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  המחקר תמצית

 המחקר ומטרות מבוא. 1

. החיים בסוף בחולים טיפוללעסוק בובעולם  בארץ הבריאות מערכות בעשורים האחרונים מרבות

 במחלות מהטיפול מעברה ;ההזדקנות בעיקר, האוכלוסייה בהרכב השינוייםהסיבות לכך רבות ובהן 

 כל אלה –  הסרטן ממחלת והתמותה התחלואה בשיעור והגידול כרוניות במחלות לטיפול אקוטיות

 שבמצבם חלה הידרדרות הדרגתית ושסבלם ממושך.  בחולים לטפל  הצורך את הגדילו

 

דהיינו הטיפול העוסק  –  אטיבייהפל בטיפול לראות נוטות המפותחות במדינות הבריאות מערכות

 של הןנת חיים וחולים המתמודדים עם בעיות הקשורות למחלה מסּכהשל הן  החייםאיכות  בשיפור

 של סבלו אתאטיבי מקל יפלהטיפול ה. חייהם בסוף בחולים ביותר ההולם הטיפול את – בני משפחתם

פי מחקרים  לתסמינים פיזיים נפשיים ורוחניים. אולם, עבבאמצעות הערכה וטיפול בכאב ו החולה

 קיבלומהחולים המתמודדים עם מחלת הסרטן  30%-34%-אפידמיולוגיות בארץ, רק כ והערכות

. החולים ובני משפחתם םסופב חייהם איכות רופיולש אחרים וסימפטומים כאביםת להקל טיפול

למתן  מודעותה חוסרבשל ו המידע מיעוטבשל מיעוט השירותים,  בשל חשים חוסר אונים ותסכול,

מטרתו של מחקר זה היא להבין כיצד אפשר לשפר את טיפול מתאים בתקופת החיים האחרונה. 

איכות השירותים הניתנים לחולים בסרטן מפושט, להעריך את איכות הטיפול הניתן להם ולהשוות בין 

עלויות הטיפול במסגרות שבהן הם טופלו בסוף חייהם. המחקר נערך בהמשך למחקרים קודמים 

 מכון ברוקדייל בתמיכת-אטיבית שנערכו על ידי מאיירס ג'וינטישא ההוספיס והרפואה הפלבנו

למחקרים אלה יש תפקיד חשוב בפיתוח שירותים פליאטיביים יורק ודטרויט. -של ניו הפדרציות

"ל משרד מנכ חוזר שלושירותי הוספיס בישראל והם מסייעים למשרד הבריאות ביישומו והטמעתו 

 אטיבייהפל( שכלל הנחיות המגדירות את הסטנדרטים לפיתוחו ולהספקתו של הטיפול 0007הבריאות )

 שירותי הבריאות בארץ. במערכת

 

מחקר המוצג בדוח זה עוסק באיכות הטיפול ובעלות הטיפול שניתן לחולים שקיבלו טיפול של ה

בקהילה ובמוסדות הוספיס בית לעומת חולים שטופלו בבית חולים, במרכז יום אונקולוגי, במרפאות 

 סיעודיים. 

 

 המחקר מערך. 2

של כל הנפטרים מסרטן מפושט  םימנהלי נתונים בציוק ניתוח .3 :רכיביםהמחקר כלל שני  מערך

אישי עם בן  ריאיון .0 ;0007אוגוסט עד  0008דצמבר מבמחוז הצפון של שירותי בריאות כללית, 

  .לאחר מותםכחצי שנה , שלהםהמשפחה 

 

נפטרו במהלך תשעה חודשים ושהייתה להם אבחנה של מחלה שים חול 447באוכלוסיית המחקר נכללו 

( 04%(. השאר )94%איש ) 507כלל במחקר יבקובץ הנפטרים של הקופה. מתוכם התאימו להממאירה 

לכן נכללה אבחנה זו ברשימת האבחנות שלהם, ו, בחייהםשהו כל בשלבאמנם סבלו ממחלה ממאירה 



 

ii 

( של 54%בני משפחה ) 376אישי  בריאיון רואיינו השני בשלבהייתה הסיבה לפטירתם.  היאלא  אך

לא נערך ריאיון, בגלל סיבות שונות הנפטרים ( 44%יותר ממחצית ) תם שלמשפח בני עםהנפטרים. 

