
 open science -מהפכת ה  

תועלת  
מדעית  
 וכלכלית

מחסומים  
 ופתרונות

תמיכה  
 בינלאומית



 הפרסום המדעי בעבר ובהווה 

 בעבר הלא רחוק  הפרסום המדעי

 הצטמצם בפרסום תוצאות המחקר  

 היום מסתמנת מגמה לפרסם לא

רק את תוצאות המחקר אלא את 

הנתונים שהם המידע העובדתי 

 עליו מתבסס המחקר

 בדרך כלל הכוונה למגוון חומרים
לא טקסטואליים כולל סטים של 

טבלאות בגיליונות  , נתונים
תמונות  , מפות, אלקטרוניים

נוסחאות , גנומים, סטטיסטיקות
תוצאות  , מתמטיות ומדעיות 

על שקשור  –סקרים ומידע
 לאובייקטים אלה

 



 תנועת הגישה הפתוחה לנתונים

 מגמה מסתמנת שנמצאת בעלייה
היא תנועת הגישה הפתוחה  

פתיחת הנתונים   -לנתונים 
לשימוש חוזר ואספקת כלי מחקר  
קלים לשימוש שייתרו את הצורך  

 .במיומנויות ניתוח

   שני  תחומים מתפתחים בכיוון
זה הם מידע ממשלתי ומידע  

  .מדעי



 הרעיון   –נתוני מחקר פתוחים 

  הרעיון של מדיניות הנתונים
המדעיים הפתוחים הוא שעיבוד 

  -מניפולציה ו , מידע על ידי מכונה 
שיטה  , על-ניתוח-  אנליזה-מטא

סטטיסטית לניתוח משולב של 
תוצאות מחקרים שונים בתחום  

 .מוגדר יהיו מותרים



 הגדרה  -נתוני מחקר פתוחים 

נתוני מחקר חופשיים ברשת 

  עם אפשרות לכול משתמש

,  לנתח, להעתיק, להוריד

להעביר  , לעבד מחדש

לתוכנה או להשתמש לכול  

 מטרה אחרת  

ללא מגבלות פיננסיות  ,

משפטיות או טכניות פרט  

לאלה שהן חלק בלתי נפרד 

 .  מהגישה לרשת האינטרנט



 נתונים חיוניים לאימות תוצאות המחקר

  הנתונים הם מידע

עובדתי שחיוני לעיבוד  

,  חוזר של המחקרים

ולאימות תוצאות  לתיקוף 

 המחקר

  לגילוי טעויות  ומניעת

מניפולציה מגמתית  

ומכוונת ובכך משפרים  

את האמון בתוצאות  

 המחקרים

 

 



Study 329  -   מקרה פרטי שמדגיש את חיוניות
אימות ומניעת , הנתונים לשימוש חוזר

 מניפולציה מגמתית 
 פורסם בכתב העת  2001בשנתjournal of 

the american  academy of child and 
adolescent psychiatry  שתיאר ניסוי   מאמר

ניסוי  .   study 329שידוע בשם  קליני 
יעילותה של תרופה נוגדת    את  בדק זה 

המחקר מצא שהשימוש     paroxetineהדיכאון 
בתרופה יעיל ובטוח וניתן להשתמש בה גם  

 בבני נוער מתבגרים

  מאוחר יותר חוקרים החלו לגלות במחקר
בעיתיות שקשורה למניפולציה של הנתונים  

והניתוחים הסטטיסטיים כדי להאיר את 
-במחקר שפורסם ב .יותר   התרופה באור חיובי

בכתב   2015 בספטמבר  16
בהקשר זה נמצא שהתרופה לא   BMJ   העת

בבני נוער אלא גם מגדילה    רק שאינה יעילה
 את הסיכונים למחשבות והתנהגות אובדנית

 ויכוח ומחלקות אלה סביבstudy 329   שנמשכו
שנים הוליד קריאה גוברת ודרישה   14 -כ

נתוני    לחברות התרופות לחשוף את
 new -נכתב ב 2015בספטמבר   .. המחקר

 scientist 329 -שstudy      שינה את פני
 .הרפואה

Study 329  

https://href.li/?http://www.justice.gov/sites/default/files/opa/legacy/2012/07/02/complaint-ex2.pdf
https://href.li/?http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320
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נתונים מאפשרים גילויים חדשים  ותורמים  
 לקידום המדע

זירוז תהליך  , גילויים חדשים
 –המחקר  וקידום המדע 

כרית נתונים בעולם של  
הנתונים הגדולים מאפשרת  

לגלות קשרים שלא נגלו  
 לבעלי הנתונים המקוריים

  מאפשרת הולדת  כיווני
מחקר נוספים ותגליות לא  

   צפויות



 תועלת כלכלית   -התוצאה 

  חוקרים מצאו שלמעלה

טריליון יכול   3-מ

תוצר מקומי  להתווסף ל

דרך  ) ג"תמ)ׁגולמי

הנתונים הפתוחים בכול  

הסקטורים כאשר  

הנתונים המדעיים  

והמחקריים ממלאים  

 תפקיד חשוב

https://www.omidyar.com/sites/default/files/file_archive/insights/ON%20Report_061114_FNL.pdf 



מודל לשימוש יעיל –פרויקט גנום האדם 
מרעיונות   -בנתונים פתוחים לצורכי מחקר

 לתעשיות

  חוקרים במיפוי הגנום האנושי
 –הסכימו שכול המידע 

הממצאים והנתונים שהם  
מייצרים יהיו נגישים  חופשי 

שעות   24באופן מקוון תוך 
 .  מהגילוי

 המידע מנוצל בתחום הרפואה ,
,  ומדעי החיים, ביוטכנולוגיה

מציל  , תרגום המדע להמצאות
 חיים ויוצר תעשיות חדשות

 965ייצור של –כלכלית  
מיליארד דולר בתפוקה  

-1988הכלכלית  בתקופה 
מיליארד  293-למעלה מ, 2012

דולר בהכנסה אישית דרך שכר  
מיליון   4-תועלות וכ/ורווחים

 מקומות עבודה  
http://science.cet.ac.il/science/genetics/gene6.asp http://sparcopen.org/impact-story/human-genome-project/ 

