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GUTEN APPETIT GERMANIT

שפה | תל אביב | ירושלים
קורסים חדשים לגרמנית במכון גתה ישראל 

מעוניינים ללמוד גרמנית? מעוניינים לשפר את ידיעותיכם בשפה הגרמנית? אם כן,
הגעתם למקום הנכון, מכון גתה ישראל! קורסים חדשים יחלו בחודש ספטמבר. 

למידע על הקורסים אנא התקשרו:  
תל אביב: 03-6060503, ירושלים 02-6508500

תכנייה 2017

ספטמבר
info@telaviv.goethe.org  03-6060500 .תל אביב - בית אסיה, רח׳ ויצמן 4, טל

info@jerusalem.goethe.org  02-6508500 .ירושלים - רח׳ סוקולוב 15, טל

27.09 רביעי | אומנות, הרצאה | ירושלים
אגודות אמנים 

אגודות האומנות הן עניין ייחודי הקיים בנוף התרבות הגרמנית. קיימות מעל לשלוש מאות 
אגודות אומנות כאלה בערים גדולות ובאזורים כפריים כאחד. ההרצאה תציג את המוסדות 
הללו ותסקור פעילויות בימינו באמצעות כמה דוגמאות כמו גם ביקורת של אומנים ואומניות, 

אוצרים ואוצרות על אגודות אומנות. 

שפה: אנגלית

רח האומן 26, ירושלים, בשעה 18:00

06.09 רביעי | קריאת זכויות האדם | ירושלים, ישיר בפייסבוק
קריאה ברחבי העולם של הכרזת האו"ם לבנושא זכויות האדם ב-6.9.2017  

הרעיון הוא לקרוא את שלושים הסעיפים של הכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם בכל העולם באותו 
הזמן פחות או יותר כדי להעלות את המודעות לעקרונות הכלליים של זכויות האדם בעולם, 

לשמרן ולחזקן. 

הקריאה מתקיימת במסגרת פסטיבל סולידריות בישראל רח׳ שיזרלי 6, ירושלים, בשעה 21:00. 
ובשידור חי בפייסבוק בשעה 19:30. 

www.facebook.com/Solidarity.Festival

07-09.09 חמישי-שבת | תיאטרון | תל אביב
בחוץ. לפני הדלת 

מחזה מאת וולפגנג בורכרט
בימוי: מתיאס גהרט

תרגום: גד קינר-קיסינג'
תיאטרון תמונע הזמין את הבמאי הגרמני מתיאס גהרט לביים בתל אביב את המחזה הקלסי 
פרי עטו של וולפגנג בורכרט "בחוץ לפני הדלת". המחזה מגולל את סיפורו של חייל המנסה 
למצוא דריסת רגל בחברה המדחיקה את המלחמה ואת האידיאולוגיה הנאצית. השיבה הביתה 
שציפה לה זמן כה רב הופכת לאכזבה מרה ומלאה בתחושה של זרות עבורו. במקום לשמוח שהוא 

מתראה עם מכרים הוא מתייסר ברגשות אשם בלתי פתירים. 

תיאטרון תמונע, רחוב שונצינו 8, בשעה 20:00

03-16.09 מוסיקה | חולון | תל אביב
   Hand werk meets Ensemble Nova Tel Aviv

במסגרת  מקלן.  הנדוורק  אנסמבל  עם  משותף  בפרויקט  עונה  פותח  נובה  מוסיקה  אנסמבל 
מלחינים  של  הבכורה  תהיה  שבהם  אביב,  בתל  ב"תיבה"  קונצרטים  שני  יתקיימו  הפרויקט 
ומלחינות מאירופה ומישראל. בשבוע השני של הפרויקט יעבדו יחדיו חברי שני ההרכבים במרכז 
הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון. במהלך השבוע יתקיימו הופעות שונות ולסיום תוצג יצירתו 
החדשה של המלחין והעומד בראש אנסמבל מוסיקה נובה, אמנון וולמן, הנעה בין מיצג ליצירה 

מוזיקלית. 

