
 

Paths to Peace 
 NYU  יורק-ניו באוניברסיטת מלאה במלגה סמסטר

 ,ופלסטינים ישראלים) סמסטר בכל8 ) בשנה סטודנטים -16 ל מציעה התכנית
 הממוקמת ) NYUבאוניברסיטת  אחד סמסטר של שהות 52עד  20 בנות/בני

 שכר הוצאות הסמסטר למשך מכסהה ,מלאה במלגה )יורק-ניו, ןמנהט במרכז

 .כיס ודמי ספרים, תבריאו ביטוח ,ונסיעות טיסה ,תוארוחו לינה ,לימוד

 שיוכלו ,םופלסטיני ישראלים עתידיים מנהיגים להכשיר הינה התכנית מטרת
 הידע העמקת היא האקדמית מטרתה. םהעמי שני בין קיום-ודו פיוס לקדם

 .יםלפלסטינ ישראלים בין והדתיים התרבותיים, םהפוליטיי ,םההיסטוריי ביחסים
   בסדנאות ישתתפו, NYUבמסגרת התוכנית הסטודנטים ילמדו יחד עם תלמידי 

 .לקמפוס מחוץ וסיורים בפעילויות וישתתפו ,תהתכני לתלמידי מיוחדות

 :אקדמיות חובות
 יחד עם תלמידי  לפחות  חובה קורסי שניNYU , על ישראל ועל

.פלסטין או על המזרח התיכון

 שתיישראלים ,מנוסים מנחים ידי על רושיועב ,שבוע בכל סדנאות 
, וניתוח לעומק של הסכסוך חקירה, ופלסטינים ואשר יוקדשו להכרה

הותם העצמית ולגבי זואשר יאפשרו למשתתפים להגיע לתובנות לגבי 
.סכסוךקבוצות במיקה של אהדינ

 :תוספת רשות

 לתחומי בהתאם נוספים קורסים שני עד לבחור יורשו המשתתפים 
מתוך כלל הקורסים לתלמידי התואר הראשון , העניין האקדמיים שלהם

ס טיש "ס שטרן למנהל עסקים ובביה"מלבד בביה)של האוניברסיטה 

(.לאומנויות

 ביותר המאוחר המועד. לבישרא יתקיים המועמדים של והמיון הבחירה תהליך
סוף חודש אוגוסט עד לסוף חודש ב מתחיל) סתיו לסמסטר מועמדות להגשת
ינואר ומסתיים באמצע חודש אמצע במתחיל ) ביבא ולסמסטר  2013)דצמבר
 .3152פברואר  51 ,יום שישיא הו ( 2014 מאיחודש 

ר "ד, לקבלת פרטים וטפסי הרשמה אנא שלחו מייל למרכזת התוכנית בישראל
רמת , כולל גיל, ובו פרטים על עצמכם   irit.keynan@nyu.edu : עירית קינן

הגשת מועמדות אפשרית רק למי  .אנגלית והמוסד האקדמי בו אתם לומדים

 2..5...5ועד  25.3.5.33 -נולדו מש

ת /מועמדות תיבחן רק בטווח הגילאים הנזכר לעיל ורק אם המועמד
במהלך המיונים יתבקשו . לומדים כעת במוסד אקדמי מוכר בישראל

המועמדים להפגין ידע באנגלית בראיון אישי שבעקבותיו יוחלט אם יש 
 .TOEFLצורך גם במבחן 

 :התעדכן במידע על התוכנית באנגליתבקישור המופיע למטה תוכלו ל
-and-students-life/international-http://www.nyu.edu/life/student

scholars/path.html 

http://www.nyu.edu/life/student-life/international-students-and-scholars/path.html
http://www.nyu.edu/life/student-life/international-students-and-scholars/path.html

