
קורס שפה | תל אביב | ירושלים

קורסים חדשים מתחילים בדצמבר! 
 בחודש דצמבר יתחילו בתל אביב ובירושלים קורסים חדשים לגרמנית למתחילים

!ולמתקדמים. התקשרו אלינו

תל אביב 03-6060503 ירושלים 02-6508500

תכנייה 2018

דצמבר
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 | סרט | תל אביב
חדש מהאריזה:

קרל מרקס הצעיר
בימוי: ראול פק, גרמניה 2015, 118 דקות, גרמנית ואנגלית עם כתוביות באנגלית

פרידריך  אל  מתוודע  בפריז  בגלות  הנמצא  ה-26  בן  מרקס  קרל   .1843 היא  השנה 
חיבורים  יחדיו  לחבר  מתחילים  השניים  במנצ'סטר.  כותנה  תעשיין  של  בנו  אנגלס, 
מהפכניים. הם מחפשים קשר עם תנועת הפועלים "ליגת הצדק" ונאבקים מאבק קשה 
הקומוניסטית".  המפלגה  "מניפסט  נולד  דבר  של  בסופו  חדש.  חברתי  סדר  למען   ומר 

הכניסה חופשית.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4,  בשעה 19:30

שבת | אמנות | חיפה

רוחות של שינוי
אמנים ויוצרים מסצנת התרבות הצעירה בחיפה מציגים תכנית מגוונת לכל המשפחה 

העוסקת בעתידה של העיר. במסגרת שיח גלריה תשוחח מנהלת האמנותית בפירמידה, 
גליה בר-אור, גם על תערוכת האמנות הגרפית "אמנות האוטופיה" המוצגת במקום 

כעת. האירוע בעברית. הכניסה חופשית. 

פירמידה, מדרגות נחום מילר 6, בשעה 12:00

חמישי | שפה | תל אביב

  WEIHNUKKA - בואו לחגוג איתנו כריסמוכה 
 מכון גתה תל אביב מתכבד להזמין את כל המתעניינים לאחר צהריים חורפי של חנוכה וחג
 המולד. לרגל החגים העומדים בפתח יהפכו חדרי מכון גתה את פניהם לכמה שעות ותהיה

 בהם אווירה נעימה וייחודית. מצפה לכם אחר צהריים עם דברי מתיקה מסורתיים וחידון
שאפשר לזכות בו בפרסים שווים. לקטנים מצפה פעילות כיפית: יצירה, ציורים ומשחקים

 עוד בתכנית: סינמאניה – 11 סרטים קצרים ומלאי דמיון ללא מילים. מגיל 6.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4, בשעה 16:30-19:00

חמישי | סרט | תל אביב

חיים בסרט ירוק: סרט סביבתי והרצאה
קצרה  אקטואלית  בהרצאה  שילווה  סרט  נקרין  וסביבה  חיים  ארגון  בשיתוף 
הגעה.   לאשר  נא  בקרוב.  תפורסם  הסרט  כותרת  הסביבה.  איכות  נושא   על 

האירוע בעברית.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4,  בשעה 18:30

  חמישי | סרט | כל הארץ

 וים ונדרס – במהלך הזמן
מסוף דצמבר 2018 עד סוף פברואר 2019 תתקיים בסינמטקים תל אביב, ירושלים, חיפה, 
חולון, שדרות והרצליה רטרוספקטיבה של יצירתו של הבמאי הגרמני וים ונדרס שהתפרסם 
בעולם בזכות סרטיו מלאכים בשמי ברלין ופאריז טקסס. מידע מקיף תמצאו בתכניות 

של הסינמטקים. הסרט הראשון אליס בערים יוקרן בהרצליה ב-27 לדצמבר .

ראשון | תיאטרון | תל אביב

בחוץ לפני הדלת
 בקמן הוא אחד מאלה השבים הביתה אך בעצם אינם באמת יכולים לעשות זאת מכיוון

 שאין להם לאן לשוב. כך נפתח מחזהו של וולפגנג בורכרט על חייל וורמאכט השב מן
 השבי בסיביר. לפני ששירת כחייל במלחמת העולם השנייה השתייך בורכרט למעגל אמנים

 שהתנגדו למשטר הנאצי ובשל כך נעצר לא פעם בידי הגסטפו. בורכרט חיבר מחזה אחד
 בלבד, אך לא זכה לחוות את הצלחתו משום שהלך לעולמו שנתיים לאחר תום המלחמה

והוא בן 26

בימוי: מתיאס גהרט / שפה: בעברית

תיאטרון תמונע, רחוב שונצינו 8, בשעה 20:00

שלישי | סרט | ירושלים
חדש מהאריזה:

אני וקמינסקי
בימוי: וולפגנג בקר, גרמניה 2015, 120 דקות, גרמנית עם כתוביות באנגלית

מבקר האמנות סבסטיאן צלנר מבקש לזכות בתהילה: הוא נחוש לכתוב ספר חושפני על 
מנואל קמינסקי – הצייר האגדי לשעבר, הכמעט נשכח היום, תלמידו של מאטיס וידידו 

של פיקאסו. הוא חי לו בבקתה אלפינית בגראובינדן שבשוויץ וסובל מעיוורון. צלנר חוקר 
אותו, חודר לחייו הפרטיים ללא בושה, גונב כמה מציוריו המאוחרים ומשדל אותו לצאת 

עימו למסע לבלגיה. מבוסס על הרומן בעל אותה הכותרת שכתב דניאל קהלמן.

