
קורס שפה | תל אביב | ירושלים

קורסים לשפה הגרמנית במכון גתה ישראל
 מעוניינים ללמוד גרמנית? רוצים להעמיק את הידע שלכם בגרמנית? 

קורסים לרמות A22-A12 החל מ-03.09.2018  תל אביב: 
קורסים מזורזים לרמות A22-A11 החל מ-12.09.2018  ירושלים: 

 טרימסטר חורף יתחיל בירושלים ב-21.10.19 ותל אביב ב-28.10.18
למידע ולהרשמה: תל אביב 03-6060503, ירושלים 02-6508500

קורס שפה | תל אביב

קורסי גרמנית לנוער בשנת הלימודים 2018\2019
בתל אביב יתחילו קורסים חדשים לבני נוער בגילאים 12 עד 16 החל מ-4 

לאוקטובר 2018. הקורסים כוללים בחינה בעלת הכרה בינלאומית

  A2: Fit in Deutsch 2-ו Goethe-Zertifikat  A1: Fit in Deutsch 1

למידע ולהרשמה: 03-6060503 

תכנייה 2018

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

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

החודש במחלקת השפות

שני | ספרות | תל אביב

מפגשי סלון בספרייה – ערב בלתי מחייב
 ARD-Studio Tel( סוזנה גלאס מתאגיד השידור הציבורי של גרמניה בלת אביב
Aviv( תתארח בערב זה ותקרא מספרה "חוויית גבול: ממלחמת הבלקן עד משבר 

הפליטים". מנחה:  מריאטה זנדר 

האירוע יתקיים בגרמנית.

ספריית מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 19:00

שלישי | סרט | תל אביב

מלחמות החול – פצצת הסביבה המתקתקת החדשה
בימוי: דניס דלסטראק, צרפת וקנדה, 2013, 75 דקות, אנגלית וצרפתית עם 

כתוביות בעברית

האם חול הוא משאב שאינו מתכלה? האם החול הקיים יכול לעמוד בדרישות 
הים על  כריית החול בחופי  העצומות של תנופת הבנייה? מהן ההשלכות של 
במאי  דלסטראק,  דניס  במקום?  המתגוררת  האוכלוסייה  ועל  שלנו  הסביבה 
הסרטים התיעודיים, לוקח את הצופה עימו למסע מטלטל סביב העולם ומגלה: 

ECOWEEK 2018 זה מכבר. במסגרת מלחמות החול החלו 

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 18:00

שלישי | תיאטרון | תל אביב
חביב הקהל של השנה שעברה: 

בחוץ לפני הדלת
בקמן הוא אחד מאלה השבים הביתה אך בעצם אינם באמת שבים הביתה מכיוון 
וולפגנג בורכרט על החייל הגרמני  שאין להם לאן לשוב. כך נפתח מחזהו של 
שעלתה  לפני  יום  נפטר  בורכרט   וולפגנג  בסיביר.   מהשבי  הביתה  השב  בקמן 
הצגת הבכורה של מחזהו "בחוץ לפני הדלת" בהמבורג, והוא רק בן 26 שנה. הוא 

הושלך לכלא כמה פעמים לאחר שמתח ביקורת על השלטון הנאצי. 

בימוי: מתיאס גהרט. ההצגה בעברית. 

תיאטרון תמונע, רחוב שונצינו 8, בשעה 20:00

שישי | תערוכה | תל אביב

ECOWEEK 2018 - עיצוב בר-קיימא
במסגרת אירועי  ECOWEEK  2018 תתקיים סדנה שתימשך כמה ימים וישתתפו 
בה מעצבים מישראל ומהעולם. הם ידונו יחדיו בקיימות ובתרבות הצריכה החד 
פעמית תוך שימת דגש על עיצוב רעיוני וקונקרטי. את הסדנה תנחה המעצבת 
והמרצה הישראלית רוני לוית מהמכון הטכנולוגי חולון. תוצאות הסדנה יוצגו 

לציבור. יתקיים דיון ותהיה תערוכה של המיזמים שהוכנו.   

