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המחלקה לשיתוף פעולה של שגרירות צרפת בישראל מציעה בשנת :2009
♦  37מלגות לשהות בת חודש בצרפת ללימוד צרפתית
מלגה זאת מאפשרת למלגאי לשפר את ידיעתו בשפה הצרפתית ,בצרפת ,ברמות שונות .הקורסים נועדו לשכלל את ההבנה והדיבור.
בחירת המלגאים תתבצע על בסיס התוכנית המקצועית ורמת לימודים.
מימון על-ידי שגרירות צרפת :דמי הלימוד ,כרטיס רכבת מפאריס למקום הקורס בצרפת וחזרה 606 ,יורו שיימסרו למלגאי עם הגעתו
לצרפת לצורך כיסוי הלינה ,הארוחות וההוצאות הנלוות.
מימון על-ידי המלגאי :כרטיס טיסה תל-אביב  /פאריס  /תל-אביב.
משך :חודש – תקופה :אוגוסט 2009
מספר שעות ההוראה 20 :שעות בממוצע בשבוע
מקום :מרכזים אוניברסיטאיים ללימוד השפה מחוץ לפאריס.
תנאים :גיל  21עד  ,32אזרחות ישראלית ,לפחות  3סמסטרים של לימוד השפה הצרפתית ,באוניברסיטאות או במרכזי התרבות
הצרפתיים בארץ .בחירת המועמדים תעשה על פי קריטריונים של רמת הלימודים ופרויקט מקצועי.
טפסי מועמדות  :Bourses linguistiquesניתן לקבלם במכון הצרפתי ,או במחלקות לצרפתית באוניברסיטאות חיפה ,תל-אביב ,בר-
אילן והאוניברסיטה העברית .ניתן גם לפנות בצרפתית לכתובת accueilifta@ambfr-il.org
מועד אחרון להגשת המעומדות :יש לשלוח את טופס המועמדות )בתוספת קורות חיים ,מכתב בצרפתית המנמק את הבקשה ומכתבי
המלצה( ,לפני ה 30-באפריל  ,2009לכתובת הבאה :שגרירות צרפת  -המחלקה לשיתוף פעולה )לידי אבלין פפירבלט( ,שד' רוטשילד
 ,7תל-אביב .66881

♦  14הזמנות למפגשים בינלאומיים של צעירים בצרפת
מדי שנה מזמין משרד החוץ הצרפתי כמה מאות צעירים מרחבי העולם לבקר בצרפת במסגרת מפגשים בתחומים שונים ותרבותיים סביב
נושאים לבחירה :הכרת צרפת ,תיאטרון ,מוזיקה
מימון על-ידי שגרירות צרפת :הוצאות ארגון ושהייה )לינה ,ארוחות ונסיעות מפאריס למקום הסטאז' בצרפת ובחזרה( ,פעילויות
תרבות במסגרת התוכנית.
מימון על-ידי האורח הצעיר :כרטיס טיסה תל-אביב/פאריס/תל-אביב.
משך ,תקופה 10 :ימים בערך בחודשי הקיץ .2009
תנאים :גיל  18עד  ,25שליטה בדיבור בצרפתית )ברמה טובה או כמעט טובה( ,אזרחות ישראלית.
ניתן לקבל טפסי מועמדות ל"מפגשים בינלאומיים" )נא לציין באיזו תוכנית מעוניין המועמד( :בקבלה של המכון הצרפתי ,ניתן גם
לפנות בצרפתית לכתובת  accueilifta@ambfr-il.orgאו במועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים ,רח' אספרגוס  ,11תל-אביב
 ,67433טל'.03.696.93.90 :
מועד אחרון להגשת המועמדות :יש לשלוח את טופס המועמדות )בתוספת קורות חיים ,מכתב בצרפתית המנמק את הבקשה ומכתבי
המלצה( ,לפני ה 30-באפריל  ,2009לכתובת הבאה :שגרירות צרפת  -המחלקה לשיתוף פעולה )לידי אבלין פפירבלט( ,שד' רוטשילד
 ,7תל-אביב .66881
ניתן לקבל פרטים על התוכניות באתר של שגרירות צרפתhttp://www.ambafrance-il.org :

