
שפה | תל אביב | ירושלים
קורסים לגרמנית - טרימסטר החורף 2018/2017 

מעוניינים ללמוד גרמנית? רוצים להעמיק את הידע שיש לכם בגרמנית?
אם כך, הגעתם למקום הנכון – מכון גתה ישראל!

למידע ולהרשמה: תל אביב: 03-6060503, ירושלים 02-6508500

תכנייה 2017

נובמבר
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

12.11 ראשון | תיאטרון | תל אביב
בחוץ לפני הדלת 

מחזה פרי עטו של וולפגנג בורכרט
בימוי: מתיאס גהרט

תרגום: גד קינר-קיסינג'
שפה: עברית

תיאטרון תמונע, רחוב סונצ'ינו 8, בשעה 20:00 

23.11-02.12  תערוכה | תל אביב
צרובים בזיכרון - ארנסט פולנד 

במסגרת פסטיבל הצילום הבין-לאומי יוצגו עבודותיו של האומן הגרמני ארנסט פולנד. הוא בחר 
צילומים איקוניים המתארים אירועים היסטוריים ופוליטיים וטשטש אותם במכוון. באופן זה הוא 
יוצר הזרה. כמה מהיצירות המוצגות נבחרו באופן מודע ומכוון עבור הקהל הישראלי ומתייחסות 

לצילומים איקוניים מהמרחב התרבותי המקומי )היהודי והפלסטיני(.

מגדל מידטאון, קומה 33, שדרות מנחם בגין 144. מדי יום בשעות 17-22. 

05.11 ראשון | מוזיקה | חולון 
ערב עם היינה 

מיכאל דהמן שר שירים מאת שומן ופרבר

יתקיים  גלזנקירכן(  )אופרה  דהמן  מיכאל  הגרמני  הבריטון  סולן  של  אומן  כיתת  בתום 
בקונסרבטוריון חולון קונצרט ובו שירים של היינה בהלחנתם של רוברט שומן וריצ'רד פרבר. 

שפירא.  תימור  בפסנתר:  ליווי 

מרכז המוזיקה העירוני שטיינברג חולון, בשעה 19:30 

06.11 שני | מוזיקה | ירושלים 
ערב עם היינה 

מיכאל דהמן שר שירים מאת שומן ופרבר במסגרת קונצרטי צהרי יום ב'. עם תימור שפירא. 
הכניסה חופשית. 

ר' 05.11. חולון 

האוניברסיטה העברית, אולם ברברה-מנדל,בבניין רבין, 13:00

07.11 שלישי | סרט | ירושלים 
טיול גברים 

בימוי: וולפגנג שטאודטה, סרט עלילתי, 1963/64, גרמנית עם כתוביות בעברית, 92 דקות

ר' 06.11. תל-אביב 

האוניברסיטה העברית, הר הצופים, החוג למוזיקולוגיה, בשעה 19:00

21.11 שלישי | סרט | ירושלים 
גשרים – המלחין צבי אבני 

סרט של גבי הלן בולינגר, גרמניה 2014, 28 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית.

לרגל יום הולדתו התשעים של המלחין הישראלי צבי אבני שנולד בשנת 1927 בזארבריקן בשם 
הרמן יעקב שטיינקה, נקרין את סרט הדיוקן הזה. השקפת עולמו של אבני כמי שבחר לבנות 
במזרח  הקסמים  מעגל  את  לשבור  מסוגלים  מדינאים  ולא  "אומנים  היא:  אנשים  בין  גשרים 

התיכון." לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם צבי אבני וד"ר אסף שלג
שפה: עברית 

מכון גתה, רחוב סוקולוב 15, בשעה 19:00 

29.11 רביעי | סרט | ירושלים 
הרצאה מאת אווה לש - "אומנות האוטופיה" 

 - לש  אווה  יישא  מעבודותיו,  אחת  את  גם  הכוללת  האוטופיה",  "אומנות  התערוכה  לרגל 
יישומו  ואת  הנושא  את  ינתח  שבה  הרצאה   – עצמה  בפני  אגדית  ודמות  מהולל  גרפיקאי 

אומנותית. מבט  מנקודת 
שפה: גרמנית עם תרגום סימולטני לעברית 

האקדמיה בצלאל, אודיטוריום 222, הר הצופים, בשעה 13:00 

30.11 חמישי | תערוכה | ירושלים 
פתיחת התערוכה "אומנות האוטופיה"

35 אומני כרזות ידועים מעשרים מדינות התבקשו לתת את הדעת על מקומה של האוטופיה 
בימינו. ומה משמעותה עבורם. התערוכה מעוררת מחשבה. בשיתוף פעולה עם מכון ון ליר 

בירושלים.

מכון ון ליר בירושלים, בניין אקדמיית פולונסקי, רחוב ז'בוטינסקי 43, בשעה 19:00 

11-18.11 שבת | מוזיקה 
מקהלת בית הכנסת בלייפציג 

מנצח: לודוויג בהאם, משתתפים: דורותיאה וגנר – סופרן, פאלק הופמן – טנור,
טילמן לסר – פסנתר / עוגב, ריינהרד רידל – כינור.

