קורות חיים Curriculum Vitae
א .פרטים אישיים
שם פרטי ושם משפחה
עיר וארץ לידה
תאריך לידה
כתובת

ד"ר תמר קדרי
ירושלים ,ישראל
8.3..2
רח' אפרתה  82ירושלים 33329

מצב משפחתי
מספר הילדים

נשואה
5

ב .לימודים אקדמיים
שנת סיום

תואר

חוגים ואוניברסיטה

ציונים

8008-8002

עמיתת מחקר

Center for Advanced Judaic Studies

פרשנות המקרא

8009-2331

לימודי דוקטור

233.

מ.א.

University of Pennsylvania

האוניברסיטה העברית בירושלים
נושא 4למלאכת העריכה במדרש

בעיון השוואתי4
יהדות ,איסלאם ונצרות
תאריך קבלת הדוקטורט4
פברואר 8005

שיר השירים רבה
מנחה 4פרופ' מנחם הירשמן

עבודת גמר

החוג לספרות עברית
האוניברסיטה העברית בירושלים
נושא" 4מדרש תשובת יונה הנביא" מבוא,
מהדורת טכסט ודיון

הצטיינות33 4
הצטיינות יתרה35 4

מנחה 4פרופ' אביגדור שנאן
2339
ב.א.

החוג לספרות עברית
חטיבות 4מחשבת ישראל ,אמנות יהודית
האוניברסיטה העברית בירושלים

הצטיינות30 4

2

ג .פרוייקט מחקר
8025 – 8003

מענק הקרן הלאומית למדע  (Israeli Science Foundation) ISFל 9 -שנים 30.3.8029 - 2.20.03
עבור פרוייקט מהדורה מדעית למדרש שיר השירים רבה.

8008-8002

Center for Advanced Judaic Studies University of Pennsylvania - CAJS

פרשנות המקרא בעיון השוואתי 4יהדות ,איסלאם ונצרות

ד .לימודים ותחומי עניין אחרים
שנים

שם המוסד

תעודות

8029-8008

פיסול ויציקה

תעודת גמר ותערוכות סיום

2339-2332
2323-2338

סטודיו "סתו" לאומנות פיגורטיבית
"מכון "כרם" לחינוך יהודי הומניסטי

תעודת גמר ותערוכת סיום
תעודת הוראה

ה .הוראה במוסדות אקדמיים
שנים

שם המוסד

תפקיד

נושאי הקורסים

8029-8003

אוניברסיטת בר אילן,

מרצה

 .2סוגיות מעולמם של חכמים

המחלקה לתלמוד ,לימודי יסוד

8029-800.

מכון שכטר למדעי היהדות
ראש המסלול לאומניות ביהדות
ולמדרש ואגדה ,תכנית מ.א.

 .8מבוא לאגדה וקריאת טכסטים

מרצה

" .2פיה פתחה בחכמה"  -למדנות
ומנהיגות נשית באגדת חז"ל
" .8תוכו רצוף אהבה" -
על פרשנות חז"ל לשיר השירים
" .3מה דודך מדוד היפה בנשים" -
על אסתטיקה ויופי בספרות חז"ל
 .9סיפורי מעשי חכמים
 .5הכל נשאר במשפחה -
קונפליקטים בזוגיות ובמשפחה

3

" ..וקראת לשבת עונג" -
מדרשי חז"ל ופרשת השבוע
" .1בצאת ישראל ממצרים" -
שיעבוד וגאולה במסורת האגדה
" .2חנוך לנער על פי דרכו"
סוגיות חינוכיות בספרות חז"ל
8020-8003

האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצה (ביחד עם
פרופ' מ' קיסטר)

סמינר מ.א .בתלמוד מדרשי שיר השירים

8002-8001

האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצה

עיצובם האומנותי של המדרש והאגדה

8003

האוניברסיטה העברית בירושלים,
תכנית שער להשכלה גבוהה

מרצה

מבוא לספרי היסוד של היהדות

8003-2332

האוניברסיטה העברית בירושלים,
החוג לספרות עברית

מרצה

 .2הדרכה ביבליוגרפית בספרות עברית
 .8תרגיל קריאה במדרשי אגדה

2333-2331

הפקולטה למדעי הרוח ברחובות,

 .2מבוא לספרות האגדה של חז"ל

שלוחה של האוניברסיטה העברית
החוג לספרות עברית

 .8ספר ,סופר וסיפור
במדרשי אגדה ארץ ישראליים
" .3חכמת אדם תאיר פניו"
על החכמה והיופי בספרות חז"ל

ו .פרסים ,מלגות וגראנטים
 .2הקרן הלאומית למדע (Israeli Science Foundation) ,ISF
מהדורה מדעית למדרש שיר השירים רבה