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בין השעות 13:30-9:30

שני | סרט | תל אביב

חדש מהאריזה: ויקטוריה

בימוי: סבסטיאן שיפר, גרמניה 2014/2015, 140 דקות, גרמנית ואנגלית 
 עם כתוביות באנגלית

ערב אחד במועדון לילה בברלין ויקטוריה, צעירה ספרדייה, פוגשת ארבעה 
בחורים צעירים -  סונה, בוקסר, בלינקר ופוס – המציגים עצמם כ"ברלינאים 

אמיתיים". החמישה משוטטים להם ברחובות ברלין: הולכים לשפטי'ס )חנות 
נוחות הפתוחה 24 שעות ביממה( ולגג של בית. פלירטוט מתפתח בין ויקטוריה 

 לאחד הבחורים, שוד בנק מתוכנן. לפתע העניינים הופכים להיות רציניים...  
הסרט עטור הפרסים צולם בשוט אחד בלבד. כניסה חופשית.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 19:30

חמישי | סרט | ירושלים

חדש מהאריזה: אבסורדיסטן

בימוי: וויט הלמר, גרמניה, 2008, 88 דקות, גרמנית עם כתוביות באנגלית. 

הסרט פוסע בשולי המציאות. בקומדיה ייחודית ויוצאת דופן זו שיש בה אלמנטים 
מן האגדות והקסם וויט הלמר יוצר עולם מיוחד במינו. אבסורדיסטן – מקום או 

מצב או אולי רק רגש קסום, סוריאליסטי, נצחי ופואטי. כניסה חופשית.

מכון גתה, רחוב סוקולוב 15, בשעה 19:00

שלישי | הרצאה | תל אביב

 וואקס – שירים מעולם נעלם
הזמרת אינגה מנדוס מספרת על עיסוקה בחומר ארכיוני שבמקור נשמר על גבי 
גלילי שעווה של סופיה מגיד ומוישה ברגובסקי. בשילוב צילומים ושירים. ההרצאה 

במסגרת פסטיבל היידיש הבינלאומי השלישי בתל אביב.

באנגלית ועברית / כניסה חופשית, נא לאשר הגעה.   

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 18:00

    אמנות | חיפה

אמנות האוטופיה
מכון גתה ישראל הציע ל-35 גרפיקאים בינלאומיים מלמעלה מעשרים 
מדינות להביע את עמדתם בנוגע למקומה של האוטופיה בימינו. התערוכה 
זכתה להצלחה בירושלים וכעת היא מוצגת ב“פירמידה“, המרכז לאמנות 

עכשווית בחיפה.

פירמידה, מדרגות נחום מילר 6, חיפה

רביעי | דיון | ירושלים

 סדרה חדשה: שיחות על גרמניה
זו?  באמירה  הכוונה  למה  אולם  נורמליים.  אינם  לגרמניה  ישראל  בין  היחסים 
ונעסוק  נדון  בשורה של שיחות בין מנהל מכון גתה לבני שיח ישראלים שונים 
בשאלה זו באופן מעמיק, מעורר מחשבה ואישי. שיחת הפתיחה תתקיים בין וולף 
אירו לסופר יפתח אשכנזי, שפרסם סיפורים קצרים ורומנים שזכו להצלחה רבה 

ותורגמו גם לגרמנית. האירוע יתקיים באנגלית.  

מכון גתה, רחוב סוקולוב 15, בשעה 19:00
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בנוסף

                     סרט | תל אביב

 ברלין אלכסנדרפלאץ
בימוי: ריינר ורנר פאסבינדר, גרמניה 1980, 16 מ"מ, בצבע, 896 דקות, 13 

פרקים ואפילוג אחד, גרמנית עם כתוביות בעברית 

בחול המועד סוכות תהיה אפשרות נוספת לראות את יצירת המופת המונומנטלית 
של פאסבינדר באורך מלא. סינמטק תל אביב יקרין את כל החלקים זה אחר זה 

במשך ארבעה ימים החל מהשעה 11:00 בבוקר. 

סינמטק, רחוב הארבעה 5, בשעה 11:00

    עד 15.10     01.10-28.09
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שנה טובה ! 
Shana tova!

https://www.goethe.de/ins/il/he/spr/kur/isr.html
https://www.goethe.de/ins/il/he/spr/kur/tav/kuj.html
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21339341
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21344629
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21339569
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21346752
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21339504
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21348538
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21348528
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21303720
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21348526
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=21346577
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21346752
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21339569
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21348528
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21224770

