קול קורא לחוקר בכיר במכון למחקרים
בתחום החדשנות ,וההשתנות הביטחונית
רקע אודות המכון
'המכללה הביטחונית לחדשנות ,יזמות והשתנות' הוקמה בחטיבת שילו"ח (שיטות לחימה וחדשנות)
שבאגף לתכנון ולבניין כח רב"ז ,כמסגרת מעשית ,עיונית ,מחקרית ואקדמאית ומהווה תשתית לאומית,
למצוינות בתחום 'ההשתנות הביטחונית' .השנה משיקה המכללה מכון מחקר בעל חירות מחשבתית
ויכולת מחקרית עצמאית .המכון יתמקד במחקרים בעלי אופי ביטחוני ,בתחום החדשנות וההשתנות
התאגידית .מחקרים שיובלו במסגרת המכון צפויים לייצר תובנות ומשוב לניהול מערכות החדשנות
בצה"ל; להכווין את התהליכים ,הכלים והתשתיות שיוטמעו בהכשרות דרגי הפיקוד המוסדיות
והייעודיות; ויהוו מצפן אינטלקטואלי לחדשנות הצה"לית ולאסטרטגיית החדשנות הזקוקה לעדכון
ושיפור מתמידים.
המציאות הקיומית מולה מתמודדת מערכת הביטחון בכלל וצה"ל בפרט הינה מציאות של השתנות מתמדת.
ההשתנות מתחוללת במספר רב של ממדים ,ועשויה להיות מיוחסת לסביבה ,לטכנולוגיה ,לאויב ,ואף
לארגונים הביטחוניים עצמם .חלק מן השינויים מחייבים את המערכת הביטחונית להגיב אליהם ,להניע
תהליכי התמודדות יזומים ולהצטיין ,הן בתהליכי גמישות והסתגלות זריזים בשדה הקרב ,והן בתהליכי
טרנספורמציה מחושבים המבוססים על חיזוי פרדיגמטי של השתנות האויב .תגובת מערכת הביטחון
לשינויים מסוג זה עשויה לבוא לידי ביטוי בתורה ובתפישות ההפעלה ,באימונים ,בבניין הכח ,בטכנולוגיה
ובמערכות הנשק ,בהיקפי הארגון ובמבנה הארגוני שלו .הגורם המרכזי התומך את יכולתה של מערכת
הביטחון להגיב לשינויים ,מצוי ביכולתו של צה"ל להטמיע תהליכי מחקר ולמידה כנדבך מרכזי בתרבותו.
תהליכים אלו המתחוללים במרחב שבין קצב ההשתנות לקצב התגובתיות של צה"ל ,עשויה לאפשר לו להניע
שינויים אפקטיביים .איכות ואפקטיביות תהליכי המחקר והלמידה עשויים לייצר השפעה במנעד שבין הרמה
הבסיסית ביותר של שרידותו וחוסנו של צה"ל ,ועד ליכולתו להשיג הכרעה וניצחון.
לפיכך ,על מערכת הביטחון לפתח ולחזק שני שרירי ליבה :הראשון ,היכולת לחקור בצורה מעמיקה
ואפקטיבית את עולם החדשנות ובהקשרים הביטחוניים והצבאיים ,והשני היכולת להעביר את הידע בצורת
הכשרות והסמכות סדורות ומוסדיות ,כחלק מתהליך הפיתוח הטבעי (לרבות שימור כשירותם) של דרגי
הפיקוד בצה"ל .שני שרירים אלו קריטיים ליצירת הרלבנטיות ,השיטתיות והאפקטיביות של מאמצי
החדשנות בצה׳׳ל.
המכון שנפתח בתוך המכללה לחדשנות ויזמות ,הינו מכון ייעודי וייחודי לזירה הביטחונית והצבאית בארץ
ובעולם .מכון ,בעל חירות מחשבתית ויכולת מחקרית עצמאית ,שיתמקד בחדשנות תאגידית ביטחונית
וצבאית .מחקרים שיובלו במסגרת המכון צפויים לייצר תובנות ומשוב לניהול מערכות החדשנות בצה"ל;
להכווין את התהליכים ,הכלים והתשתיות שיוטמעו בהכשרות דרגי הפיקוד המוסדיות והייעודיות; ויהוו
מצפן אינטלקטואלי לחדשנות הצה׳׳לית ולאסטרטגיית החדשנות הזקוקה לעדכון ושיפור מתמידים .מכון
המחקר יעסוק גם במדידת האימפקט של מאמצי החדשנות הצה׳׳ליים ,ברמה המבצעית ,ארגונית ועל
המשרתים עצמם בגופים השונים ,וזאת בכדי לסייע להוביל מערכת חדשנות מנוהלת ואפקטיבית .לבסוף,
מכון המחקר יסייע בהשתנות מנגנוני ההשתנות עצמם .עם אומץ מחקרי הנדרש בכדי להמשיך ולשנות ,גם
את אסטרטגיית ההשתנות עצמה.

פרופיל תפקיד – חוקר בכיר
במכון למחקרים בתחום החדשנות ,וההשתנות הביטחונית
תקן אע"צ לחצי משרה ( 60שעות חודשיות)

תיאור תפקיד ומשימות


הנעת מחקרים בתחומי מחקר מגוונים.



כתיבה ,עריכה ,והוצאה לפועל של ניירות מחקר.

דרישות תפקיד
המועמדים יכולים להגיע מכל קשת התפקידים והרקעים האקדמיים ,ונושאי המחקר יכולים להישאל מכל
הקשת האקדמית (סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,הנדסת מערכות ,הנדסה ,מנהל עסקים ,תעשיה וניהול ,וכו'),
והפרקטיקות היישומיות בתחום החדשנות וההשתנות התאגידית הביטחונית.


בוגר תואר שני ,או שלישי במוסד להשכלה גבוהה



ניסיון בתפקידי מבצעי בכיר  -יתרון



ניסיון תעסוקתי או מחקרי בתחום החדשנות  -יתרון



ניסיון מוכח בביצוע סקירות ספרות ,וכתיבת מאמרים



יכולת כתיבה בעברית וברמה גבוהה (עברית פואטית)



ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה



יחסי אנוש טובים.



יצירתיות ויוזמה אישית



יכולת עבודה עצמאית וניהול משימות.

עבור הגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים


קו"ח בעברית (כולל דרכי קשר ,מייל וסלולארי)



מכתב הצגה עצמית  -עמוד אחד ,כולל רשימת פרסומים רלוונטית



יש לשלוח את המסמכים לכתובת הדוא"לThe1nn0v8er@gmail.com :



או ישירות לווטסאפ https://wa.me/972542211442

