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בהמשך לתכנית ות"ת לתמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים על בסיס עמידה בתנאי 

נשלח אליכם בזאת קול קורא , 2019סף במתווה מהיר )"המסלול המואץ"(, אשר נשלחה אליכם בחודש ינואר 

 לתמיכה תוספתית על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר עמדו בתנאי הסף של התכנית המוזכרת לעיל.
 

 רעיון מכוון 

המחקר בליבת את  הגביר ולהעמיקללמחקר במדעי הנתונים הינן גג -במרכזיהתוספתית תמיכה הת ומטר

 כמו גם בינם לבין תחומי, מדעי הנתוניםתחומים שבליבת ה-שיתוף הפעולה בין תת את ולהעצים התחום

ב"מסלול מואץ" ותחומי מחקר אחרים. החלק הראשון של התוכנית התמקד בהתנעת תהליכי ההקמה  תמעטפה

אנחנו  באמצעות הקול הקורא התחרותי הזה, .בתנאי סף התבסס על חלוקת תקציב שוויונית על פי עמידהולכן 

מעמיקה יותר לתוכן, למטרות המדעיות, לתהליכים שיביאו להגשמתן, ולהצדקת מצפים לראות התייחסות 

המנגנונים להפעלת תהליכים אלו, וזאת תוך שיתוף חברי המרכז החדש בתהליך גיבוש וכתיבת ההצעה. עדיין, 

 .כמו גם מיזמי ופעילויות המחקר שיקודמו המרכז יכולים להיות שונים ממוסד אחד למשנהו

 

התחרותית תינתן על בסיס המטרות שהוגדרו בתכנית התמיכה על בסיס עמידה בתנאי סף, בשינויים התמיכה 

 קלים, כמפורט מטה:
 

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

 עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה בין תחומי הליבה במדעי הנתונים .2

ים שחלק ניכר מעיסוקם בתחומים אחרים כולל עידוד ותמיכה תמיכה בהרחבת היכולות של מדעני נתונ .3

  ומחוצה לה 2תחומיים חדשים במעטפת התחום-בשת"פ בין

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

 תמיכה טכנית: תשתיתית, חישובית, מקצועית .5

 קורסים ותוכניות במדעי הנתונים קידום ההוראה על ידי פיתוח .6

 ויצירת קוד פתוח ,םמונגשיאיסוף וארגון בסיסי נתונים  .7

                                                           
וליצירת ידע מהם, מדעי הנתונים עוסקים בעקרונות ובפיתוח שיטות לאיסופם, אחסונם וניתוחם של נתונים, להסקה, לחיזוי    1

שיטות לאיסוף  :תוך התייחסות להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך. נושאי המחקר בליבת התהליך )לפי הסדר לעיל( הם
מערכות נתונים על ידי ניסויים, דגימה, כרייה ומנועי חיפוש; שיטות לאחסון, הנגשת הנתונים לניתוח וחישוב )מבוזר( על 

וני עתק. פיתוח מתודולוגיות ניתוח נתונים כגון רשתות עצביות ולמידה עמוקה, למידה על ידי בסיסי נתונים/מידע, ושל נת
חיזוקים ובקרה מסתגלת, למידה סטטיסטית, והסקה סטטיסטית; זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון וחיזוי, 

מיוחדים כגון ניתוח תמונות וראייה ממוחשבת, לתיקופם, ניצולם ליצירת ידע והנגשתו )ויזואליזציה(; התייחסות לנתונים 
עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה. ניתוח רשתות, נתונים אורכיים, נתונים עתיים ומרחביים ונתוני הישרדות. כל זאת, תוך 

 כגון הדירות ותקפות השימוש בתוצאות.  ,חיסיון, ולחברהוכגון פרטיות ביחס לפרט, להיבטים אתיים  תהתייחסו
תורת המשחקים,  רובוטיקה, אופטימיזציה, חקר ביצועים, ,בינה מלאכותיתכוללים:  מדעי הנתוניםשל מעטפת ה תחומי  2

רפואה דיגיטלית/מותאמת אינפורמטיקה, ביולוגיה חישובית, -תהליכים סטוכסטיים, אינפורמציה, בקרה, ניתוח אותות, ביו
 . מידעבסיסי נתונים/ ובניית ייבר, חישוב קוונטי, ניהול, סאקונומטריקה, פסיכומטריקהאפידמיולוגיה, אשית, 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  
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 תקציב

בשנה( ₪ מיליון  14,5בפריסה ארבע שנתית )₪ מיליון  58בקול הקורא התחרותי עומד על סך התקציב לחלוקה 

למוסד לכל תקופת התכנית ₪  מליון 16ובסה"כ מקסימום של ₪, מיליון  4כאשר המקסימום השנתי למוסד הינו 

  מתקציב ות"ת מצד המוסד(. 25%)בכפוף למצ'ינג בגובה 

 הקול הקורא התחרותילהגשת הצעות במסגרת  סף תנאי

אוניברסיטת מחקר אשר ועדת השיפוט קבעה כי היא עמדה בתנאי הסף של התכנית לתמיכה בהקמה/ביסוס 