1990- 2005  



 מיליון אנשים   200שנה מדי

  600000-חולים במלריה וכ

 מתים מהמחלה רובם ילדים

 קונסורציום–הפרויקט  

מזמין   2011 -שהוקם ב

מדענים לשתף את המחקר 

בזמן אמת לגילוי תרופה  

 חדשה  

  יכול להוות מודל לתחומי

 מחקר נוספים

 
http://www.isim.org.il/review10.asp 
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העדר תרבות של שיתוף וקשיים   -מחסום 
 בשיתוף  

 בעידן של הנתונים הגדולים ,
למרות שקיימת הסכמה כמעט  
כללית על התועלת שבשיתוף 

נתונים ושימוש מחדש כאמצעי  
לקידום המדע עדיין קיימים מספר  

מימוש מטרה    מחסומים שמעכבים
זו בצורה יעילה וסיסטמטית אחד  

תרבות של שיתוף   העדרמהם הוא 
בבחירת מאגר  , וקשיים בשיתוף

 .  'מתאים וכו

 המטרה שהסטים של הנתונים יהיו
,  ניתנים לציטוט, שפיטים, נגישים

ניתנים לגילוי בקלות וניתנים 
  .לשימוש



היכן  –סביבה הטרוגנית  –מאגרי נתונים 
 להפקיד  

  אוניברסיטאות ומכוני מחקר מתחילים יותר
נתונים שמאפשרים    ויותר להקים מאגרי

.  גישה קבועה לנתונים בסביבה מהימנה
מטבע הדברים בשל מגוון תחומי המחקר 

   נוף מאגרי המידע הוא הטרוגני

של    קיימות מספר יוזמות לְסַטְנַדְרִטיַזְצָיה
  Data Seal ofמאגרי הנתונים כגון

Approval  – DSA     ו–the World  
Data System  – WDS     ויש התקדמות
דוגמאות הם   2. .. מסוימת בנושא

  ISO-ו   31644DINהתקנים
סטנדרטים אלה עדיין לא אבל  16363  

מאגרי הנתונים מזוהים  . בשימוש נרחב
מסוימת    בדרך כלל עם דיסציפלינה

וכוללים מגוון פורמטים ותנאים שונים  
  לגישה ושימוש חוזר

הגופים המממנים   ,בסביבה זו חוקרים  ,
לים ומוסדות מחקר מתקשים לאתר "מו

ולבחור את מאגר הנתונים שמתאים להם 
  לאחסון וחיפוש נתוני המחקר

http://datasealofapproval.org/en/
http://datasealofapproval.org/en/
http://www.icsu.org/what-we-do/interdisciplinary-bodies/wds
http://www.icsu.org/what-we-do/interdisciplinary-bodies/wds
http://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/standards/wdc-beuth:din21:147058907
http://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nid/standards/wdc-beuth:din21:147058907
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://blogs.plos.org/tech/how-to-find-an-appropriate-research-data-repository/
http://blogs.plos.org/tech/how-to-find-an-appropriate-research-data-repository/


Re3data.org –   פורטל למאגרי נתוני מחקר
 מידע על מאגרי הנתונים –

data.org3re –  Registry of 
Research Data 

Repositories  שהושק ב-
ומאז גדל בקצב  , 2012
מאגרי   1500כיום כולל   ,מואץ

 . נתונים  נועד לספק מענה לבעיה

  חוקרים יכולים למצוא באתר מידע
מקיף על מאגרי נתונים קיימים  

חוקרים  ..בתחומי המחקר השונים
יכולים לראות את תנאי הגישה  
 והשימוש בכל אחד מהמאגרים  

.  יכולים לקבל מידע כללי על
מידע על המוסדות , המאגר

היבטים  , מדיניות, האחראים
סטנדרטים טכניים , משפטיים

  .וסטנדרטים של איכות

http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/


פורטל למאגרי נתוני מחקר –  Re3data.org 

 בפורטל יש אפשרות לחיפוש עם
מגוון אופציות לסינון וגם אפשרות  

סוג תוכן  , לדפדוף על פי נושא
 .  וארץ

מידע שמופיעים כחלק  סמלילי
מהמידע על כול מאגר מסייעים  

מאגר    לחוקרים לזהות בקלות
מתאים לאחסון ולשימוש חוזר 

 .  בנתונים שלהם

 בנוסף    הפורטל יכול לשמש
את מממני המחקר    לחוקרים גם

מן  . ושירותי תשתית כגון ספריות
ספריות מסוימות   הראוי לציין שגם

  .שותפות בפרויקט

https://infoscienet.files.wordpress.com/2016/04/s.gif
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078080
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078080


-הגידול במספר מאגרי נתונים שרשומים ב
re3data.org – 1500 מאגרי נתונים 

  קצב הגידול במספר מאגרי הנתונים בעלייה מתמדת



,  כתובת ליצירת קשר, תיאור קצר, נושאים, כתובת אינטרנט, שם מאגר: מידע כללי

,  סוג, גודל, מזהה  קבוע למאגר, מלות מפתח, גוף מאשר סטנדרטים, סוגי תוכן

ספק,שפה, הצהרה על המטרה  

  Re3data.org-דוגמה  למידע על מאגר נתונים ב - 



ארץ, סוג מוסד, סוג אחריות כגון מימון, אחראים מוסדות  



' העלאה וכו, גישה, מדיניות, תנאים  



  ועוד הוראות –ציטוטים : סטנדרטיםפירוט 



 מאגרי נתונים

Data repositories 

 רב תחומיים וייעודיים

  יש מאגרים ייעודיים במגוון תחומים  ייעודי או רב תחומי ואכן–אחד המאפיינים במידע הכללי הוא סוג המאגר 



