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  קול קורא: 
 מענקי מחקר במדעי הנתונים

 מטעם המכון למדעי הנתונים - בר-אילן
 תש"ף

 

 
 הערה: מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו הניסוח בלשון זכר, הכוונה לגברים

 ונשים כאחד.

.Iרקע: תוכנית ות"ת לתמיכה במדעי הנתונים 
קורא קול מוציאים אנו ותקצובו, בר-אילן באוניברסיטת הנתונים למדעי המכון להקמת ות"ת אישור               בעקבות

  למענקי מחקר בתחום מדעי הנתונים, המיועד לחוקרים בבר-אילן, חברי המכון למדעי הנתונים.
 

מטרות לתעדוף הכרחית דרישה תוך להלן, בנושאים תתמקד באוניברסיטה הנתמכת הפעילות ות"ת, מתווה               עפ"י
:2-4  

1  הרחבה והעמקה של המחקר האיכותי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים1.

 עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה בין תחומי הליבה במדעי הנתונים2.

עידוד3. כולל אחרים בתחומים מעיסוקם ניכר שחלק נתונים מדעני של היכולות בהרחבת              תמיכה
2  ותמיכה בשת"פ בין-תחומיים חדשים במעטפת התחום ומחוצה לה

לאומיות)4. רשויות לאומי, ביטוח ממשלה, משרדי (כגון ציבור גורמי עם בשת"פ ותמיכה              עידוד
 ותעשייה

 תמיכה טכנית: תשתיתית, חישובית, מקצועית וניהולית5.

 תמיכה בהוראה6.

 איסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים7.

מהם,1 ידע וליצירת לחיזוי להסקה, נתונים, של וניתוחם אחסונם לאיסופם, שיטות ובפיתוח בעקרונות עוסקים הנתונים                 מדעי
ידי על נתונים לאיסוף שיטות הם: התהליך בליבת המחקר נושאי בתהליך. וחברתיים אנושיים להיבטים התייחסות                 תוך
נתונים/מידע, בסיסי מערכות על (מבוזר) וחישוב לניתוח הנתונים הנגשת לאחסון, שיטות חיפוש; ומנועי כרייה דגימה,                 ניסויים,
ובקרה חיזוקים ידי על למידה עמוקה, ולמידה עצביות רשתות כגון נתונים ניתוח מתודולוגיות פיתוח עתק. נתוני                  ושל
ניצולם לתיקופם, וחיזוי, למיון ומודלים אלגוריתמים לבנות מנת על זאת סטטיסטית; והסקה סטטיסטית, למידה                מסתגלת,
טבעית, שפה עיבוד ממוחשבת, וראייה תמונות ניתוח כגון מיוחדים לנתונים התייחסות (ויזואליזציה), והנגשתו ידע                ליצירת
להיבטים התייחסות תוך זאת, כל הישרדות. ונתוני ומרחביים עיתיים נתונים אורכיים, נתונים רשתות, ניתוח ושמיעה.                 דיבור

 אתיים ביחס לפרט, כגון פרטיות וחיסיון, ולחברה, כגון הדירות ותקפות השימוש בתוצאות.
 

המשחקים,2 תורת רובוטיקה, ביצועים, חקר אופטימיזציה, מלאכותית, בינה כוללים: הנתונים מדעי של המעטפת תחומי                
דיגיטלית/מותאמת רפואה חישובית, ביולוגיה ביו-אינפורמטיקה, אותות, ניתוח בקרה, אינפורמציה, סטוכסטיים,            תהליכים

 אישית, אפידמיולוגיה, אקונומטריקה, פסיכומטריקה, סייבר, חישוב קוונטי, ניהול ובניית בסיסי נתונים/מידע.
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(לכלל אש"ח 850 כ- של בסך מחקר מענקי תש"ף-תשפ"ב מהשנים שנה בכל להעניק מתעתד המכון                 בהתאם,
 המענקים), בהתאם למתווה ות"ת ולחזון המכון למדעי הנתונים בבר-אילן.

.IIסוגי המענקים וקווים מנחים להגשת ההצעות 
 אנו פותחים שני מסלולי מענקים, רגיל ומצומצם:

 
 מענק רגיל: בטווח של 60-100 אלף ש"ח, לתמיכה בפרויקט מחקרי1.
  מענק מצומצם: בטווח של 25-40 אלף ש"ח2.

