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 Axel �בראש ובראשונה אנו מודי
 ל. ישראל�SHAREקט יאנשי
 רבי
 תמכו בפרוי
Boersch-Supan , ראש סקרSHAREשהפגי� ידידות חמה והעניק תמיכה , באירופה 

 �Richard Suzmanתודה מיוחדת נתונה ג
 ל. SHAREבלתי מסויגת לצוות הישראלי של 

שתמיכתו ועצותיו החכמות , 
י האמריקניקנה של מכוני הבריאותימהמכו� הלאומי לז

ל המוסד "מנכ, ליגאל ב� שלו
ג
 תודותינו נתונות . קטיסייעו רבות לקד
 את הפרוי

ר ועדת הכספי
 של מועצת המוסד "יו, לחזקיה ישראל, בתקופת הפרוייקט, לביטוח לאומי

�ולאמנו� ברק מהקר� הגרמנית, ר ועדת המשנה שלה למחקרי
"לביטוח לאומי ויו

 תמיכת
 אפשרה את עריכת הסקר בישראל ואת עריכת .פיתוחלישראלית למחקר וה
 .המחקרי
 המוצגי
 בגיליו� זה

SHARE� ישראל נהנה 
 שהיו ,ל"מהדרכת
 של יועצי
 מכובדי
 ממוסדות מחקר בחוג

: יקטיזמיני
 למת� תשובות והבהרות חשובות מניסיונ
 העשיר ובכ� סייעו לפיתוח הפרו

Carli Lessof, James McNally, Charles Manski, Linda Waite, David Weir 
and Robert Willis. 

:  על עזרת
 הרבה יבואו על התודהיקטיעדת ההיגוי של הפרווחברי
 הישראלי
 בוג
 ה

דב שמוטקי� , מיר שמואליע, אורלי מנור, אפשטיי��נח לוי�, עמיאלה גלוברזו�, אריק גולד

 . ואית� ששינסקי

ישראל אינו יכול להתבצע ללא עבודת
 הנאמנה של �SHARE בסדר גודל של קטיפרוי

אנו מודי
 לצוות המטה . ל"בחואחדי
 ברצוננו להזכיר בהקשר זה גורמי
 . גורמי
 רבי

 �Mannheim :Hendrik Juerges, Karsten Hank, Stephanie אירופה בSHAREשל 
Stuck, Barbara Schaan and Marie-Louise Kemperman. 

 �Tilburg :Marcel Das, Bas Weerman, Mauriceאנו מודי
 ג
 לצוות התכנות ב
Martens and Marius de Pijper. 

 Dimitris:  בנושאי הכנסות והו�SHAREכמו כ� אנו מודי
 לחברי קבוצת העבודה של 
Christelis, Agar Brugiavini, Guglielmo Weber, Enrica Croda, Omar 

Paccagnella, Giacomo Pasini and Lisa Callegaro. 

צוות :  הסקרמע�גורמי
 שוני
 בישראל שמילאו משימות חשובות לעוד יבואו על התודה 
; הלוי ודימיטרי קריוק�מזל דודו, ענת אור�, אירית אדלר –ל מכו� כה� למחקרי דעת קה

כה� ומירי רפאלה , מסיס גרא ר–י תכנו� של המוסד לביטוח לאומהמחקר וה מינהלצוות 

אלינור , ער� ורדי –ת אנשי האג" למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברי; אנדבלד
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דניאלה  –ל צוות מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראו; סלייטר ושרה שחייק

 . בישראלSHAREקט ירכז פרויהמשמש ג
 כ, עזרא ואליהו ספיר�שרו� שיובי#, פסקל


 של משרד המדע והטכנולוגיה שתמ� במרכז הידע אנו מבקשי
 להדגיש את תרומת

של המשרד לענייני גמלאי
 שתומ� , לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל בתחילת הסקר

ש פאול ברוואלד שבחסותו "עתה בפעולות המרכז ושל בית הספר לעבודה סוציאלית ע
מתו של ג
 תרו. גייל אוסלנדר, ת הספרתודה מיוחדת מגיעה לדיקנית בי. פועל המרכז

 ולאריה , ראש המכו�,אנו חבי
 תודה לגבי מוצקי�. מכו� ו� ליר בירושלי
 לא תסולא בפז

 על אדיבות
 באירוח כנס הממצאי
 , ראש התוכנית לכלכלה ולחברה במכו�,ארנו�

 .  ישראל�SHAREהראשו� של 

תודה מיוחדת נתונה למערכת של כתב העת ביטחו� סוציאלי שהעניקה את , ולבסו"

ה  הגרפיק,ניה לפרסו
 המחקרי
 הראשוני
 ולצוות העובדי
 ששקד על העריכההאכס
 . טלהמיה עורב  ו מרדכי פרנקל, חוה רימו�–וההבאה לדפוס 