Figshare –אחסון נתוני מחקר 

Figshare  – פלטפורמה לשיתוף    היא
שמאפשר  , שירות רב תחומי זה .  מחקר

לחוקרים להפקיד ולפרסם חומר  
,  בקלות באופן שמאפשר שיתוף  מחקרי

תומך בפורמטים רבים של  , ציטוט וגילוי
קבצים ונתפס כפלטפורמה שמעודדת  

 .נתוני מחקר פרסום

  לאחרונה נערכו הסכמים בין
figshare  שמטרתם עידוד    וגופים נוספים

 נתוני מחקר

לינואר    20-ב
2016  figshare  ל  הצטרפה- DPN  –

שמטרתה לשמש    רשת לשימור דיגיטלי   
ארכיון דיגיטלי שמשמר חומר דיגיטלי  כ

 .לדורות הבאים

 באופן זה משתמשיfigshare     יכולים
להבטיח גישה ארוכת טווח לחומרים  

המדעיים שלהם גם במקרה של שינויים  
בסביבה    פיזיים ואדמיסטרטיביים

 .המחקרית

 

https://figshare.com/
http://libraries-blog.tau.ac.il/?p=10922
http://libraries-blog.tau.ac.il/?p=10922
http://libraries-blog.tau.ac.il/?p=10922
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https://figshare.com/blog/Figshare_Joins_the_Digital_Preservation_Network_DPN_to_ensure_survival_ownership_and_management_of_research_data_into_the_future/195
https://figshare.com/blog/Figshare_Joins_the_Digital_Preservation_Network_DPN_to_ensure_survival_ownership_and_management_of_research_data_into_the_future/195
http://www.dpn.org/
http://www.dpn.org/
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3TU.Datacentrum  -   ארכיון לנתונים
 מדעיים

TU.Datacentrum3    הוא אתר שמאחסן
דוגמאות  . אלפי סטים של נתונים מדעיים

לסטים של הנתונים אפשר לראות 
 .tu.nl/3http://data. בכתובת

  האתר משמש כארכיון ארוך טווח לשמירת
באתר נעשה  .  .נתונים מדעיים ולניהולם

–לציטוט   שימוש במזהה ייחודי שמשמש
DOI   ,    ויש קשר בין פרסום נתון לנתונים

מגדיל את    באופן זה האתר. הרלוונטיים
ומגדיל את    השימוש בנתונים למחקר חוזר

ממחקרים עולה  . הנראות של הפרסומים
שפרסומים שקשורים לנתונים מצוטטים  
יותר מאשר פרסומים שאינם מקושרים  

 .לנתונים

 באתר יש אפשרויות של חיפוש ודפדוף  .
נושא    :כגון עם מגוון אפשרויות סינון 

 .מקום, תאריך, אוספים

  אפשר למצוא באתר גם סטים של תזות
 .ועבודות דוקטורט עם אפשרות להורדה

http://datacentrum.3tu.nl/en/home/
http://datacentrum.3tu.nl/en/home/
http://data.3tu.nl/
http://data.3tu.nl/
http://data.3tu.nl/
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מאגר נתונים נוסף לדוגמה שמתמקד  

גם עליו נוכל   ICPSRבמדעי החברה 

 re3data -למצוא מידע ב



כולל מידע גם על מאגרי   –רפואי-ומדיניות בתחום הביו, מאגרי מידע, חיפוש לסטנדרטים-פורטל בר

 נתונים 

 פלטפורמה נוספת למידע על מאגרי נתונים 



 מאגר של נתונים מדעיים מתחום הביולוגיה האבולוציונית ותחומים קרובים



,  קרדיט, העדר גמול–מחסומים נוספים 
 עניני איכות  , ציטוטים

 מחסומים נוספים  לפרסום חופשי
של הנתונים  מעבר לעניינים  

הטכניים ולבחירת מאגר המידע  
 המתאים  ותרבות השיתוף 

תמריצים  ומתן  , העדר גמול
 קרדיט לחוקרים

   אי בהירות בכול הקשור לנושא
 הציטוטים

 ענייני איכות 

נושאים שאם יפתרו יכולים להוות  
מוטיבציה חיובית לחוקרים 

 להפקיד את הנתונים שלהם  



מאמרים וכתבי עת  -מידע על הנתונים 
 ייעודיים לנתונים

 אחד הפתרונות המוצעים כצעד
ראשון להתגבר על חלק 

ל הוא מודל חדש  "מהמחסומים הנ
כתבי עת של  –של כתבי עת 

שמטרתם    data journalsנתונים 
,  למה, היכן, לספק מידע על מה 

  .בכל הקשור לנתונים  איך ומי

  פרדיגמה חדשה של פרסום
מאמר "נתונים מושתתת על 

מטרתו  .   data paper" נתונים
של מאמר הנתונים לתאר סט של 

נתונים באופן שמאמר מחקר  
כגון שיטות . מתאר תוצאות מחקר

ופרוטוקולים תהליך מבנה של סט  
הנתונים פורמט והפוטנציאל  

מאפשר לחוקרים . לשימוש חוזר
 לקבל קרדיט

https://figshare.com/blog/The_rise_of_the_Data_Journal_/149 



DATA IN BRIEF  - -   אחד מכתבי  העת
 האחרונים



דוגמה למאמר נתונים  

 שמתאר סט של נתונים

על על סט  -לא רק מידע

הנתונים אלא דומה  

  למבנה של מאמר מחקר

זוכה , עובר שיפוט 

 לציטוטים מוערכים 
,  תקציר:כולל  

היסטוריה של  

,  המאמר

 מילות מפתח



   רחב תחום מחקר/נושא

 יותר וספציפי

 