 המואץ".של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים ב"מסלול 

 

 אופן ההגשה

. שונות או פעילויותו/הצעה לביצוע של פרויקטים מובנים הגשת היא על ידי  תחרותיתהדרך להשגת התמיכה ה

תגבור המפורטות מעלה, או  7-1פעילויות חדשות להשגת מטרות פרויקטים/פעילויות אלו יכולים להיות 

. הפרויקטים/פעילויות יכולים לשלב השגת מספר מטרות יחדיו. כמו כן, 7-4פרויקטים קיימים להשגת מטרות 

מוסדות אקדמיים נוספים )כגון מכללות והאוניברסיטה שת"פ עם אפשר לשלב במסגרת הפרויקטים/פעילויות 

, בקשה לאישור  בשנת התכנית הראשונהכל מוסד רשאי להגיש, . אוניברסיטאיים-מכוני מחקר חוץהפתוחה( ו

 של עדורק פרוייקטים אלו יבחנו ע"י ועדת השיפוט ויוחלט האם לתמוך בהם בסך כולל  ,פרוייקטים 6 עד 3של 

 בפריסה ארבעמתקציב ות"ת מצד המוסד,  25% בכפוף למצ'ינג בגובהמקסימום תמיכה למוסד ₪ מיליון  16

 פר מוסד פר שנה(.₪ מיליון  4מקסימום שנתית )

-י סף )"המסלול המואץ"(, גם בקול קורא תחרותי זה הדרישה היא שכמו בתכנית התמיכה ע"פ עמידה בתנא

להשגת מהתקציב הכולל  25%-. בנוסף, לא יוקצו יותר מ2-4מתקציב ההצעה כולה יופנו להשגת מטרות  50%

דורש תשתית ייעודית. פרויקט וגם זאת רק במקרים שהמחקר המוצע , 5להשגת מטרה  25%-ו ,7-ו 6ות מטר

)איסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים ו/או יצירת קוד פתוח( יקבל ניקוד נוסף  7השגת מטרה שיערב במסגרתו 

 (.100%)בכל מקרה ניקוד הפרויקט לא יוכל לעבור את המקסימום של  10%של עד 
 

 

 קריטריונים לבחירת הזוכים

 

 מהציון הסופי 80% :ניקוד על בסיס הערכה אינדיבידואלית של הפרויקטים/פעילויות .א

 מהציון הסופי 20%כולה ומצוינות מדעית של המרכז:  של ההצעה ניקוד על בסיס מצוינות מדעית .ב
 

לא תזכה בתמיכה  ' מעלה(ב–ו 'בהסתמך על סעיפים א) 70-הצעה שתקבל ניקוד משוקלל סופי נמוך מ

 4-מ מקרה לא יותר נקודות, ובכל 50תקציבית. יתר ההצעות יקבלו תקציב פרופורציוני לניקוד הצעתם פחות 

 מצד המוסד. מתקציב ות"ת  25%של  מצ'ינגבכפוף לתהיה  התמיכה לשנה. זמלש״ח למרכ

 )פרוט בטבלה מטה( ניקוד על בסיס הערכה אינדיבידואלית של הפרויקטים/פעילויות .א

  בשלב ראשון, הציון של כל פרויקט/פעילות יינתן על בסיס הקריטריונים המפורטים בטבלה בהמשך.

עבור משוקלל כאשר ציון זה , המרכיבים את ההצעההפרויקטים כל ממוצע של בשלב שני, יחושב ציון 

 בתקציב הכולל של הצעת המרכז.על פי חלקו/ה כל פרויקט/פעילות מוצע/ת 

  הסופי. הצעהמציון ה 80%יהווה הציון הממוצע המשוקלל המתואר לעיל 

הוא המגישים הצעות לקול הקורא התחרותי  מחקר ימספר מרכזמוצע במשותף ע"י  מסוים פרויקט אם

  לכל מרכז. ךישוי קציבואיזה חלק מת בצירוף פירוט לגבי ,ההצעותאחת מיופיע בצורה זהה בכל 
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 קריטריונים להערכה אינדיבידואלית של כל פרויקט/פעילות מוצע/ת

 %  הסבר קריטריון 

הערכת מידת החדשנות של הפרויקט ו יקבע על פיהציון בקריטריון זה  חדשנות ואימפקט 

במוסד האקדמי  תחום מדעי הנתוניםלקדם את הפרויקט יכולת 

. יילקחו בחשבון, בין היתר, עבור המדע והחברההספציפי ובאופן כללי 

 היקף ואיכות שיתופי הפעולה השונים.

