מלגת יוהנס ראו – 2019
תלמידים יקרים,
אם הנכם תלמידי תיכון בארץ ,בני  ,18-16ושולטים היטב בשפה האנגלית ,הנכם זכאים להשתתף
בתחרות על  20מלגות יוהנס ראו .מי שהתגורר בעבר בגרמניה לא יוכל להשתתף בתחרות.
עליכם למלא את השאלון המצורף ולשלוח אותו רק כקובץ  PDFעד ה 11-באפריל  2019לכתובת
דואר אלקטרוני:
rau.grant@gmail.com
(נא להתקשר כדי לוודא שהמייל התקבל)03-6931333 :
מבין כל השולחים יוזמנו כ 50-מועמדים לראיון אישי לשגרירות גרמניה בתל אביב ,כאשר מתוכם
ייבחרו  20הזוכים לנסיעה לגרמניה .שם ,הם יתארחו אצל משפחות בכל רחבי המדינה ,כדי שיוכלו
לחוות את חיי היום-יום .לאחר מכן ישתתפו הזוכים בסמינר בברלין.
הנסיעה תתקיים בחופשת סוכות .2019
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר השגרירותwww.tel-aviv.diplo.de :
או להתקשר לגב' קירסטן מירון בשגרירות גרמניה03-6931333 :

"מלגת יוהנס ראו "Johannes Rau Grant 2019
Family Name:
First Name:
Date of Birth:
Name of your school:
Postal Home address:
Your mobile number:

Telephone at Home:
Email-address:
Your Hobbies:

נא מלאו את כל הפרטים האישיים הנדרשים ובצעו את המטלות הבאות.
על התשובות להיות מנוסחות בלשונכם ובאנגלית.

Please fill in all the requested details above and
answer the following questions in your own words and in English.
עד ה 11-באפריל Deadline is April 11 2019
נא שלחו את הפרטים והתשובות כקובץ  PDFלכתובת הדואר האלקטרוני:
rau.grant@gmail.com
למידע נוסף באתר השגרירות www.tel-aviv.diplo.de :או בטלפון 03-6931333
מי שהתגורר בעבר בגרמניה לא יוכל להשתתף בתחרות.
בצעו את המטלות הבאות .על התשובות להיות מנוסחות בלשונכם.
 )1מספר רב של פוליטיקאים גרמנים ידועים כבר ביקרו בישראל .נקבו בשמם ,תפקידם
ומועד ביקורם של שלושה מהם .הסבר מדוע ביקורים הדדיים רשמיים אלו חשובים
ליחסים בין גרמניה-וישראל? ( 200מילים)
 )2יוהנס ראו היה הנשיא השמיני של גרמניה .מה הם תפקידיו/חובותיו של נשיא
הרפובליקה הפדראלית של גרמניה ומה שמו של הנשיא גרמניה הנוכחי? ( 100מילים)
 )3איך מכנים את הפרלמנט הגרמני? מה מספר החברים שמכהנים בו כעת וכמה מפלגות
הם מייצגים? מה זאת ועדה וכמה ועדות פועלות בפרלמנט הגרמני? ( 200מילים)
 )4בחרו שני נהרות גרמנים והסבירו דרך אילו ערים גרמניות הם זורמים 100( .מילים)
 )5חיבור :בשנת  2019מציינים בגרמניה את יובל ה 100-לבית הספר לעיצוב ואדריכלות
הגרמני "באוהאוס" בעל המוניטין הבינלאומי .אנא בחרו דוגמה מתחום האדריכלות,
האמנות או העיצוב שמייצגת את סגנון הבאוהאוס ,ותארו מה מוצאת חן בעיניכם ומה
לא .אנא הסבירו גם כיצד מתקשרת הדוגמה שבחרתם לישראל ולגרמניה500-1000( .
מילים)