 העדר בן משפחה.קושי באיתור או בגלל כגון סירוב, 

  הממצאים סיכום. 3

 מאפייני האוכלוסייה 3.1

 ושלושה שלושים. 37 היההממוצע  הגיל. גברים היו( 43%) מפושט מסרטן נפטריםהמ מחצית מעל מעט

 ילידי היו( 55%) כמחציתומעלה.  80בני  03%-ו, 97-34 בניהיו  53%או פחות,  35 בניאחוזים היו 

, האזור לאוכלוסיית בדומה, רובם מברית המועצות לשעבר. 3770עלו לארץ אחרי שנת  60%הארץ, 

  .נצרת ִמנהלתמ 60%-העמקים ו ִמנהלתמ 67%הגליל,  מִמנהלת היו 07% ;ערבים והשאר, יהודים 96%

 הטיפול ועלות בשירותים שימושהא. 

בשבוע  פעםקרו אצל רופא משפחה )או שהוא ביקר אצלם( י( של החולים ב74%רובם המכריע )

ביקרו בחדר מיון,  40%, יום בממוצע 37היו באשפוז   89%. בחצי השנה האחרונה לחייהם, בממוצע

טיפולים  9.4, אונקולוגי יום אשפוזביחידה לורדיותרפיה  ימותרפיהקיבלו כ 50%פעמיים בממוצע, 

ים יבחודשנעשה יותר ממחצית מהשימוש בשירותים יאטיות. קיבלו תרופות אוּפ 47%-בממוצע, ו

אושפזו בחודש  38%מיון ) לחדרונים שיעור המתאשפזים והפהחולים. מדובר בעיקר ב חייבהאחרונים 

 וךשיּכל יאטיותאוּפמהחולים קיבלו תרופות  58%לחדר מיון(. עם זאת, רק  פנו 00%-ם וההאחרון לחיי

 בחודש האחרון לחייהם.   כאבים

סטיית התקן העצומה ₪.  36,483 הייתהלחייו  האחרונהשנה הבחצי  1חולהב לטיפול העלות הממוצעת

את העלות  הגדילושל חולים "יקרים מאוד"  קטןמספר ש יםמלמד ₪(  53,939והחציון )₪(  39,473)

 47%דהיינו, ₪,  69,934ה היית ולחולה. העלות הממוצעת לחולה בחודשיים האחרונים לחיי תהממוצע

מלמדים  (₪ 00,736 ( והחציון )₪ 60,660וגם כאן סטיית התקן ) ;מכלל העלות הממוצעת בחצי שנה

 חולים היו יקרים במיוחד.  עטשמ

–לאשפוז כללי, והיתר  ועבור טיפולים בחצי השנה האחרונה לחיים נועד ותכשני שלישים מההוצא

יום אונקולוגי  ולמוסדות סיעודיים )במחוז הצפון המוסדות  לאשפוזוליחידה בית  לתרופות להוספיס

ת את ההוצאות עבור שירותי קופות (. הוצאות אלה אינן כוללואשפוזיהוספיס להסיעודיים הם תחליף 

 עלה לחיי החולים בחודשיים האחרונים .ביקורי רופא או אחות או קבלת תרופות ,החולים, למשל

  שאר הרכיבים.חלקם של צמצום קל ב חלו ,93%-ל 38%-מחלקו של האשפוז הכללי 

 הנתפסתהטיפול  איכותב. 

בחולה בשלב החריף שטיפל  מיהו הגורם העיקריהחולים שנפטרו לציין  376ביקשנו מבני משפחתם של 

צוות המרפאה  אמרו שטופלו בידי 63%חמישה גורמי טיפול:  ציינוהם  מחלתו.והקשה של 

                                                   
 -  300 -כך השתמשנו במחיר הבסיס   לשםלהם.  זהה איננה אךדומה למחירים הראליים,  הממוצעת העלות 1

 .הבסיס לבין ביותר הנמוכה העלות בין היחס לפי ההוצאות שאר את ותקננו
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מוסד סיעודי, ב 33%חולים,  בית על ידי 38%, אונקולוגי יום לאשפוז היחידה בידי 00%הקהילתית, 

