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דגנית לוי  -רשימת פרסומים
לוי ,ד' ;.אייל ,י' ;.קונסטנטינוב ,ו' ;.קגיה ,ש' .9102 .סטודנטים ערבים כשלוש שנים לאחר תחילת
לימודיהם – סיועה של התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה .מכון מאיירס-ג'וינט-
ברוקדייל ,ירושלים.
בן סימון ,ב' ;.לוי ,ד' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ'" .9102 .הגורם האנושי :תפיסת סטודנטים יוצאי אתיופיה
את הגורמים המסייעים להצלחה באקדמיה" .הגירה .000-031 :2
לוי ,ד' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי,פ' .9102 .שילוב בדואים בהשכלה גבוהה .הערכת הפיילוט "שער
לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
בן סימון ,ב' ;.לוי ,ד' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' .9102 .השתלבות צעירים יוצאי אתיופיה במוסדות
להשכלה גבוהה :גורמים מסייעים וחסמים .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
לוי ,ד' ;.רזניקובסקי-קוראס ,א' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' .9102 .מענים להכנה לשירות צבאי עבור בני
נוער יוצאי אתיופיה .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' ;.לוי ,ד' ;.קונסטנטינוב ,ו' ;.ברוך-קוברסקי ,ר' ;.חביב ,ג' .9102 .השתלבות
בחברה של נערים (בנים) יוצאי אתיופיה :מבט לפי מגדר ,מוצא ודור עלייה .מכון מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
לוי ,ד' ;.סבו-לאל ,ר' .9101 .הטמעת הנוהל לקיצור משך השהות של ילדים במרכזי החירום של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
לוי ,ד' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ'" .9101 .השכלתם של בוגרי חסות הנוער ומבט לעתיד" .אפשר 91- :92
.92
ארליך ,א' ;.לוי ,ד' ;.נשיא ,ש' .9101 .אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער-3111 .התכנית
הלאומית לילדים ולנוער בסיכון ,עמותת אשלים ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' ;.לוי ,ד' ;.בן סימון ,ב' ;.שר ,נ' .9102 .שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון
גבוה – ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער ,צעירים ושירותי תקון במשרד
הרווחה .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
בן סימון ,ב' ;.לוי ,ד' ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ'" .9102 .תובנות מניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על
שירותים ותכניות לנוער ולצעירים בסיכון גבוה" .מידעו"ס (.32-32 :)22
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ' ;.לוי ,ד' ;.בן סימון ,ב' ;.שר ,נ' " .9102 .חלק ח' :שירותים ותכניות לנוער וצעירים
בסיכון גבוה – ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער ,צעירים ושירותי תקון
במשרד הרווחה .בתוך :סקירת השירותים החברתיים  .4102צבע ,ק( .עורך) .עמודים ,331-310
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,ירושלים.
לוי ,ד' .9102 .יש מצ"ב (מעבר מוצלח לבגרות) – מרכזים לנוער :מודל העבודה .מכון מאיירס-ג'וינט-
ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.לוי ,ד ;.שר ,נ ;.קונסטנטינוב ,ו' .9102 .יש מצ"ב' – מרכזים לנוער :הערכת
הפיילוט .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
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לוי ,ד ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ" .9102 .מחסות לעצמאות" – ליווי בוגרי מעונות רשות חסות הנוער.
מחקר הערכה .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.שר ,נ ;.לוי ,ד .9102 .תכנית "מעטפת" לבני נוער עוברי חוק המטופלים
בשירות המבחן לנוער :מחקר הערכה .מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.שר ,נ ;.לוי ,ד" .9102 .חלק ו' :תכנית "מעטפת" לבני נוער המטופלים בשירות
המבחן לנוער .עיקרי הממצאים של מחקר הערכה" .בתוך :סקירת השירותים החברתיים .4102
צבע ,ק( .עורך) .עמודים  ,319-922משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר,
תכנון והכשרה ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;,לוי ,ד" .9103 .שימוש ושליטה בשפה בקרב בני נוער עולים ובני עולים מאתיופיה
וברית המועצות לשעבר" .הד האולפן החדש (.22-11 :)010
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.לוי ,ד" .9109 .חלק ד' :מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן
לנוער" .בתוך :סקירת השירותים החברתיים  .4100צבע ,ק( .עורך) .עמודים  ,939-902משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.עמיאל ,ש ;.לוי ,ד ;.קונסטנטינוב ,ו .9109 .בני נוער יוצאי אתיופיה ויוצאי ברית-
המועצות לשעבר :עולים ובני עולים – דמיון ושוני .מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.לוי ,ד .9100 .מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן
לנוער .מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,ירושלים.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ ;.לוי ,ד ;.קונסטנטינוב ,ו .9101 .בני נוער עולים :תמונת מצב עדכנית .מאיירס-
ג'וינט-מכון ברוקדייל ,ירושלים.
כהן-נבות ,מ ;.לוי ,ד ;.קונסטנטינוב ,ו ;.עוואידה ,א ;.ברוך-קוברסקי ,ר ;.חסין ,ט .9112 .מיפוי דרכי
הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים .מאיירס-
ג'וינט-מכון ברוקדייל ,ירושלים.
לוי ,ד ;.כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ .9112 .מבצע החירום של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה לאחר
מלחמת לבנון השנייה .הערכת יישום פעולת ג'וינט ישראל-אשלים ,הסוכנות היהודית
והקואליציה הישראלית לטראומה ,בתחום הילדים והנוער ,בגליל ובעוטף עזה :ממצאים
מסקרי הורים .ירושלים ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.
כאהן-סטרבצ'נסקי ,פ ;.ואזן-סיקרון ,ל ;.לוי ,ד .9112 .תכנית נוער עולה "מסיכון לסיכוי" .ממצאי מחקר
ההערכה .מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,ירושלים.
Cohen-Navot, M., Levi, D., Gilad, S. 2008. Opportunities for NGO Involvement in the
Education of Disadvantaged Children and Youth in Israel: Future Directions
for Youth Renewal Fund. Myers-JDC-Brookdale Institute, Jerusalem.
כאהן-סטרבצ'ינסקי ,פ'; הופמן ,ג'; לוי ,ד'; דולב ,ט' .9112 .הערכת יישום פעולת ג'וינט ישראל/אשלים
והסוכנות היהודית בצפון ובעוטף עזה בעקבות משאבי החירום שגויסו על ידי הUnited -
 .Jewish Communities – UJCממצאים ראשוניים .ירושלים ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.
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