
נושא העבודה / מטרת העבודהסוג העבודהשם המשרד/התאגידמס'

המלצות תמחיריות לקביעת דמי השימוש הראויים של ערוץ הקניות ברשת הכבליםחוו"ד כלכלית + תמחירהאגף לטלויזיה בכבלים - משרד התקשורת1

ניתוח הרמה ומבנה העלויות של שידורי הטלויזיה בכבלים בישראל וזיקתם לדמי המנויחוו"ד כלכלית + תמחירהאגף לטלויזיה בכבלים - משרד התקשורת2

חוו"ד על התכניות העסקיות של המציעים במכרז לערוץ הקניותחוו"ד כלכליתהאגף לטלויזיה בכבלים - משרד התקשורת3

אפיון מדיניות לאומית לעסקים קטנים ובינוניים, סקר-נותני שירות, פרויקטים תוכניות, שיטות הכשרה וכד'סקרים כלכלייםהאיחוד האירופי - הקרן להכשרה עסקית4

טיפול בהיבטים הכלכליים בנושאי שמורות הטבע בארץ ונושאים קשורים, יצוג מול רשויות קשרותליווי עיסקי שוטףרשות שמורות הטבע5

תכנון ובניית קריטריונים לתמיכה במוסדות תרבותחוו"ד כלכליתמשרד התרבות והחינוך6

הכנת עבודות כלכליות מגוונות למיזמים באיזור הנגב הנהנים מתמיכת הרשות לפיתוח הנגבמגוון עבודות כלכליותהרשות לפיתוח הנגב7

הכנת פרוגרמה כלכלית להעמדת תשתית אופטימטימאלית לפיתוח פעילות החקלאות בישובי המועצהפרוגרמה כלכליתמועצה אזורית אבו באסמה8

בדיקת כדאיות ותוכנית עסקית לשילוב פעילויות יתרון לגודל בחברה ובמערכת המתנ"סים בישראלבדיקת כדאיות כדאיות ותוכנית עסקיתחברת המתנ"סים (חל"צ)9

בקרה פנים ארגונית, ליווי פיננסי, תקציבי ותמחירי תוך שימוש בכלי מחשובליווי עסקי ובקרה פנימיתהתזמורת הסימפונית - ירושלים10

ליווי מכרז לשכירת משרד פרסוםליווי עסקיהתזמורת הסימפונית - ירושלים11

ליווי מכרז לרכישת רשת מחשביםליווי עסקיהתזמורת הסימפונית - ירושלים12

ליווי תהליכי מיחשוב כ"א (ש.נ. חופשים וכד')ליווי עסקיהתזמורת הסימפונית - ירושלים13

מודל לתמחור שירותים בין האגף לבטחון סוציאלי לבין קרנות הפנסיה ההסתדרותיותחוו"ד כלכליתהאגף לבטחון סוציאלי בהסתדרות14

ליווי וסיוע בהקמת מערכת תקציבית, בקרה פנימית, תכנון תכנית עבודה להכנת הצעת תקציב 1998ליווי עסקי ובקרה פנימיתמרכז שלם - מכון למדיניות לאומית15

ליווי בבחירת בנק, סיוע בבחירת מסלולי גמל וסיוע בטיפול בנושאים פיננסיים שוניםליווי עסקימרכז שלם - מכון למדיניות לאומית16

סיוע בתמחור, הפרדה וניתוח חתכים בתקציבי הפעילויות השונות והפקת דוחות ניהולייםליווי עסקיהמועצה הדתית קרית ארבע חברון17

דירקטור, ליווי, יעוץ, ניתוח פיננסי ועוד - לחברות ממשלתיות בתחומי הבניה והאנרגיהעבודה שוטפתרשות החברות הממשלתיות18

הפקת דוח שנתי על ביצועי החברות הממשלתיות בישראלחוו"ד כלכליתרשות החברות הממשלתיות19

הקמה ישום ושילוב קריטריונים לתמיכה במוסדות דת, במערכת ממוחשובת חוו"ד + ליווימשרד הדתות20

הקמת הטרמינל המזרחי בחיפה-מרכז הסעים משולבבדיקת כדאיותרשות הנמלים והרכבות21

שינויים נדרשים והתאמת מבנה ארגוניחוו"ד כלכליתרשות הנמלים והרכבות22

ניתוח מבנה והשלכות הפרטת תהליכי הניתוב ברשות הנמלים והרכבותחוו"ד כלכליתרשות הנמלים והרכבות23

תמחור שירותי הניתובחוו"ד כלכליתרשות הנמלים והרכבות24

הקמת שדה תעופה בינלאומי שני בנגב, בחינת חלופות למיקום שדה תעופה בינלאומי שני בנגבבדיקת כדאיות כלכליתמשרד התחבורה25

בניה להשכרה באילת - כדאיות למשק, ליזמים ולציבורחוו"ד כלכליתמשרד הבינוי והשיכון26

תמחור ובחינת כדאיות הפעלת שירותי מט"ח, בחינת אלטרנטיבות לשיווק השירותחוו"ד כלכלית ושיווקיתבנק הדואר27

ליווי מכרז להפעלת שירותי מט"חליווי תהליך מכרזבנק הדואר28

סקר על בנקי הדואר באירופה - פרופיל אירגוני ועסקי וניתוח כיווני התפתחותחוו"ד כלכליתבנק הדואר29

בחינת מבנה ההון הרצוי לבנק הדוארחוו"ד כלכליתבנק הדואר30

תכנית עסקית לפיתוח ולמימון בנק הדוארתכנית עסקיתבנק הדואר31

כדאיות הפעלת שירותי מערכת ג'ירו בבנק הדוארבדיקת כדאיותבנק הדואר32

הקמת מערכת מידע ניהולית בבנק הדוארתכנית עבודהבנק הדואר33

בחינה והמלצה לצורת ההתאגדות המומלצת לבנק הדוארחוו"ד כלכליתבנק הדואר34

שיקולי הפיקוח על הבנקים באישור מיזוג בה"ד עם תאגיד בנקאיחוו"ד כלכליתבנק הדואר35

מידת קיומם של יתרונות כלכליים בשיווק משותף של שירותים בנקאיים ודוארייםחוו"ד כלכליתבנק הדואר36

בחינת תרומת בה"ד לכמות הכסף ומהירות המחזור במשק בהנחות שונותחוו"ד כלכליתבנק הדואר37

ליווי ההתחשבנות השוטפת בין בנק הדואר לרשות הדוארעבודה שוטפתבנק הדואר38

תכנון ובקרה תקציבית ותמחירית ונושאים נוספיםעבודה שוטפתמוזיאון ישראל39

אורי דהן ושות'- יעוץ עסקי וכלכלי, השקעות וגיוס הון

ב.  פרופיל עסקי  -  רשימה מייצגת של עבודות / לקוחות  -  סקטור ציבורי (משרדי ממשלה מוסדות וכד')

אורי דהן ושות' - יעוץ כלכלי ועיסקי, השקעות וגיוס הון
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