 .העיקריהגורם המטפל היו בית ה הוספיסאמרו שיחידות  30%ורק 

ארבעה ממדים: הקשר עם הרופאים, מקצועיות האחיות והרופאים, ת אמצעובנבדקה  הטיפול איכות

תקשורת ומעורבות בקבלת החלטות ורווחה אישית של התומך העיקרי. בשלושת הממדים הראשונים 

 יחידהההציון של  ולאחריו, ביותר הגבוה היה גורם המטפל העיקריכבית ההציון של הוספיס נמצא כי 

. יותר נמוכים היומוסד סיעודי של בית חולים כללי ושל מרפאה קהילתית,  ם שלציוניהיום.  אשפוזל

 בשלושת מאשריותר  נמוך היה הממוצע הציון –העיקרי הרווחה האישית של התומך  –ממד הרביעי ב

מין על קוח על גיל, י. בפהטיפול גורמי חמשת בין הבדל ללא, בחולה ישיר לטיפול הקשורים הממדים

ולעובדה שהחולה  בית טופל בהוספיסקבוצת אוכלוסייה )יהודים/לא יהודים(, לעובדה שהחולה על ו

 בכליותר  גבוה ציוןהיה קשר עצמאי מובהק עם  מוסד סיעודיבולים או ח ביתבולא נפטר בבית 

  .הממדים

 מסגרות האחרותהטיפול בבהוספיס בית לעומת  הטיפול מאפייניג. 

נוספים  34%בחולים בסוף חייהם, העיקרי ל מטפהבית כגורם השציינו את הוספיס  30% לענוסף 

הגורם המטפל לא היה הוא הוספיס בית, גם אם  שלמכלל בני המשפחה אמרו שהחולה קיבל טיפול 

שיעור דומה של ש הוספיס בית. נמצא שלמכלל החולים קיבלו טיפול  04%-יוצא אפוא ש ;העיקרי

קיבלו תרופות  – לאו אם ובין עיקריה כגורם בו בחרובין אם  – הוספיס ביתב טיפולקיבלו שחולים 

מקרב אלה שלא  38%רק  אךבהתאמה(,  ,70%-ו 74%הקשה והסופי של מחלתם ) בשלביאטיות אוּפ

ועוד, יותר בני משפחה של החולים שטופלו  זאת. אוּפיאטיות טופלו בהוספיס בית קיבלו תרופות

בטיפול  עיקריהיה הגורם ה לאבית ההוספיס ש אלולעומת  עיקריית ובחרו בו כגורם הבהוספיס ב

, 89%החולה קיבל טיפול בכאב במידה הנכונה )שכלל לא טופל בהוספיס בית, סברו  שהואאו  ביקירם

פול יבולט במיוחד בט העיקריל מטפה גורםבית ּכ  הבהתאמה(. יתרונו של הוספיס  90%-ו 96%

דיווחו  עיקריהבית כגורם המבני המשפחה של המטופלים בהוספיס  88%בסימפטומים נפשיים. כך, 

כאון, לעומת כשליש מבני ידיווחו שהחולה קיבל טיפול בד 98%-ו שהחולה קיבל טיפול בחרדותיו, 

ת כחלק אטיבייפל, שיעור החולים שקיבלו הרדמה לבסוףהמשפחה בשתי הקבוצות האחרות. 

שיעור זה לעומת  עיקריהגורם קרב אלה שטופלו בהוספיס בית ּכ  בל בהם היה גבוה הרבה יותר מהטיפו

 בהתאמה(. ,04%-ו 54%) תשתי הקבוצות האחרוב

עקרונות הטיפול על פי טופלו שלהם  הגורם המטפל העיקרירבים יותר שהוספיס הבית היה  חולים

סיום )קבלת הסברים על זכויות ועל הטיפול, רצף טיפול, הכנת מסמך הנחיות מקדימות,  אטיבייהפל

אמנם ש חוליםלעומת '( וכד החיים בסוף מרפאים טיפולים, ויתור על קבלת מסויםחיים במקום ה

 . בית הוספיס קיבלו לא שכלללעומת חולים  או עיקריהל מטפה גורםלא ּכ   אך בית הוספיסב וטופל

 המטפל גורםבית ּכ  השל המטופלים בהוספיס  בחייהםהטיפול הממוצעת בחצי השנה האחרונה  עלות

