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  הבעת תודה
  
  

  .רבים הם השותפים לעבודה הזאת וקצרה היריה מלמנות את כולם

סים שהשתתפו "סים והמתנ"עובדי החברה למתנ, עמיתי לעבודה, ראשית

 אנשים 350כ "סה, קוף אחריבשאלונים בהמשך ובתי, בראיונות לפני , במחקר

  .נפלאים

המרצים באוניברסיטת בר אילן שנתנו לי את הכלים והפגישו אותי עם עולמות 

ונתנו לי  הזוית המחקרית כבר היתה רחוקה ממני, תוכן שאף שלא היו לי זרים

הפגיש אותי עם חיים גזיאל ש'  ובמיוחד לפרופעצות מועילות ביותר לקידום המחקר

  .ועזר לי להתניע את המחקריד תיאוריית התפק

מנהלת האגף למחקר ופיתוח בחברה , מיכל אפללו' דר, שותפות לעבודהה

נט ליויאן שמעבר לעידוד 'ז' גבו, סים שעודדה אותי ויזמה את המחקר הזה"למתנ

  .עברה על הטקסט מספר פעמים כדי לצמצם את שגיאותי ולעצב את החוברת

  .שבחת התקציר באנגליתרוני קרל על עזרתו בה, לאחיין שלי

שמואל אבן זהר שעבר '  ולדרHUDAPלמר ראובן עמר שהשאיל לי את תוכנת 

  .על הניתוחים הסטטיסטיים שלי

לימד אותי , כהן שלימד אותי את רזי תיאורית השטחות של גוטמן' אריק ה' לדר

  .את חשיבות הדיוק ובסבלנות הנחה והוביל אותי בבטחה עד להגשת העבודה הזאת

שכל אחד , אילן ומיכל,  נמרודירעיתי מירטה ובני, משפחתי, ונים חביביםאחר

 .עזרו לי ועודדו אותי לקדם את המחקר, הכילו אותי, אפשרו ליוכולם ביחד בדרכו 

 


