
המרכז לאבטחת הסייבר 
  באוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

 2014 אוקטוברב 30                                                            באוניברסיטת בן גוריון בנגב האקדמי הסגל חברי: אל

 גוריון-המרכז לאבטחת הסייבר באוניברסיטת בן: מאת

 2014 מחקר למענקי הצעות להגשת קורא קול: הנדון

 

 ולפתח טכנולוגיות מחקר בסיסי, מחקר יישומי,להוביל , מחקרים לקדם , הואגוריון-בן באוניברסיטת הסייבר הגנת לחקר מרכז יעוד

 . מתקדמות לאבטחת הסייבר

 המענק תנאי. א

 למחקר  600,000-כועד  מחקר לכל לשנה ח"ש 200,000-כ עד של בהיקף, מחקר מענקי מספר שנה מדי יעניקרכז המ

 (. חריגתלת שנתי )ועדה מדעית תוכל לאשר תקציב 

 שנים שלוש היותר לכל או, שנתיים יהיה המחקר משך. 

 בהמלצת הועדה מדעית. המרכז הנהלת ל ידיע ייקבעו והיקפיהם המענקים מספר 

  .המענק יכלול מימון לשכר/מלגות לסטודנטים, מימון נסיעות לחו"ל, מימון לרכש ציוד ותוכנה 

 .המענק לא יכלול מימון לחוקרים הראשיים 

 להשתתפות זכאות. ב

אבטחת  בנושאי חדשניים מחקרים עריכתמאוניברסיטת בן גוריון בנגב, זאת למטרת  חוקרים לקבוצות או לחוקרים מיועדים המענקים

המרכז שתחליט בדבר.  הנהלת ל ידיע תידון הבקשההמרכז.  חברי על להימנות בקשה לצרף ,חדשה מחקר הצעת מגישי על .הסייבר

 כל חוקר יכול להיות מעורב רק בהצעה אחת.

 ההצעות הגשת. ג

 :הבאים הפרקים את תכלול המרכז י/חבר ל ידיע שתוגש מחקר הצעת

 , )עמוד( תקציר .1

 עמודים( 6)עד  העכשווי הידע ומצב המדעי הרקע, המחקר המוצע תיאור .2

 )עד עמוד( .החדשנות הדגשת תוך, הסייבראבטחת  לנושאי שלהן והקשר המטרות פירוט .3

 . תקציבי פירוט .4

 קשורים.  בנושאים או בנושא קיימים מחקר תקציבי פירוט .5



 סטודנטים, כינוסיםהאחרונות )מאמרים,  השנים לחמש המתייחס מידע: )שני עמודים( המציעים של מקוצרים חיים קורות .6

 וכיו"ב( חוץ במימון שזכו מחקר הצעות, משתלמים

 saritshn@bgu.ac.il  -לשרית מנחםלחוזה מחקר ובדואר אלקטרוני בקובץ אחד באנגלית  תוגש המחקר הצעת

 . עמודים )כולל כל הסעיפים הנ"ל( 12 עד ההצעה היקף

 ההצעות שיפוט. ד

 המחקר הצעות את תבדוק הועדה. הועדה המדעית את שתכלול 7.11.2014 -עד ה מקצועית שיפוט לוועדת תועברנה המחקר הצעות

. סופיות תהיינהיאושרו על ידי ועדת ההיגוי ו הועדה החלטות .היקפו ועל במענק זוכים/הזוכה על דעתה שיקול פי לע ותחליט שהוגשו

-החלטות סופיות יינתנו ב .טכנולוגית/דעיתמ ורמה חדשנות, לאבטחת הסייבר רלוונטיות יהיו הוועדה של העיקריים השיקולים בין

1/12/2014. 

 מסווג חומר. ה

 באמצעות תישלח, מסווגת ,מלאה וגרסה, ל"הנ במתכונת ההצעה של מסווגת בלתי גרסה תועבר, מסווג חומר כוללות ההצעות אם

 האוניברסיטה. ט"קב

 דיווח. ו

 כל בסוף. המחקר בסיום מסכם מדעי ח"ודו, המחקר התקדמות על שנתי מדעי ח"דו המרכז להנהלת להגיש במענקים הזוכים על

, ויתבקשו במידה. )מטה הסייבר הלאומי( למממן תודה הבעת יכללו המדעיים חות"הדו כל. מסכם כספי ח"דו גם יוגש המחקר שנת

 המרכז. של שנתי הכנס במהלך מחקרםהצעת המחקר ואת תוצרי  את להציג החוקרים על

 האוניברסיטה ט"קב עם יתואמו מסווג חומר של דיווח נהלי 

 

 ,בברכה

 יובל אלוביץ' פרופ

 פרופ' דני הנדלר

 .פרופ' דן בלומברג, סגן נשיא למחקר ופיתוח: העתק
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