, עיקריהמטפל הגורם כ לא אךשטופלו בהוספיס בית  במימעלות הטיפול  34%-הייתה נמוכה ב עיקריה

בהוספיס בית. הפער בין הקבוצות גדל בחודשיים  ובחולים שלא טופלהטיפול מעלות  03%-וב

 עיקריה המטפלגורם הוספיס בית ּכ  ב שטופל במי הממוצעתפול יכך שעלות הט ;האחרונים לחיים

         עיקרי ה המטפללא כגורם  אךהוספיס בית ב שטופל מיעלות הטיפול של מ 60%-הייתה נמוכה ב
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 חולים שלהטיפול  עלותב אשפוזחלקו של ה. תיס בימי שלא טופל בהוספמעלות הטיפול של  50%-וב

קיבלו טיפול של שבעלות הטיפול של מי  ;05% היה עיקרי בטיפולםהגורם ה היההוספיס בית ש

חולים שלא טופלו בהוספיס בית בהטיפול עלות בו ;69%גורם העיקרי הוא היה אך לא ּכ   יתבה הוספיס

 .35%היה חלקו של האשפוז  כלל

  פעולה וכיווני תובנות. 4

טיפול בחולים במחלות ממאירות מפושטות על עולות מספר תובנות  מוצג בדוח זהה מהמחקר

 בישראל. להלן נציג אחדות מהן. 

 ומעלה, ושיעורם דומה  80ומעלה, כרבע בני  34מהנפטרים מסרטן מפושט היו בני  שלישים כשני

. מסיבות רבות, צורכיהם של חולי סרטן מבוגרים שונים לזה שבמקומות אחרים בעולם

אודות על בעשור האחרון הולך ומתפתח ידע קליני רב מצורכיהם של חולי סרטן צעירים יותר. 

צורכי הטיפול הפיזי ב העיסוק ברגו בגללה;סרטן ונפטרים במחלת ההטיפול בזקנים הלוקים 

 והגישות הידע . להם שמותאמת אטיביילפת הטיפול הישגמתפתחת ו חודיים בהםיוהמנטלי הי

, מצומצמת במידה בישראל קיימים, בפרט זקניםחולים  וכלפי בכלל בסרטן הלוקים כלפי האלה

 ההבנהאת ו תהמודעּואת , הידע את להרחיב צורך יש כי נראה, לפיכך. מספקת מלהיות רחוקה

 שעקרונות משום, זאת. למאפייניהם התייחסות תוך, קשים חוליםב אטיבייהפל טיפולבאשר ל

הזה מתאימים לכל חולה הנוטה למות, אך במיוחד לאנשים זקנים שתהליך סיום חייהם  הטיפול

 ב.יאמכדרדרותם ארוך ויוה

 שרובם  אף על פיכאבים, וך לשיּכ יאטיותאוּפקיבלו תרופות  מחצית מהחוליםקצת יותר מ רק

שיטת שהתרופות נחשבות כ על פיאף המכריע של הלוקים בסרטן מפושט סובלים מכאבים, ו

הגישות של רופאי את לבחון לעומק את הידע ואפוא . יש צורך הטיפול המתאימה להם ביותר

לעשות יש ובמידת הצורך  ,של תרופות אלה יתןהרופאים בבתי החולים כלפי התווישל המשפחה ו

 פעולות הדרכה וחינוך בנושא. 

  מי היהבמקביל בסוף חייהם, בני המשפחה ידעו  שהחולים טופלו בידי גורמים רביםאף על פי 

הגורם המטפל  היהבית ה הוספיסש ציינומהם עשרה אחוזים רק כ :הגורם המטפל העיקרי

 34% ;שבמחוז פועלות שתי יחידות כאלה אף על פיבחולים בשלבים האחרונים לחייהם,  העיקרי

מחקר על פי ה .מטפל העיקריגורם ההוא לא צוין ּכ  הוספיס בית אולם ב טופלואמנם  נוספים

נראה כי זהו אחד האתגרים החשובים ביותר. יש צורך להעמיק בהבנתו כדי  המוצג בדוח זה

איונות עומק עם בית. לשם כך יש צורך לערוך ר  ה להעלות את שיעור השימוש ביחידות הוספיס

, כדי לבחון את מנהלי שירותים אחרים במחוזעם עם מנהלי יחידות הוספיס הבית ו ,מנהלי המחוז

יכולים לסייע להגביר כמו כן יש לבדוק אילו גורמים  .את דפוסי פעילותםו דפוסי ההפניה אליהם

 בית.  הוספיסלטיפול פליאטיבי ב חולים בסוף חייהםשל  יתםאת היקף הפני

 החולים גורם המטפל העיקריּכ  הבית בלט יתרונו של הטיפול בהוספיס  הטיפול איכות בבחינת .

