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 סיימה עת עבודת התזה שלה בהצטיינות יתרה! נועה רוטמןסטודנטית בתואר השני, 

פרופ' אורלי שריד דוקטורנטית במחלקה, עם המנחות שלה -, פוסטרגבד"ר שירלי  מאמרן של
   פורסם:  נבו-סלונים ופרופ' ורד

Reggev, S., Odes, S., Slonim-Nevo,  V., Goren, G., Friger, M., Schwartz, 

D.,  Sergienko, R. & Sarid O. (2020). Normative Data for the Brief Symptom 

Inventory for Patients with Crohn's Disease. Psychology & Health.   

 

נבו על -עם המנחות שלה פרופ' אפרת הוס ופרופ' ורד סלונים טלי גילמאמרן של הדוקטורנטית 
 התפרסם: אמנות חברתית עם פליטים

Gil–Schwartzberg, T., Huss, E., & Slonim-Nevo, V. (in press). Exploring the concept 

of social art through a single session social art activity as a space of psychological and 

social agency for refugee populations. The Arts in Psychotherapy 

 

 

 

 ת. ועד של מועצת המטפלים באמנות האירופאינבחרה לשמש כחברת  פרופ' אפרת הוס

 

 Reverse Culture Shock“ שכותרתה: Keynote נבחר לתת הרצאת פרופ' עליאן אלקרנאווי

”among Arab Students Returning Home from Western Countries בכנס ,s 4th ’BIT

2021)-World Congress of Education 2021 (WCE .אשר ייערך ביוני בסינגפור , 

 

מה של עבודה סוציאלית רתיים התחיל להטמיע את הפרדיגמשרד הרווחה והשירותים החב
במחלקות לשירותים חברתיים , נבו-פרופ' מיכל קרומרעוני, אשר נהגתה ופותחה על ידי -מודעת

, העבירה הכשרה ראשונית כזו במחלקה בכירה כרמל, מדריכה-במזרח ירושלים. עו"ס סיון רוסו
 לקבוצה של מנהלות מחלקות ערביות.

יצא  Radical Hope: Poverty Aware Practice for Social Work נבו-רופ' קרומרסיפרה של פ
  לאור בתרגום לאיטלקית.

https://www.bitcongress.com/wce2021-Japan/
https://www.bitcongress.com/wce2021-Japan/
https://www.bitcongress.com/wce2021-Japan/
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/radical-hope
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 נבו ראו אור לאחרונה-פרסומים נוספים של פרופ' קרומר

Roets, G. Van Beveren, L., Saar-Heiman, Y, Degerickx, H., Krumer-Nevo, M., 

Rutten,  K. & Roose, R. (2020). Developing a poverty-aware pedagogy: From 

paradigm to  reflexive practice in post-academic social work education. British 

Journal of Social Work, 50 (5), 1495–1512. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa043 

 

Steinberg, S. & Krumer-Nevo, M. (2020). Poverty-aware pedagogy for 

teachers. European Journal of Teacher Education.  

  

Brand-Levi, A., Malul, M. & Krumer-Nevo, M. (2020). Service user perspectives 

on  social treatment in social services departments in Israel: Differences between 

standard and poverty-aware treatment. Health and Social Care in the Community, 

http://doi.org/10/1111/hsc.13099 

Saar-Heiman, Y. & Krumer-Nevo, M. (2020). Redistribution and recognition in social 

work practice: Lessons learned from providing material assistance in child protection 

settings. American Journal of Orthopsychiatry. 

 

 :שניים מתוך מחקריה RSSW תציג בכנס ה  טיירי-ד"ר טליה שוורץ

Enhancing Resilience among Youth in Care: A Conceptual Explanatory Model 

Future Expectations of Adolescents in Care: The Role of Mentoring, Family 

Engagement and Sense of Belonging 

 

   :פורסמו גם הם לאחרונהשלבין -שחר טימורמאמריו של ד"ר 

Timor-Shlevin,S. (2020). Contextualized resistance: The mediating power of 

paradigmatic frameworks. Social Policy & Administration. Advance online 

publication. https://doi.org/10.1111/spol.12660  

 

https://biblio.ugent.be/publication/8651229
https://biblio.ugent.be/publication/8651229
https://biblio.ugent.be/publication/8651229
https://biblio.ugent.be/publication/8651229
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa043
https://www.tandfonline.com/eprint/E3S4NTTAWPTHCEUN578X/full?target=10.1080/02619768.%202020.1827390
https://www.tandfonline.com/eprint/E3S4NTTAWPTHCEUN578X/full?target=10.1080/02619768.%202020.1827390
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hsc.13099
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hsc.13099
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hsc.13099
http://doi.org/10/1111/hsc.13099
https://psycnet.apa.org/record/2020-93279-001
https://psycnet.apa.org/record/2020-93279-001
https://psycnet.apa.org/record/2020-93279-001
https://sswr.confex.com/sswr/2021/webprogram/Paper42597.html
https://sswr.confex.com/sswr/2021/webprogram/Paper41585.html
https://sswr.confex.com/sswr/2021/webprogram/Paper41585.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spol.12660
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spol.12660
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spol.12660
https://doi.org/10.1111/spol.12660
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Timor-Shlevin, S. & Benjamin, O. (2020). The struggle over the character of social 

services: Conceptualizing hybridity and power. The European Journal of Social 

Work. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1838452  
 

 ראו אור גם הם לאחרונה: ענת שליומאמריה של 

(. "אדם בתוך עצמו הוא גר": על חשיבותן 2020) י. בלז,-לוי, ח. ודגן-ספקטורע.  ליו,לוריא, ע. ש

 .279-286, 2-3חברה ורווחה, . נחיות מקדימות כמקדמות זכויות אדם בבריאות הנפששל ה

(. "אל תדברו עלינו בלעדינו": על חשיבות מעורבותם של בני משפחה בטיפול 2020)שליו, ע. 

 .271-278, 2-3חברה ורווחה,  . במתמודדים עם מחלת נפש
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