לדוגמה קובצי  -סוג נתונים

 אקסל

 

 כיצד השיגו את הנתונים

 

 

 הפורמטים של הנתונים

 מקור הנתונים

 נגישות  

חשיבות  של  /תרומה/ערך

 הנתונים

 שיטות מחקר

 





ביבליוגרפיה , נספחים  



–מאמרים וכתבי עת ייעודיים לנתונים 
 היסטוריה והתפתחויות

 הודיעו שכתב    2009בשנת
 international journal of  העת

robotics research    תומך בסוג
 data"  חדש של מאמר

paper "    כאשר המטרה היא
לעודד פרסום סטים של נתונים 

שפיטים לקהילת הרובוטיקה  
ולסייע למחברים לפרסם ולקבל 
קרדיט על הנתונים בעלי הערך  

  .שלהם

  2013באפריל Nature 
Publishing Group    הודיע על

 –  Scientific Dataהשקתו של 
כתב עת בגישה פתוחה לפרסום 

ותיאור סטים של נתונים ומאז 
מספר כתבי העת של נתונים גדל  

  .בקצב מואץ 

L. Candela, D. Castelli, P. Manghi, A. Tani Data Journals: A Survey. Journal of the  Association for Information and Science 

Technology. A ccepted for publication in June 2014.Will appear with DOI: 10.1002/asi.23358 Data Journals: A Survey. Available 

from: https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey [accessed Apr 23, 2016].  

https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey
https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey
https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey


,  המחבר מנווט בין תוצאות המחקר –דוגמה לכתב עת של נתונים 
 figshareהתיאור של הנתונים והנתונים עצמם במאגר נתונים כגון 

Dryad 

http://blogs.nature.com/scientificdata/2013/07/23/scientific-data-to-complement-and-promote-public-data-repositories 

“By ensuring that the primary datasets are stored in external systems, we make it crystal clear that our goal is to help 

authors publish content that promotes the scientific value and reusability of their datasets, not to control access to 

data”.  



http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories 



כיצד החוקרים   , ההיבט החיובי  –המטרה 
הנראות גדולה  ,  דגש על איכות, יוצאים נשכרים

 '  יותר ומכאן אפשר להסיק לגבי הציטוטים וכו



http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories 

 רשימה של מאגרים להפקדה על פי נושא

כחלק  –במדיניות 

מתהליך שליחת  

מאמר הנתונים  

לכתב העת חובה  

להפקיד את  

הנתונים במאגר  

 מומלץ  







 לתיאור המאגר מפנה לפורטל 

Re3data או ל-biosharing 



הגידול במספר כתבי עת ומאמרים של 
   2000-2013נתונים בשנים 

L. Candela, D. Castelli, P. Manghi, A. Tani Data Journals: A Survey. Journal of the  Association for Information and Science Technology. A ccepted for 

publication in June 2014.Will appear with DOI: 10.1002/asi.23358 Data Journals: A Survey. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey [accessed Apr 23, 2016].  

 

לקוח  ממאמר    כתבי עת ומגמת הגידול נמשכת  116מאמרי נתונים   826

סקירה בנושא  

כתבי עת של 

נתונים מיוני  

2014   

https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey
https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey
https://www.researchgate.net/publication/268686470_Data_Journals_A_Survey


כתבי עת של מאמרי נתונים שהשתתפו  
 חלוקה לקטגוריות   – בסקירה

 • BioMed Central Journals 

• Chemistry Central Journals 

• Dataset Papers in Science 

• Earth System Science Data 

• Ecology 

• F1000 Research 

• Genomics Data 

• Geoscience Data Journal 

• International Journal of Robotics Research 

• Neuroinformatics 

• Pensoft Journals 

• PLOS ONE 

• Scientific Data 

• SpringerOpen Journals 

• Ubiquity Press Journals. 

קיימים מגוון  

פלטפורמות לכתבי  

עת של נתונים כולל  

 לים ידועים"מו



 כפתור הנתונים ושיתוף ממצאי מחקר

 ישום חדש כפתור הנתונים הפתוחים–
  Open  Data Button   שהושק בראשית

בא להקל על החוקרים   2016חודש מרץ 
 .ולשתפם לבקש אותם , לאתר נתוני מחקר

  כאשר משתמש רוצה לגשת לנתוני מחקר
כלשהו הוא יכול לבקש את הנתונים  

שיבחן אם  , באמצעות כפתור הנתונים
אם הנתונים אינם זמינים   , הנתונים זמינים

ניתן ליצור קשר עם   דרך היישום, 
והם יתבקשו להפקיד את   המחברים 

 Center for-הנתונים בצורה פתוחה ב
Open Science  Open Science's

.Framework 

Open Science Framework    היא
משמרת   –פלטפורמה רב תחומית 

 .ומשתפת נתונים מכול תחומי המחקר

בשלב ביתא   היישום בשלב זה הוא עדיין
 .  ניסיוני/

https://openaccessbutton.org/blog/open-data-button-is-here
https://openaccessbutton.org/blog/open-data-button-is-here
https://openaccessbutton.org/blog/open-data-button-is-here
https://osf.io/
https://osf.io/
https://osf.io/
https://osf.io/
https://opendatabutton.org/about
https://opendatabutton.org/about
https://opendatabutton.org/about
https://opendatabutton.org/about


 open scienceנתונים מדעיים פתוחים אחד המרכיבים של 
 שדוגל בגישה חופשית לכול השלבים של המחקר 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science#/media/File:Open_Science_-_Prinzipien.png 

