
 מקורותכללי רישום 

 מקורות מלאה. תרשימייחוס למקורות בגוף העבודה. בסוף העבודה מובאת סקירת ספרות נכתבת עם 

את רשימת המקורות מכינים על פי סדר א"ב של שם משפחה של המחבר. מקורות בשפה העברית, בערבית 

שפה שנייה  ברית(,ע/)ערביתלחוד. ארגון הפריטים ייעשה לפי הסדר הבא: שפת האם  ובאנגלית

 , שפה זרה )אנגלית/אחר(.עברית(/)ערבית

 רישום אחיד לאורך כל העבודה.אופן ישנן מספר שיטות לרישום המקורות. יש להקפיד על 

 עבודהלרשימת מקורות בגוף ה הפניהכללים לא. 

וף הקטע בס יובא בסוגרייםבלבד, והוא  ושנת הפרסוםות המחברים כולל את שמ בתוך העבודה ייחוסה. 1

 המאוזכר. 

 דוגמה

גזים, נוזלים -האוויר, שהוא החומר הבונה את האטמוספירה, מכיל חומרים במצבי צבירה שונים

 (.2003ומוצקים. הרכבו של האוויר אינו קבוע והוא משתנה ממקום למקום על פני כדור הארץ )קלצ'קו, 

, שהוא החומר הבונה את האוויר( מסבירה כי 2003קלצ'קו )אפשר לכתוב משפט זה גם אחרת: 

גזים, נוזלים ומוצקים. הרכבו של האוויר אינו קבוע -האטמוספירה, מכיל חומרים במצבי צבירה שונים

 והוא משתנה ממקום למקום על פני כדור הארץ.

 למעט דברים אותם אתם כתבתם ללא מקור עזר, יש לייחס תמיד את הכתוב לכותב.

ום את שמות כל המחברים. כאשר מספרם עולה על . כאשר יש יותר ממחבר אחד, יש לרש2

שלושה/חמישה מחברים )תלוי בשיטת הרישום(, יש לרשום את שם המחבר הראשון ולהוסיף את המילה 

 "וחובריו" מבלי לפרט את שמות השותפים. 

 דוגמה

-ממצאי הניסוי עלה שבשלבים שונים של התבססות האלון המצוי דרושים תנאי הארה שונים )רייזמן

 (.2010יאיר ובוקן, -ברמן, בן

 או

-ממצאי הניסוי עלה שבשלבים שונים של התבססות האלון המצוי דרושים תנאי הארה שונים )רייזמן

 (.2010ברמן וחובריה, 

 

 ב. רשימת מקורות

בכל תחום דעת יש צורה מקובלת להכנת רשימת מקורות. רשימת מקורות בכתב עת שעוסק במדע, תיראה 

 מהשם הספר או כתב העת צריך להיות מודגש או נטוי. בהיסטוריה. ב עת שעוסק שונה מרשימה בכת

יש לשים לב לשימוש נכון בסימני שחשוב הוא, שהרשימה תהיה עקבית, וכל הפריטים יופיעו בצורה דומה. 

 אות.דוגמבלהלן הפיסוק כפי שמופיע 

 1. רישום ספרים1

שם ההוצאה, מקום  .(. שם הספרת ההוצאהשם משפחה של הסופר, אות ראשונה של שם פרטי. )שנ

 ההוצאה.

 : דוגמאות

 .23-33וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים, מכון ברנקו . ללמוד, לחשוב, וללמוד לחשוב(. 1996זוהר, ע. )

                                                 
שם  ;רושמים את שם המשפחה של הראשון, אות ראשונה של שם פרטילספר או למאמר כאשר יש יותר ממחבר אחד  1

 המשפחה של השני, אות ראשונה של שם פרטי וכו'



, . משרד החינוךצרכים רבים –תכנון סביבתי. קרקע אחת . (1994) והרן, מ. ,עורבי, נ., מור, מ., נחליאלי, ב.

 .1-13, המחלקה לחינוך חקלאי והדרכה, ירושלים, יות לימודים והאוניברסיטה העבריתהאגף לתוכנ

אלי משרד החינוך, האגף לפיתוח תוכניות לימודים, המרכז הישר. עוברים לירוק. (2003)קלצ'קו, ש. 

 .באוניברסיטת בר אילן  וביה"ס לחינוךלחינוך מדעי טכנולוגי 

 

 ות/או עורכים ת/מתוך ספר שיש לו עורך – 1. פרק2

בתוך: אות ראשונה (. שם הספר, שם משפחה של  כותב הפרק, אות ראשונה של שם פרטי. )שנת ההוצאה

ההוצאה, מספרי שם ההוצאה, מקום (, ת/של השם הפרטי של העורך. שם משפחה של העורך )עורך

 העמודים מהם הוצא המידע. 

