
 

  

 

 2019 מחקרים: קול קורא

הוא לקדם  ה העבריתבאוניברסיט כנית למשפט וסייברהת – הגנת הסייברל יעוד מרכז המחקרי

פור הגנת ישמחקרים, להוביל מחקר בסיסי, מחקר יישומי, ולפתח טכנולוגיות מתקדמות ל

  הקול קורא הנוכחי קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הגנת הסייבר. .הסייבר

 ענקתנאי המא. 

  בהיקפים שונים:המרכז יעניק מספר מענקי מחקר 

ובתר תלמידים לתואר שלישי גם , יכולים להגיש למחקר מקדים למשך שנה₪  80,000עד 

למחקרים לשנה ₪  500,000ועד  ,לשנה למחקרים עם חוקר יחיד₪  200,000. עד דוקטוראנטים

במקרים שזה לאשר תקציב חריג האקדמית והנהלת המרכז יוכלו ועדה הו) של קבוצות חוקרים

 (.יתבקש

 . משך המחקר יהיה שנתיים

 .  אקדמיתהועדה ומספר המענקים והיקפיהם ייקבעו על ידי הנהלת המרכז בהמלצת ה

, (10% כנסים )עדמימון לשכר/מלגות לסטודנטים, מימון נסיעות ל מחקר יכול לכלולה מענק

 . (5%(, ושונות )עד 40%וטכני נוסף )עד  ח אדם מדעי(, כ10%)עד  מימון לרכש ציוד ותוכנה

 .או תוספות שכר לאנשי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטההמענק לא יכלול מימון שכר 

 זכאות להשתתפותב. 

אוניברסיטה במרכז המחקר להגנת הסייבר המענקים מיועדים לחוקרים או לקבוצות חוקרים מ

מהאוניברסיטה  יםחוקרהסייבר.  הגנתי , זאת למטרת עריכת מחקרים חדשניים בנושאהעברית

חוקרים יכולים גם להגיש להגיש בקשה למימון יחד עם חוקר חבר מרכז הסייבר.  יםהעברית יכול

 הצעות מחקר שעברו שיפוט חיצוני אחר בכדי להרחיב את היקף המחקר שזכה בהן למימון.

או , הגדלת תקציב, החוקרים שיש להם מחקר פעיל במימון מרכז הסייבר יכולים לבקש הארכ

 . להגיש בקשה למימון מחקר נוסף

 הגשת ההצעותג. 

 הצעת מחקר שתוגש תכלול את הפרקים הבאים:

 (תקציר )עמוד •

 עמודים( 5 ור המחקר המוצע, הרקע המדעי ומצב הידע העכשווי )עדתי •

 הסייבר, תוך הדגשת החדשנות )עד עמוד( הגנתפירוט המטרות והקשר שלהן לנושאי  •



 

  

 )עד עמוד( פירוט תקציבי והצדקת תקציב •

פירוט תקציבי מחקר קיימים בנושא, בנושאים משלימים או בנושאים קשורים. הבהרה  •

באשר לחלקי הצעת המחקר הזוכים למימון מגורם אחר, או באם ההצעה כבר עברה 

 . פוטיעדת מענקים אחרת והעתק דווחי השפוט על ידי ויש

שני עמודים(: מידע המתייחס לחמש השנים עד ים )קורות חיים מקוצרים של המציע •

האחרונות )מאמרים, כינוסים, סטודנטים משתלמים, הצעות מחקר שזכו במימון חוץ 

 .וכיו"ב(

 בדואר אלקטרוני  הצעת המחקר תוגש באנגלית בקובץ אחד

 .hcsrcl@gmail.comלדואר האלקטרוני  2018/60/01-ה לתאריךעד  על ההצעות להישלח

 ט ההצעותשיפוד. 

שיפוט על ידי הוועדה האקדמית של המרכז שתיעזר בשופטים הצעות המחקר תועברנה ל

ועדה תבדוק את הצעות המחקר שהוגשו ותחליט על פי שיקול דעתה על הזוכה/זוכים ו. החיצוניים

על ידי ועדת ההיגוי ותהיינה סופיות. בין השיקולים  ועדה יאושרווהחלטות הבמענק ועל היקפו. 

הסייבר, חדשנות ורמה מדעית/טכנולוגית. החלטות  הגנתים של הוועדה יהיו רלוונטיות להעיקרי

 .20/06/2018-הבתאריך סופיות יינתנו 

 דיווח. ה

על הזוכים במענקים להגיש להנהלת המרכז דו"ח מדעי שנתי על התקדמות המחקר, ודו"ח מדעי 

מסכם. כל הדו"חות המדעיים  מסכם בסיום המחקר. בסוף כל שנת המחקר יוגש גם דו"ח כספי

יכללו הבעת תודה למממן )מטה הסייבר הלאומי(. במידה ויתבקשו, על החוקרים להציג את 

 הצעת המחקר ואת תוצרי מחקרם במהלך הכנס שנתי של המרכז.
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