ם קיבלו טיפול בסימפטומים ה, ורבים יותר מתאטיויּפאושטופלו בו קיבלו יותר מנות של תרופות 

הוספיס הלעומת פחות משליש מאלה ש ,םכאון. זאת ועוד, רובם נפטרו בביתיוד הנפשיים כמו חרד

 תאשכלל לא טופלו בו. ממצא זה מדגיש לעומת אלו  שלהם אועיקרי המטפל הגורם הלא היה 
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ענות לרצון החולים לסיים יהל שיאפשרו השירותים את לספק כדי מאמץ כל לעשות שיש העובדה

האפשר  מידתבחשוב לתת את הדעת לעומס המוטל על בני המשפחה ו כמו כן,. םאת חייהם בבית

 רכיהם. וצמלא את ל

 הקשורים לטיפול ישיר בחולה היה גבוה יותר מאשר  טיפולהממוצע בשלושת ממדי איכות ה הציון

כיום  המיוחסת החשיבות על אףתו האישית של התומך, חהציון הממוצע בממד שהתמקד ברוו

מתן קריים בטיפול בחולים קשים. יש לתת את הדעת לסוגיה זו ולבחון ילמצבם של התומכים הע

, למשל תמיכה של בסוף חייהםבני המשפחה המלווים את החולים הקשים תמיכה רבה יותר ב

 . כדומהקבוצות תמיכה ו ;סוציאלייםהשירותים ה

 על פי פעלו  בנצרת אונקולוגי יום לאשפוז היחידהו הבית וספיסהממצאים מלמדים כי יחידות ה

כמעט שלא הופעלו.  ועקרונות אלהשירותים בשאר לעומת זאת,  ,אטיביילּפהטיפול העקרונות 

י המרפאות הקהילתיות ובתי החולים שנושאים בנטל הטיפול ברוב וותחשוב לפעול לחינוך צִ 

 אטיבי. יהטיפול הפלעל ולהקנות להם את המידע  הדרוש  במצבי סוף החייםהחולים 

 הטיפול עלות. האחרונים בחודשיים ובמיוחד, חייהם בסוף רבים בשירותים השתמשו הנפטרים 

ממנה   30%-כם, ההשנה האחרונה לחיישים אלף שקלים בממוצע בחצי שימ הסתכמה ביותרבהם 

לאשפוז בבית חולים. זאת ועוד, עלות הטיפול נועדה כמחציתה  ;בחודשיים האחרונים לחיים -

גבוהה הרבה יותר מהעלות הממוצעת והגיעה למאות אלפי שקלים בחצי  הייתה יםבחולים מעט

לים היקרים במיוחד הבדיקה לגבי השירותים והטיפולים שהחואת שנה. לפיכך, ראוי להעמיק 

 האם הן נשקלו. ו ם היו חלופות אחרותהִא  ולבחון קיבלו לפני מותם, לבחון את יעילותם

  עיקרי המטפל הגורם חולים שטופלו בהוספיס בית ּכ  בעלות הטיפול בחצי השנה האחרונה לחיים

או  קריהגורם המטפל העיהיה  לאאך הוא שטופלו בהוספיס בית  אלומזו של  יותרהייתה נמוכה 

בולט במיוחד בחודשיים האחרונים לחיים בעלות הוספיס בית. הפער בלא טופלו מזו של אלו ש

. בו טופלובין אלו שלא ו בהוספיס בית שטופלו אלובין  ארבעים אחוזיםפער של מגיע להוא ו

  הוא האשפוז בבית חולים כללי.בעלות פער שתרם להרכיב הבולט ביותר 

 מבחינת הן, ביתה הוספיס של יתרונו בדבר מוצג בדוח זהה מהמחקר העולים הממצאים בעקבות 

. ייתכן והקשר בין שני מדדים אל ולבדוק אתוהן מבחינת העלות, חשוב להמשיך  הטיפול איכות

