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 קורות חיים 

 פרטים אישיים: 

 שם: סתוי בעז 

 19\11\75תאריך לידה: 

 1+  מצב משפחתי: נשוי

 , הוד השרון2/2רח' מעיני כתובת: 

  staviboa@gmail.comאימייל: ; 212678-0549טלפון: 

 https://oranim.academia.edu/BoazStaviאקדמיה: 

 שרות צבאי מלא בחטיבת הצנחנים, 1997–1994שירות צבאי: 

 : אקדמית השכלה 

תואר ראשון בהצטיינות יתירה )מצטיין דיקאן( בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח   :2002–1999

 אביב -הקדום בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל

בפקולטה למדעי ותרבויות המזרח הקדום  ארכיאולוגיה חוג לבבהצטיינות יתירה ואר שני : ת2005–2003

 יב אב-הרוח באוניברסיטת תל

 : לימודי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב 2012–2006

 : לימודים לתעודת הוראה לחינוך על יסודי במקרא במכללת לוינסקי2012

 : לימודי פוסט דוקטורט במכון מופ"ת.  2020–2018

 

 לפנה"ס 14–15עיונים בתולדות מירה וארזווה במאות  שא עבודת המאסטר:נו

 ז"ל  פרופ' איתמר זינגר שם המנחה:

 אנגלית(ב) בחינה היסטורית של מלכות תודחליה ב' ושופילוליומה א': עבודת הדוקטורטנושא 

אוניברסיטת  , (Jared Millerג'רד מילר )  פרופ'; אוניברסיטת תל אביב, נדב נאמן פרופ'  שמות המנחים:

 ( Ludwig-Maximilians-Universität München) מינכן

 תרומת לימוד תנ"ך לעיצוב זהות הלומדים בחינוך הממלכתי : נושא עבודת פוסט דוקטורט

 אביב( -: פרופ' יאירה אמית )אמריטוס, אוניברסיטת תלשם המנחה

 עבודה:  ן ניסיו

 ז"ל  זינגר יתמרלפרופסור א מחקרהוראה ועוזר עוזר : 2006–2000

( Gernot Wilhelm: שהייה לצורך לימודים ומחקר בהנחיית פרופ' גרנוט וילהלם )09/08–10/06

 ( Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburgבאוניברסיטת ווירצבורג בגרמניה )

 : מחנך ומורה לתנ"ך בתיכון כפר הנוער מוסינזון בהוד השרון2021–2012

mailto:staviboa@gmail.com
https://oranim.academia.edu/BoazStavi
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  בהוד השרון)אנתרופוסופי( תמר יבה העליונה בבית בחט לתנ"ך מורה היום:–2021

 : מרצה זוטר, מכללת לווינסקי 1/15–10/14, 01/13–10/12

  : מרצה, מכללת אורניםהיום–10/13

 משרה 37.5%: קבלת קביעות על 20/3/18 -

 : קידום לדרגת מרצה 1/9/18 -

   היום: מרצה, מכללת סמינר הקיבוצים–10/20

 שפות: 

 קריאה  -איטלקית קריאה; -; צרפתיתטוב מאוד -; גרמניתטוב מאוד -אנגליתיות: מודרנ שפות 

 , חורית אכדית ,חיתיתשפות עתיקות: 

 : בהוראה  ון סיני

 : אוניברסיטת תל אביב

 (2006–2000חיתית למתחילים ) בשיעורעוזר הוראה 

 (2006–2000עוזר הוראה בשיעור חיתית למתקדמים )

 מכללת אורנים: 

 :(מספר דוגמאות) םקורסי

   (שנתיחורבן ממלכת יהודה )מבריאת העולם ועד מקרא וארכאולוגיה,  .1

 (נאום ומונולוג בספרות המקראית )מקוון .2

 )רשות(תפיסת האחר במקרא ובמזה"ק  .3

במסגרת קורסי ) מהופעת האדם ועד להקמת האימפריות הגדולות –קיצור תולדות האנושות  .4

 (יהטור , ובמסגרת החוג להיס'תרבות ודעת'