התיבה, שדרות ירושלים 19, יפו:  8.9. בשעה 13:00 / 9.9. בשעה 20:30 
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, רח׳ האמוראים 4, חולון: 3.9. בשעה 20:30 /

15.9. בשעה 13:00 / 16.9. בשעה 20:00

01.09-6.10  תערוכה | תל אביב
חנה מרון: היי נאמנה לעצמך. 

כעת בעברית.
לפני שלוש שנים הלכה לעולמה השחקנית הגדולה חנה מרון. על פי בקשת מכון גתה יצרו 
המאייר והאנימטור הישראלי דוד פולונסקי )"ואלס עם באשיר"( ואמנית הקומיקס הגרמנייה 

ברברה ילין )"אירמינה"( עשר כרזות כל אחד המציגות אפיזודות מחייה של חנה מרון. 

מכון גתה רח׳ ויצמן 4 תל-אביב

07.09 חמישי | שפה | תל אביב 
 GUTEN APPETIT GERMANIT

שגרירויות שוויץ, אוסטריה והרפובליקה הפדרלית גרמניה ומכון גתה ישראל מתכבדים
להזמינכם לאירוע קולינרי שבו יוגשו מאכלים ייחודיים לכל מדינה. האירוע מתקיים במסגרת

"גרמנית כפול שלוש: שלוש ארצות – שפה אחת".
19:00-21:00 ארוחה משותפת לאורחים הרשומים

 DIVANO SWING החל מ-21:00 הופעה של הלהקה
לקהל הרחב 

כיכר ביאליק, תל-אביב

שפה | תל אביב

הרשמה למבחני מכון גתה 
C2 : 25.9.2017 מועד אחרון להרשמה למבחן

A1, A2, B1, B2 : 9.10.2017 מועד אחרון להרשמה למבחנים ברמות
המבחנים יתקיימו בתאריכים 23.10. עד 25.10 .

kurse@telaviv.goethe.org :להרשמה אנא התקשרו למספר 03-6060503 או כתבו לנו לדוא"ל

החודש במחלקת השפות

05.09 שלישי | סרט | תל אביב
במסגרת הסדרה "סרטים שנשכחו"

Deadlock
בימוי: רולנד קליק, מערבון, 1970, 66 דקות. 

לאחר שביצעו שוד בנק הפושעים סאנשיין וקיד נמלטים דרך סיארה במקסיקו עד שהם מגיעים 
שנראה  מי  אדורף(,  )מריו  דאמפ  בצ'ארלס  נתקלים  הם  שם  "דדלוק".  בשם  רפאים  לעיירת 

כתושב האחרון של העיירה. בין השלושה מתפתח מאבק חסר רחמים על השלל הרב.  

רח׳ שפרינצק 2 תל אביב, בשעה 21:00
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DEADlock

Hand werk meets Ensemble Nova Tel Aviv 

Isabelle Busch

חג שמח ושנה טובה!
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14.09 חמישי | סרט | חולון
Deadlock

ר' 05.09. תל-אביב 

רח׳ גלדה מאיר 6, חולון בשעה 19:00

17.09 חמישי | סרט | חיפה
Deadlock

ר' 05.09. תל-אביב 

שד' הנשיא 142, חיפה בשעה 21:00

26.09 שלישי | סרט | ירושלים
Deadlock

ר' 05.09. תל-אביב 

דרך חברון 11, ירושלים בשעה 18:00

20.09 מכון גתה מאחל לכולם חג שמח ושנה טובה!

https://www.goethe.de/ins/il/he/spr/kur/isr.html
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21044492
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21043352
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21038982
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21045757
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21045655
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21006926
https://www.goethe.de/ins/il/he/spr/prf.html
https://www.goethe.de/ins/il/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20996593
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20876176

