטות לתיאור ולניתוח נתונים והיסק
ממדגם לאוכלוסייה .תל-אביב :עם-עובד.
Karp, R. (1991). Library service for disabled individuals. Boston: G. K. Hall.
שניים-שלושה (ואף יותר) מחברים
Deci, J. K., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in
human behavior. New-York: Plenum.
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ספר ערוך (קובץ)
כותבים כמו ספר ,אך בתוספת המילה (עורך/עורכים) בסוגריים ,לאחר שמות
המחברים.
שפיר ,ג"מ ,אלדר ,ע' וגלעדי ,ח' (עורכים) .)2111( .בינה מלאכותית בשנות האלפיים.
ירושלים :מאגנס.
Robinson, D.N. (Ed.). (1992). Social discourse and moral judgment. San Diego, CA:
Academic Press.
פרק מתוך ספר ערוך (קובץ)
 .1החלק הראשון של פריט כזה יכלול מידע על מחברי הפרק ,שנת הפרסום וכותרת
הפרק/המאמר.
 .2החלק השני (לאחר המילה "בתוך"" )”inיכלול את שמות עורכי הספר (תזכורת:
שמות פרטיים יופיעו לפני שמות משפחה) ,שם הספר בו מופיע הפרק ,העמודים של
הפרק המצוטט ,בתוך סוגריים (לרשום  ppאו עמ' לפני מספרי העמודים) ,מקום
ההוצאה לאור ושם ההוצאה לאור.
 .3בכתב נטוי יודגש שם הספר (ולא שם הפרק) בו מופיע הפרק המדווח.
 .4רישום ספר ללא עורך/ים ,יש לכלול את המילה בתוך In/לפני כותרת הספר.
 .5ברישום פרק מספר ערוך יש לכתוב את ראשי התיבות של שמות העורכים לפני שם
המשפחה
-

שפיר ,ג"מ ,אלדר ,ע' וגלעדי ,ח' ( .)1992העישון מסוכן לבריאות:
האם הדבר נכון גם תפקוד קוגניטיבי? בתוך י' גלבר וא' אברהמי
(עורכים) ,מחקרים בבריאות הציבו (עמ'  .)34-77ירושלים:
אקדמון.

O’Neil, J.M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys:
Metaphor for healing, transition, and transformation. In B.R. Wainrib (Ed.),
Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

מאמר מכתב עת
 .1יש להדגיש בכתב נטוי את שם כתב העת (לא את שם המאמר) ואת מספר הכרך.
מספר הגיליון יירשם באותיות רגילות.
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 .2אין צורך לכתוב  vol.לפני מספר הכרך ולא  no.לפני מספר הגיליון .אם כתב העת
אינו משתמש במספר גיליון ,יש לכלול את החודש  /עונה של השנה ,למשל ,אפריל.
 .3אין לרשום  ppלפני ציון מספרי העמודים.
מחבר אחד
אדוני ,ח' (תשנ"ב) .המשכיל הישראלי החדש – דפוסים של המשכיות ושינוי בהרגלי הקריאה של
האוכלוסייה היהודית בישראל בין השנים  .1971-1991יד לקורא ,כ"ט.16-19 ,
Biggs, J. (1985). The role of meta-learning in study process. British Journal of
Educational Psychology, 55, 185-212.
שני מחברים
שפיר ,ג"מ ,אלדר ,ע' וגלעדי ,ח' ( .)1992הקשר בין חשיפה לעישון לתפקוד במבחני משכל .מגמות,
מז.213-195 ,
Tennant, M., & Prosser, M. (1991). A study of the effects of cognitive style among
children. Higher Education, 34, 10-25.
יותר משני מחברים
Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There’s more
To self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of
self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

עבודת מ.א או דוקטוראט
 .1יש להדגיש בכתב נטוי את כותרת העבודה.
 .2יש להקפיד על רישום כותרות על פי הכללים ולהוסיף את סוג העבודה והמקום בו
בוצעה.

כפיר ,ד' ( .)1982הסביבה הביתית וההרכב החברתי של בית הספר והשפעתם על
מהלך לימודיהן ושאיפותיהן של תלמידות ישראליות ממוצא אסיאני-
אפריקני .חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת תל-אביב.
Cohen, M. (2002). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and obese.
Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.

7

אנציקלופדיות ,לקסיקונים או מילונים
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., 1-20).
London: Macmillan.

ערך באנציקלופדיה עם שם מחבר הערך
 .1כל ערך נרשם כמקור נפרד .שם מחבר הערך ושם הערך חייבים להופיע.
בן ארי ,ר' ( .)1997דרכי הוראה חלופיות .בתוך י' קשתי ,מ' אריאלי וש' שלסקי (עורכים) .לקסיקון
ההוראה והחינוך (עמ'  .)95-96תל-אביב :רמות ,אוניברסיטת תל-אביב.
Bijou, S. W. (1994). Behaviorist approaches to human development. In H. Torsten
& T. Neville (Eds.). The International encyclopedia of education. (2nd ed., Vol.
1, pp. 496-497). Oxford: Pergamon.

