
 

 

 לצוות מחקר אוכלוסייה ערבית מנוסה   דרוש/ה חוקר/ת 

 מכון ברוקדייל הוא מכון המחקר החברתי היישומי המוביל בישראל.

צוות האוכלוסייה הערבית הינו צוות צעיר במכון אשר עוסק במגוון נושאים כגון פעילות הממשלה במסגרת תוכניות לקידום  

  .בישראל ושילוב האוכלוסייה הערבית בהשכלה הגבוהההאוכלוסייה הערבית 

 
   תפקיד: תיאור

 תכנון מערך מחקר כולל בניית כלי מחקר •

 (SPSS, STATAעיבוד וניתוח נתונים כמותיים )שימוש בכלים כמו   •

 חילוץ מסקנות ראשוניות מן המידע אשר נאסף. יכולת "לספר את הסיפור" של המחקר  •

 חלקים ממנו ומסמכים נוספים לפי הצורךכתיבת דוח מחקר או  •

 הצגת ממצאי המחקר בפני קובעי מדיניות והקהל הרחב •

 ניהול קשר עם גורמים שונים לאיסוף מידע, לראיונות ולניהול המחקר •

 ניהול והנעת חוקרים זוטרים לאורך שלבי המחקר השונים  •

 מעקב אחר ניצול תקציב המחקר ועמידה בלו"ז המחקר •

 זמנית-ספר מחקרים בואחריות לביצוע מ •

 העבודה כוללת ממשקים הן מול חוקרים אחרים במכון, והן מול גורמי חוץ כמו משרדי הממשלה השונים  •

 

 התפקיד:  דרישות

  (במהלך הלימודים לתואר שלישי)או   שלישי במדעי החברהתואר  •

 שלא במסגרת הלימודים. יתרון לניסיון במחקר יישומי  ,(שנתיים  של  לפחות)ניסיון במחקר במדעי החברה  •

 רקע בשיטות מחקר כמותיות ויכולת לבצע ניתוחים סטטיסטיים •

 רקע בשיטות מחקר איכותניות )רצוי(  •

 )בדגש על שימוש באקסל( OFFICEשליטה בתוכנות   •

 ברמה גבוהה  יכולת כתיבה בעברית •

 אנגלית ברמה גבוהה •

 בצוות ועם אנשים מארגונים שונים ולקוחות  יחסי אנוש מעולים: יכולת עבודה •

 יכולת עבודה עצמאית  •

 יתרון   -דוברי השפה הערבית •

 במהלך ימי השבוע.    בירושלים  נוכחותה דרישות ב מישותג  ישנה  .בירושליםמלאה. מקום העבודה  נכונות למשרה •

 חודשים   24 - העסקה  תקופת 



 

 
 

 
 חוקר מנוסה לאוכלוסייה ערביתלהגשת מועמדות ושליחת קורות חיים: 

 
 

  חיים( קורות הגשת  לצורך   )לא yonatane@jdc.orgבשאלות הבהרה ניתן לפנות לד"ר יונתן אייל  
 
 

 כמה מילים על סביבת העבודה במכון:
עבודת המחקר במכון מתבצעת בצוותים הטרוגניים ורב תחומיים המאפשרים למידה הדדית והפריה מקצועית. המכון מתאפיין 

זאת מתוך תפיסה כי  בסביבת עבודה נעימה ותומכת, ומשקיע משאבים רבים לטובת הפיתוח המקצועי והאישי של העובדים, 
 המשאב האנושי הוא המרכיב המרכזי בעבודת מחקר מעמיקה, מקצועית, המתאפיינת במצוינות.

 
 

 

 

https://brookdale.jdc.org.il/careers/co/research/B5.917/%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/all/?coref=1.10.s0F_517
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