
 

 בישראל אמנויות באמצעות לטיפול ליונהעה המועצה
 אמנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה, מוסיקה, פסיכודרמה, תנועה ומחול

 
מובילים בתחום הטיפול באמצעות אמנויותעת -רשימת דרוג כתבי  

 
עת -כתביבהמלצות הועדה לגיבוש רשימת דרוג  27/4/2017ביום המועצה העליונה דנה בישיבתה 

שלהלן  מסמךפרסם את האמץ ולנויות. בדיונה החליטה המועצה לצעות אמבאמ הטיפולבתחום 
של חוקרים  אקדמית-המחקרית השפעת פעילותם תהווה בסיס  להערכת שגובשה במטרה שהרשימה 
 מקצועי.אקדמי ו, לצורכי מינוי וקידום םאקדמית בתחועל הקהילה הבאמצעות אמנויות 

 
 

 רציונל
נדרשים יותר ויותר להציג הוכחות על השפעת פעילותם באקדמיה חוקרים בשנים האחרונות 

. בתחומם ותפוקות מחקר אחרות( על הקהילה המדעית שפיטים עת -כתביב המחקרית )פרסומים
על  חלק מהמדדים להערכת השפעת המחקר המדעי בהם מפרסם החוקר מהווהעת -כתבידירוג 

 תחומו של החוקר.
 

ת האקדמיים בהתאם למידת ההשפעה של המאמרים המתפרסמים בהם על מקובל לדרג את כתבי הע
הוא מדד כמותי המייצג את מספר  (Impact Factor) מדד ההשפעה. המחקר ועל קהילת החוקרים

שונים עת -כתביהממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. המדד מאפשר להשוות בין   הציטוטים
ר ובעל השפעה כתב עת חשוב יות מייצג מדד גבוה יותר)דיסציפלינה(, כאשר ערך ו תחום דעת באות

 רבה יותר.  
 

ציגים מה מידע יבמאגרהמופיעה  מובילים באותו תחוםעת -כתביה של קיימת רשימבתחומים רבים, 
)למשל, דירוג כתבי העת בתחום  תחומים השוניםעל פי מדדי ההשפעה ב (Rank) דירוג כתבי העת את

כאשר הרבעון  (Quartiles)  רבעוניםלארבעה  מחולקות  ת הדירוג(. רשימופסיכולוגיה קלינית
 Journal מאגרכיום, מאגרי המידע המרכזיים הנם   .הראשון והשני נחשבים ליוקרתיים ביותר

Citation Reports  מדד(Impact Factor ה )מבוסס על נתוני הציטוטים ב-  Web of Science  של
 -בהמבוסס על נתוני הציטוטים  (SJRמדד ) SCImago נוסף הנו מאגר . Thomson Reuters ת חבר

Scopus חברת  שלElsevier. 
 

 . מידע אלו ואחריםבמאגרי  רשימת תחום ייחודית לא קיימת מקצוע הטיפול באמצעות אמנויותעבור 
רשימות של תחומים אחרים. בשולבו   טיפול באמצעות אמנויותבעת -כתבי מספר מצומצם של

 שלישי או הרביעי.לקראת סוף הרשימה, ברבעון ה מדורגיםעת -כתביך, אותם וצאה מככת
 

המדורגים עת -כתביבדרישות ועדות המינוי והקידום במוסדות אקדמיים כוללות פרסומים הואיל ו
שתדרג את כתבי  לטיפול באמצעות אמניות ת דרוג רשימ בנותלעלה הצורך  ,רבעון הראשון והשניב

המאמרים ת השפעואת ומרכזיותם  םקף את יוקרתתששהרלוונטיים למקצוע זה בצורה העת 
  בתחום מסוים זה. המתפרסמים בהם על המחקר ועל קהילת החוקרים

 
 לגיבושועדה  הקימה המועצה עליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל 2016בדצמבר  לצורך כך,

תחומי ההתמחות:   שתשובהכללי אמנויות  מובילים בתחום הטיפול באמצעותעת -כתבי תרשימ
, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, ומחול טיפול באמצעות אמנות חזותית, טיפול במוסיקה, טיפול בתנועה

  ופסיכודרמה. 
 

 משאל חוץ בינלאומי
חוקרים מובילים שמונה התקיים משאל חוץ בינלאומי בו נתבקשו  2017בין ינואר לפברואר 

, לדרג על פי שיקול דעתם את כתבי העת בתחום שנחאירשימת המדורגות ב ,מוכרותמאוניברסיטאות 
 ות ואת כתבי העת בתחום התמחותם.נויצעות אמהכללי של טיפול באמ

 



 

 רשימת הדרוג
 

בהתאם לחלוקת שפיטים עת -כתבי 55 כוללתהתגבשה רשימה האיסוף המידע, ו משאל החוץ לאחר
 הבאה: התחומים

 מישראל המוכרים על ידי ות"ת( 3ד מחו"ל ועו  6)מתוכם,   9: כללי -אמנויות  טיפול באמצעות
 5טיפול באמנות: 

 16טיפול במוסיקה: 
 12: ומחול טיפול בתנועה
 משותפים עם דרמה תרפיה( 4)ועוד     5פסיכודרמה: 

 משותפים עם פסיכודרמה( 4)ועוד   3דרמה תרפיה: 
 1ביבליותרפיה: 

 
  שיטת הדרוג

 
  44%רק  –והרשימה גובשה על בסיס חוות דעת מדעית  ולא על בסיס מדד כמותי    הואיל

(n =26)  המקובלת  שיטת דרוגלאמץ החליטה הועדה   –במאגר מדעי כיום  העת מדורגים-מכתבי
 :בהם לא קיימת רשימת דרוג דיסציפלינארית אחריםבתחומי דעת 