הכניסה חופשית.

מכון גתה, רחוב סוקולוב 15, בשעה 19:00

רביעי | כנס | תל אביב

ענייני משא ומתן NEGOTIATION MATTERS - כנס בינלאומי
משאים ומתנים והסכמי שלום השפיעו על העולם יותר מסכסוכים מזוינים. עם זאת המוקד 
בתודעה הציבורית הוא לרוב על מלחמות העבר וההווה. כדי לשבור את הדגם הזה עיצבו 
סטודנטים ישראלים וגרמנים לאמנות כרזות שבהן הם מציגים תהליכי שלום והסכמים 

מהעבר הקרוב באופן גראפי.

הייתה  ומה  ומתן  המשא  תוצאות  היו  מה  השותפים?  היו  מי  ומתן?  המשא  היה  מה  על 
הקצר?  בטווח  השפעתן 

חוקרים מגרמניה ומישראל ישפכו אור על הרקע של הסכסוכים ותהליכי השלום המוצגים 
במסגרת הכנס. הדוברת המרכזית בכנס היא שגרירת גרמניה החדשה, דר' סוזאנה ואזום-
והאוניברסיטה  שנקר,  מכללת  לאומי,  ביטחון  למחקרי  המכון  בשיתוף  המיזם  ריינר. 
לאמנויות ברלין. בתמיכת קרן פורום העתיד גרמניה ישראל ושגרירות גרמניה בישראל. 

המכון למחקרי ביטחון לאומי, רחוב חיים לבנון 40, פתוח לקהל מהשעה 15:00

רביעי | אמנות | רמת גן

ענייני משא ומתן NEGOTIATION MATTERS - התערוכה
תלמידי אמנות ממכללת שנקר להנדסה ועיצוב ומהאוניברסיטה לאמנויות בברלין יצרו 
כרזות שבהן הם מציגים תהליכי שלום והסכמים באופן גראפי. פרופסור הנינג ואגנברט 
)האוניברסיטה לאמנויות(, פרופסור איציק רנרט ופרופסור דקל בוברוב )שנקר( סייעו 

להם בעבודתם.  

מכללת שנקר, גלריה לורבר, רחוב ידע עם 8, בשעה 20:00

           פסטיבל סרטים | תל אביב | ירושלים

פסטיבל מענטש !
פסטיבל "מענטש!" מתקיים השנה לראשונה בסינמטקים של ירושלים ותל אביב. הפסטיבל, 
שהינו פרי שיתוף פעולה בין שוויץ, אוסטריה וגרמניה, חוגג את יום השנה ה-70 להצהרה 
האוניברסלית בדבר זכויות האדם. פסטיבל "מענטש!" מציג היצע מקורי של סרטים שנבחרו 

בשל איכותם האמנותית והתוכן ה"אנושי" שלהם. סרטים גרמנים:

לב פראי

עם  גרמנית  דקות,   90  ,2017-2014 גרמניה  שולץ,  וסבסטיאן  היבנר  צ'רלי  בימוי: 
בעברית כתוביות 

המוזיקאים בלהקת הפאנק Feine Sahne Fischfilet באים ממזרח גרמניה. הם יוצרים 
מוזיקה כדי להקל במעט על תחושות הייאוש והתסכול של התושבים. הם מנגנים בזעם 

ומכל הלב נגד תופעות הולכות וגואות של ימין קיצוני, גזענות, אפליה מינית והומופוביה. 
זוהי אחת מלהקות הפאנק המצליחות ביותר בגרמניה. כיצד קרה אם כן שהם נתונים 

לפיקוח של סוכנות הריגול הממשלתית ומה הן ההשלכות של פיקוח זה? הסרט עונה על 
שאלות אלו. בנוכחות הבמאים.

