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 בסוף המסמך ברשימת המקורות שמות הכותבים

,  יש לכתוב את שמות כל המחברים אין נקודות ופסיקים מיותרים, רק פסיק שמפריד בין כותב לכותב.  
   . ללא נקודות או רווחים אחרי כל אות בשמות הפרטיים

 ללא פסיק.  – שני כותבים בעברית 

   .ללא פסיק לפני השם האחרון   –ויותר בעברית  כותבים שלושה 

 &. לא להשתמש בסימן    . and המילה   פסיק ועם  א לל   – באנגלית  כותבים שני 

 . לפני השם האחרון  andעם פסיק והמילה    –ויותר באנגלית  כותבים שלושה 
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