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 השכלה 

 לחינוך, אוניברסיטת בר אילןדוקטור : 2011-2015

ב איש ציבור סים בין אב רערכת היחדמות דיוקנו: מ(: "2015אושר במאי נושא הדוקטורט )                  

 בהנחיית פרופ' טובה הרטמן "ציונות הדתית לבניו ולבנותיו ותהליכי המשכה והנחלהב

מצטיינת כהשלמה לדוקטורט באוניברסיטת חיפה תזה אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, הגשת : 2008

פרופ' חנן  בהנחיית דתיים בזיקה אל האב"-בנושא "התפתחות זהות של בני רבנים ציונים

 אלכסנדר

שנתית להנחיית קבוצות, -אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית, התוכנית הדו: 2005-2006

 תעודת מנחת קבוצות מוסמכת

 אוניברסיטת תל אביב, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך, תעודת הוראה בפסיכולוגיה: 2004

 בייעוץ חינוכיבהצטיינות .א. אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך, מ: 2001-2003

 הרוחהאוניברסיטה העברית, ב.א. בהצטיינות בספרות עברית ובתוכנית הרב תחומית במדעי : 1997-2000

 במדרשה ליהדות "ברוריה" בירושליםלימודים  :1995

 

  והדרכה הוראההנחיה,  ייעוץ, – ניסיון תעסוקתי

הנחיית מנהלים יהודים וערבים  -כון הרטמן בתכנית "מן הבארות" של מקבוצות מנחה  :2015-היום

 משלוש הדתות

 מנחה פורום רכזי חינוך של הקיבוץ הדתי: 2015-היום

 מנחה קבוצת תאטרון פלייבק עמק המעיינותמייסדת ו: 2015-היום

  לחינוך,  להכשרת מורים, ביה"סחוג ה ,בקורס "המורה כמחנך")עמית הוראה ב'( מרצה : 2013-היום

 ילןבר אאוניברסיטת 

 מנחה ומדריכת מורים בתרבות ישראל מטעם תוכנית "בארי" של מכון הרטמן: 2012-היום

 ו"אמונה" "מכון שיטים"מנחה בתי מדרש והשתלמויות מטעם "אלול", : 2009 -2011

 מנחה בתוכנית "שורשי ישראל" של רשת אורט                     

זהות וחברה, בנושאי מורים קבוצות ומרצה בהשתלמויות  המנח חברת צוות "מכון שיטים".: 2005-2010

 ומעגל החייםתרבות יהודית, מעגל השנה חינוך, 

 צבאית "עמיחי" בארגמן -יועצת חינוכית ומרצה לפסיכולוגיה במכינה הקדם :2006-2009

 מנחת קבוצות במדרשה לבנות בעין הנצי"ב מחנכת ויועצת חינוכית, : 2002 -2006

 בי-חינוך בקיבוץ מעלה גלבוע. אחראית על החינוך הבלתי פורמלי כיתות א רכזת :2002-2005

 ב בחוג להוראה, אוניברסיטת חיפהעוזרת הוראה של ד"ר רן לה                     

 גיה בבית הספר העל יסודי "מגידו": פרקטיקום בהוראת הפסיכולו2004



    ם בקיבוץ מעלה גלבועבבית הילדי 'ד-'מדריכה חינוכית של כיתות א :2001-2003

 יועצת חינוכית בבית הספר "צבייה" בעפולה )תשס"ב( ובבית הספר "עמק  -במסגרת פרקטיקום               

 חרוד" בעין חרוד )תשס"ג(

 

 פרסים ומלגות

 אוניברסיטת בר אילן₪(,  192,000מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים ) - 2014-2010

 מצטיינת דיקן, האוניברסיטה העברית – 1997

 ₪( 5000מענק הצטיינות, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית ) – 1997

 

 מענקי מחקר 

2016 - Memorial Foundation for Jewish Culture (5,000$) 

 

 פרסומים

 תל אביב: רסלינג. . אבות רבנים בציונות הדתית בעיני ילדיהם(. דמות דיוקנו: 2017קיציס, שולמית. )

(. "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!" על הישארות במקום ויציאה למסע. 2016קיציס, שולמית. )

(. ירושלים: מכון 50-44)יהדות ישראלית, חינוך ויצירה  –בין השמשות בתוך: א' אדלשטיין )עורך(. 

 שלום הרטמן.

 –בין השמשות ר? בתוך: א' אדלשטיין )עורך(. (. כיצד לקרוא את האב שהפך לספ2013קיציס, שולמית )

 (. ירושלים: מכון שלום הרטמן. 71-65)יהדות ישראלית, חינוך ויצירה 

 .87-72 ,14-13נפש (. שיר, חלום, דור "לקראת" ושירהתרפיה. 2003רוזנברג, שולמית. )

 

 והרצאות מוזמנות השתתפות בכנסים

הרצאה  .את אפשרויות הייצוג במחקר האיכותני בהמרחיתאטרון ככלי ה -כשחוקרת פוגשת במאית 

 .2016מושב בכנס למחקר איכותני, אוניברסיטת בן גוריון, פברואר  ופרפורמנס.

קבוצת  .. הרצאה בשיתוף שחקניםושימוש בתיאטרון במחקר האיכותני (performance) פרפורמנס

 .2015העניין במחקר איכותני, מכון מופ"ת,יוני 

א, אוניברסיטת בר "פל – איכותני למחקר הפורוםהרצאה בפני  .פנים וחוץ -בשדה מקומה של החוקרת 

 .2015מאי  .אילן

יהודים, נוצרים, המשפחה: דינמיקה תרבותית ודיאלוג בין הרצאה בכנס " .בין גוף לאין גוף -האב הרב 

, הכנס הבינלאומי השנתי השלישי, המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים "מוסלמים

 .2013, האוניברסיטה הפתוחה. דצמבר מוסלמים

 דתי בעיני ילדיו. -הגוף ותפיסת הגוף של הרב הציוני

הרצאה בקולקוויום בית הספר לחינוך, אוניברסיטת דתי בעיני ילדיו. -הגוף ותפיסת הגוף של הרב הציוני

 2013בר אילן. יוני 

 

 

 התנדבויות ופעילויות אחרות

 בהתנדבות() ל איגוד תיאטרון הפלייבק הישראליחברת ועד מנהל ש :2016-היום

 אטרון "הידית" פרדס חנהישחקנית בת: 2015 – 2016



 : שחקנית בתיאטרון פלייבק "מגירות"2007 – 2015

 , קיבוץ מעלה גלבועהתנדבות של קייטנת איל"ןבריכוז : 2005-2002

  בירושלים ת הספר "בית שולמית"בישתי קבוצות לנערות שחוו פיגוע טרור בהנחייה בהתנדבות של  :2003

 ,מדרשת "אורות הגליל", הדרכת טיולים, מורשת ויהדות בקהילה ולקבוצותשירות לאומי ב :1996

  המחלקה לתרבות תורנית משרד החינוך, חצור הגלילית