30.3.8025 - 2.20.03

 .8מלגת ורבורג לדוקטורט ,המכון למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ד.
 .3הקרן המרכזית של האוניברסיטה העברית – מלגה לשנת מחקר בפילדלפיה תשס"ב.
 .9מלגת עמיתת מחקר במכון ללימודי היהדות באוניברסיטת פנסלבניה תשס"ב.
Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia
 .5קרן הזיכרון לתרבות יהודית תש"ס – תשס"ג Memorial Foundation for Jewish
Culture, New York
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 ..ק רן ניסאלוביץ המכון למדעי היהדות שנת תש"ס ושנת תשס"א.
 .1קרן ליברסון המכון למדעי היהדות תשנ"ט.
 .2מלגת המכון למדעי היהדות תשנ"ז-תשנ"ט למרצי הפקולטה למדעי הרוח ברחובות.
 .3מלגת הצטיינות לתואר הראשון תשמ"ט.

ז .מקומות עבודה נוספים
שנים
8028-8003
8001-800.
8003-8000

8008-8002

שם המוסד

תפקיד

מינהל קהילתי בקעה

מורה לפיסול פיגורטיבי וליציקות

מכון "כרם" לחינוך ולהוראה

מרצה למדרש

בית מורשה בירושלים

מרצה למדרש בתכנית בית המדרש לנשים
ובתכנית ללימודי ערב לקהל הרחב
Lecturer of a weekly English shiur

Lower Merion Synagogue of greater

in Midrash

Philadelphia, Bala Cynwyd
2339-2331

מכון "כרם" לחינוך ולהוראה

הדרכת מורים להוראת התנ"ך והספרות
בבית הספר העל יסודי

2339-233.

מכון שכטר  -רשת החינוך של בי"ס ת"לי
תכנית להוראת פרשת השבוע

כתיבת דפי פרשת השבוע לחטיבות
הביניים העברת השתלמויות מורים בנושא
הוראת פרשת השבוע בבתי הספר

2338-2331

התיכון המסורתי ע"ש בראונשוויג

מחנכת ומורה מקצועית
למקצועות 4תנ"ך ,ספרות ,הבעה ויהדות

ח .שפות
שפה
עברית
אנגלית

דיבור
טוב מאד
טוב מאד

קריאה
טוב מאד
טוב מאד

כתיבה
טוב מאד
טוב מאד

ארמית
יוונית קלאסית

לא רלוונטי
לא רלוונטי

טוב מאד
טוב

לא רלוונטי
לא רלוונטי
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ט .מחקרים ופרסומים בבמות מחקריות
א) תיזות
 .2תמר קדרי ,למלאכת העריכה במדרש שיר השירים רבה ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ד.
 .8תמר קדרי ,מדרש תשובת יונה הנביא מבוא מהדורת טכסט ודיון ,עבודת גמר לתואר השני ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשנ"ז.
ב) מאמרים בכתבי עת מדעיים
 .2תמר קדרי" ,שירה ופִּ שרה 4מבט חדש על דרשות חז"ל לשיר השירים" ,מחקרי ירושלים בספרות עברית
(התקבל לפירסום ינואר .)8023
.8

תמר קדרי" ,לתופעת הפתירות החוזרות במדרש שיר השירים רבה" ,תרביץ פ (תשע"ב) ,עמ' .32.-3.3

 .3תמר קדרי" ,שני קטעי גניזה למדרש שיר השירים רבה" ,קובץ על יד כ ,הוצאת מקיצי נרדמים ,ירושלים
תשע"א ,עמ' .91-3
 .9תמר קדרי'" ,חזית איש מהיר במלאכתו'  -לשאלת מקוריותן של הפתיחתאות שבראש מדרש שיר השירים
רבה" תרביץ עה (תשס"ו) ,עמ' .219-255
.5

תמר קדרי'" ,תוכו רצוף אהבה'  -על התורה כרעיה בדרשות תנאים לשיר השירים" ,תרביץ עא (תשס"ב) ,עמ'

.909-332
..

תמר קדרי" ,תשובת יונה הנביא" ,קובץ על-יד טז הוצאת מקיצי נרדמים ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .29-.1

ג) מאמרים בספרים שעברו לקטורה

Tamar Kadari, '“Friends Hearken to your voice” Rabbinic Interpretations of the Song of Songs',

7.

Approaches to Literary Readings of Ancient Jewish Writings, ed. Klaas Smelik and Karolien
Vermeulen, Studia Semitica Neerlandica (SSN), Brill & University of Antwerp (2014) pp. 183-209.

