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לקראת תהליך הקידום תצורף טבלת פרסומים המחולקת לשלוש קטגוריות: (1) פרסומים בכתבי 

עת שפיטים, (2) ספרים מונוגרפיים  וספרים ערוכים, (3) פרקים ופרסומים אחרים.


בטבלת הפרסומים בכתבי העת השפיטים יופיע המידע הבא:
שנת הפרסום
(א)
שם כתב העת, 
(ב)
קטגוריית הידע בה נעשה שימוש לחישובים,
(ג)
1ציון ה   JIF percentile הממוצע של כתב העת על פי  המפורסם על-ידי Journal Citation (ד)


Reports2 בחמש השנים (שנת הפרסום ועוד 4)  עד שנת פרסום המאמר. על פי, 

3ציון ה JCI Percentile של כתב העת על פי  המפורסם על-ידי Journal Citation Reports (ה)

4בחמש השנים (שנת הפרסום ועוד 4) פרסום המאמר. JCI זמין רק משנת 2017 ואילך ועל כן 


עבור מאמרים שפרסמו בין 2017-2020 יש להגיש את ממוצע של מספר השנים הזמינות.
5ניתן להוסיף לטבלה גם נתונים נוספים, דוגמאת ציון JIFP המחושב על-פי הדירוג של כתב (ו)

6העת בשנת הפרסום כי שמופיע במאגר SJR scimago . נתונים אלה יצויינו בנוסף לאלה 


7המופיעים בסעיפים ד-ה. 


 
הנה הצעה של תבנית הטבלה שתוצג על-ידי חבר.ת חברת סגל לקראת קידום ומתחתיה מידע 


(עם צילום מסך) מתוך אתר ISI ו SJR המראים היכן ניתן לדלות את המידע :

JIF Percentile  1 מחושב על-פי דירוג האימפקט פקטור של כל כתבי העת בקטגוריית הידע ומומר 
https://jcr.help.clarivate.com/Content/jcr3-journal- :לאחוזונים. פרטים נוספים והגדרות זמינים כאן

profile.htm

2 במקרה של מאמר חדש בשנה שעדיין לא ניתן לגביה JIF יש לפרסם את נתוני השנה הקודמת. במקרה 
של מאמר בכתב עת שלא דורג ב Journal Citation Reports בשנת הפרסום אך כן נכלל מאוחר יותר יש 

לציין את ה JIF המוקדם ביותר.  

JCI Percentile 3 מחושב על פי דירוג מספר הציטוטים המנורמל בכתב העת על פי הנורמה בקטגוריית 
https://jcr.help.clarivate.com/Content/ :הידע ומומן לאחוזונים.  פרטים נוספים והגדרות זמינים כאן

jcr3-journal-profile.htm

4  במקרה של מאמר חדש בשנה שעדיין לא ניתן לגביה JCI יש לפרסם את נתוני השנה הקודמת.  4

במקרה של מאמר בכתב עת שלא דורג ב Journal Citation Reports בשנת הפרסום אך כן נכלל מאוחר 
יותר יש לציין את ה JCI המוקדם ביותר.  

https://social.huji.ac.il/sites/default/files/socialfacolty/files/ 5  מחשבון לחישוב ניתן למצוא כאן
jipcalculator.xlsx

https://www.scimagojr.com 6

7 במקרים בהם כתב העת לא נכלל ב Journal Citation Reports יש לציין את ה JIFP כמפורט בסעיף ו.

https://social.huji.ac.il/sites/default/files/socialfacolty/files/jipcalculator.xlsx
https://social.huji.ac.il/sites/default/files/socialfacolty/files/jipcalculator.xlsx



דוגמא )הדוגמא מתייחסת למאמר שפורסם בשנת (2020: 

(1)
   https://jcr.clarivate.com// גלש.י לאתר החיפוש ISI כדי לאתר ציונים ב
(2)
(social forces :בדוגמא) הקלד.י שם כתב העת





(sociology :בדוגמא) (3) אתר.י את קטגוריית הידע ב 2020



JIFP (SRJ) SJR
Category

 JCI
Percentile

 JIF
Percentile

 JIF
Category

 Journal
Name

 Publication
 Year

96.16Anthropology, 
Sociology & 
Political 
Science

82.2884.90SociologySocial Forces2020

https://jcr.clarivate.com/


(4) אתר.י את אחוזון  JIF לחמש השנים האחרונות 2016-2020 וחשב.י את הממוצע על ידי 

סכימת הציונים וחלקותם בחמש )בדוגמא: ((84.9+69.67+81.42+82.65+87.06)/5=81.14

(5) אתר.י את אחוזון  JCI לחמש השנים האחרונות 2016-2020 במידה וציונים קיימים או 
למספר השנים (עד 5) המופיעות במאגר וחשב.י את הממוצע על ידי סכימת הציונים וחלקותם 

בחמש (או מספר השנים הרלוונטי) (בדוגמא לפנינו קיימים ציונים מאז  2017: 

(84.22 = 4/(82.28+83.74+85.25+85.61)

https://www.scimagojr.com/  גלש.י לאתר החיפוש SJR (6) כדי לאתר ציונים ב

journalrank.php והקלד.י את שם כתב העת בקטגוריית החיפוש

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/journalrank.php


 Anthropology, Sociology and Political  :(7) אתר.י את קטגוריית הידע ב 2020 (בדוגמא

(Science




(8) הקלד.י על הקטגוריה. אתר.י את דירוג כתב העת על פי ציון SJR  לשנת 2020, ואת מספר 

כתבי העת בקטגוריית הידע )בדוגמא: דירוג 51 מתוך 1315 כתבי עת(



https://social.huji.ac.il/sites/default/ (9) הורד.י את המחשבון מאתר הפקולטה למדעי החברה

files/socialfacolty/files/jipcalculator.xlsx

פתח.י את קובץ האקסל והזנ.י את הנתונים ששמרת בסעיף הקודם האחוזון יחושב אוטומטית 

)בדוגמא: (96.16

https://social.huji.ac.il/sites/default/files/socialfacolty/files/jipcalculator.xlsx
https://social.huji.ac.il/sites/default/files/socialfacolty/files/jipcalculator.xlsx

