
26.01 חמישי | סרט | תל אביב
Die Akte General - פריץ באואר

סרטו של שטפן וגנר, גרמניה 2016, 90 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית
שלטו  עדיין  ה-50,  שנות  בסוף  גרמניה,  הפדרלית  הרפובליקה  של  הראשונות  בשנותיה 
בפוליטיקה ובמערכת המשפט גרמנים שלא התנתקו מרעיונות הנאצים. באותה העת היה פריץ 
באואר התובע הכללי במדינת הסן שבגרמניה. באואר ניהל לבדו מאבק עיקש נגד טשטוש פשעי 
הנאצים ונגד מדיניותו השמרנית של ממשלת אדנאואר - הוא היה משוכנע שזו הדרך היחידה 

לחזק את הדמוקרטיה הצעירה

מכון גתה, בשעה 19:30. 

שפה | תל אביב | ירושלים
קורסים לגרמנית

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

בירושלים נפתחים 2 קורסים חדשים A1.1 ו-A1.2 ב-05.01.17.
טרימסטר האביב: תל אביב  19.02-16.06.17 ובירושלים  05.03-26.06.17

מכון גתה תל אביב 03-6060503 / מכון גתה ירושלים 02-6508500

05.01 חמישי | סרט ושיחה | ירושלים
"לרגל התערוכה: היי נאמנה לעצמך" – אמנות גראפית אודות חנה מרון.

דויד  הישראלי  והיוצר  המאייר  מרון.  חנה  הגדולה  השחקנית  לעולמה  הלכה  כשנתיים  לפני 
פולונסקי ואמנית הקומיקס הגרמנייה ברברה ילין יצרו כל אחד עשר כרזות המציגות אפיזודות 

מחייה של חנה מרון. מכון גתה הזמינם להכין את הכרזות.

״ Shalom heißt Frieden״ 
סרטה התיעודי של אנה לינזל על השחקנית הישראלית חנה מרון, גרמניה 1996 , 45 דק', גרמנית 

עם כתוביות בעברית
בנוכחות ילדיה של חנה מרון.

מכון גתה, 19:00

09.01 שני | פרוייקט | ישראל
לאן?

ואינטלקטואלים מלמעלה מארבעים מדינות בעולם  במסגרת המיזם "לאן" התבקשו סופרים 
נלקחה מהסופר השוויצרי מקס  והגירה. ההשראה לשאלונים  בריחה  בנושא  למלא שאלונים 
פריש שנהג לנסח שאלונים ביומניו בנושאים כלליים דוגמת חברות, נישואין, מוות או כסף. 
זה. בניגוד לרושם שהתקבל באמצעי  נראה היה לנו שכדאי להעמיק בנושא הבריחה באופן 
התקשורת מתוך למעלה משישים מיליון פליטים הנמצאים במנוסה מבתיהם בחר רק חלק קטן 
להגיע לאירופה. בשל כך היה לנו חשוב לשמוע את חוות דעתם של משתתפים ממדינות שונות. 

השאלונים בגרמנית ובעברית.

11.01 רביעי | סרט | חיפה
תחת הכותרת "סרטים מתחת לרדאר" יוזם מכון גתה ישראל בשיתוף הסינמטקים בתל אביב, 
בירושלים, בחיפה ובחולון הקרנה חודשית של סרטים גרמניים שמסיבות שונות לא זכו להצלחה 

שהיו ראויים לה לאור איכותם. 

המנצחים
סרט עלילתי, 1993/4, 137 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית.

בימוי: דומיניק גראף
בעת מבצע של יחידת עילית של המשטרה נגד כנופיית גנגסטרים נדמה למפקד היחידה קרל 
סימון )הרברט קנאופ( כי הוא מזהה את שפר, עמיתו וחברו משכבר הימים, בין הפושעים. אותו 
חבר נחשב כמי שהתאבד. סימון מניח כי ה"מת" ממשיך לעבוד כמרגל עבור המשטרה. סימון 

מתחיל בחקירה משלו ומצליח לפענח תעלומה מסתורית. 