 
 הסבר קטגוריה 

A+ 10%   בעלי ההשפעה רבה מאוד בתחום  עת -כתבי 6=   מכלל כתבי העת ברשימה 

A 15%   = בעלי השפעה רבה בתחום   עת -כתבי 8 מכלל כתבי העת ברשימה 

B 50%   = בתחום בעלי השפעה בינונית עת -כתבי 27 מכלל כתבי העת ברשימה 

C 25%   = בעלי השפעה מועטה בתחום עת -כתבי 14 מכלל כתבי העת ברשימה 
 

של חוקרים באמצעות השפעת פעילותם המחקרית להערכת  הרשימה נועדה להוות בסיס כאמור, 
 העת -להערכה מחודשת של כתביהועדה תתכנס  זה. םבתחו אקדמית-על הקהילה המדעיתאמנויות 

 .בהתאם לשינויים בתחום או לפי הצורך שנים 3תוך 
 

 למכתב זה.  אנו מתכבדים להציג את רשימת הדרוג  בנספח
 
 
 

 בברכה,
 

 באמצעות אמנויות בישראל חברי המועצה העליונה  לטיפול
 
 

 :נויותצעות אמבאמ בתחום הטיפול עת -כתביחברי הועדה לגיבוש רשימת דרוג 
 

 פסיכודרמה ודרמה תרפיה(מרצה בכיר,  יו"ר הועדה, אוניברסיטת חיפה ) –ד"ר הוד אורקיבי 
 

 אוניברסיטת בר אילן )ראש המגמה לתרפיה במוסיקה(  –ד"ר אבי גלבוע  
 

 מכללת בית ברל )ראשת התוכנית לטיפול באמנות( –ניג ד"ר אופירה הו
 

 (התוכנית לטיפול בתנועה ומחול תראש) המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין –ד"ר אורית סוניה ויסמן 
 

 , ביבליותרפיה(לטיפול באמצעות אמנויותבית  ת ביה"סראשמכללת סמינר הקיבוצים )  –ד"ר נעמה לב ארי 
 



 

 

Creative Arts Therapies Journals Ranking List 
CAT = general creative arts  therapies, all modalities. AT =art therapy. 

DMT = dance movement therapy. DT =dramatherapy.

PD = Psychodrama. MT = music therapy. BIB = Bibliotherapy

TOTAL OF 55 Journals. 

Journals are in rank order for each specialization. Publisher & Link

 A+     10% OF 55  = 6  JOURNALS 
CAT Arts in Psychotherapy Elsevier

AT Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association Taylor & Francis

DMT Body, Movement and Dance in Psychotherapy Taylor & Francis

DT Drama Therapy Review Intellect

PD Journal for Psychodrama and Sociometry (in English and German) Springer

MT Nordic Journal of Music Therapy Taylor & Francis

 A  15% OF 55  = 8 JOURNALS 
CAT Arts & Health Taylor & Francis

AT International Journal of Art Therapy (formerly Inscape) Taylor & Francis

DMT American Journal of Dance Therapy Springer

DT Dramatherapy Taylor & Francis

PD Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry ASGPP

MT Journal of Music Therapy Oxford

MT Music Therapy Perspectives Oxford

BIB Journal of Poetry Therapy Taylor & Francis

B  50%  OF 55 = 27 JOURNALS 
CAT Creativity Studies Taylor & Francis

CAT Journal of Applied Arts and Health Intellect

CAT Journal of Creativity in Mental Health Taylor & Francis

CAT Journal of Humanistic Psychology SAGE

AT Canadian Art Therapy Association Journal Taylor & Francis

AT Journal of Clinical Art Therapy LMU

DMT Journal of Bodywork and Movements Therapies Elsevier

DMT Gesture John Benjamins

DMT Journal of Nonverbal Behavior Springer 

DMT International Body Psychotherapy Journal EABP&USABP

DMT Body & Society SAGE

DMT Body image: An International Journal of Research Elsevier

PD/DT Youth Theatre Journal Taylor & Francis 

PD/DT RiDE - The Journal of Applied Theatre and Performance Taylor & Francis 

PD International Journal of Group Psychotherapy Taylor & Francis

PD British Journal of Psychodrama and Sociodrama BPA

PD Journal of the Australian and New Zealand Psychodrama Association AANZPA

PD/DT TDR/The Drama Review MIT press 

PD/DT Applied Theatre Research Intellect

MT Australian Journal of Music Therapy  AMTA

MT British Journal of Music Therapy  SAGE

MT International Journal of Community Music Intellect

MT Canadian Journal of Music Therapy  CAMT

MT Psychomusicology  APA

MT Approaches Approached Gr

MT Music and Medicine IAMM

MT Medical Problems of Performing Arts Science & Medicine

C  25% OF 55 = 14 JOURNALS 
CAT בין המילים in Hebrew

CAT טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי in Hebrew

CAT מקבץ: כתב עת להנחייה ולטיפול קבוצתי in Hebrew

AT Art Therapy Online (ATOL) Goldmith

DMT Contact Quarterly:  Dance and Improvisation Journal Contact Collaborations

DMT E-motion UK ADMP

DMT Human Movement Science Elsevier

DMT DANCE NOW - מחול עכשיו, כתב עת למחול בישראל in Hebrew

DT Journal of Play Therapy APA

MT Journal of the Association for Music & Imagery AMI

MT Musiktherapeutische Umschau  DMTG

MT Voices: A World Forum for Music Therapy  Voices

MT The New Zealand Journal of Music Therapy MTNZ

MT Music Therapy Today WFMT