מקורות מידע מן האינטרנט
 .1מחברים שמשתמשים ומצטטים מקורות מן האינטרנט מחויבים לשני העקרונות
הבאים:
 .aיש לכוון את הקוראים קרוב ככל הניתן למידע שצוטט – כשניתן ,עדיף לכוון למקור
עצמו ולא לדף בית או תפריט.
 .bיש לספק כתובת שבאמצעותה ניתן להגיע למקור.
 .2מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים :כותרת של הפריט או
תיאור ,נתונים קיימים של הפריט ותאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של
הפריט.
 .3במידת האפשר ,יש לזהות את הכותבים של המקור.

מאמרים מעיתונות אלקטרונית שנשלפו מן האינטרנט שמבוססים על מקור מודפס
 .1כיום ,מרבית המאמרים מתוך כתבי העת מופעים גם בגרסא כתובה .במקרה כזה ,יש
לרשום את המקור כפי שרושמים מקור שהוא מאמר מתוך כתב עת מודפס ,ולהוסיף
בסוגריים לאחר
שם המאמר( :גרסא אלקטרונית) ,ובאנגלית .(Electronic version) :
Cohen, B. (2000). Interest and learning from text. (Electronic version). Scientific
Studies of Reading, 5, 115-120.
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מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט
. יש להוסיף את תאריך שליפת המידע והכתובת.1
. יש להשתמש בנתוני הפרסום המלאים שמופיעים במאמר.2
. אין להוסיף את מספרי העמודים.3
Levi, J. (2002, March 7). Cultural influence. Prevention & Treatment, 3.
Retrieved June, 15, 2003, from
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

מקורות מן האינטרנט כמו מאמרים שלא מתוך כתב עת ומאתרים שונים
Retrieved  ובאנגלית," בעברית רושמים "אוחזר. יש לצין את תאריך אחזור המידע.1
Wilkinsons, S. (1997). Books versus hypertext. Retrieved April 15, 1999, from
http://www.dsc.napier.ac.uk/~simon/results/abstracts.html

מאמר ללא שם מחבר וללא תאריך כתיבה
 ח"ת (חסר תאריך) כאשר נתוני הפרסום אינם,(no data) n.d - יש להשתמש ב.1
.זמינים
 יש לתת בכתובת הפריט (אם ניתן) את, כאשר מפנים לפרק או קטע מסוים.2
.הקישורים הישירים לפרק או לקטע
. יש להתחיל את כתיבת המקור עם הכותרת, אם שם כותב המקור אינו מזוהה.3
GVU`s 8th WWWuser survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from
http://www.cc.gaten.edu.gvu/usersurvey1997-10/

עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע
Borman, W. (2001). Role of early supervisory experience in supervisor performance.
Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from
PsycARTICLES database.

ERIC מסמך מתוך מאגר
Hunt, G. (1995). To integrate your language web tools. (Eric Document Reproduction
No. ED422899).
9

 מאמר שהוצג בכנס מאמר מודפס מכנס בספר ערוך.9
Deci, E. L. (1991). A motivational approach to learning. In R. Dienstbier (Ed.),
Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp.
237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

.הרצאה שלא פורסמה
Cohen, B. (1999, June). Early data on gifted children. Paper presented at the meeting
of the American Professional Society, San Diego, CA.

מאמר שהוצג בכנס ותקצירו הושג מאתר אוניברסיטאי
Cutler, L. D. (1999, January 16). Distance education in China. Paper presented at the
1999 Symposium. Abstract retrieved June 30, 2000, from http://www.biu.ac.il

