
 

 הנחיות להכנת רשימת מקורות  

ציון  . 1ישנם סגנונות שונים לכתיבת מקורות המידע במאמר מקצועי. בכל הסגנונות ישנם שני מרכיבים: 

  רשימת המקורות בסיום העבודה . 2המקור בגוף העבודה, 

אשר  Endnote הדרך הטובה והיעילה ביותר לבצע את רישום המקורות היא באמצעות תוכנה ייעודית כגון 

   Zotero .או Mendeley נגישה דרך הספריות האוניברסיטאיות, או דרך הורדה של תוכנה חינמית כגון

אינה מבטיחה  Scholar Google - יש לשים לב שהתוכנות אינן תומכות במקורות בעברית, ושהעתקה מ

  .ציטוט מדויק

 העתבכתב המקורות לכתיבת  American Medical Association (AMA) להלן תיאור תמציתי של שיטת 

אחיד ומדויק ושאינו תואם  לא נוכל לקבל מאמרים שאופן הכתיבה של המקורות שלהם אינו לפיזיותרפיה.

 .ציטוט זו מופיעים באתרים המצ"בההסבר מפורט יותר של שיטת זו. שיטה 

 

 AMAציטוט מקורות בשיטת  

 להעמקה נוספת:

uploads/files/citeAMA.pdf-http://library.stkate.edu/assets/library 

php?content_id=54861424https://researchguides.uic.edu/ld. 

 (. וכו. 1שיטה זו מתבססת על מספור המקורות על פי סדר הופעתם  בטקסט )המקור הראשון מקבל מספר  •

 יכול/ים להופיע לאחר פסיק באמצע משפט או לאחר נקודה בסוף משפט.בטקסט המקור/ות   •

 מספר המקור יופיע כמספר עלי  בצמוד לפסיק או לנקודה. •

 3,6-1 או עם מקף  ,1,2,3 וללא רווחים  מקורות באותו מקום יופיעו עם פסיקים בין המקורותמספר  •

יש להוסיף את    (6Jacob et al )למשל, לפי מאמרם של  במידה ושם מחבר)י( המקור מופיע בגוף העבודה •

 מספר המקור בכתב עילי מיד לאחר הופעת שם המחבר)ים(.  

 .המחברים אשר מאמרם הופיע בלועזיתאין לתרגם לעברית את שמות  •

 . רשימת המקורות תופיע בסוף המאמר, ברווחים כפולים  •

 עבמידה וישנם יותר כותבים יופי הראשונים.  מחברים ה 6שמם של ברשימת המקורות יוזכרו  •

       et al  .אחרי המחבר השלישי 

http://library.stkate.edu/assets/library-uploads/files/citeAMA.pdf
https://researchguides.uic.edu/ld.php?content_id=54861424


 

 אותיות האלף בית. מקורות הכתובים בעברית יופיעו ברשימה נפרדת עם מספור עלי של  •

  ות בכל מילה גדולותכשהאותיות הראשונ  pubmedשם כתב העת נכתב במקוצר כפי שמופיע במאגר  •

(capital .) 

 בשם המאמר רק האות הראשונה גדולה וכל האותיות נטויות •

  למשל בכתיבת התאריך, מספר הכרך, הגיליון והעמודים יופיעו כך:  להקפיד על כללי הפיסוק.יש  •

2010;90(7):1068-78  
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