 : דוגמאות

 העשרים חינוך לקראת המאה)עורך(,  ד. חן,טכנולוגי, בתוך: (. תוכניות לימודים בעידן ה1995לוין, ת. )

 .85-73, אביב-תלרמות,  .אביב(-)ספר יובל העשרים של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל

סדרי עדיפות לאומית לחינוך (. חינוך סביבתי במערכת החינוך, בתוך: ר. טל, )עורכת(, 2004זיילר, א. )

 .16-19חיפה: הטכניון,  סביבתי בישראל.

 

 1מאמר מתוך כתב עת. 3

 י, מספרכרך)שנת ההוצאה(.  שם המאמר, שם כתב העת, מספר  שם משפחה , אות ראשונה של שם פרטי.

 עמודים.

 דוגמה

עיסוק בדילמות מוסריות בגנטיקה ככלי לפיתוח מיומנויות  -(. דילמות מוסריות1998נמט, פ. )ו ,זוהר, ע.

 .64-66, 154, י ביולוגיהעלון מורטיעון. 

 יער או פער? התבססות האלון המצוי ביערות האורן בישראל.(. 2010יאיר, ש. ובוקן, ב. )-ברמן, א., בן-רייזמן

 האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי  .38-46, 1 .אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ולמדיניות סביבתית      

 ד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים.סביבה, החברה להגנת הטבע, המשר      

 

 מאמר מעיתון הנמצא  באתר באינטרנט . 4

   .פי כמו רישום מאמר ולאחר מכן לציין  את תאריך הכניסה לאתר וכתובת של האתרארשום ביבליוגר

 דוגמה

 8-3-09-. נשלף ב18(, 8, י"ז )לדעת(. הגנה על שכבת האוזון. 1987חגית, מ. )
http://www6.snunit.k12.il/eco/art14.html 

 

 מאמר מתוך עיתון יומי . 5

  תאריך שנה : עמודים.  ,שם משפחה, שם פרטי.  שם המאמר. שם העיתון

 דוגמה

  .16: 2009 מארס 8 ,ידיעות אחרונותוייס, ראובן. השריפה שראו בכל גוש דן. 

 . ערך מתוך אנציקלופדיה 6
. שם האנציקלופדיה, מספר , אות ראשונה של שם פרטי ., עורך )שנת ההוצאה(של העורך  שם המשפחה

 הכרך, שם ההוצאה , מקום ההוצאה , העמודים . 

 הדוגמ

http://www6.snunit.k12.il/eco/art14.html


צומח של ארץ החי וה(. צמחים בעלי פרחים א'. בתוך: ע. אלון )עורך(. 1982הלר, ד., ולבנה, מ., )עורכים(, )

 .182-185ה להגנת הטבע , עמודים החבר -, משרד הביטחון ההוצאה לאור 10כרך  ,ישראל

 

 . מידע מהאינטרנט שאיננו מאמר7

ע ים באתר בו מופיע המידהמסוכתובת הדף ראי לאתר, שם הארגון שאחשם המחבר, כותרת דף האתר. 

 ולציין תאריך כניסה לאתר .

 הוא דף ספציפי   http://www.botanic.co.il/hebrew/research/newpage3.htmהערה: 

 אינם דפים ספציפיים. www.google.co.ilאו     www.sviva.gov.il/ואילו    

 דוגמא

מרכז התקשורת . השפעת האדם על אוכלוסיית צבי הים בישראל. פית. קסנטיני, יגיתח. יאיר , יכלדנה, מ

 09-3-8. תאריך כניסה לאתר http://ichut.macam.ac.il/main.htm מכון מופת: -הבין מכללתי

במידה ואין אפשרות להציג את הפרטים האלו, תרשם הכתובת המלאה של דף האינטרנט בו נעזר כותב 

 העבודה.

 

 
 בנושא. מאמרים מחקריים עדכנייםכיל לציין שבהצעות לעבודת גמר, רשימת הספרות צריכה להיש 

 ספרי לימוד ואנציקלופדיות.אין להכניס לרשימה 

המזהים את המקור  מקורות מאתרים ברשת חייבים רישום מלא של דף האינטרנט ופרטים נוספים

 ומהימנותו.

ל המשרד להגנת הסביבה, האתר של חברה כלשהיא לא ניתן להשתמש באתרים כלליים כמו האתר ש

 וכדומה.
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