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 הנחיות המועצה להשכלה גבוהה

 קורות חיים

 אישיים פרטים .1

 אביטל רותם :שם

 ישראל :לידה ארץ

 :לידה שנת

 כתובת:

7591 

 57919, יבנה 3יקינטון 

  אקדמית השכלה .2

של  ידענושא המחקר: התפתחות דוקטור לפילוסופיה, בפסיכולוגיה קוגניטיבית.  4172

, בהנחיית פרופ' למידה מתמטית עם וללא לקותעובדות הכפל בקרב תלמידים 

 .אבישי הניק

מת תזה בחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא המחקר: השל 4111

 ודים קוגניטיביים שבבסיס הישגים וליקויים במתמטיקה. תפק

7551 MA  ,בהצטינות.0991בחינוך מיוחד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים , 

7557 BA אילן, בהצטינות.-חד ובפסיכולוגיה מטעם אוניברסיטת ברבחינוך מיו 

 )כולל ציון דרגות אקדמיות( אקדמיים ומינויים אקדמית תעסוקה .3

 ( -)דרגת מורה בכיר מ מכללה האקדמית אחוהבה מרצ - 7559

מוכנות לקות למידה, הוראה מתקנת חשבון,  בחוג לחינוך מיוחד, בקורסים:

 .סדנת אבחון וטיפול בחשבון לחשבון לגננות בחינוך המיוחד,

הוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה, בחוג לחינוך, בקורסים: 

 סמינריון התמודדות עם קשיים מתמטיים למתמחים בהוראת מתמטיקה, 

קורס הערכה בביה"ס ללימודים מתקדמים, במסגרת התואר השני בחינוך מיוחד: 

 .טים בעבודות גמרהנחיית סטודנווהתמודדות במתמטיקה 

4115 - 

4173 

 מרכזת הוראה באוניברסיטה הפתוחה

 היבטים נוירופסיכולוגיים, קוגניטיביים וחינוכיים" –בקורס "לקות למידה בחשבון 

 

 הרצאות בכנסים אקדמיים בהם נרשמה השתתפות פעילה.: אקדמית פעילות .4
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achievers and in children with mathematics learning disabilities. Poster 

presented at the European Society of Cognitive Psychology (ESCoP) 
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conference, Budapest, Hungary. 

Rotem, A., & Henik, A. Is it not odd? The evolution of parity knowledge in 

multiplication (2010, November). Poster presented in a conference 

“Numbers and the Brain”, University College, London, England. 

Rotem, A., & Ben-Simon, A. (2009, June) Basic cognitive functions underlying 

mathematical achievements and quantitative ability. Paper presented at 

the 35th Annual Conference of the International Association of 
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 הקשר בין תפקודים קוגניטיבים בסיסיים לבין הישגים במתמטיקה .(0101) 'ורותם א 'בן סימון ע

 הוצג בכינוס השנתי השישי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה. ויכולת חשיבה כמותית.

 )הרלוונטים לתחום ההתמחות(:תחומי מחקר ופרסומים אקדמיים עיקריים  .5

 :פרסומים שפיטים

רותם, א' והניק א' )בדפוס(. מה יודעים מתבגרים עם לקות למידה במתמטיקה על לוח 

 אוריינות ושפה.הכפל? 

Rotem, A., & Henik, A. (2014). Development of product relatedness and 

distance effects in typical achievers and in children with mathematics 

learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, Doi: 

10.1177/0022219413520182 

Rotem, A., & Henik, A. (0102). The development of product parity sensitivity in 

children with a mathematics learning disability and in typical achievers. 

Research in Developmental Disabilities, 34, 831-839. 

 ספרים: .6

 מלגות ופרסים: .7

 )מחוץ לאקדמיה(:נוספים עבודה מקומות  .8

סיות מיוחדות, המזכירות הפגוגית, מדריכה ארצית למתמטיקה ביחידה לאוכלו  - 4174

 משרד החינוך.

7551 - 

4112 

במכללה  דידקטיים-מאבחנים-שנתיים להכשרת מורים-לימודי תעודה דו ריכוז

 האקדמית לחינוך אחוה, הוראה והנחייה של תחום הליקויים המתמטיים, 

 ריכוז מרכז אבחון המיועד לאבחון תלמידי הסביבה ולאימון המורים המתמחים.
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7553 - 

7551 

 מרכז טיפולי "גזר", משרד החינוך והמועצה האזורית גזר ניהול

7553 - 

7551 

 מטעם הפיקוח על החינוך המיוחד במחוז המרכז, משרד החינוך הדרכה

 אבחון דידקטי, משרד החינוך

7557 - 

7553 

הוראה בכיתות חינוך מיוחד ובמסגרות שילוב, ריכוז מקצוע החינוך המיוחד 

 אילן וממכללת אחוה.-מורה מאמנת לסטודנטים מאוניברסיטת בר בביה"ס,

 )תפקידים ציבוריים(:ניסיון מקצועי אחר  .9

חברה בוועדת מומחים לפיתוח מבדק לאיתור קשיים במתמטיקה, משרד  4174

 החינוך.

4117 - 

4112 

דידקטיים, -מאבחנים-צוות חשיבה לרכזי קורסים להכשרת מורים הקמה וריכוז

 תמכון מופ"

4112 - 

4112 

 בוועדת מומחים ללקויות למידה במשרד החינוך ותחבר

7551 - 

4117 

 אחוה ה האקדמית לחינוךמכללהראש החוג וראש המסלול לחינוך מיוחד, 

 


