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  ? אי� כותבי	 רשימת מקורות

יש לכלול את כל , לכ�. כ� שנית� יהיה לאתרו בקלות, רשימת המקורות צריכה להכיל את כל הפרטי� של המקור

  . אינטרנט, ספר, עיתו�: על פי סוג המקור, הפרטי� החיוניי�

במקרה כזה . י המקורותאול� ייתכ� ותיתקלו בוריאציות על סוג, מובאות כא� האפשרויות העיקריות שתיתקלו בה�

  . מייל באינית� לשלוח אלי שאלות , כמו כ�. אקדמיחבר או קרוב משפחה שלומד במוסד אפשר להתייע  ע� 

  : עיתו�

מספרי , מספר כר�, )למעט בעיתו� יומי, אפשר להסתפק בשנה(תארי� הוצאה , ש� העיתו�, מחברש� ה, ש� המאמר

  . עמודי� בה� מופיע המאמר

  : דוגמא

Treating Young Adults with Acupuncture. Lynne Grant (2003). The Journal of Chinese Medicine, 73, 

pp. 5-8. 

  : ספר

  ). כ בתו� הספר"כתוב בד, עיר או אר (ש� ההוצאה ומקו� ההוצאה לאור , שנת הוצאה, ש� המחבר, ש� הספר

2(ה החל ממהדורה שניה ומעל, יש לציי� ג� מספר מהדורה של הספר
nd

 ed. וכו' .(  

, יוסי כה�: עור�: 'לדוג(כותבי� את העור� במקו� המחבר א� מצייני� זאת , אלא עור�, לגבי ספר שאי� לו מחבר

Ed. Yossi Cohen .(  

  : דוגמא

Chinese Medicine: Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs. Giovanni Maciocia. 

1994, Churchill Livingstone, Edinburgh.  

  : אינטרנט

הקישור , והתארי� שבו וידאנו שהקישור פועל) א� יש(תארי� כתיבת המאמר , ש� האתר, מחברש� ה, ש� המאמר

  .)א� הקישור המלא ארו� מאד, קיצור שיצרנו לקישור(+המלא 

  : דוגמא

, "המרכז לקידו� רפואה משולבת%תמורות"אתר , מאת יעל עמיר� וניר עמיר, הפרעות פוסט טראומטיות בילדי�

http://www.tmurot.org.il/article.asp?id=396  )%5.11.06נכו� ל.(  

  : הערה

אפשר ליצור קיצור , ...)יש כתובות שיכולות להתפרש על פני כמה שורות(א� הכתובת של הכתבה מאד ארוכה 

+ כותבי� ברשימת המקורות את הכתובת המקוצרת , במקרה כזה.  www.snipurl.comמהכתובת בעזרת האתר 

וג� פרטי� חיוניי� , אמר המבוקשכ� מספקי� לקורא ג� דר� קצרה להגיע למ. קישור לעמוד הבית של האתר

  : הכתובת הקודמת היתה נראית כ�, למשל. הכולל עמוד זה, אודות אתר הבית

, "המרכז לקידו� רפואה משולבת%תמורות"אתר , מאת יעל עמיר� וניר עמיר, הפרעות פוסט טראומטיות בילדי�

jhttp://snipurl.com/1suk  )באתר , )%29.10.07נכו� ל www.tmurot.org.il .  