מאמר שהוצג בכנס וירטואלי
Tan, G. (1998). A comparison of two learning methods. Paper presented at the Meital
97 virtual conference. Retrieved May 16, 1999, from http://www.biu.ac.il
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כללים להפניה לרשימת מקורות בגוף הטקסט
 .1שמות מחברים לועזיים הנזכרים מחוץ לסוגריים ייכתבו בתעתיק עברי ,מלווים בהפניות בתוך
הסוגריים שייכתבו בלועזית עם שנת הפרסום .למשל ,לפי מופיט )...(Moffit, 1993
 .2כאשר יש הפנייה למספר מקורות שונים ,יש לערוך את הסדר על פי האלף-בית של שם משפחתו
של הכותב הראשון של כל מקור .כשמופיעים שמות מחברים הן בעברית והן בלועזית בתוך
הסוגריים יופיעו קודם שמות המחברים בעברית ואחר כך שמות המחברים בלועזית.
 .3הפרדה בין הפניות למקורות של מחברים שונים הנזכרים יחד בתוך הסוגריים תעשה בנקודה
ופסיק (;) .לצורך הפרדה בין הפניות למקורות של אותו מחבר ישמש הפסיק בין שנות הפרסום,
למשל ,אברהמי.1991 ,1986 ,
 .4בהפניה לעמודים מסוימים במקור לועזי יש להשתמש ב p. -לעמוד בודד ו pp. -לשני עמודים או
יותר .במקרה כזה יש להפריד את השנה ממספרי העמודים בפסיק בלבד ( Lewin, 1956, pp.
 .)10-15בהפניה לעמודים מסוימים במקור עברי יעשה הרישום כך( :תירוש ,1994 ,עמ' .)1-19
 .5ציטוטים יובאו בתוך מירכאות אלא אם כן ישנם ציטוטים ארוכים ( 41מילים או יותר) .במקרה
כזה יופיע הציטוט כפסקה נפרדת ופנימית ללא מירכאות.
 .6אם להפניה אחת יש מספר מחברים ,יש להשתמש בסימן & לפני המחבר האחרון ,ולא לכתוב
.and
 .7אם יש בטקסט הפניה לשני מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה ,אזי תופיע בטקסט גם האות
הראשונה של שמם הפרטי (גם אם הפרסומים הם לא מאותה שנה).
 .8אם לפריט מסוים יש שני מחברים ,יש להזכיר את שמות שני המחברים בכל הפניה.
 .9אם לפריט מסוים יש שלושה מחברים עד חמישה מחברים ,יש להזכיר את כל שמות המחברים
בהפניה הראשונה והחל מההפניה השנייה ניתן לכתוב את שם המחבר הראשון בתוספת . et al.,
 .11אם לפריט מסוים יש שישה מחברים או יותר ,ניתן לכתוב את שם המחבר הראשון בתוספת et
 al.,כבר בהפניה הראשונה .חשוב :ברשימת המקורות יש לציין את כל שמות המחברים ללא
קשר למספרם.
 .11אם מופיעים בחיבור שני פרסומים או יותר של אותו מחבר מאותה שנה ,יש להוסיף א (בעברית)
או ( aבאנגלית) לפרסום הראשון ,ב (בעברית) או ( bבאנגלית) לפרסום השני וכך הלאה (בנימיני,
1995א1997 ,ב) בהתאם לסידור הפריטים הללו ברשימת המקורות על פי כותרת המאמר.
 .12אם ישנם שני פרסומים של אותו מחבר מאותה שנה אך אחד בלועזית והשני בעברית ,אין להוסיף
להם אותיות.
 .13אם נצטט מקור שלא ראינו ,אבל קראנו אצל מישהו אחר שציטט אותו הרי יש לרשום בטקסט
את שם העבודה ולתת הפנייה למקור ממנו נלקחה הציטטה .לדוגמא :אם נתייחס לעבודת
סנונית שוהם הנזכרת בעבודת משה יצחקי ולא קראנו את עבודת סנונית שוהם ,אלא רק את
עבודת יצחקי הרי בטקסט עצמו נרשום :מחקרה של שוהם (כפי שמצוטט אצל יצחקי,)1991 ,
וברשימת המקורות נכניס את עבודתו של משה יצחקי.
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דוגמא לציטוט מקורות בגוף הטקסט
הציטוט לקוח מתוך ליפרמן ,ש' (.)2113
חוקרים שונים בדקו את הקשר בין מצבי הזהות ותפיסת המתבגרים את משפחותיהם
(  .(Donovan, 1975; Marcia, Mattson, Orlofsky, Waterman & Archer, 1993במחקרים אילו
נמצא ,כי בעלי ה"סגירות המוקדמת" ,מי שלא חוו משבר זהות ,אך כבר נטלו על עצמם מחויבות,
מדווחים על יחסים קרובים עם משפחותיהם ,רואים אותן כאוהבות וכמעניקות תשומת לב רבה
לבניהן ,וכמעודדות קונפורמיות לערכי המשפחה .בעלי "פזירות הזהות" חסרי גיבוש הזהות ,רואים
את הוריהם כמרוחקים ,כבלתי מעורבים ,ולעיתים אף כמנותקים.
גרוטואנט וקופר ( (Grotevant & Cooper, 1985מצאו כי לאינטראקציה הפנים משפחתית יש
חשיבות רבה בתהליך יצירת הזהות של הבן והבת הגדלים בה .בן משה ( )1998חקרה ומצאה כי ציוני
זהות האני של מתבגרים במשפחות בסיכון גבוה היו נמוכים מאלו של מתבגרים ממשפחות בסיכון
נמוך .לפיכך ,נוער מנותק הגדל בדרך כלל במשפחות בעלות סיכון גבוה (להב )1996 , 1994 ,צפוי
לקשיים בגיבוש זהות האני ,עקב תהליך התפתחותי משובש ,שאינו מאפשר התפתחות רצויה בתחום
זה.

מקורות
Publication manual of the American psychological association (2001). Washington, D C:
APA.
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