
 .ביצוע מחקרים מתמחה  חברתנו      

מחקרי  (  אכיפת חוק ועוד, פיתוח כלכלי , שירותים חברתיים , מגזר ציבורי , חברה וכלכלה ) 

הפקת פרסומים , תשתיות וסביבה שירותים חברתיים ועוד , פיתוח כלכלי , אכיפת חוק 

המערכתיים  הכלכלי/המחשוב, בכל תחומי הניהול, פרויקטים רחבי היקףניהול  , אקדמאיים 

הפקת פרסומים אקדמאיים , ביצוע סקרים יעודיים , ועוד כלכלה, תעשיה וניהול, והנדסת אנוש

, הנדסת אנוש,  הכלכלה/  המחשוב / בכל תחומי הניהול  ניהול פרויקטים רחבי היקף, 

שימוש , ייעוץ מתודולוגי , לשם ביצוע עיבודים סטטיסטיים ייעוץ, ייעוץ ארגוני , תעשיה וניהול

מתן שירותים , מתן שירותי מיחשוב וטיפול במאגרי נתונים, במאגרי מידע ממוחשבים 

 . ש"או, בקרה ופיקוח על עבודות שדה, סטטיסטיים

 מחקרנושא ה תחום

ייעוץ / מחקר ותכנון
 סטטיסטי אסטרטגי

 תכנון אסטרטגי -מלין סוגיית רכש גו :שם המחקר 
 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

-3002מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה בשנים : שם המחקר 
3002 

 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון 

-3000מחקר השוואתי על היצוא הישראלי בשנים : שם המחקר 
3002 

 טיסטיניתוח סט+  סקירה+ איסוף נתונים 

התפתחות היצוא של יצואני הסחורות הגדולים  :שם המחקר 
 רבעוני  –בישראל 

 ניתוח סטטיסטי+  סקירה+ איסוף נתונים 
סיבות לעזיבת מקצוע ההכשרה והשלכות על מעבר :  שם המחקר 

 למקצוע אחר
 עיבודים סטטיסטיים+ סקירה + איסוף נתונים + שאלון

מובטלים  –בוגרי הכשרות שאינם עובדים : שם המחקר 
 ושאינם בכוח העבודה

 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון 
 - 3002מצבם התעסוקתי של הנושרים מהכשרות ב  :שם המחקר 

 קבוצת השוואה
 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

מצבם התעסוקתי של המפונים שקיבלו  הכשרות  :שם המחקר 
ת מיוחדות לאוכלוסייה זו שיתווספו לסקר מעקב שאלו)של האגף 

 (המפונים
 סקירה+ איסוף נתונים 

מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות המשתתפים  :שם המחקר 
 ם"ט בתחומי אלקטרוניקה ותיב"בקורסים של מה

 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

רים משירות 'מקבלי ואוצ מצבם התעסוקתי של :שם המחקר 
 התעסוקה והאגף להכשרה

 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון 
 

מצבם התעסוקתי של המשתתפים בתוכנית ובדיקת  :שם המחקר 
ע ושל יועצי ההשמה המשתתפים "תשאול של דו) יעילות התהליך

 (בתוכנית
 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

-6991התפתחות ההשקעות בתעשייה בשנים  :שם המחקר 
0221 

סקירה וניתוח של התפתחות ההשקעות בתעשייה בשנים 
6991-6001 

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

של אזורי התעשייה  ימיפוי גיאוגרפי ודמוגראפ :שם המחקר 

  .פ"י   מאז"שהוקמו ע

 .בסיס הנתונים ישמש למחקר ארצי
 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון 

 



 
 

 נושא הפרויקט תחום
 

ייעוץ / מחקר ותכנון
 סטטיסטי אסטרטגי

תהליכי ההשקעה והקצאת הקרקע ללא  :שם המחקר 
 פ"י מנהל אז"מכרז באזורי התעשייה אשר הוקמו ע

 .בנית אוגדן מושגים
 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

קע בנפת תהליכי ההשקעה והקצאת הקר :שם המחקר 
 יזרעאל ושימוש בנתונים כדגם למחקר ארצי

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

השקעות של מנהל אזורי פיתוח באזורי  :שם המחקר 
 תעשייה בפריפריה
 מחקר מקיף ארצי 

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

, "הסכם הרכש הממשלתי"כתיבת רקע ל: שם המחקר 
הגורמים המעורבים והמושפעים , עקרונות ההסכם

 .מההסכם

  עלות העבודה לעובדים זרים בישראל : שם המחקר 
 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

עלות העבודה לעובדים פלסטינים   :שם המחקר 
 בישראל

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+  איסוף נתונים+ שאלון

 מאפייני היצואנים המובילים  :שם המחקר 
 מאפייני יצואנים מובילים / מחקר מדדי - ייעוץ מתדולוגי

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

 מורקסור   -הסכם סחר חופשי 
 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

  עקב מדינות יעדמ: שם המחקר 
 עיבודים סטטיסטיים +  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

 -ניתוח עיסוקים מפקחות במעונות יום: שם המחקר 
 .מחקר להגדרת תפקידה של מפקחת מעונות יום

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

ות במעונ 6מחקר הכנת תוכנית לימודים למטפלות סוג 
 יום במגזר הלא יהודי

 סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נושא הפרויקט תחום
 

ייעוץ / מחקר ותכנון
 סטטיסטי אסטרטגי

במעונות  6מחקר הכנת תוכנית לימודים למטפלות סוג 
 יום במגזר החרדי

 עיבודים סטטיסטיים +  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
 מושבי בטיחות ברכב : שם המחקר 

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

הגדרת תפקודו של קצין הבטיחות :שם המחקר 
 בתעבורה   

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
ערכות להדרכת בטיחות בדרכים בגני  : שם המחקר 

 .ילדים 
 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ נתונים איסוף + שאלון

בחינת ההיבטים המשפטיים של חקירה : שם המחקר 
 לעומק 

 עיבודים סטטיסטים + סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
  תרבותי-מחקר הערכה לתכנית לחינוך רב

 עיבודים סטטיסטים + סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
קים ומתווה לאבטחת איכות תוכנה מחקר ניתוח עיסו

 QA -תוכנית לימודים למבוגרים

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

מיפוי וחקר של עיסוקים מתכנת : שם המחקר 
Windows, Office  

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
 .ודל-הערכה של פרויקט רמלה: מחקר שם 

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון
ההשפעה של השתלמויות תוך  בחינת : שם המחקר 

 .של עובדים עם קשישיםמקצועיות 
 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

שינויי עמדות סטודנטים להוראה באשר  : שם מחקר
 .לפרופסיה

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ נים איסוף נתו+ שאלון
עמידותה של אוכלוסיה בסיכון גבוה לשימוש  :שם מחקר 

 אקטיביים-בחומרים פסיכו
 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

, ניירות עמדה בנושאי חברה וכלכלה : שם המחקר 
ראל יש, תשתיות וסביבה , פיתוח כלכלי , בטחון וחברה 
 במסגרת המכללה לביטחון לאומי   –והעם היהודי 

 עיבודים סטטיסטיים+  סקירה+ איסוף נתונים + שאלון

 

 

 

 

 


