
שפה | תל אביב | ירושלים
ללמוד גרמנית במכון גתה ישראל

מעוניינים ללמוד גרמנית? רוצים להעמיק את הידע שיש לכם? אם כן הגעתם למקום הנכון – 
מכון גתה ישראל! בחודש דצמבר ייפתחו קורסים חדשים.

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

תכנייה 2017

דצמבר
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

13.12 רביעי | אחר צהריים לילדים | תל אביב
חגיגת חנוכה וחג המולד

כריסמס + חנוכה = כריסמוכה! ספריית מכון גתה תל אביב שמחה להזמין ילדים בני 3 עד 6 ואת 
הוריהם לאחר צהריים חורפי של יצירה עם סופגניות, ופל בלגי ופונץ'. 

ספריית מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעות 16:30-18:30 

11.12 שני | ספרות | תל אביב
הספרייה מזמינה אוהבי ספרות למפגש השני בסדרת הסלון הספרותי: 

הפעם יציג גד ארנסברג את ספרו החדש בנושא מזימה אזרחית וצוואית בין השנים 1831-1833 
בווירטמברג. נשמח לראותכם לדיון המשותף. 

שפה: גרמנית. 

ספריית מכון גתה, רחוב ויצמן 4 בשעות 19:00-21:00

עד 8.3.18  תערוכה | ירושלים
התערוכה "אמנות האוטופיה" 

בתערוכה מוצגות כרזות שעוצבו בידי 35 אומנים בעלי שם מעשרים מדינות ברחבי העולם. 
כיום. מדובר בתערוכה  בנוגע למושג האוטופיה  אומני הכרזות התבקשו להביע את עמדתם 

ון ליר בירושלים.  ויוצרת גם פרובוקציה. בשיתוף פעולה עם מכון  המעוררת למחשבה 

שעות פתיחה: 

ראשון ושלישי בשעות 9:00-21:00
שני ורביעי בשעות 9:00-19:00

שישי 9:00-13:00

אקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים, רחוב ז'בוטינסקי 43. 

04-06.12 שני - רביעי | ספרות | ירושלים | תל אביב
"אמנות האוטופיה" – ימי ספרות גרמניה-ישראל 

במסגרת המיזם "אמנות האוטופיה" יתכנסו בתאריכים 4 עד 6 בדצמבר 2017 שמונה סופרים 
מכן  לאחר  ודיסטופיה.  אוטופיה  המונחים  בצמד  ביניהם  ידונו  הסופרים  ומגרמניה.  מישראל 
יתקיימו פאנלים שבהם אנו מזמינים את הקהל להכיר את הסופרות והסופרים, לשאול שאלות 

בדיונים.  ולהשתתף 
המיזם הוא פרי שיתוף פעולה בין מכון גתה לקרן היינריך בל ולמכון ון ליר ירושלים.  

הסופרים מגרמניה: נורה בוסונג, אמה ברסלבסקי, מיכאל וילדנהיין ופטר שניידר. 

הסופרים מישראל: אילנה ברנשטיין, אביבית משמרי, בועז לביא ויגאל סרנה.

מנחים: תומאס שפאר )הוצאת זורקאמפ(, אדם קלין-אורון )מכון ון ליר(

בשפה האנגלית.

05.12 | שלישי | ירושלים
מכון ון ליר בירושלים, רחוב ז'בוטינסקי 43, בשעה 18:30

06.12 | רביעי | תל-אביב
המגדלור, חנות לספרים ותרבות, רחוב לבונטין 1, בשעה 19:30

03.12 ראשון | תערוכה | ירושלים
ריספקט – קומיקס בין-לאומי 

התערוכה היא המשכו של מיזם הנושא את אותו השם. מטרת המיזם היא לעודד עיסוק בנושאים 
אומני  יצרו  האחרונות  בשנים  קומיקס.  באמצעות  וכבוד  סובלנות  דוגמת  בוערים  חברתיים 
קומיקס מגרמניה, מישראל וממדינות אירופיות נוספות מעל לארבעים יצירות קומיקס. אנו 

מציגים שתים עשרה יצירות נבחרות בצורת כרזה בגרמנית ובעברית.