במסגרת המדע הפתוח  

בהקשר לנתונים  

תוצאות   -העיקרון 

המחקר והנתונים  

 חופשיים בזמן הפרסום



פרסום   –גישות חדשות ברוח המדע הפתוח  
-כולל סטים של נתונים של כול הפלט המחקרי

RIO   

מציג גישה    RIO    כתב העת 
כתב העת   -חדשה 

שמפרסם את  מחזור החיים   
המלא  של המחקר  על כול 

מדעי החברה   –תחומיו 
 '   הנדסה וכו, והרוח

המתאר המקורי של המחקר 

סטים של הנתונים 

  תוכנה 

מתודולוגיה 

    כול אחד מחלקיו של
הפרויקט יכולים להתפרסם  

  .בנפרד

 

http://riojournal.com/


פרסום כול  – arphaפלטפורמת הכתיבה 
 שלבי המחקר

 פלטפורמת הכתיבה– arpha  
מטפלת בכול       RIO -שתומכת ב

מהשלב   –תהליך העבודה המחקרית 
 הראשון ועד לסיומה  

 בשלב הראשון תהליך הכתיבה סגור
בפני הציבור והחוקרים יכולים להזמין  

עמיתים להוסיף נתונים ולתרום  
חוקרים רשאים לבחור  . לפיתוח 

לפרסם כול חלק של המחקר בכול  
 אחד משלביו  

  הם יכולים לשלוח לפלטפורמה
 :הפתוחה את 

רעיון המחקר 

   השערות 

  פרוטוקול 

סטים של נתונים 

  את כתב היד הסופי 

 

 ש



F1000RESEARCH ו- F1000WORKSPACE 

  שלבי ביניים של המחקר ותוצאות

ראשוניות אפשר לשלוח גם  

לפלטפורמה  

F1000RESEARCH     שפתחה

כלי עריכה וכתיבה משלה  

WORKSPACE1000F              

 ARPHA -בדומה ל

  נכון להיום הם מקבלים פורמטים

,  שונים כגון נתונים ראשוניים 

תיאור תוכנה  וסטים של נתונים 

 .לפני סיום הניתוח 

 

  

http://f1000.com/work/
http://f1000.com/work/
http://f1000.com/work/
http://pwt.pensoft.net/login.php?back_uri=/


 יתרונות   –פרסום מוקדם 

  ההנחה הא שפרסום של
שלבים מקדימים ושלבי  

ביניים של המחקר בגישה 
פתוחה מאפשר לעמיתים  

לראות מה כבר נעשה  
ולהציע למחברים  הצעות  

 לשיפור  

 גישה לנתוני המחקר הופכים
את המחקר לאיתן ושקוף 

יותר שכן אחת הבעיות של  
ההוצאה לאור המדעית היום  
היא העדר נתונים שתומכים  

  בממצאים

 

 



פרס המדע הפתוח ועידוד פרסום הנתונים  
 הפתוחים

נועד לרתום את הנתונים הגדולים   פרס המדע הפתוח

לספק מימון לעידוד   -בתחום הביורפואי לטובת הכלל

שנועדו לשפר את    כלים ופלטפורמות, פיתוח שירותים

לגשת לנתונים ולהשתמש  , היכולת של החוקרים לאתר

יוביל  , שבסופו של דבר, בהם ולהביא לשיתוף פעולה

לפיתוח כלים לטובת קהילת המחקר הגלובלית והחברה  

 .כולה

 הבינלאומית על הפרס שהושקה באוקטובר   בתחרות

 .מדינות 45 -מ צוותים  96 השתתפו   2015

 2016במאי  9 -ב על ששת הפינליסטים הוכרז  

השביעי שנערך בוושינגטון   Health Datapalooza -בכנס

שמתמקד בשחרור מידע   כנס  –

חברות  , ומאפשר כינוס יחדיו של חברות  בריאותי /רפואי

ואנשים  , סוכנויות ממשלתיות, אנשי אקדמיה, הזנק

עם השימושים החדשים והאפקטיביים   פרטיים 

 .לטובת החולה  בריאותי/שימוש במידע רפואי  של  ביותר

 דולר שישמשו   80000כול אחד מהפיינליסטים יקבל

להמשך הפיתוח של אב הטיפוס במהלך החודשים  

הבאים עד מועד השלב השני של התחרות בדצמבר  

הציבור יתבקש לתת   2016בדצמבר . 2016

לאחר שיפוט נוסף  , למועדפים עליו ובסופו של דבר   קולו

עליו יוצהר בפברואר  , בתחרות   הזוכה , של מומחים

להמשך  , דולר  230000יזכה בפרס של , 2017

 של אב הטיפוס שיהפוך את הרעיון למציאות הפיתוח 

 

 

 

https://www.openscienceprize.org/
http://healthdatapalooza.org/
http://healthdatapalooza.org/