 האימפריות הגדולות של המזרח הקדום בתקופת הברונזה )רשות( .5

 רשות(אשור, בבל ופרס ) –האלף הראשון לפנה"ס  .6

 סמינרים )שנתיים(: 

 יוסף בעל החלומות  .1

 ספר שופטים  .2

 אביך האמורי ואמך חתית: המקרא על רקע המזרח הקדום  .3

 :  סמינר הקיבוציםמכללת 

 קורסים:

 קדמית במקרא )חובה(הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה א  .1

 ( היסטוריה וממדעי הטבעודנטים מ המשלב מרצים וסטורס ק – רשותוריה גדולה )היסט .2

 (המשלב מרצים וסטודנטים מהיסטוריה, ספרות ומקראקורס  –  רשותמדעי הרוח הדיגיטליים ) .3
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 ( חובהפרשנות ביקורתית ) .4

 

 : ופרסים  לגות מ

 בשיקגו  ASOR( לכנס Biblical Archaeology Society: מענק נסיעה ע"ש יוסף אבירם )14/06/12

 טיינים במכללת לווינסקי לסטודנטים מצ דניצקי מנחםור מלגה ע"ש אדיר : 20/05/12

 הספר למדעי היהדות-: מלגת הדיקאן לתלמיד בית10/10–11/08

 (Gemeinnützige Hertie-Stiftungמענק מחקר מטעם קרן הרטי ) :12/07–10/06

ללימודי  DAAD (German Academic Exchange Service)-מטעם ה : מענק מחקר09\08–10\06

 דוקטורט באוניברסיטת ווירצבורג, גרמניה

ללימוד במכון   DAAD (German Academic Exchange Service)-: מלגה מטעם ה 09\06–06\06

 גתה במנהיים, גרמניה

 ימת החוקר" מטעם בית הספר ליהדות מלגת "ב :31\05\05

 ( אניטה הריס )קרן כון והחוג לארכיאולוגיהטעם המפרס מ :22\02\05

 לטה למדעי הרוח ו מלגה מטעם הפק :15\06\04

 (ג'ורג' מייבסקי )קרן פרס מטעם המכון והחוג לארכיאולוגיה :19\01\04

 למדעי היהדות )קרן מרים רובינק( פרס מטעם בית הספר :02\07\02

 אן הסטודנטים ומשרד החינוך דיק צת שטרנהיימר בהמלרוברט מלגה מטעם קרן  :29\06\02

 ועובדיה אשר נפלו במלחמות ישראל  לזכר תלמידי האוניברסיטה סרפ :19\03\02

   :פרסומים 

 : אשורולוגיה

Stavi, B. 2017. The Treatment of Troublesome Regions. BAF-Online: Proceedings of 

the Berner Altorientalisches Forum, 1. https://doi.org/10.22012/baf.2016.15  

Stavi, B. 2015. The Reign of Tudhaliya II and Šuppiluliuma I. The Contribution of the 

Hittite Documentation to a Reconstruction of the Amarna Age (THeth 31). 

Heidelberg: Universitätsverlag Winter.  

Stavi, B. 2013. The Last Years of Tudḫaliya III Reconsidered. in: de Martino, S. and 

Miller J. L. (eds.). New Results and New Questions on the Reign of Suppiluliuma I 

(Eothen 19). Florence: 133–163.  

Stavi, B. 2012. HBM 74 from Maşat-Höyük, an Implementation of a Hittite Law? A 

Discussion on HBM 74 and the Date and Nature of the Archive of Maşat-Höyük. 

SMEA 54: 311–322. 

Stavi, B. 2011. The Genealogy of Šuppiluliuma. AoF 38/2: 226–239.  

https://doi.org/10.22012/baf.2016.15
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 : קראהוראת מ 

.  של הלומדים בחינוך הממלכתי תרומתו של לימוד תנ"ך לעיצוב זהותם הקולקטיבית. 2021סתוי, ב. 