40 

 

איכות ורלבנטיות 

 החוקרים בפרויקט 

ם של החוקרים וריההערכת כיש הציון בקריטריון זה יתבסס על

)מבחינת הרקע וההישגים  המעורבים בפרויקט, ובפרט החוקר המוביל

. הערכה זו תתבסס, בין היתר, המדעיים( והתאמתם להשגת המטרות

בירחונים ובכנסים בתחום של החוקרים תפוקת הפרסומים המדעיים על 

. תילקח בחשבון גם רמת 2020–2017בשנים  (ראו נספח א') הפרויקט

 יבות של החוקרים מבחינת הקדשת זמן ומשאבים לפרויקט.המחו

40 

 תכנית עבודה 

 ומדדי הצלחה

( מידת ההתאמה של תכנית העבודה 1הציון בקריטריון זה יקבע על פי: )

 המוצעת להשגת מטרות הפרויקט )כולל תוצאות ראשוניות במידה ויש(,

היתכנות האמצעים המוצעים, יעילות דרכי הפעולה המוצעות, ישימות 

( איכותם של מדדי ההצלחה, כולל 2. )לוח הזמנים, וסבירות העלויות

רמת הבהירות, הפירוט והשאפתנות של המדדים, וקישורם למטרות, 

לאמצעים ולתקציבים העומדים לרשות הפרויקט, כולל גיוס משאבים 

 של ות"ת.נוספים מעבר לתקצוב 

20 

 

 מהציון הסופי( 20%)של המרכז קריטריונים להערכת המצוינות מדעית של ההצעה ו .ב

 

 ניקוד*  הסבר קריטריון 

גיוון מחקרי ושיתופי 

 מוסדיים-פעולה פנים

הציון בקריטריון זה יקבע על פי מידת הגיוון של תחומי המחקר 

במרכז ושל הפרויקטים המוצעים, ועל פי הגיוון בתחומי המחקר של 

 מחלקתיים. -חברי המרכז, כולל שיתופי הפעולה הבין

8 

היקף ואיכות שיתופי 

הפעולה של המרכז עם 

 גורמים מחוץ למוסד

התרומה של המרכז לקידום  הציון בקריטריון זה יקבע על פי מידת

תחום מדעי הנתונים באקדמיה הישראלית, ולפיתוח הממשק עם 

 גורמי ציבור וממשלה, ועם התעשייה. 

8 

מידת המחויבות של 

ראש המרכז 

והישימות/אימפקט של 

 ההצעה

 ראש המרכזהערכת המחויבות של יקבע על פי הציון בקריטריון זה 

לפיתוח המרכז ולפרויקטים השונים המנוהלים  )מבחינת הקדשת זמן(

בו, וכן ממידת הישימות של ההצעה הכללית ומהערכת יכולתה 

לקדם את פעילות המחקר במדעי הנתונים במוסד האקדמי הספציפי, 

  בישראל ובזירה הבינלאומית.

4 

 

 נקודות 20* מתוך סך של 
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 ועדות השיפוט והמעקב

  המורכבת ממומחים בתחום. שיפוט בינ"ל תעשה על ידי ועדת  בקול הקורא התחרותי הזוכיםבחירת 

סיום השיפוט בקול הקורא התחרותי יוזמנו ראשי המרכזים לפגישות התנעה בהן הם יתבקשו להציע  לאחר

שנתיות בהתאם לסכומי הזכיה, כולל מדדי הצלחה בתום שנתיים ושלוש שנות פעילות. -תכניות עבודה ארבע

ותאשר את המשך  התחרותי הקורא הקול של המעקב כועדת גם תשמש" המואץ"המסלול  של המעקב ועדת

  .לדרך יציאה אישור וקבלו ההתנעה בפגישות המרכזים"י ע שהוגשו ביעדים"פ עמידה ע , מדי שנה,התקצוב

אם ועדת המעקב לא תאשר המשך תקצוב בתום שנתיים ושלוש שנות פעילות בשל חוסר עמידה ביעדי 

ההצלחה, תועבר היתרה לתכנית למימון מלגות לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים 

 .בתחום, לפי סדר עדיפויות זהת מענקי מחקר וואחר כך לתוכני

 

 אופן ההגשה של ההצעה

 elianae@che.org.ilלכתובת המייל:   באנגלית לשלוח יש הצעה את .1

 :לכלול ההצעה על .2

המבהיר את מטרות העל של הפרויקטים והפעילויות המוצעות תוך התייחסות  כללי הסבר .א

 המופיעים מעלה )עד שני עמודים( םלקריטריוני

 עמודים לפרויקט(. 3)עד  1בנפרד, יש להתייחס לסעיפים בטבלה  פרויקט כל על מפורט הסבר .ב

 Cגיליון פרסומים מדעיים של החוקרים כמפורט בנספח א' ומצורף כטבלה  .ג

 גאנט כללי של ההצעה .ד

 ( 'ב נספחיש לצרף נספח תקציבי חתום ע"י סמנכ"ל כספים בפורמט המצ"ב ) .ה

 

 באנגליתאת הבקשות יש לשלוח 

 עמודים להצעה כולה 20ויקט/פעילות מוצעת וסך כולל של עמ' פר פר 3-לא יותר מ

 

 2020ֿ באוקטובר 1-:  יום חמישי התאריך אחרון להגשת הבקשות
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