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  מדעי הנתוניםב *מצטיינים םלדוקטורנטיתכנית מלגות 
 תשפ"ג(-מחזור ב' )תשפ"א

 

 

 טרות התכניתמ

על תכנית לקידום  ות"תהחליטה , מדעי הנתוניםלות"ת לנושא  בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת

תחומי המחקר של מדעי ב מצטיינים דוקטורנטיםלמלגות  תכנית מדעי הנתונים הכוללת גם רכיב של

  מטרות התכנית הן: .הנתונים

 

  לישי אר שלפנות למסלול לתובתחומי המחקר של מדעי הנתונים  מצטיינים סטודנטיםולסייע ללעודד

 ;ע"י ות"ת המתוקצבות באוניברסיטאות המחקר

  לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם

 ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט; םללימודי

  חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים החוקרים ובטווח הארוך, להביא להגדלת מספר

 .מחקר של מדעי הנתוניםתחומי הב

 

 תהמלגו

מחזור זה הינו המחזור השני . בתשפ"-פ"מחזורים בין השנים תש שלושה במשךתופעל כנית המלגות ת .1

 לתכנית המלגות.

ועמדותם תוצע על ידי שמ, דוקטורטשנתיות ל-תלת מלגות 10במימון של עד ות"ת  תשתתףדי שנה מ .2

 המחקר בארץ.  אוניברסיטאות

, )במחירי תקציב תש"פ( בשנה לכל מלגה₪  60,000ובה השתתפות ות"ת במימון המלגות יעמוד על ג .3

, כך שגובה 100%מינימום המוסד האקדמי בגובה של  צדמ ה להשתתפותעם דריששנים, יחד  3למשך 

 בשנה.₪  120,000 מינימוםהמלגה השנתית יעמוד על 

 יחולו תנאי תקנון זה.  –במקרה של אי התאמה בין תנאי האוניברסיטה לתקנון זה  .4

 מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים:  .5

 הדוקטורט מתבצע באחת מאוניבריסטאות המחקר בארץ. .א

שנים ביחס להגשת  חמששסיימו את לימודי התואר השני עד לפני  למלגה יוגשו מועמדים .ב

 . או תלמיד במסלול ישיר לדוקטורט הבקשה

 המלגאי מתחייב כלפי המוסד:  .ג

  מתן המלגה  חמש שנים מיום הגשת תכנית המחקר כאשר תוך לסיים את עבודת הדוקטורט

לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה הינו לתקופה של שלוש שנים לכל היותר. 

או יותר. בכל מקרה לא ניתן להקפיא את  בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים

 . המלגה ליותר משנה אחת

 

                                                 
 תכנית זו ערוכה בלשון זכר אך היא מופנית לנשים וגברים כאחד *
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  האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת: .ד

  על חשבון המלגה יאת המלגאלא להעסיק. 

 תאפשר יש את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך להעמיד לרשות המלגאי

 .ניצול אופטימלי של שנות המחקר

 את תקנון התוכנית ואת חובותיו וזכויותיו בהתאם לתקנון זה להביא לידיעת המלגאי. 

 לעמידת  לכל הפחות את סכום המלגה השנתי הנקוב בתקנון זה, וזאת בכפוף לשלם למלגאי

 .המלגאי בתנאים המפורטים בתקנון ובהנחיות המלגה

 ועבודות “, ”עוזרי הוראה”המלגאים  יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות )כולל כ

ובתנאי שעבודתם רלוונטית שעות עבודה שבועיות,  8בהיקף שלא יעלה על   (”אחרות

עבודתו של המלגאי כאמור  .הדוקטורטלתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה 

ישולמו הפרשות לזכויות סוציאליות ומס  בגינותהיה בשכר עבודה מלא )הנפרד מהמלגה(, 

 שירות למתן המלגאי של התחייבות כלהכנסה כדין וכי שכר זה לא יינתן כתמורה לרבות 

   .בו תפקידו למילוי או המלגה לנותן כלשהו

 להקים מאגר נתונים לבוגרי התכנית אשר באמצעותו ניתן יהיה לשמור על קשר עם בוגרי 

 .התוכנית ולאסוף מידע חיוני אשר עתיד לסייע רבות בבחינת יעילותה של תכנית מלגות זו

 מיילרי התכנית )איי שמירת קשר עם בוגעל מאגר הנתונים לכלול את המידע הבא: אמצע

 השתלבותם של הבוגרים בחיים האקדמיים בתחומי ההוראה אודותמידע  ,ו/או טלפון(

מידע מתוך  לות"תהשתלבותם בשוק הפרטי. לספק והמחקר, העסקתם במכוני מחקר וכן 

 .מאגר הנתונים

 