מכון גתה, רחוב סוקולוב 15.

החודש במחלקת השפות

24/25.12 ראשון / שני | תיאטרון | תל אביב
בחוץ לפני הדלת 

מחזה מאת וולפגנג בורכרט בשפה העברית
בימוי: מתיאס גהרט

תרגום: גד קינר-קיסינג'ר

24.12 תיאטרון תמונע, רחוב סונצ'ינו 8, בשעה 21:00 
25.12 תיאטרון תמונע, רחוב סונצ'ינו 8, בשעה 20:00

18/19.12 שני / שלישי | סרט | תל אביב | ירושלים
שנות השפע חלפו

בימוי: הנס ויינגרטנר. סרט עלילתי, 2003-4, 129 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית.

במסגרת המיזם "אמנות האוטופיה" נקרין את סרט הפולחן "שנות השפע חלפו":
יאן ופטר מצאו שיטה ייחודית להילחם באי צדק החברתי בחברת השפע הקפיטליסטית: בלילות 
הם פורצים לווילות של אנשים עשירים כדי להוציאם משלוותם ומחיי הנוחות שלהם וכדי לגרום 
להם לחשוש. הם משאירים שם מסרים דוגמת "יש לכם יותר מדי כסף" או "שנות השפע חלפו". 
לילה אחד יאן וחברתו של פטר מופתעים לגלות את בעל הבית שחזר מוקדם ממה שתכננו. 
באופן ספונטני הם מחליטים לחטוף אותו לבקתה קטנה בהרים. מערכת יחסים בלתי שגרתית 

מתפתחת בין הצעירים ה"מהפכנים" ל"מיליונר".

18.12 | שני | תל-אביב
מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 19:30

19.12 | שלישי | ירושלים

מכון גתה, רחוב סוקולוב 15, בשעה 19:00

19.12 שלישי | סרט | תל אביב
פטרזון ופינדוס – מציקן קטן, חברות מופלאה 

בימוי: עלי סמאדי אחאדי, גרמניה 2014-2012, 90 דקות, בגרמנית. מיועד לילדים בני 3 ומעלה.

פטרזון המבוגר חי חיים שקטים ורגועים – אך גם בודדים - בבקתה באזור כפרי ושלו. יום אחד 
השכנה בדה אנדרסון נותנת לו מתנה – חתול צעיר וקטן שמצליח לכבוש את ליבו. הבלתי יאומן 

מתרחש: החתול מתחיל לדבר! כעת פטרזון זוכה סוף סוף למישהו שיוכל לשוחח עימו.   

מכון גתה, רחוב ויצמן4 , בשעה 16:00  

29.12 שישי | ספרות | תל אביב
אירוע השקת ספרו של אדורנו בעברית

הוצאת הקיבוץ המאוחד מתכבדת להזמין לאירוע לרגל צאתו לאור של התרגום הראשון לעברית 
של "חינוך לעצמאות מחשבתית", ספרו של אדורנו. אמנם כבר בעבר תורגמו טקסטים קצרים 

ומאמרים פרי עטו של אדורנו אולם כעת אחד מספריו יוצא לאור לראשונה בשפה העברית. 
מנחה: משה צוקרמן

שפה: עברית
בתמיכת מכון גתה במסגרת הפרויקט "אמנות האוטופיה".   

מועדון צוותא, אבן גבירול 30, בשעה 11:00 
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תאודור ו' אדורנו

חינוך לעצמאות 
מחשבתית

המהות של  האנתרופולוגיה,  של  יסוד  תכונת  הקור  היה  לולא 
האנושית, כפי שהוא למעשה בחברה שאנו חיים בה; לולא היו בני
האדם אדישים כל כך למה שקורה לאנשים אחרים, פרט למעטים
גם לעתים  בו  שכרוכים  קשר  קרוב,  בקשר  אליהם  שקשורים 
אינטרסים ברורים – לא הייתה אושוויץ מתאפשרת, בני האדם לא
היו מסכימים לכך. אין ספק שחוסר היכולת להזדהות עם האחר
הוא התנאי הפסיכולוגי המשמעותי מכול שִאפשר את התרחשותו
של משהו כמו אושוויץ בקרב אנשים מהוגנים ובלתי מזיקים יחסית.
מה שמכונה "שיתוף פעולה" נבע בעיקר מאינטרס עסקי: לזכות
מסכנה. להימנע  כדי  שפתיים  ולחשוק  השאר  כל  פני  על  ביתרון 
זהו חוק כללי של שימור הקיים. השתיקה נוכח האימה לא הייתה
אלא תוצאתו. הדבר היחיד שעשוי עוד לסייע למאבק בקור, כתנאי
בהם להיאבק  והניסיון  שלו  התנאים  הבנת  הוא  לאסון,  מקדים 

