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  הרישום הביבליוגרפיהרישום הביבליוגרפי      

  הפריטים המופיעים  כלברשימה הביבליוגרפית יש לכלול את 

  ואת המקורות , במראי המקומות ובהערות השוליים שבגוף העבודה

  . הנוספים שבהם נעזרת במהלך העבודה

  ,ברשימה הביבליוגרפית יש לרשום את כל עמודי המאמרים

  .ולא רק את אלה שצוינו בהפניות

  

  : יפוסים שונים של רישומיםקיימים ט

  .רישום מקור מהמרשתת ורישום מקורות, רישום מאמר, רישום ספר

  במדעי הרוחהרישום הביבליוגרפי .   א

  רישום ספר

  

  

שם משפחה של 

  המחבר

  

אות ראשונה של שם 

  פסיק+ גרש + פרטי 

  

  פסיק) + מודגש(שם הספר 

  

מקום 

  [*]ההוצאה 

  

השנה 

[**] העברית 

  נקודה+ 

עיוני סגנון ולשון  –לומר זאת אחרת   ',מ  טמןפרוכ

  ,ימינו- בשירה העברית בת

  .א"תשס  באר שבע 

  

  .ל"יצוין המו, ואם המקום אינו מצוין[*]   

  .אלא אם כן מצוינת הלועזית בלבד, תצוין השנה העברית[**] 

  

  .א"ע תשסבאר שב, עיוני סגנון ולשון בשירה העברית בת ימינו –לומר זאת אחרת ', פרוכטמן מ

  

  

  .בטבלה הבאה יוצג אופן הרישום הביבליוגרפי של ספרים מסוגים שונים על פי דגם הרישום המוצע לעיל

  

  אופן הרישום הביבליוגרפי    סוג המקור

  

ספר שנכתב בידי מחבר 

    אחד

  

באר שבע , עיוני סגנון ולשון בשירה העברית בת ימינו –לומר זאת אחרת ', פרוכטמן מ

  .א"תשס
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  אופן הרישום הביבליוגרפי    המקור סוג

  ספר שנכתב בידי שני 

  מחברים

  .ה"ספריית מעריב ואיתאב תשנ, מילון ההווה, מישור' ומ' בהט ש

  

  

  ספר שנכתב בידי 

  שלושה מחברים ויותר

  

אביב - תל, טיפוח ההבחנה המשלבית בחינוך הלשוני בהכשרת מורים,  ואחרים' שלזינגר י

1996.  

  

  

  ספר שבו שנת 

  ההוצאה אינה מצוינת

  

  ].ללא ציון שנה[צפירה , אל ומאת, צ"ימיני ב

  

ספר או קובץ שבו מצוין 

  עורך

  

, לכבוד מנחם צבי קדרי –מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה , )עורך(' שרביט ש

  .ט"אילן תשנ- אוניברסיטת בר

  

ספר שבו צוין מוסד או 

    ארגון כמחבר

  

  .ז"ירושלים תשל, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונהעברית , משרד החינוך והתרבות

  

  עבודה לתואר דוקטור 

  או מוסמך

  

חיבור לשם , סמנטי ופרגמטי, תיאור תחבירי –פועלי האמירה בלשון המשנה ', שמש ר

  .ט"אילן תשנ- אוניברסיטת בר, קבלת תואר דוקטור

        

  רישום מאמר

  :מאמר מתוך כתב עת

  

שם משפחה 

  של המחבר

  

נה אות ראשו

של שם פרטי 

  גרש+ 

  פסיק+  

  

  שם המאמר 

  )מצדיו גרש או גרשיים(

  

  פסיק+  

  

שם כתב 

העת  

)  מודגש(

  פסיק+ 

  

מספרו של 

  כתב העת 

  

  תאריך בסוגריים

  

  

  פסיק+ 

  

מספרי העמודים 

  ) מימין לשמאל(

  

  נקודה+ 

  

  חכם

  

  ',ע

  

  ',ע למקרא"פירוש ראב'

  

  ,מחניים

  

3   

  

  ,)ג"כסלו תשנ(

  

  'עמ

137-126.  

  

  

  . 137-126' עמ, )ג"כסלו תשנ( 3, מחניים', ע למקרא"פירוש ראב', 'חכם ע

  

  : שימי לב
עמוד ' מסלציון ' עמוד'המילה 

  'עמ: בספר נכתבת בקיצור
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  .מסוגים שונים על פי צורת הרישום הנדרשת מאמריםבטבלה הבאה יוצג רישום ביבליוגרפי של 

  

 סוג המקור אופן רישום הביבליוגרפיה

  

, שלם, )עורך(הקר ' י : בתוך', עשרה- לראשית הקהילה האשכנזית ביפו במאה התשע'', ברטל י

  .361-351' עמ, )א"תשמ(ג 

  

  מאמר מתוך ספר בסדרה

  

הגירה והתיישבות , )עורך(שנאן ' א:  בתוך', הגירה והתיישבות בישראל ובעמים', 'אטינגר ש

     . 17 – 9' עמ, ב"ירושלים תשמ, בישראל ובעמים

  

  מאמר מתוך קובץ

 

  

 . 43' עמ, )2009באוגוסט  31/ט"א באלול תשס"י( הארץ', אקסודוס ומיתוסים אחרים', 'דגני י

  

 מאמר מתוך עיתון

  

 .108 – 107' עמ, ז"אביב תשנ- תל, 9, האנציקלופדיה לנוער, יבנה', שרל, מונטסקיה'

  

ערך מתוך אנציקלופדיה 

 כשהמחבר אינו ידוע

  

 492' עמ, א"אביב תשמ- ירושלים ותל, לב, האנציקלופדיה העברית', תאפילאלת', 'אשר ש- בר

– 493. 

