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 פרטים בדבר השכלה אקדמאית 

שנת קבלת   המוסד אקדמי  ההתמחות  תואר
 התואר

 הארץ בה 
 נרכש התואר 

Ph.D.  ,התפתחות  חינוך
 הילד 

 ישראל  2020 אילן  -אוניברסיטת בר 

M.Sc.  העברית   ריפוי בעיסוק האוניברסיטה 
 בירושלים

 ישראל  2012

התאמה להוראה    
לעובדים פרא  

 רפואיים 

 ישראל  2001 מכללת אפרתה 

B.O.T  העברית   רפוי בעיסוק האוניברסיטה 
 בירושלים

 ישראל  1992

  

 תעסוקה אקדמאית 

 המוסדשם  תפקיד שנה 

 ושינגטון ו מכללת גבעת  מרצה 2020משנת 

  

2013-  2017 
 מרכזת קורס ומרצה 

החוג לריפוי בעיסוק, הקריה 
 האקדמית אונו. 

  

מנחת סדנת סטאז'   2014  -2013
 לסטודנטיות להוראה 

אפרתה,   – מכללת אמונה 
 ירושלים, מרצה 

מרצה קורס בהתפתחות   2012
 סנסומוטורית 

מכללה בית  בחוג לחינוך מיוחד 
 וגן, ירושלים

  

  

 מקומות עבודה נוספים מחוץ לאקדמיה 

 היקף המשרה ב% שם המוסד -מקום עבודה שנה 

mailto:chagitholl@gmail.com
mailto:Chagitholl@gmail.com


משרד החינוך  –מתי"א רג"ב  2014משנת 
מדריכה )מומחית תחום( ריפוי  

 והנגשה  בעיסוק 

50% 

מרפאה בעיסוק, קליניקה   1996משנת 
פרטית, בהסדר עם קופות  

 החולים. 

  

33% 

מדריכה ארצית בתחום "יעד  2011-2014
ההכלה" , משרד החינוך, האגף 

לחינוך יסודי והאגף לחינוך  
 מיוחד, במחוז החרדי. 

  

50% 

מרפאה בעיסוק, משרד החינוך,  2014  – 2000
( במסגרות  יחדיו  -)מתי”א

משלבות וחינוך מיוחד  חינוכיות
בגנים, בתי ספר יסודיים  

 וחטיבות ביניים 

  

50% -100% 

מרפאה בעיסוק, מרכזי   2008  – 2001
נווה אברהם   -התפתחות הילד

קריית ארבע מרכז התפתחות 
 אפרת .   -הילד

  

33% 

ויהדות, במסגרת   מורה לעברית 2000  – 1996
שליחות חינוכית של הסוכנות 

 King-David היהודית
school   .מנצ’סטר, אנגליה

קמפוס בית ספר לגילאי גן עד 
 תיכון. 

  

50% 

  

 פעילויות בתחומי החינוך ותפקידים ציבוריים  -ניסיון מקצועי אחר 

 שם המוסד שם תפקיד שנה 

פורום לקויות  צוות מוביל ב )*(    2020
 למידה. 

הישראלית   החברה 
 לרפוי בעיסוק 

מרכז   2017-2020 מיזם   מוביל  צוות 
לחינוך   בדרכים  זהירות 

 המיוחד  

קרנות הנכים    -בשיתוף 
הלאומי,   הביטוח  של 
ירוק,   אור  עמותת 
משרד   רמלה,  עיריית 

 החינוך.  

ומנהלת 2011-2014 מרכז     מקימת 
ספרי    עצי"ון בית  מרכז 

יצירה   צמיחה  לעידוד 
 וניהול עצמי 

 אורות עציון , אפרת 



שליחות   2000-1996
במנצ'סטר,    חינוכית

הדרכה והוראת יהדות  
 בגנים ובבתי ספר 

 הסוכנות היהודית 

  

 השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים / מדעיים 

  

 נושא ההרצאה/הדיון מקום הכנס נושא הכינוס  תאריך 

האקטון    םוויוקולק 4.10.2021 וסמי  מחקרי 
 ליזמות וחדשנות בחינוך  

גבעת  -מכללת
 וושינגטון  

בתנועה" מיזם   -"גן 
אקולוגי בחצר גני חנ"מ  
על   וחזרה  לאימון 
התנועה   עקרונות 

 הבטוחה

האגודה ללקויות למידה   – אגד"ל  06.2021
 2021כנס שנתי 

למידת   שלבי וירטואלי
מטלה...מנבאים סיכון 

 לקשיים...

 
04.2021 

SRCD (Society of Research 
in Child Development) 
Biannual 2021 Conference.  

(Virtual) Learning and 

Automaticity Phases 

of the Invented 

Letter Learning 

Task Predict 

Probable Risk of 

Written-Language 

Disorders among 

Second-Graders 

02.2021 The 8th (Virtual) 
Conference on Cognition 
Research of the Israeli 
Society for Cognitive 
Psychology (2021) 

(Virtual) Learning and 

Automaticity Phases 

of the Invented 

Letter Learning 

Task Predict 

Probable Risk of 

Written-Language 

Disorders among 

Second-Graders 

2020 EARLI SIG 5 2020 

International Virtual 

Academic Event Early 

Childhood Education: 

Growing Up in Dynamic and 

Changing Times 

מרכז גונדה לחקר  
המוח, בית הספר  

 לחינוך, 
  -אוניברסיטת בר 

 אילן. 