עלויות את להוריד  היום אונקולוגי עשוי אשפוזת השימוש בהוספיס בית וביחידה לגדלשה

חולים היקרים, מבלי לפגוע באיכות הטיפול ואולי אף את עלות הטיפול בהטיפול, ואולי דווקא 

 . לשפרּה

עקרונות הגישה טופלו על פי , ממצאי המחקר מלמדים כי איכות הטיפול בחולים שלסיכום

נמוכה יותר. עם זאת,  הייתה בהם עלות הטיפול, אך גבוהה יותר הייתההוספיס בית ב אטיביתיהפל

להגדיל את מספר  כדי. לפיכך, יש צורך לעשות כל מאמץ ורק מעט חולים זכו לקבל שירותים אל

והן ם הכדי לשפר את יעילות הטיפול ב הן ;אטיביים בסוף חייהםילהפהחולים המטופלים בשירותים 

 .ואיכותכדי לשפר את 

ולנציגי  השירותיםלספקי  ,הממצאים הוצגו לקובעי מדיניות הבריאות בישראל, לנציגי קופות החולים

ניו יורק ושל ארגונים נוספים. מהמחקר עולות תובנות על קבלת ההחלטות ועל קביעת הפדרציה של 
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ושירותי הוספיס הבית בבתי החולים  אטיבייםיהפלהמדיניות הקשורה לפיתוחם של השירותים 

בקהילה. המחקר משמש בסיס למידע להמשך יישום הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות המגדירות את ו

אטיבי לבתי חולים ולקופות ייתוחם ולהספקתם של שירותי הטיפול הפלהנהלים והסטנדרטים לפ

אטיבי לחולים יהחולים. מכוח הנחיות אלה נדרשו כל מערכות הבריאות להטמיע את השירות הפל

גם כיום בפיתוחם של שירותי הטיפול  משתתףבמחלות סופניות בתוך שלוש שנים. צוות המחקר 

 אטיבי ובהערכתם.יהפל

 תמיכת מענק של גאי ונורה ברון.המחקר נערך ב
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 דברי תודה

ת לכל מי  שסייעו לנו בנדיבות רבה בעריכת המחקר ובכתיבת דוח זה. אנו מודים ואנו רוצים להוד

להנהלת קופת חולים כללית באזור הצפון ולמנ   הלת האזורית ציפי שדה על התמיכה החמה בצוות 

בית העמקים  -למנהל יחידות הוספיס בית בצפון המחקר ועל הסיוע בקידום המחקר. אנו מודים 

 לעומקם. שעזר לנו בהבנת הנושאים שסייעו לנו בעריכת מחקר זה  -והגליל 

על הכרתם בחשיבות השירותים לחולים בסוף חייהם, על  ברון גאיול התודה מיוחדת אנו חבים לנור

ת בנושא התפתחות הטיפול תמיכתם הרעיונית והכספית בנושא חשוב זה ועל שיחות רבות ומועילו

עוד אנו מודים להם על עזרתם  למחקר הקודם שסקר את השירותים  הפליאטיבי בארה"ב.,

 אטיביים בישראל.יהפל

אטיביים יהממושכת בשירותים הפל ןאנו מודים גם לפדרציות של דטרויט ושל ניו יורק על תמיכת

-ספים שנערכו על ידי מאיירס ג'וינטבשני מחקרים נו ןוביחידות הוספיס הבית בישראל ועל תמיכת

 מכון ברוקדייל. 

מכון ברוקדייל שסייעו לנו בהערותיהם ובעצתם: ג'ק חביב, -עוד אנו מודים לחברינו במאיירס ג'וינט

ג'ני ברודסקי וסוזאן בראון על תרומתם החשובה בהערותיהם תוך כדי כתיבת הדוח; תודה חמה אנו 

מכון ברוקדייל, על תמיכתה ועזרתה בהפקת -כה במאיירס ג'וינטערי אגףחבים לג'ני רוזנפלד, ראש 

 דוח זה, לענת ברבריאן על עריכת הדוח וללסלי קליינמן על הכנתו לדפוס.  
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