סטודנט■ מימון (כגון קצר זמן לטווח כולל יותר קטנים בהיקפים קונקרטיות פעילויות למימון               מיועד
נתונים מאגר הכנת (כגון אימפקט להשגת שנדרשת מתוחמת לפעילות או ביניים),             לתקופת

 בעלות מצומצמת לפרסום פומבי).
 

זכיות שיקדם גשר להוות בעיקר מיועדים שיחולקו המחקר מענקי ות"ת, תמיכת של יחסית הצנועים הסכומים                 לאור
כמפורט עתידי, למימון להגשה תוכנית יכללו המוגשות ההצעות בהתאם, משמעותיים. חיצוניים מחקר              במענקי

 בהמשך.
 

של שמחקר (נדגיש לעיל 2-4 ממטרות אחת לפחות לקדם חייבים המוצעים המחקרים ות"ת, לדרישות                בהתאם
למענק מתאים אינו ,2-4 במטרות המוגדרים מהסוגים שת"פ של מרכיב כולל שאינו הליבה, בתחום יחיד                 חוקר
ההצעות הערכת לכך, מעבר ההצעה. להערכת כמובן יתרום ות"ת מטרות מכלל נוספת מטרה לכל מענה                 זה).

 תתחשב גם בקידום המטרות להלן, אשר מתועדפות על ידי המכון:
 שילוב גישות מוכוונות-נתונים בתחומים שאינם תחומי ליבה●
 שת"פ בין חוקרים מדיסציפלינות שונות בבר-אילן●
 העשרה של תחומי חוזק של בר-אילן●
 הגדלת מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים שתחום מדעי הנתונים מהווה חלק משמעותי ממחקרם●
 הגדלת מספר הפרסומים האקדמיים במדעי הנתונים בכתבי עת וכנסים מובילים בתחומם●
 שיתופי פעולה עם חוקרים מחו"ל●

 
 מענק מחקר יוכל לממן את ההוצאות הבאות, שיוצאו בבר-אילן:

 מלגות חוקר לסטודנטים (לא כולל כיסוי של מלגות אוניברסיטאיות)●
 ציוד הכרחי לביצוע המחקר●
 הוצאות איסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים●
 עוזרי מחקר●
 מימון נסיעה לצורכי שיתוף פעולה, השתלמות או הצגת מאמר בנושא המחקר המוצע●

 
וכספיים מדעיים לדיווחים בכפוף תשפ"א, לסוף עד המענק את לנצל יהיה ניתן תש"ף. בשנת ימומן זה קורא                   קול
לא המענק. מתוך ורק אך בפועל שהוצאו הוצאות על לדווח (נדרש פעיל המענק בה אקדמית שנה כל                   בסוף
בהתאם האוניברסיטה). ידי על הניתנות מלגות של דיווח זה ובכלל נוסף, מקור עם ודיווח מימון כפל                  מתאפשר
בשנים יפורסמו נוספים קוראים קולות בשנה. פעמיים מצומצם למענק בקשות הגשת פתיחת תישקל               לצרכים,

  תשפ"א ותשפ"ב.
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.IIIהגשת ההצעה 

 מענק רגיל
הבאים, הסעיפים את תכיל ההצעה באנגלית. כתובה נספחים), כולל (לא עמודים 3-5 יהיה המחקר הצעת                 אורך

 בהתאם לתבנית המצורפת:
 

 כותרת המחקר1.

 החוקרים2.
 רשימת החוקרים הראשיים, כולל שיוך אקדמי■
 חוקרים מעורבים נוספים, אם ישנם■
 תיאור תמציתי (פסקה) של הישגי החוקרים בתחום והתאמתם למחקר המוצע■

 המחקר המוצע3.
 תיאור המחקר (כולל מוטיבציה, רקע מדעי, הרעיון המרכזי וחדשנותו, מהלך ותוכנית המחקר)■
נתונים■ בסיס ,demo - הדגמה מערכות (כגון בתחום המדע חזית את המקדמים מצופים,               תוצרים