6

,' הנקה ויחסי אחים במדרש שיר השירים רבה, על אימהות4" '"מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי, תמר קדרי.2
.)8028  (התקבל לפירסום מאי, יוסף הקר4 עורך,ספר זיכרון לזכר יפה הקר
, הדרשן4 דורש טוב לעמו," רבדי פרשנות ושיקולי עריכה4 "לשאלת קהל היעד של ספרות המדרש, תמר קדרי.3
, הוצאת מרכז זלמן שז"ר, נ' אילן וק' קפלן, בעריכת כ' הורוביץ,הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית
.91-83 ' עמ,8028 ירושלים
10. Tamar Kadari, "Rabbinic and Christian Models of Interaction on the Song of Songs", Interaction
Between Judaism and Christianity in History, Religion, Art and Literature, Jewish and Christian
Perspectives 17, Eds. M. Poorthuis, J. Schwartz, J. Turner, Brill, Leiden – Boston 2009, pp. 65-82.
ד) ביקורת ספרים
11. Book review by Tamar Kadari, Nashim, 14 (2007)
Yael Levine, Midrashim of Bitya, the Daughter of Pharaoh: A Study Companion for the Seder
Night; “In the Middle of the Night”: Additional Stanzas on Women (Hebrew), Published by the
author, Jerusalem, 2004.
Yael Levine, Rebecca Tiktiner‟s Simhat Torah Poem, Published by the author, Jerusalem, 2005

ה) אינציקלופדיות
 תקליטור אנציקלופדיה לנשים, ערכים העוסקים בדמויותיהם של הנשים המקראיות בעיני חז"ל12  כתיבת.28
4 בכללם הערכים האנציקלופדיים הבאים.יהודיות
Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Eds. Paula E. Hyman and Dalia Ofer,
Shalvi Publishing Ltd. Jerusalem 2006 (CD-Rom).
Abigail, Abishag, Achsah, Adah, Asenath, Athaliah, Bathsheba, Bilhah, Concubine of Levite,
Daughter of Pharaoh, Daughters of Zelophehad, Deborah 1, Deborah 2, Delilah, , Dinah, Elisheba,
Wives of Esau, Eve, Gomer, Hagar, Hannah, Hebrew Women in Egypt, Hebrew Women in the
Wilderness, Hulda, Jael, Jephthah's daughter, Jezebel, Jochebed, Keturah, Leah, Lot's Daughters,
Lot's Wife, Maacah, Maacah the Wife of David, Mahalath, Merab, Michal, Midrash and Aggadah:
Introduction and Sources, Midwife, Mother of Micah, Naamah, Necromancer of Endor, Peninnah,
Puah, Queen of Sheba, Rachel, Rahab, Rebekah, Rizpah, Serah Daughter of Asher, Sarah,
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Shelomith, Shiphrah, Shua's Daughter; Shunammite, Tamar, Timna, Two Prostitutes as Mothers,
Vashti, Widow of Zarephath, Wife of Job, Wife of Korah, Wife of Manoach, Wife of On Ben Pelet,
Wise Woman of Abel, Wise Woman of Tekoa, Women in Samson's Life, Zeresh, Zillah, Zilpah,
Zipporah.
ו) אתרי אינטרנט
תמר קדרי ,מבוא וסינופסיס למדרש שיר השירים רבה ,אתר 'מפעל המדרש' מכון שכטר למדעי היהדות,
יוני .8029

ז) פרסומים בתחום המחקר בבמות לא מחקריות
 .2במידה שאדם מודד בה מודדים לו ,דף שבועי ,אוניברסיטת בר אילן ,הפקולטה למדעי היהדות ,פרשת וירא
תשע"ג  8023גיליון מספר .2033
" .8יונתי בחגוי הסלע" ישראל על הים ומגילת שיר השירים ,דף שבועי ,אוניברסיטת בר אילן ,הפקולטה למדעי
היהדות ,פרשת בשלח תשע"א  ,8022גליון מספר .231
" .3שיר השירים וחגיגות האהבה של ט"ו באב" ,בימת הפקולטה ,מכון שכטר למדעי היהדות ,אב תש"ע .8020
 " .3קול דודי הנה זה בא" דף שבועי ,אוניברסיטת בר אילן ,הפקולטה למדעי היהדות ,פרשת בא ,תשס"ט ,8003
גיליון מס' .139
'" .9בת מלך יקרה מפנינים'  -על דימוייה הנשיים של התורה" ,קולך 4פורום נשים דתיות ,ר"ח סיוון תשס"ז
 ,8001גיליון מס' .222
" .5עיצובו של מנהיג 4חינוכו של משה" ,בימת הפקולטה ,מכון שכטר למדעי היהדות ,פסח תשס"ז .8001
" ..על בגדים ותחפושות" ,עיוני שבת ,בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר ,פרשת תצוה ,פורים תשס"ז .8001
" .1על בן זקונים ועל כתונת פסים" ,דף שבועי ,אוניברסיטת בר אילן ,הפקולטה למדעי היהדות ,פרשת וישב,
תשס"ז  ,8001גיליון מס' ..28
" .2ודגלו עלי אהבה" ,עיוני שבת ,בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר ,פרשת במדבר ,תשס"ו .800.
" .3מפתחות הגאולה בידיה של סרח" ,קולך 4פורום נשים דתיות ,ר"ח טבת תשס"ו  ,800.גיליון מס' .202
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" . 20והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" ,דף שבועי ,אוניברסיטת בר אילן ,הפקולטה למדעי היהדות ,פרשת
וישב ,תשס"ו  ,800.גיליון מס' .38
 .22שבת פרשת החודש ,שבת שלום ,שבת שמיני ,תש"ס  ,8000גיליון מס' .282