 )בדפוס(. 18 גילוי דעת

ב. תשע"ז.   כ'(סתוי,  )דברים  'חוקי מלחמה'  בנושא  בכיתה  .  שיעור תנ"ך  וגבולות השיח  דיבור, שתיקה 

 (.  tch?v=6y_pPj8v0bwhttps://www.youtube.com/wa. )(, אוניברסיטת תל אביב29.5.17)

 לימודי: 

 . (רכס)הוצאת  אבן יהודה. , תנ"ך, הכנה ותרגול לבגרות2019, 2018מיקוד . תשע"ט ,תשע"חסתוי, ב. 

 : )אשורולוגיה( השתתפות בכנסים אקדמיים 

Stavi, B. 2016. The Treatment of Troublesome Regions. Hittite Policy in Western 

Anatolia. 1st Berner Altorientalisches Forum, Bern (CH), 24-25 June 2016. 

Stavi, B. 2016. The Dramatic Shifts in the Portrayals of Šuppiluliuma I. Oxford 

Postgraduate Conference in Assyriology, April 15-16, 2016.  

Stavi, B. 2012. The Oscillations in Syria during the Amarna Period. The Annual 

Meeting of the American Schools of Oriental Research (ASOR 2012, Chicago). 

Stavi, B. 2011. Tudhaliya II's Reign as It is Reflected in the First Tablets of the DŠ 

(the 'Deeds of Šuppiluliuma' (CTH 40)). Neue Ergebnisse und neue Fragen zur 

Herrschaft Suppiluliumas I., 19th-20th Sept. 2011, Ludwig-Maximilians-Universität 

München. 

 : ( הוראה)  השתתפות בכנסים אקדמיים 

Stavi, B. 2021. Pre-service teachers training: A “Big History” course is being taught 

at the Kibbutzim College of Education. Intercultural Education in an Age of 

Information and Disinformation, IAIE 2021.  

לומדים תנ"ךסתוי, ב. תשע"ט.   ויבינו במקרא"; הפדגוגיה של הוראת .."ויקראו בספר.  עולים חדשים   .

 .(, מכון מופ"ת4.12.18המקרא )

ב. תשע"ז.   'חוקי מלחמהסתוי,  בנושא  כ'(שיעור תנ"ך  )דברים  בכיתה  .  '  וגבולות השיח  דיבור, שתיקה 

 .  (, אוניברסיטת תל אביב29.5.17)

 אקדמיות בנוגע לתכנית הלימודים:   תהשתתפות בוועידו 

. בהנהגת ד"ר  צוות חשיבה זהות יהודית בחינוך ממלכתי ובהכשרת מורים לחינוך ממלכתי.  2018–2017

 איריס יניב.  

מרופו.  2018–2017 במכון  מקרא  המקראם  במעמד  הכללי  במשבר  העוסק  מלכה ופ"ת,  ד"ר  בהנהגת   .

 שנוולד.

https://www.youtube.com/watch?v=6y_pPj8v0bw
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  . בהוראת המקרא, הקוראן והברית החדשה חינוך לקבלת האחר וחינוך נגד גזענות  –שולחן עגול  .  2015

 בחסות מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח.  

 : מדיה

 : ופודקאסטים שידורים ברדיו

 .  4פרק , 3פרק , 2פרק  ,1פרק  – 1בתנ"ך  המשודרת . הבגרות2017סתוי, ב. ובלקין, א. 

ב.   לת20.8.2020סתוי,  ראיון  )ו.  מינץ  יואב  של  צפוןרכניתו  באים'.    (דיו  'היהודים  נגד  למחאה  בנוגע 

 .איוןיהר

 פודקאסטים: 

 " ברדיו אורנים.דקאסט על אלוהים, הבריאה והאדםפו –ויהי אור במסגרת הפודקאסט " רקיםפ

 .  5פרק  –. מגדל בבל 18.6.18סתוי, ב. וגרוסמן, א. 

 . 4פרק   –. בראשית ו': בני אלוהים ובנות האדם וסיפור המבול 12.6.18סתוי, ב. וגרוסמן, א. 

 . 3פרק  –ג' -. סיפור גן עדן בבראשית ב' ו13.5.18סתוי, ב. וגרוסמן, א. 

 . 2פרק  –ב' -ת האדם בבראשית א' ו. בריא13.5.18סתוי, ב. וגרוסמן, א. 

