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הגישה המדעית מתבססת על בניית נדבכים של ידע ולכן כל עבודה נשענת על עבודות קודמות. קיימות 

לרישום מקורות ביבליוגרפים. להלן מוצגת השיטה הנהוגה במדעי החברה והמחייבת בבית שיטות שונות 
 הספר למדיניות ציבורית )למעט בעבודות בתחום המשפטים(.

 כללי

ככלל, יש לבסס טענות על ספרות קיימת. הציון של המקור בתוך הטקסט יהיה על ידי ציון שם          ·
 (.1998, כלהלן )לוי, המחבר ושנת הפרסום בתוך סוגריים

אם נלקח ציטוט מתוך מקור, יש להכניס את הציטוט לגרשיים ובסופן לציין את המקור, השנה          ·
 (.47, 1988ומספר העמוד, כלהלן )לוי, 

 שמות בלועזית יש לכתוב בלועזית.         ·

 לוחות ושרטוטים המצוטטים ממקורות שונים חייבים בציון המקור.         ·

 

 רשימת המקורות

בסוף העבודה תופיע רשימת המקורות. את המקורות יש לרשום )בסדר א"ב של שמות המחברים(, לפי 
 הכללים הבאים:

 ספר:
 , שם המו"ל, מקום ההוצאה.שם הספרמחברי/ים, )שנת פרסום(, 

 לדוגמא:
. Little, Brown and edition rd, 3The Politics of the Budgetary ProcessWildavsky, A., (1979), 
Company, Boston. 

 
 (..edאם לספר עורך ולא מחבר, יש לרשום שמו ובסוגריים )עורך( ובאנגלית )

 לדוגמא:
Friedlander, A. F. (ed.), (1978), Approaches to Controlling Air Pollution, The MIT Press, 

Cambridge and London.     
  

 פרק מתוך ספר ערוך:
, המו"ל, מקום ההוצאה, שם הספרים, )שנת פרסום(, "שם המאמר", מתוך: שם העורך, )עורך(, /מחבר

 מספרי העמודים.
 לדוגמא:

Dror, Y., (1996), "On the uniqueness of Israel: Multiple readings” in Michael Barnett (ed) 
Israel in comparative perspective: challenging the conventional wisdom, Suny 

Press, Albany, 244-261. 
 

 עת:-מאמר בכתב
 , כרך )חוברת( מספרי העמודים.העת-שם כתבמחבר/ים, )שנה(, "שם המאמר",  

 לדוגמא:

Meyer, B., (1995(, “Lesson from the U.S. unemployment insurance experiments,” Journal of 
Economic Literature, 33, 91-131. 

 קור נתונים:מ
 , כרך, מקום ההוצאה, פרטים מזהים לנתונים עצמם.שם הפרסוםמחבר או גוף מפרסם, )שנה(, 

 לדוגמא:
 .3, ירושלים, לוח ב / 45, 1994 שנתון סטטיסטי לישראל(, 1995הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, )

 דו"ח מחקר או נייר עבודה:       
 דו"ח, המוסד המפרסם, מקום הוצאה., שם סדרה ומספר שם הפרסוםמחבר, )שנה(, 

 לדוגמא:
, רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות למודרניות(, 2003רזין ע, )

 מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
 
  

 מסמך/מאמר מאתר אינטרנט:



 אריך עדכון המסמך(., >מיקום האתר<, )תאריך השליפה או תשם הפרסום/מסמךמחבר, 
 לדוגמא:

Felsenstein Daniel, How to Quote Internet References, 
<URL: http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msdfels/index.htm>  

.October 1999) thOctober 1999) or (accessed 12 th(last modified 12 
  
 
 

 ראיונות:
 , תאריך הראיון.שם המרואיין, )ראיון אישי(, תפקיד רלבנטי

 לדוגמא:
 

 2.1.05, 1948-1954זרם עזרא, )ראיון אישי(, סגן נציב המים בשנים 
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