ומתחילת  בעיקר מהמאה ה-19  יצירות  בביצוע  כנסת מתמחה  בתי  לזמרת  לייפציג  מקהלת 
המאה ה-20. הרפרטואר שלה כולל יצירות מופת מאת שלמה רוסי, סמואל נאומברג, לואי 

ביידיש.    ופרנץ שוברט כמו גם שירים  לבנדובסקי 

11.11 | מוצא״ש | ירושלים
כנסיית הגואל, בשעה 20:00

12.11 | ראשון | שדה-בוקר
מועדון המוזיקה, בשעה 20:30

13.11 | שני | ירושלים
בית הכנסת מורשת ישראל, בשעה 20:00

14.11 | שלישי | תל-אביב
בית התפוצות, בשעה 19:30 

15.11 | רביעי | חיפה
מרכז קריגר לאמנויות הבמה, בשעה 19:30

18.11 | מוצא״ש | הרצליה
היכל בר אילן, בשעה 20:00 

06.11 שני | סרט | תל-אביב 
טיול גברים 

לרגל תשעה בנובמבר נקרין את הסרט "טיול גברים".
בימוי: וולפגנג שטאודטה, סרט עלילתי, 1963/64, גרמנית עם כתוביות בעברית, 92 דקות

בידי  כל הגברים  נורו  ומגיעה לכפר שבו  ביוגוסלביה  באזור מרוחק  נופשת  גרמנית  מקהלה 
חיילים גרמנים בתקופת מלחמת העולם השנייה בפעולת נקמה. חברי המקהלה אינם יכולים 
להמשיך בדרכם בעקבות תקלה בכלי רכבם ובשל כך מתחילות מריבות בין נשות הכפר לגברי 

המקהלה, המעוניינים להחיות מחדש ולהלל את מידותיהם הטובות של החיילים.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 19:30

החודש במחלקת השפות

27.11 שני | ספרות | תל אביב
בחוץ לפני הדלת 

מחזה פרי עטו של וולפגנג בורכרט
בימוי: מתיאס גהרט

תרגום: גד קינר-קיסינג'
שפה: עברית

תיאטרון תמונע, רחוב סונצ'ינו 8, בשעה 20:00 

13.11 שני | תערוכה | תל אביב
ריבועים ונערות

סבסטיאן רימר, תלמידו לשעבר של תומס רוף ואומן אורח במכון גתה, יציג מבחר מעבודותיו. 
האומנות שלו מתאפיינת בגישה אנליטית. באמצעותה הוא בודק את היכולת להציגה במדיה 

ומהרהר על שאלות של אותנטיות ומקוריות - נושאים מרכזיים בעבודותיו.  
בנוכחות האומן.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 19:30 

18.11 מוצא״ש | מוזיקה | יפו
מסכות - קונצרט של דיטריך הנשל עם אנסמבל המאה ה-21

אחד מזמרי הבריטון הידועים בעולם דיטריך הנשל מגרמניה מקדיש את עצמו לשירה ולביצוע 
אורטוריות. הוא מתעניין בפרויקטים בין-תחומיים למוזיקה. במסגרת מרתון התיבה הוא יבצע 

וינצח על "נשף המסכות" מאת פולנק לזמרים ולאנסמבל.

התיבה, שדרות ירושלים 19, בשעה 20:00 
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אומנות האוטופיה

עד 10.11 תערוכה | תל אביב
ריספקט – תערוכת כרזות 

12 כרזות קומיקס ריספקט נבחרות בגרמנית ובעברית של מאיירים מגרמניה, מישראל וממדינות 
אירופיות שונות. 

מכון גתה, רחוב ויצמן 4 תל-אביב

19.11 ראשון | שפה | תל אביב
סרטי אנימציה בלימוד שפה -השתלמות למורי גרמנית 

מכון גתה ועמותת מורים לגרמנית בישראל מתכבדים להזמין לאירוע השתלמות משותף לעובדי 
הוראה. בהשתלמות תדגים אשת הקולנוע בירטה ברודרמן הפקה של סרטי אנימציה צעד אחר 
צעד. באופן זה היא פותחת צוהר לשיטות למידה ולהיבטים חדשים בהוראת גרמנית כשפה זרה.    

 .DAAD -בתמיכת ה

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, 10:00-17:00 

רספקט – קומיקס ממדינות שונות
אתם עמותה ומעוניינים באחד מסיפורי הקומיקס של respect עבור עבודתכם? 
שלחו לנו מועמדות קצרה עם תיאור המטרות והמשימות של העמותה שלכם וספרו 
לנו באיזה קומיקס בחרתם, כיצד ומתי תרצו להשתמש בו. התרשמות ראשונית 
תוכלו לקבל באתר שלנו: www.respect.com.mx )בשפות עברית, ערבית, אנגלית, 

רוסית וגרמנית(. שם תוכלו לחפש קומיקס לפי נושאים שמעניינים אתכם.
אם המועמדות שתגישו תשכנע אותנו, תקבלו מענק להדפסת חוברות. 
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