 . 1פרק  –. בריאת העולם בבראשית א' 13.5.18וסמן, א. סתוי, ב. וגר

 . הפודקאסט של החוג למקרא ולתרבות ישראל במכללת סמינר הקיבוציםפרקים עם סטודנטים במסגרת  

 . להט"בים במקרא .8.3.2020שטיין, עוז. ב. וגולדסתוי, 

 מה הקטע של... חנוכה? . .1.20201סתוי, ב. ופלג, ע. 

 ": יה של התנ"ך והמזרח הקדוםאסט על ההיסטורעושים תנ"ך: פודקבמסגרת הפודקאסט "  פרקים נבחרים

 .  פשע-קין והבל: דוקו. 3.2.2020וי, ב. ושטיינמן, י. סת

האמנם? פרופ' ישראל   –"בארץ ישראל קם העם היהודי"  .  5.6.18קלשטיין, י., סתוי, ב. ושטיינמן, י.  פינ 

 . (1ראל )חלק פינקלשטיין על ראשית יש

  ל'ה חביב עם זקן לבן או קנאי כעוס ורצחני?אליהו הנביא: סבא. 26.3.18י.  סתוי, ב. ושטיינמן,

 עיתונות: 

א.   אנושית.  18.08.18ינקו,  יצירה  או  אלוהית  התנ"ך    אמת  לימודי  על  הסוער  הוויכוח  לבקר?  שצריך 

 .netY. בבתי הספר

 . ישראל היוםהייתה או לא הייתה?  –. פרשת השבוע: יציאת מצרים 1.1825.. אגולן, 

 : טלוויזיה

 . של "היהודים באים" 5יבת עונה בכת 11לכאן  מדעי ייעוץ.  2021סתוי, ב. 

 . יהודים באים"של "ה 4יבת עונה בכת 11לכאן  מדעי ייעוץ.  2020תוי, ב. ס

 
רדיו בגל"צ שמטרתן לעזור לתלמידים להתכונן לבחינת הבגרות   תוכניותסדרה של ארבע  –בתנ"ך" "הבגרות המשודרת  1

 .הביכורים הטובה ביותר לתוכניתבפרס מפקד גל"צ  2017-בתנ"ך. הסדרה זכתה ב

http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_1&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_1&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_1&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_2&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_2&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_2&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_3&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_3&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_3&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_4&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_4&Type=aod&Width=300&Height=200
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=bagrut_tanah_4&Type=aod&Width=300&Height=200
https://1045fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HKDDID&c41t4nzVQ=FEF
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-5/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-5/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-5/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-4/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-4/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-4/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-3/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-3/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-3/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-2/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-2/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-2/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-1/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-1/
https://www.mixcloud.com/radio_Oranim/ויהי-אור-פודקאסט-על-אלוהים-הבריאה-והאדם-עם-דר-בועז-סתוי-1/
https://youtu.be/Rn5GP-Ij6lo
https://www.smkb.ac.il/jewish-studies/legend-podcast
https://www.ranlevi.com/2020/02/03/osim_tanach_kein-able/
https://www.ranlevi.com/2018/06/05/osim_tanah_fink_part_1_mst/
https://www.ranlevi.com/2018/06/05/osim_tanah_fink_part_1_mst/
https://www.ranlevi.com/2018/03/26/osim_tanah_eliyahu_hanavi_live_mst/
https://www.ranlevi.com/2018/03/26/osim_tanah_eliyahu_hanavi_live_mst/
https://www.ranlevi.com/2018/03/26/osim_tanah_eliyahu_hanavi_live_mst/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5330212,00.html#autoplay
http://www.israelhayom.co.il/article/530569
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 . 23, חינוכית מירב ואביעדשל  כניתלתו ,בתנ"ך. מחלות  2020סתוי, ב. 

 . ל השטן והגיהינום לתוכנית "חכמים בלילה"ת הפרק עבכתיב 11. ייעוץ מדעי לכאן בהכנה

 ון בתקופת המקרא לתוכנית "החפרנים"., בכתיבת פרק על השלט11. ייעוץ מדעי לכאן בהכנה