שימוש במידע מדעי  –הפינליסטים  6
 לטובת החברה

A Global Community Building   – OpenAQ

Time Air Quality -the First Open, Real

Data Hub for the World 

לרכז ולתקנן נתונים בזמן  , אב טיפוס שנועד לאסוף

עד כה נאספו נתונים מלמעלה   . אמת על איכות האוויר

על פי ארגון הבריאות   ..מדינות 13 -מקומות ב 500-מ

  8מתוך  1 -ל חשיפה לזיהום אוויר אחראית , העולמי

נתונים על זיהום האוויר  , ועדיין ,מקרי מוות בעולם

שהגישה אליהם קשה והם בעלי    מאוחסנים באתרי ווב

בא לפתור את   . OpenAQ  פורמטים לא עקביים

 .הבעיה

Time Evolutionary -Real – Nextstrain

Tracking for Pathogen Surveillance and 

estigation Epidemiological 

  גנומייםמטרת הפרויקט היא לקדם שיתוף נתונים 

,  ויראליים בהקדם האפשרי  לפתוגנים שקשורים 

,  כגון זיקה הוירוסיםללמוד על התפשטות   כדי

במטרה להתערב ולעצור את  , בזמן אמת' וכו  אבולה

 .המגיפה  התפרצות

 

https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#1
http://openaq.org/
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#1
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#1
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#1
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#1
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://openaq.org/
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#2
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#2
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#2
http://nextstrain.org/zika/
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#2
https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#2
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שימוש במידע מדעי לטובת  –הפינליסטים  
 החברה

Open Neuroimaging Laboratory – Brainbox 

מעבדה מקוונת שנועדה לתת  / אפליקציה

כדי לקדם   לחוקרים גישה לנתוני הדמיה מוחית 

את המחקר בתחום ולהגיע לתובנות שקשורות 

תוך הפחתת  , להפרעות נפשיות וקוגניטיביות

לא יהיה  : מחסומים שיכולים למנוע את ניתוחם

לא יהיה  , צורך להוריד את הנתונים או לאחסנם

צורך בהתקנת תוכנה ויהיה אפשר לגיס קבוצה  

באופן מקוון  של משתפי פעולה  , מבוזרת, גדולה

 .בתחום

OpenTrialsFDA 

הנגישות  מטרתו של הפרויקט היא להגדיל את  ,

הנראות והאפשרות לעשות שימוש חוזר במידע  

שמפרסם מנהל המזון והתרופות   ,תרופתי

שכולל לעתים גם ניסויים קליניים , האמריקאי

 .שלא פורסמו קודם

  למרות חשיבותו הרבה של מידע זה הוא לרוב

לאיסוף  , קשה לגישה

הוא מאמץ לבנות  OpenTrialsFDA  .ולחיפוש

 -ידידותי שיאפשר לכול גישה לנתונים ו וובימנשק 

APIs   שיאפשרו לפלטפורמות צד שלישי לחפש

ובכך למקסם את  , בנתונים ולהציג את המידע

 .הנראות והאימפקט

 

https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#3
https://www.openscienceprize.org/p/s/1838127/
https://www.openscienceprize.org/p/s/1844843/


שימוש במידע מדעי לטובת  –הפינליסטים  
 החברה

NeuroArch – Fruit Fly Brain Observatory 

  הבנת פעילות המוח האנושי כדי לסייע

מהוות את   וניורולוגיותבהפרעות נפשיות   בטיפול

במסגרת   .אחד האתגרים הגדולים במדעי המוח

מטרה    ,למפות את המוח האנושי כולו.המאמצים 

קרובת טווח יותר שיכולה לסייע במלאכה היא מיפוי  

 fruit מוח קטן יותר דוגמת זה של זבוב הפירות

 flyשל הגנים שמעורבים  70%-שכולל למעלה מ

יפתח    פרויקט זה.  המוח האנושי  בהפרעות

לאחסון וגישה למידע    NeuroArch פלטפורמה בשם

יכול לאפשר    אחדבמקום על המוח של זבוב הפירות 

יצירת סימולציה של מוח זבוב הפירות ותאפשר  

לדעת מה קורה כאשר חלים שינויים 

 ..בגנטיקה או בתרופות שמקורם

MyGene2 – Accelerating Gene Discovery with 

Radically Open Data Sharing 

 מחלות נדירות   6000-למעלה מ על פי הערכות

מיליון אנשים   25 -ידועות פוגעות בקרוב ל

מיליון   350 -למעלה מ וברחבי העולם ,ב"בארה

 .  חולים במחלות נדירות 

2    אתר בשםMyGene   מהווה מקום למשפחות

ולקלינאים לשתף מידע רפואי ומידע גנטי על מחלות  

נדירות כאמצעי לקידום האבחון והגילוי של מצבים 

   .נדירים והגנים שגורמים לכך

https://www.openscienceprize.org/res/p/finalists/#5
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 רצון טוב ותמריצים מול חובה  

  במקביל לתמריצים וגורמים

מעודדים להפקדת הנתונים  

תוך הבלטת התועלת בכך 

מתפתחת מדיניות לחייב את  

החוקרים להפקיד את  

הנתונים שלהם במאגרי  

 נתונים  



חיוב מקבלי מענקים להפקיד   – 2015שנת 
  חופשי את הנתונים בארכיבים ציבוריים

 הפקדת הנתונים כחלק מהסכמי המענק



שמעודדים זאת 16-גופים מממנים שמחייבים הפקדת נתונים ו 34  

https://figshare.com/blog/2015_The_year_of_open_data_mandates/143 



http://www.sherpa.ac.uk/juliet/stats.php?la=en&mode=simple 

 

