
Valler Doctoral Fellowship
The Department of Jewish History and Bible of the University of Haifa 
is pleased to announce a call for applications for the Valler Fellowship, for 
the 2019/2020 academic year.  The fellowship is designated for outstanding 
students registering in the departmental doctoral program and is granted 
for a period of three years.  It is also intended for students who choose to 
register jointly at the University of Haifa and at a university abroad.  Students 
registering jointly must spend at least two semesters in residence at the 
University of Haifa.  

Preference will be given to students whose research is devoted to the history, 
literature and culture of the Jewish people in the Second Temple and Talmudic 
periods, as well as those exploring the impact and influence of Talmudic 
literature in later periods, up to the present day.  

Candidates are invited to submit applications by May 1, 2019.  Applications 
should be mailed to: jewhistdep@univ.haifa.ac.il , and must include:

• two letters of recommendation

• an updated curriculum vitae

• complete transcripts of grades from previous and current degree programs

• a declaration of intent containing a description, up to 10 pages in length,  
 of the candidate’s anticipated dissertation topic

• a letter from a Haifa faculty member, expressing consent to advise the  
 applicant’s work

The scholarship is granted pending full admission to the doctoral program 
according to the regulations of the University of Haifa. 

 



החוג לתולדות ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה

מלגות ולר לדוקטורט
קרן ולר מציעה מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לתולדות ישראל ומקרא 
 באוניברסיטת חיפה, החל משנת הלימודים תש"פ )2020-2019( למשך

שלוש שנים.

תינתן עדיפות לעוסקים בתולדות ישראל ובתרבותו בימי הבית השני ובתקופת 
המשנה והתלמוד וכן לעוסקים בקשרים בין  ספרות חז"ל לבין ספרות ימי 

הביניים והתרבות המודרנית.

הלומדים בתוכנית יזכו במעטפת תומכת שתכלול ליווי צמוד, ייעוץ אישי 
וסמינרים ייעודיים. 

תנאי הסף

בוגרי תואר שני בתחומים הרלוונטים, שסיימו עבודת גמר בציון 90 לפחות.

jewhistdep@univ.haifa.ac.il לכתובת  לשלוח  מתבקשים   המועמדים 
עד לתאריך 1.5.2019, כ"ו בניסן תשע"ט:

קורות חיים בעברית ובאנגלית 9

שני מכתבי המלצה  9

הצהרת כוונות ותיאור המחקר באורך שלא יעלה על 10 עמודים,    9
וכן תקציר באנגלית  

גיליונות ציונים מאושרים לתואר הראשון והשני 9

מכתב הסכמת הנחייה ממרצה בחוג לתולדות ישראל ומקרא 9

למועמדים ייערכו ראיונות קבלה. 

eyalb@univ.haifa.ac.il :לפרטים ניתן לפנות לפרופ׳ אייל בן אליהו בדוא"ל