 בדברבכללי המועצה להשכלה גבוהה  11, הינו בכפוף לסעיף בסעיף ג' לעיליודגש כי האמור 

 התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת או אומנה לעניין

המל"ג  היעדרות בשל אירוע מזכה וכן בהתאם לכללי זכויות הסטודנט כפי שנשלחו למוסדות ע"י

 . 28.2.2012ביום 

שמקורם קים במלגות ובמענ במקרים בהם זכה הדוקטורנט ,כפל תקצובעל מנת להבטיח מניעת  .ה

ועדת  .יהיה על הסטודנט לבחור בין מלגה זו או מקורות אחרים ,בנוסף למלגה זובתקצוב ציבורי 

הנוספים, במטרה למנוע כפל תקצוב.  שומרת לעצמה את הזכות לבחון את המקורותהשיפוט 

 המידע הרלוונטי בנושא זה.  לפרט בטופס המועמדות את מלוא ותמתבקש אוניברסיטאותה

 

 ותהמלג תקופת

להוציא ) פר מלגה לתקופה של שלוש שנים לכל היותרתהיה  לדוקטורט במימון המלגות ות"ת השתתפות

משנת  מחזורים, החלשלושה , וזאת למשך ' לעיל(דבמקרה של התקיימות אירוע מזכה כפי שמפורט בסעיף 

יה ובשנה יהשנהענקת המלגה בשנה . יהיו רק מלגות ממשיכות( דתשפ"-ג)בתשפ" בועד תשפ" תש"פ

 . האקדמית של המלגאי ועילותהשלישית מותנית בפ

 



 

 3מתוך  3עמוד 
 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  

 למלגה הגשת מועמדים

של מדעי  הליבה והמעטפתתחומי בלדוקטורט סטודנטים מצטיינים יוגשו אך ורק  למלגותכמועמדים 

  :מטה של ות"ת, כמפורטכפי שהוגדרו על ידי ועדת ההיגוי , הנתונים

מדעי הנתונים עוסקים בעקרונות ובפיתוח שיטות לאיסופם, אחסונם וניתוחם של נתונים, להסקה, לחיזוי "

 נושאי המחקר בליבת התהליךוליצירת ידע מהם, תוך התייחסות להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך. 

שיטות לאיסוף נתונים על ידי ניסויים, דגימה, כרייה ומנועי חיפוש; שיטות לאחסון,  :)לפי הסדר לעיל( הם

בסיסי נתונים/מידע, ושל נתוני עתק. פיתוח מתודולוגיות מערכות הנגשת הנתונים לניתוח וחישוב )מבוזר( על 

למידה ניתוח נתונים כגון רשתות עצביות ולמידה עמוקה, למידה על ידי חיזוקים ובקרה מסתגלת, 

סטטיסטית, והסקה סטטיסטית; זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון וחיזוי, לתיקופם, ניצולם 

ליצירת ידע והנגשתו )ויזואליזציה(; התייחסות לנתונים מיוחדים כגון ניתוח תמונות וראייה ממוחשבת, עיבוד 

ם עתיים ומרחביים ונתוני הישרדות. כל שפה טבעית, דיבור ושמיעה. ניתוח רשתות, נתונים אורכיים, נתוני

כגון הדירות ותקפות  ,חיסיון, ולחברהוכגון פרטיות ביחס לפרט, להיבטים אתיים  תהתייחסוזאת, תוך 

  .השימוש בתוצאות

 רובוטיקה, אופטימיזציה, חקר ביצועים, ,בינה מלאכותית: כוללים מדעי הנתוניםשל מעטפת ה תחומי

אינפורמטיקה, ביולוגיה -סטוכסטיים, אינפורמציה, בקרה, ניתוח אותות, ביותורת המשחקים, תהליכים 

, סייבר, חישוב אקונומטריקה, פסיכומטריקהאפידמיולוגיה, רפואה דיגיטלית/מותאמת אישית, חישובית, 

  ".מידעבסיסי נתונים/ ובניית קוונטי, ניהול

 

 מועמדיםהתנאים כלליים לבחירת 

לדוקטורט  שתכנית לימודיו תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט או מחקרי תואר שני בעל למלגה יהיה דהמועמ

לאחר מועד אישור  וחצי שנהמ לא יאוחרשל המועמד ע"י המוסד תתבצע  הגשתו ,בשני המקרים. 1אושרה

חייב מעבר לשלב ב' של הדוקטורט )אישור הצעת המחקר( בקרב זוכי המלגות . דוקטורטלימודיו לתכנית 

 מתאריך הגשת המועמדות. לכל היותר בתוך שנה להתבצע

 

                                                 
 .מחקר שאושרה ולא הצעת עמודים, 5-2בהיקף של  לימודים לדוקטורט יש לצרף תכנית 1