מגמת הגידול במספר גופי מימון שמחייבים את 
 הפקדת הנתונים נמשכת



חיוב הפקדת   –הצהרות גופים מממנים 
 מספר דוגמאות –הנתונים ומועד ההפקדה 

 מועד הפקדה מממן

AHRC בהקדם האפשרי 

Austrian Science Fund מיד לאחר פרסום תוצאות המחקר 

Bill and Melinda Gates 

Foundation 

 מיד לאחר פרסום תוצאות המחקר

Biotechnology and Biological 

Sciences Research Council 

(BBSRC( 

 שנים לאחר סיום הפרויקט   3

Canadian Institutes of Health 

Research (CIHR( 

 מיד לאחר פרסום תוצאות המחקר

National Institutes of Health 

(NIH( 

 תוך זמן סביר לאחר סיום העבודה

https://figshare.com/articles/Global_funders_who_require_data_archiving_as_a_condition_of_grants/1281141 

http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Research-funding/RFG/Annexes/Pages/Publication-and-acknowledgement.aspx
http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/open-access-policy/
http://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/General-Information/Open-Access-Policy
http://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/General-Information/Open-Access-Policy
http://www.bbsrc.ac.uk/organisation/policies/position/policy/data-sharing-policy.aspx
http://www.bbsrc.ac.uk/organisation/policies/position/policy/data-sharing-policy.aspx
http://www.bbsrc.ac.uk/organisation/policies/position/policy/data-sharing-policy.aspx
http://www.bbsrc.ac.uk/organisation/policies/position/policy/data-sharing-policy.aspx
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/32005.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/32005.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/32005.html
http://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/
http://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/
http://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/


https://figshare.com/articles/Global_funders_who_require_data_archiving_a

s_a_condition_of_grants/1281141 

  והרשימה ארוכה



https://figshare.com/articles/Global_funders_who_require_data_archiving_as_a_condition_of_grants/1281141 



https://figshare.com/articles/Global_funders_who_require_data_archiving_as_a_condition_of_grants/1281141 



יוזמה   PRO - Peer Reviewers’ Openness Initiative  - יוזמת 

 נוספת ברוח של חיוב המחברים להפקיד את הנתונים

 יוזמתPRO    2016מינואר  .

על פי יוזמה זו 

שחתמו על    שופטים

ההצהרה ישפטו החל מינואר  

רק עבודות של   2017

מחברים ששיתפו  /חוקרים

את הנתונים והתכנים 

או שספקו סיבה , שלהם

מתקבלת על הדעת מדוע לא  

עשו זאת ומדוע הגבילו את  

 .  הגישה לנתוני המחקר 

https://opennessinitiative.org/the-initiative/
https://opennessinitiative.org/the-initiative/
https://opennessinitiative.org/the-initiative/
https://opennessinitiative.org/the-initiative/
https://opennessinitiative.org/the-initiative/


תמיכה בנתונים הפתוחים על ידי מוסדות  
 מדע במישור הבינלאומי

 גופי מדע   2013מאז
, כולל הנציבות האירופית גלובליים

המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה  
ב ומועצת המחקר העולמית  "בארה

החלו לתמוך בגישה פתוחה 
 .  למחקר

http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nj7584-117a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nj7584-117a.html
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    – CERNפורטל הנתונים הפתוחים של 

  הפורטל של הארגון האירופי

   2014 -למחקר גרעיני הושק ב

  פורטל הנתונים הפתוחים מהווה

נקודת גישה לנתונים שנוצרים 

 .-CERNממחקרים שמבוצעים ב 

ניתן למצוא בו תוצרים מכלל 

כולל תוכנה  , פעילויות המחקר

ותיעוד שנחוצים להבנה וניתוח  

 .הנתונים 

 עלו  2016לאחרונה באפריל   

של נתונים    300TB   לפורטל 

 גולמיים לשימוש ציבורי

 הפורמט   –סוגים של נתונים  2בפורטל

הראשונ של הנתונים ששמשו למחקר 

ופורמט מעובד במטרה להקל את הבנתו  

 והשימוש בו על ידי הסטודנטים



- JCR The Joint Research Centre   נתוני מחקר
 פתוחים

JCR  – The Joint Research 
Centre  –   הוא שירות מדעי מחקרי של

 European האירופית  הנציבות 
Commission    לתמוך מההיבט   שמטרתו

והטכנולוגי במדיניות האיחוד    המדעי
סביבה  : האירופי בתחומים השונים כגון

תוך  …בטיחות ועוד, בריאות, בטוחה
  .שיתוף פעולה מדעי בינלאומי

 ברוח מדיניות  , 2016מרץ  ממחצית
הנתונים הפתוחים של הנציבות  

 JCR Data , האירופית
Catalogue –    המדעיים    הנתונים

בשיתוף     JCRשל  המחקרים   של
פתוחים לציבור  גורמים נוספים  עם

סטים אלו של  . הרחב
לפורטל הנתונים   יוזנו נתונים 

  של האיחוד האירופי הפתוחים

https://ec.europa.eu/jrc/
https://ec.europa.eu/jrc/
https://ec.europa.eu/jrc/
http://data.jrc.ec.europa.eu/
http://data.jrc.ec.europa.eu/
http://open-data.europa.eu/en/data/
http://open-data.europa.eu/en/data/


פורטל הנתונים הפתוחים של האיחוד  
 האירופי  

האיחוד    פורטל הנתונים הפתוחים של
מהווה נקודת גישה לנתונים   האירופי

הנתונים  .שמיוצרים על ידי מוסדותיו
,  לשימוש חוזר, פתוחים לשימוש

קישור והפצה חוזרת למטרות  
 .מסחריות ולא מסחריות

כולל   2015שהושק בנובמבר   הפורטל
 34 -סטים של נתונים מ  240 000

באתר הפורטל יש אופציה  . מדינות
לחיפוש וגם לדפדוף על פי קטגוריות  

, דת, אנרגיה, חקלאות –נושאיות 
עניינים  , כלכלה ופיננסים, תעבורה

,  סקטור ציבורי, ממשלה, בינלאומיים
,  בריאות, חינוך, סביבה, משפטים
 .מדע וטכנולוגיה, אוכלוסיה

http://www.europeandataportal.eu/
http://www.europeandataportal.eu/
http://www.europeandataportal.eu/
http://www.europeandataportal.eu/
http://www.europeandataportal.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/blog/looking-open-data-different-country-try-european-data-portal
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RECODE וגישה פתוחה לנתוני מחקר 
 