 מונגש, חבילות תוכנה נגישות, וכד')
 חובה לפרט פרסומים מתוכננים, והבמות הפרסומיות המיועדות.○

שהוזכרו■ נוספות מטרות וכן ,2-4 ממטרות יותר או אחת המחקר הצעת מקדמת כיצד קצר                הסבר
 לעיל (מתוך יעדי ות"ת והמכון)

 מימון המחקר4.
 הצדקת סעיפי התקציב■
 מקורות מימון משלימים שכבר קיימים למחקר המתואר (אם קיימים)■
מחקר■ מענקי עתידיים, קוראים (קולות עתידי משמעותי מימון להשגת פעולה            תוכנית

 תחרותיים/תעשייתיים)
 נספח תקציבי לפי הטופס המצורף5.
  נספח קורות חיים (ניתן מקוצר) לכל החוקרים המשתתפים6.

כלל■ את לכלול ניתן לכך מעבר עשרה). (עד למחקר רלוונטיים פרסומים רשימת לכלול               יש
 הפרסומים של החוקר, או להפנות לבסיס נתונים נגיש (Google Scholar, DBLP, וכו').

 מענק מצומצם
הבאים, הסעיפים את תכיל ההצעה באנגלית. כתובה נספחים), כולל (לא עמודים 2 עד יהיה המחקר הצעת                  אורך

 בהתאם לתבנית המצורפת:
 

 כותרת נושא הפעילות1.

 החוקרים2.
 רשימת החוקרים הראשיים, כולל  שיוך אקדמי■
 חוקרים מעורבים נוספים, אם ישנם■
 תיאור תמציתי (פסקה) של הישגי החוקרים בתחום והתאמתם למחקר המוצע■

 הפעילות המוצעת3.
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 תיאור הפעילות (כולל מוטיבציה, אימפקט, ותוכנית פעולה)■
 תוצרים מצופים, כולל פרסומים מתוכננים■
מטרות■ וכן ,2-4 ממטרות יותר או אחת לפחות את המחקר הצעת מקדמת כיצד קצר                הסבר

 נוספות שהוזכרו לעיל (מתוך יעדי ות"ת והמכון)
 מימון המחקר4.

 הצדקת סעיפי התקציב (כולל משך המימון למלגות וכח אדם)■
 מקורות מימון משלימים שכבר קיימים למחקר המתואר (אם קיימים)■
 תוכנית מימון להמשך, אם רלוונטי■

 נספח תקציבי לפי הטופס המצורף5.

  נספח קורות חיים (ניתן מקוצר) לכל החוקרים המשתתפים6.
כלל■ את לכלול ניתן לכך מעבר עשרה). (עד למחקר רלוונטיים פרסומים רשימת לכלול               יש

 הפרסומים של החוקר, או להפנות לבסיס נתונים נגיש (Google Scholar, DBLP, וכו').
 

.dsi@biu.ac.il יש להגיש את הצעות המחקר עד לתאריך 15 בינואר 2020 (י"ח בטבת תש"ף) לאימייל  
שבו ,http://dsi.biu.ac.il/2019cfp-qa הקישור את קודם בדקו אנא - הבהרה בשאלות זו לכתובת לפנות               ניתן

 נרכז שאלות ותשובות שיעלו.
 

להיות החוקר הסכמת מהווה הצעה הגשת בבר-אילן. הנתונים למדעי המכון לחברי מיועד הקורא הקול                הערה:
של שונים ובפרסומים ובדיווחים המכון באתר מופיעים מחקריהם, כולל המכון, חברי פרטי במכון. כחבר                רשום

 המכון, והחברים נדרשים מדי פעם לספק למכון נתונים על פעילותם.

.IVתהליך השיפוט 
 

כל לגבי לעיל שפורטו המנחים הקווים את בחשבון הועדה תביא בהחלטתה ההצעות. לבחינת ועדה יקים                 המכון
 הצעה ותשקול איזון בין המרכיבים השונים של קהילת מדעי הנתונים בבר-אילן.

 
 ההחלטות על זכיה במענקי מחקר אלה תינתנה עד לסוף חודש פברואר 2020.

 
 

 

 

4 

mailto:dsi@biu.ac.il
http://dsi.biu.ac.il/2019cfp-qa