יא .אירגון כנסים
 .2כנס לזכרו של פרופ' יונה פרנקל ,קריאות ספרותיות במדרש ובאגדה ,בשיתוף מכון שכטר למדעי ההידות ,מכון
הקשרים לחקר הספרות ,ואוניברסיטת בן גוריון בנגב ,י"ט -כ' בסיון תשע"ג 82-83.5.23
 .8כנס מדרשי אגדה בארץ ישראל ותפוצתם ,כח אייר – ג בסיוון תשע"א 5-2 ,ביוני  ,8022יד בן צבי והאוניברסיטה
העברית הר הצופים

יב .הרצאות בכנסים ובפני סגל אקדמי
" .1הביאני המלך חדריו" (שה"ש א ,ד) 4על מלאכת ההדרה של מהדורה מדעית למדרש שיר השירים רבה,
כנס תורה ומדע ה ,82-ניסן תשע"ד  3.9.29המרכז האקדמי לב ירושלים.
 .8הכלל "אין דורשין שיר השירים לגנאי" ודרשות חז"ל בנושא הגלות ושיעבוד מלכויות ,הקונגרס העולמי ה2.-
למדעי היהדות ,יולי .8023
' .3נאוו לחייך בתורים צוארך בחרוזים' – כלים מחקר השירה בקריאת מדרשי אגדה ,כנס לזכרו של פרופ' יונה
פרנקל ,קריאות ספרותיות במדרש ובאגדה ,כ' סיון תשע"ג 83.5.23
3. Rabbinic Interpretations of the Song of Songs, IJS International Conference: “Ancient Jewish texts
and the „Literary‟”, University of Antwerp March, 2012
 .9הנחיית סדנא 4הבטי קריאה שונים באגדת חז"ל ,כנס מדרשי אגדה בארץ ישראל ותפוצתם ,ג בסיוון תשע"א5 ,
ביוני  ,8022האוניברסיטה העברית הר הצופים
 .5שני קטעי גניזה למדרש שיר השירים רבה  -הקונגרס היהודי העולמי החמישה עשר למדעי היהדות ,אוגוסט 8003
 ..על דרשות שבעל פה ומדרשים שבכתב בספרות חז"ל  -כנס בינלאומי "דורש טוב לעמו" הדרשן ,הדרשה וספרות
הדרוש בתרבות היהודית ,מרכז זלמן שזר ,א' אב תשס"ז  2.ביולי .8001
1. Rabbinic and Christian Models of Interaction on the Song of Songs, the Sixth International
Conference: Jewish Christian Perspectives, E.J. Brill, Ramat Gan and Jerusalem, January 21 2007.
" .2חברים מקשיבים לקולך"  -גישות ומתודות פרשניות במדרשי חז"ל לשיר השירים ,כנס בינתחומי 4שבעים פנים
לאהבה ,אוניברסיטת בר אילן ,המחלקה לתנ"ך ,יוני .800.
 .3היכן מת חיל מדרש שיר השירים רבה? ,הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות ,יולי 8005.
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יג .תחומי פעילות נוספים
שנים
8029

שם המוסד
ספר דרשוני חלק ב – מדרשי נשים
בעריכת תמר ביאלה ונחמה וינגרטן מינץ

תפקיד
יועצת אקדמית

8029-8005

משרד החינוך ,המזכירות הפדגוגית
מפמ"ר ספרות

יועצת אקדמית בועדת מקצוע
להוראת הספרות בחמ"ד

8020-8002

ספר נשות התנ"ך  -אורלי רובינזון הוצאות ספרים

יועצת מדעית
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8002-8001

ספר דרשוני  -מדרשי נשים ,בעריכת 4תמר ביאלה יועצת אקדמית
בועדה המקצועית של הספר
ונחמה וינגרטן-מינץ,
הוצאת אלינר וידיעות אחרונות

8001-8009

בית הספר היסודי "אפרתה"

יושבת ראש ועד ההורים המרכזי

8000-233.

בית החולים "הדסה" עין כרם

עיצוב חדר התאוששות וחוברת

2335-2332

"בית הגלגלים" הרצליה,
מוסד לילדים בעלי מוגבלות פיזית

הכנה לניתוח
מדריכה