 בדרך לגישה פתוחה לנתונים
שקשורים  ניצבים מספר אתגרים

לבעלי העניין לתשתית ולטכנולוגיה 
לאתיקה ולבעיות מוסדיות  

 .ומדיניות 

  פרויקטThe  – RECODE
Policy RECommendations 

for Open Access to 
Research Data in 

Europe    שם לו למטרה לטפל
אלו ולספק  אתגרים /בבעיות

לבעלי עניין באירופה שמעוניינים  
לפתח את הנושא מרחב פעולה  

 . משותף 

http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2014.956505
http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2014.956505
http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2014.956505
http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2014.956505
http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2014.956505
http://libraries-blog.tau.ac.il/wp-content/uploads/2014/11/recode.gif
http://libraries-blog.tau.ac.il/wp-content/uploads/2014/11/recode.gif
http://recodeproject.eu/
http://recodeproject.eu/


תמיכה בנתונים   –יוזמה בינלאומית 
 המדעיים הפתוחים

    Science International   היא סדרה
גופים  4של פגישות שנתיות של 

 .שמיצגים את המדע הבינלאומי

 :בינלאומיים אלה הם ארבע ארגוני מדע 

  The International Council for 
Science – ICSU 

 The InterAcademy Partnership 
– IAP 

 The World Academy of 
Sciences – TWAS 

 The International Social Science 
Council – ISSC 

 פגישתם הראשונהScience 
2015International       שהתקיימה

בפרטוריה    2015בדצמבר  9-7 -ב
שבדרום אפריקה התמקדה בנושא  

 הנתונים הגדולים הפתוחים

http://www.icsu.org/events/ICSU Events/science-international
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Open Data in a Big Data World”"  הסכם
 בינלאומי לגישה פתוחה לנתונים מדעיים

9 -בתום הפגישה הוצהר ב 
 Open  תמיכה בהסכם על  בדצמבר 

data in big data world    12שכולל 
הנתונים    עקרונות מנחים בנושא

האחריות    במיוחד הודגשה, הפתוחים
מולים וגופי  , מוסדות , של אנשי מדע 

מימון לתמוך בגישה לנתונים כברירת  
כמו כן דובר על . . מחדל

ההסכם  . מסוימים מן הכלל יוצאים 
התמקד גם בעניינים טכניים שקשורים  

 .לציטוטים ונושאים אחרים

 החודשים הבאים המטרה   12במהלך
היא לגייס תמיכה של גופים נוספים  

ועושי   החינוך , מתחום המדע
והתוצאות יתבהרו   להסכם מדיניות 

  .2016ברבעון האחרון של שנת 

Open Data in a Big Data "
World "למעשה יוזמה   מהווה

 .בינלאומית ראשונה ומבורכת בנושא
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 תמיכת ארגוני ספריות בהסכם  

באפריל    29 -ב

2016  IARLA   –   קואליציה של

ארגוני הספריות האקדמיות 

,  וספריות המחקר באוסטרליה

חתמו על    ב"אירופה וארה, קנדה

ההסכם ובכך הביעו  

בחשיבות ההסכם   הכרתם 

ועבודה משותפת לקראת חזון  

 .הנתונים הפתוחים

 הביעו תמיכה   ארגוני הספריות

מלאה בעקרונות שהותוו בהסכם  

במיוחד ברכו על ההכרה בתפקיד  

בתמיכה בנתונים    הספריות

 .הפתוחים

 



  

שמהווה פלטפורמה  2014 -הקודם ב, כנס בינלאומי   

 להתכנסות משותפת של כול המומחים הנוגעים בדבר

 למען קידום הנושא והתמודדות עם האתגרים 



 יזמות מקומיות –נתוני מחקר פתוחים 

תסכול בקרב החוקרים ב- McGill University’s 
Montreal Neurological Institute-MNI and 

Hospital in Canada     מאיטיות ביישום מעשי
לאחרונה   של המחקר בתחום מדעי המוח הוליד

יוזמה מבורכת בתחום הגישה הפתוחה לנתוני 
 .המחקר

 החל משנה זו חוקרים ואנשי סגל במוסד הביעו
מחויבות לפרסם בגישה פתוחה את נתוני  

ואלגוריתמים ולבקש    תוכנות, נתונים , המחקר 
אחרים לנהוג באופן    מחקר  מעמיתים ממוסדות

כמו כן המוסד לא יבקש פטנטים על  .דומה 
 :הקו המנחה הוא שלו שכן  תגליות /הפיתוחים

 It’s to accelerate science, not to make 
money  

פותחו כלי מעקב כדי לאמוד את    במקביל
הפרויקט על פי מספר פרמטרים כגון   הצלחת

,  מידת ההשתתפות והשיתוף של אנשי הסגל  :
חדשים גדל   האם קצב הפיתוח של מוצרים

-מקוים ב.   .  'וכו  בעקבות מדיניות הפתיחות
   MNI   שנים יהיה אפשר להעריך את   5שתוך

 .ולהסיק מסקנות    הפרויקט

  

science-erate-accel-open-going-institute-/montreal01/2016www.sciencemag.org/news/  
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נתונים מדעיים פתוחים חלק מהמחקר  
 אין דרך חזרה   – 21-במאה ה

  לאור כול זאת ניתן לומר

,  שסטים מדעיים נגישים

,  ניתנים לציטוט, שפיטים

ניתנים לגילוי בקלות  

וניתנים לשימוש הופכים  

להיות מוכרים כחלק 

חשוב של המחקר  

וחוקרים   21-במאה ה

שניסו את השיטה יעידו  

 . שאין דרך חזרה



 תודה רבה  

yaffaa@tauex.tau.ac.il 
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