Learning and 

Automaticity Phases 

of the Invented 

Letter Learning 

Task Predict 

Probable Risk of 

Written-Language 

Disorders among 

Second-Graders 

של החברה  24  -הרצאה הכנס ה 2019
 הישראלית לרפוי בעיסוק 

"מלקות ללמידה :   אוניברסיטת חיפה. 
מרפאים בעיסוק  

משפיעים על יכולות  



למידה של ילדים עם  
לקויות למידה בדרכים  

 חדשות" 

2018 The 4th Conference on 
Cognition Research of the 
Israeli Society for Cognitive 

Psychology ISCoP – (2018 ) 

Akko Skill learning 

processes in 

students at risk for 

learning difficulties 

from low socio-

economic status 

2018 Scientific and Societal 

Contributions of Research in 

Multilingual and 

Multicultural Communities 

Bar-Ilan 

University 

  

"Hand-writing 

practice among low 

SES Haredi 

Communities" 

2018 Science of learning  th4

conference: Learning, 

individual adaptations, and 

personal differences 

Tel- Aviv 

University, 

School of 

Education. 

  

Skill learning 

processes in 

students at risk for 

learning difficulties 

from low socio-

economic status 

עיון רב תחומי שנתי לחקר יום  2018
 החינוך 

בית ספר לחינוך,  
- אוניברסיטת בר 

 אילן. 

  

"השפעת סיכון לקשיי  
קריאה וכתיבה ומעמד  

סוציואקונומי על  
תהליכי למידת  

מיומנות אצל תלמידים  
 מכיתות ב' ". 

2017 "Research workshop of the 

Israeli Science 

Foundation:  Procedural and 

declarative memory, 

language Accusation and 

cognitive processes: 

developmental Trajectories 

and impairments in 

monolingual and bilingual 

children". 

School of 

Education, Bar-

Ilan University, 

Israel. 

  

"Atypical 

expression of 

memory 

consolidation phase 

in children with 

learning disabilities" 

2017 Research workshop of the 

Israeli Science 

Foundation:  Procedural and 

declarative memory, 

language Accusation and 

cognitive processes: 

developmental Trajectories 

and impairments in 

monolingual and bilingual 

children. 

School of 

Education, Bar-

Ilan University, 

Israel. 

  

  

The association 

between Memory 

Processing Systems 

and Reading and 

writing Abilities in 

second-grade 

students with and 

without Learning 

Disabilities 

 מלגות, פרסים, מענקי מחקר, מלגות עידוד מחקר

  



 הסכום שהוענק שם המוסד/ הגורם המעניק  שם המלגה/ הפרס  שנה 

 – מלגת שופף  2017

  

 10,000$ אילן -אוניברסיטת בר 

 ₪  240,000 אילן -אוניברסיטת בר  – מלגת הנשיא 2014

הפקולטה   2012 פרס 
לתזה   לרפואה 

 מצטיינת, תשע"ב 

  ₪ 2000 העברית   האוניברסיטה

  

  

 תחומי מחקר ופרסומים 

 דוקטור )דיסרטציה( עבודת 

Hollander, C., (2020). Literacy Attainments in Low-SES Second-Grade Children: 

The Effect of a ‘Pre-Exam Warm-Up‘ and Associations with a Grapho-Motor 

Skill-Learning Task School of Education Bar Ilan University, under the 

supervision of Prof. Esther Adi-Japha, (116 p.) 

 MA- עבודת תזה ל

(. תפיסת איכות החיים בבתי ספר יסודיים בין תלמדים משלבים לבין 2011הולנדר ח., )
. בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה   ו'-תלמידים עם לקויות למידה בכיתות ג'

  עמודים(. 66ינטראוב. )ו פרופ' נעמי   בהנחיית:  העברית בירושלים.

  

 מאמרים 

 מאמרים שהופיעו בכתבי עת שפיטים

Hollander C and Adi-Japha E (2021) Second Graders’ Grapho-Motor Skill Learning and 

Verbal Learning: The Effects of Socio-Educational Factors. Front. Psychol. 12:687207. doi: 

10.3389/fpsyg.2021.687207 

(, תרומת הרפוי בעיסוק בבניית סביבות המעודדות השתלבות והכלה בחינוך  2015הולנדר, ח. )
    .163-172(, 2-3)24 ,. כתב עת ישראלי לרפוי בעיסוקהרגיל בישראל: סקירה והרהורים

  
מאמרים שהוגשו לפרסום, בכתבי עת שפיטים אך טרם קיבלו אישור )להפריד  

 לפי הצורך(   -עברית ואנגלית  

Hollander C and Adi-Japha E (2021) Predicting Written-Language Disorders 

among Second-Graders (submitted to the Journal of Learning Disability). 

 

 

 