יום ג', 18.12, סינמטק, דרך חברון 11, בשעה 20:00 ירושלים:  
יום ד', 19.12, רחוב שפרינצק 2, בשעה 21:00 תל אביב:  

BLACK BOX BRD - קופסה שחורה הרפובליקה הפדראלית גרמניה

בימוי: אנדרס וייל, גרמניה 2001, 102 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית

סרטו התיעודי עטור השבחים של אנדרס וייל מגולל את סיפור חייהם של שני אנשים, 
שהגיעו אל קיצם בנסיבות אלימות: מצד אחד אלפרד הרהאוזן, מנהל הבנק הגרמני 

שניסה לגייס את הפוליטיקה ואת הכלכלה כאחד למען מחיקת חובות למדינות אפריקה 
ונהרג בשנת 1989 בפיגוע טרור. כעבור ארבע שנים נעצר וולפגנג גרמס, ככל הנראה 

טרוריסט בארגון באדר מיינהוף, בתחנת הרכבת באד קליינן. הוא נהרג בנסיבות ירי שלא 
התבררו עד תום. 

יום ה', 20.12, סינמטק, דרך חברון 11, בשעה 19:00 ירושלים:  
יום ו', 21.12, רחוב שפרינצק 2, בשעה 11:30 תל אביב:  

מידע נוסף על כל סרטי הפסטיבל ומועדי ההקרנה ניתן למצוא באתר שלנו ושל 
הסינמטים.

שני | ספרות | תל אביב

מפגש התרגום השלישי בספרייה
למפגש  בישראל  המתגוררים  ומתרגמות  מתרגמים  להזמין  מתכבדים  אנו 
הגעה.  אשרו  אנא  לשיחה.  לנושאים  להצעות  נשמח  תרגום.  בנושא   מרתק 

האירוע בעברית ובגרמנית.

מכון גתה, רחוב ויצמן 4,  בשעה 19:00

          ספרות | תל אביב | ירושלים

ערב קריאה ארווין יאבור: אני זברה
סלון הספרות מתכבד להזמינכם לשני ערבי קריאה בחודש דצמבר בירושלים ובתל אביב. 

ספרו של ארווין יאבור הוא מסע בזמן: הוא עובר מן השטעטל לבודפשט ומבודפשט לווינה 
ולישראל. זוהי הצהרת אהבה להוריו שסיפוריהם על עולם שהלך ונעלם הותירו בו חותם. 
ההומור היהודי עובר כחוט השני בסיפור. בהשתתפות ארווין יאבור ואניטה אמרספלד. 

מנחה: מיכאל אלם )תל אביב(, גיזלה דקס )ירושלים( / האירוע בגרמנית.

בשיתוף פורום התרבות האוסטרי. 

יום ב', 10.12, רחוב ויצמן 4, בשעה 19:00 תל אביב:  
יום ה', 13.12, רחוב סוקולוב 15, בשעה 19:00 ירושלים:  

  אמנות | חיפה
הארכה!

אמנות האוטופיה
מכון גתה הציע לאמני גרפיקה בינלאומיים מלמעלה מעשרים מדינות לעצב כרזות 
ביותר  גדולה  בחיפה  הקהל  התעניינות  עבורם.  האוטופיה  במשמעות  העוסקות 
ומשום כך החלטנו לתת הארכה של משך זמן התערוכה עד סוף חודש דצמבר. 

התערוכה מתקיימת בפירמידה – המרכז לאמנות עכשווית חיפה. 

פירמידה, מדרגות נחום מילר 6

    אמנות | כוכב יאיר

 היסטוריה מפוררת
הורסט הוהייזל, יליד שנת 1944, החל לפתח מיזמים עם אנדראס קניץ החל בשנת 
1995. עבודותיו נחשבות לאנדרטאות יוצאות הדופן והמרגשות ביותר שנעשו עד 
כה על התקופה הנאצית בגרמניה. הוהייזיל מסמל גישה הדוגלת בכך שהמבקר 
התערוכה  פעילה.  להתמודדות  הנדרש  אדם  אלא  סביל  אדם  אינו  באנדרטה 
התיעודית "היסטוריה מפוררת" מציגה סקירה של עבודותיו החשובות ביותר של 

הוהייזל. היא מראה את מקומם של זיכרונות במרחב הציבורי.  

הספרייה הציבורית כוכב יאיר, דרך הפרחים

רביעי | אמנות | ירושלים

RESPECT ריספקט
תערוכת הכרזות היא המשכו של המיזם הנושא את אותו השם: התמודדות עם נושאים 

חברתיים בוערים כמו סובלנות וכבוד - באמצעות קומיקס. נציג מבחר מתוך מעל 
לארבעים יצירות של מאיירים מקצועיים מישראל ומאירופה. 

לרגל פתיחת התערוכה ישוחח אסף גמזו, האוצר לשעבר של מוזיאון הקומיקס בחולון, 
על הקשרים בין פוליטיקה לקומיקס. האירוע בעברית. 

אפשר לבקר בתערוכה בספריית בלומפילד בהר הצופים עד 20.12.2018. 

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, בשעה 12:30
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בתאריכים 24-26 בדצמבר, 31 בדצמבר ו-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=21405079
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21409840
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21407060
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21410007
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21407268
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21407259
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21378914
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21407413
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