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 2020-2018ט דוקטורמלגות : קול קורא

 

, יישומי מחקר, בסיסי מחקר להוביל, מחקרים לקדם הוא באוניברסיטה העברית הסייבר מרכז המחקר להגנת יעוד
תכנית משפט וסייבר מיועדת לקדם את המחקר בנושא הרגולציה  לשפור הגנת הסייבר. מתקדמות טכנולוגיות ולפתח

, תוך בו, ולהיאבק בפשיעה ובמתקפות קיברנטיות המיועדת להגן על המרחב הקיברנטי ושל הפעילות המתבצעת
הקול קורא הנוכחי קורא להגשת התמקדות בתחומי הידע הבאים: משפט בינלאומי, משפט וטכנולוגיה וקרימינולוגיה. 

 ר.הקרימינולוגיה והסייבבתחום המשפט והסייבר והצעות מחקר בתחום 

 המענק תנאי. א

או  /ותאשר רשומים /ותיניםידוקטור מצט /ותילתלמיד מלאמימון  לצורךמענק אחד בשנה לפחות  יעניק המרכז
. להירשם ללימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים (או במכון לקרימינולוגיה של הפקולטה למשפטים) /ותעתידים

המענק יתמוך בסכום  .הנזכרים לעיל הגנת הסייבררגולציה של תחום ההתמחות צריך להיות אחד מתחומי המחקר ב
לרשות המלגאי/ת יעמוד . )2018 מרץאו  2017 מאוקטובר(החל  שלוש שנים, לתקופה של 22,000$קבוע של  שנתי

יהיה לעמוד בכל דרישות הקבלה והלימודים של הפקולטה  /ותעל התלמידים גם מענק קטן לצורכי מחקר ונסיעה.
  למשפטים.

 ההצעות הגשת. ב

 :הבאים הפרקים את תכלול שתוגש מחקר הצעת

 )עמוד( תקציר

 )עמודים 5 עד( העכשווי הידע ומצב המדעי הרקע, המוצע המחקר תיאור

 )עמוד עד( החדשנות הדגשת תוך, הסייבר גנתרגולציה של הה לנושאי שלהן והקשר המטרות פירוט

 המלצה.מכתב 

(במסלול  , או לחילופין אשור הגשת התיזההשני, בצרוף אשור קבלת התואר /תקורות חיים מלאים של המועמד
 .המחקרי)

 tamar.berenblum@mail.huji.ac.ilלתמר ברנבלום בדואר אלקטרוני  אחד בקובץ באנגלית תוגש המחקר הצעת

 .30/7/2017עד לתאריך 

 ההצעות שיפוט. ג

חוות דעת של חוקרים מתכנית שתיעזר בהנהלת מרכז המחקר להגנת הסייבר, שיפוט על ידי ל תועברנה המחקר הצעות
 דעתה שיקול פי על ותחליט שהוגשו המחקר הצעות את תבדוק הועדה הצורך. במידת ,שופטים חיצונייםמשפט וסייבר וב
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 השיקולים בין. סופיות ותהיינה ההיגוי ועדת ידי על יאושרו הועדה החלטות. ואיזו הצעה לממןבאם יש בהצעות עניין, 
להתפתחות התחום  ,והמאבק בפשיעת סייבר הסייבר הגנתשל תחום רגולציה ל רלוונטיות יהיו הוועדה של העיקריים

 .2017 ספטמברבמחצית הראשונה של חודש  יינתנו סופיות החלטות. מדעית ורמה חדשנות, באוניברסיטה העברית

 דיווח. ד

. המחקר בסיום מסכם מדעי ח"ודו, המחקר התקדמות על שנתי מדעי ח"דו המרכז להנהלת להגיש במענקים /ותהזוכים על
 הלאומי הסייבר מטה( למממן תודה הבעת יכללו המדעיים חות"הדו כל. מסכם כספי ח"דו גם יוגש המחקר שנת כל בסוף

מפגשים  במהלך מחקרם תוצרי ואת המחקר הצעת את להציג /ותהחוקרים על, ויתבקשו במידה). וגורמים נוספים
 .המרכז של שנתי כנסאקדמיים במרכז ו/או ב

 

 