  

ערך מתוך אנציקלופדיה 

 כשהמחבר ידוע

  

  

  .יסודרו בסדר משני לפי סדר אלפביתי של שמות עבודותיהם אותו המחברעבודות שונות של  �

    :לדוגמה

  אליאב ' מ:  בתוך',  היבטים חברתיים ותרבותיים - עלייתה של יפו כמרכז היישוב החדש '',  קרק ר  

  .318 – 297' עמ, ב"ירושלים תשמ ,א, ספר העלייה הראשונה) עורך(

, )עורכים(ספראי ' דותן וש' ט, ז קדר"ב:  בתוך', ט"השינוי במעמדן של ערי החוף במאה הי'.  ____  

  .337 – 324'  עמ, 1990ירושלים , ישראל- פרקים בתולדות המסחר בארץ

  

  אם כי נהוג להדגיש את שם הספר או כתב העת , רשומים באותו סדר ובאותה צורה באנגליתמאמרים  �

  :איטליקסבאותיות 

  

Baron S. W., ‘Population’  , Encyclopaedia Judaica, 13, Jerusalem 1971, pp. 866-903. 

 

Cohen E., ‘The City in the Zionist Ideology’, Jerusalem Quarterly, 4 (1977), pp. 126-144. 

 

Deshen S., ‘The Jewish Family in Traditional Morocco’, in:  S. M. Cohen & P. E. Hyman 

(eds.), The Jewish Family:  Myths & Realty, New York 1986, pp. 29-41. 
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  רישום מקורות

  : להלן השכיחים, הרישום קבוע בדרך כלל

  שופטים ד יב: יש המקפידים לכתוב הכל באותיות, 12שופטים ד : כגון, ספר פרק ופסוק: מקרא �

  )ברכות פרק א משנה ב(= ב "א מ"ברכות פ: כגון, מסכת פרק ומשנה: משנה �

  ב"א מ"תוספתא ברכות פ: כגון', תוספתא'אך בתוספת המילה , כמו במשנה: תוספתא �

  )מסכת ברכות דף יג עמוד ב(= ב "ברכות יג ע: כגון, מסכת דף ועמוד: תלמוד בבלי �

 –) מדרש בראשית רבה פרשה טו סעיף ב(= רבה פרשה טו ב ' בר: כגון, הספר הפרשה והסעיף: מדרשי אגדה �

  .ובמהדורות מדעיות חשוב מאוד לציין גם מספר  עמוד

  

  

  רישום מקור מתקליטור

  

  .8.0גרסה , אילן-של אוניברסיטת בר ת"תקליטור פרוייקט השו, א"ת הרשב"שו

  

Havlin, Shlomo Zalman, “Hagahot”, Encyclopedia Judaica, CD-ROM Edition 

Version 1.0. 

  

  רישום מקור מהמרשתת

שם , כלומר יש לרשום את שם המחבר, אחר ביבליוגרפי הציטוט ממקור מהמרשתת כמוהו כציטוט של כל מקור

ה מודפסת הכתובת תהיה לכל היותר באורך שור( וכתובת האתר במרשתת ,תאריך הפרסום, שם האתר, המסמך

  ). אחת

  .דף המרשתת/יתחיל הפריט הביבליוגרפי בשם המאמר, אם אין שם מחבר

   ].ללא ציון שנת פרסום[יש לכתוב במקום תאריך , אם אין תאריך פרסום

, בשל הדינמיות המיוחדת של אתרי המרשתת והתחדשותם המהירה קשה לעתים לאתר חומר מסוים שהתיישן

וכן לשמור מקור מודפס של החומר המצוטט על מנת שתהיה אפשרות , ורדהלציין תאריך החובה ומשום כך 

 . אם תהיה דרישה לכך מקורא העבודה, לספקו

  

  

  

  

  

בציון מקורות אלה ניתן להשתמש 

  .בקיצורים המקובלים
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  :דוגמאות לרישום פריטים מהמרשתת

  

  פריטים רגיליםרישום 

  

Bortnick R. A., ‘Sad News: Death of Chief Rabbi David Asseo’, H-JUDAIC Digest, 2002-

127, http://www2.h~net.msu.edu/~judaic. 15/7/2002: תאריך הורדה   

  

, YNET ,25/8/2009, "זו ההצלחה –לחנך ילדים ", פינקלשטיין גילה

3767062,00.html-0,7340,L\articles\.ilhttp://www.ynet.co ,2009/831/: תאריך הורדה.  

  

, דעת אתר, )ו"תשכ(ה "ק, מחניים, "פרעה מלך מצרים", גבריהו חיים

, paro.htm\itsraimm\mahanaim\kitveyet\daat\http://www.daat.co.il 2009/831/: תאריך הורדה.  

  

  

  פרסום רישום פריט ללא שם מחבר או ללא ציון תאריך

  

: תאריך הורדה, /http://he.wikipedia.org/wiki, ]ללא ציון תאריך פרסום[, אתר ויקיפדיה, "עמוס עוז"

31/8/2009.1  

  

  .2009/831/: תאריך הורדה, odot_pdf\http://www1.yadvashem.org\, אתר יד ושם, "יהגלסר גס"

  

 

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .לפריט זה לא מצוי� ש� מחבר ולא תארי� פרסו�. איננו המחבר' עמוס עוז' –שימי לב  1

ראו עוד על רישום פריטים 

מהמרשתת ברישום 

הביבליוגרפי במדעי 
       .15-14 'החברה בעמ