מראש ברמה האינדיבידואלית.

מחיר מומלץ: 76 ₪

0 0310006416 3
31-6416 דאנאקוד:

תאודור ו' אדורנו )1969-1903( היה מחשובי ההוגים הגרמנים-יהודים במאה 
ומאנשי הרוח המובילים של "אסכולת פרנקפורט" ושל "התיאוריה  ה־20
הביקורתית". חינוך לעצמאות מחשבתית, שהוא ספרו הראשון של אדורנו 
המתורגם במלואו לעברית, יצא לאור מיד לאחר מותו והפך במהרה לרב 
באופן  אדורנו  של  המורכבת  הגותו  את  מציג  הוא  בגרמניה.  חשוב  מכר 
בספר זה  נגיש ובהיר דרך דיון במשמעות החינוך הפוליטי לאחר השואה. 
אדורנו מפנה מבט ביקורתי אל רבדים פסיכולוגיים הכרוכים בפוליטיקה של 
החינוך וההוראה, מצביע על איסורי הטאבו ועל הסטריאוטיפים הפוגעים 
החינוך  על  ההמונים  תקשורת  של  השפעתה  על  ועומד  המורה,  במעמד 
ועל עצם היכולת של היחיד לחשוב ולנהוג באופן נאור ואוטונומי. בתוך כך 
הוא מתריע על הסכנות האורבות לדמוקרטיה מתהליכים מתמשכים של 
ברבריזציה חברתית, ומנתח כמה מסממניה הבולטים: פופוליזם, הסתה נגד 

אינטלקטואלים, סימון אויבים מבפנים. 

לפילוסופיה של  ועורכו המדעי, מרצה בחוג  אסף אנגרמן, מתרגם הספר 
אוניברסיטת ייל. אחרית הדבר מפרי עטו מספקת מבוא היסטורי ופילוסופי 
והפוליטיים  החברתיים  הקשריה  על  אדורנו,  תאודור  של  להגותו  מקיף 

והחינוכיים, ועל משמעותה למציאות החיים בישראל.

באסופה זו מתגלה מחשבתו המקורית של אדורנו בתוקף רב: באשר הוא דן בפשע 
הנאצי ובזיכרון הקולקטיבי, בשאלת הפשיזם ועתיד הדמוקרטיה, בשאלת החינוך 
או בסוגיות של המדיה החדשה, בכוחו לחשוף את מקורות התודעה הכוזבת ועיוותי 

ההוויה ולסמן דרך מוצא – דרך המחשבה החופשית.
אוניברסיטת תל אביב שחר, גלילי פרופ׳

www.kibutz-poalim.co.il

הרצאות ושיחות עם הלמוט בקר, 1969-1959
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ימי ספרות גרמניה-ישראל

אירוע השקת ספרו של אדורנו 
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שנות השפע חלפו
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תזכורת 
נשמח לשמוע מכם אם אתם מעוניינים להשתמש באחת מיצירות הקומיקס 

בבתי ספר או עם בני נוער. כתבו לנו בקצרה איזה קומיק מעניין אתכם 
במיוחד וכיצד תרצו להשתמש בו. אנו נישא בעלויות ההדפסה של 200 

חוברות. 

אמנות האוטופיה

בתאריכים 26-24 בדצמבר, ב-31 בדצמבר וב-1 בינואר יהיה מכון גתה סגור לקהל.
חג שמח לכולם!

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=21117419
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21118555
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21091964
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21108098
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21118485
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21118528
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21109295
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21117425
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21114890
https://www.goethe.de/ins/il/he/kul/sup/resp.html

