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 תודה דברי

 .שלביו כל על המחקר בביצוע לנו שסייע מי לכל להודות היא נעימה חובה

ברצוננו להודות לצעירים הרבים שהסכימו להתראיין, תרמו מזמנם, שיתפו אותנו בתהליך  ראשית

 השתלבותם בשוק העבודה ואף חשפו לפנינו את הקשיים והחסמים שהם חווים בתהליך זה. 

 על הסיוע במימון הסקר.  גנדירברמן ולקרן  מנדלמיוחדת לקרן  תודה

פעולה ועל התרומה מהידע ומהניסיון המקצועי. הוועדה מודים לחברי ועדת ההיגוי על שיתוף ה אנו

האגף  –האגף לחינוך מיוחד; ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים  –כללה נציגויות ממשרד החינוך 

לנוער, צעירים ושרותי תקון; האגף לשירותי רווחה ושיקום; האגף לשירותים אישיים וחברתיים; 

תפתחותית והאגף למחקר תכנון והכשרה; ממשרד האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית ה

הקרן  –האגף לבריאות הנפש; מהאגף לפיתוח שירותים חברתיים במוסד לביטוח לאומי  –הבריאות 

לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון; הקרן למפעלים מיוחדים והקרן לפיתוח שירותים לנכים; 

 –"ל בצה אדם כוח מאגף; ותבת אשלים עמותות – ישראל'וינט מג; גנדירמשירות התעסוקה; מקרן 

 "ה(.  ממד) ההתנהגות מדעי מחלקת

מכון ברוקדייל שסייעו לאורך כל הדרך בתמיכה ועצה: ליהודית -ג'וינט-במאיירסגם לעמיתינו  נודה

על עזרתן בגיבוש השאלון ובחשיבה על דרכי ניתוח המידע והצגתו; לד"ר אסף  שטרוסברגקינג ולנורית 

בן שוהם על העזרה בשקלול קובץ הנתונים ובביצוע עיבודים מורכבים; וכן לחן צוק תמיר, תמר גולן 

ותמרה יהלום על ריכוז עבודת השדה וליווי המראיינים בתהליכי האיתור והראיונות. תודתנו לפרופ' 

 על ההערות החשובות למחקר זה. ג'ק חביב 

 על הבאתו של הדוח לדפוס.  קליינמן וללסלי הדוח עריכת על כהן לרעיה גם תודה
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