סינמטק חיפה, שדרות הנשיא 142

החל מ-06.01.17 תערוכה | לוחמי הגטאות
בין הצלחה לרדיפה - כוכבי כדורגל גרמנים-יהודים בצל צלב הקרס

התערוכה "בין הצלחה לרדיפה: כוכבי כדורגל יהודים-גרמנים בצל צלב הקרס" הכוללת פסלים 
גדולים מוקירה את חלקם הנכבד של היהודים בהתפתחותו של ענף הכדורגל המודרני בגרמניה: 
שחקנים, מאמנים, מנהלים, עסקנים ונדבנים. עם עליית הנאצים לשלטון ורק בשל יהדותם 
הורחקו היהודים מאגודות הספורט שהיו חברים בהן, נשללו מהם זכויות, רדפו אותם, אילצו 

אותם להימלט מגרמניה או שרצחו אותם.

מוזיאון לוחמי הגטאות 

בנוסף

01.01 ראשון | קונצרט | חיפה
רסיטל לצ'לו סולו בנגינת לוקס פלס

לוקס פלס הוא מבכירי הצ'לנים בעולם. הוא שיתף פעולה עם כריסטוף הנקל, אנר בילסמה, 
אמדאו בלדובינו, אנטוניו יניגרו, זיגפריד פאלם וברונו קנינו. הוא נמנה עם מקימיו של אנסמבל 
רשרש. משנת 2006 הוא חבר ברביעיית ארדיטי בלונדון לאחר פרישתו של רוהאן דה סראמים. 
בערב זה יכבד אותנו פלס בנוכחותו. בקונצרטים שלו רפרטואר עשיר מהמאה ה-19 ועד ימינו 

אנו.   

שדרות אבא חושי 199, חיפה, בשעה 19:00

עד 05.01.17 חמישי | תערוכה | תל אביב
תנאים לכוריאוגרפיה פוליטית

יוחאי אברהמי, יעל ברטנה, נעם ענבר/יונתן לוי, כריסטיאן פלסנס, אוהד פישוף/נועה צוק, מיכל 
הלפמן, אדם לינדר, אנטיה מאייבסקי, מרקוס מיסן, אוהד מרומי, סוזאנה מ. וינטרלינג ועוד

ה Neue Berliner Kunstverein והמרכז לאמנות עכשווית מציגים מיזם אמנותי מחקרי בשני 
חלקים. 

החלק הראשון נפתח בסתיו 2016 בישראל. אחראי לחלק זה הארכיטקט הברלינאי מרקוס מיסן 
שחולל שינוי בחלל התצוגה. החלק השני יתקיים בקיץ 2017 בברלין בחלל שיצר האמן הניו 

יורקי אוהד מרומי. 

עד 01.02.17  תערוכה | ירושלים
צרובים בזיכרון – ארנסט פולנד

לראשונה בישראל תוצג התערוכה "צרובים בזיכרון" שיצר האמן ארנסט פולנד. פולנד בחר 
צילומים איקוניים מגרמניה, מישראל, מפלסטין ומרחבי העולם ואלה משמשים בסיס ליצירותיו. 
האמן מגדיל את הצילומים, שברובם הם שחור-לבן, מטשטש אותם, הופך אותם למגושמים 
משהו ואז מציגם בפני הצופים מבלי לציין את מקור הצילום. עם זאת לעתים קרובות עדיין ניתן 
לזהותם. מדוע? מה גרם לצילומים אלו להיצרב בזיכרון הקולקטיבי בעצמה כה רבה? התערוכה 

מעלה שאלות רבות אצל הצופה ומעוררת תהליך הכרה שאי אפשר להתחמק ממנו. 
בשיתוף קרן היינריך בל ומוזיאון על התפר 

מוזאון על התפר, חיל ההנדסה 4  

עד 08.02.17  תערוכה | ירושלים
"היי נאמנה לעצמך – אמנות גרפית שבמרכזה חנה מרון

דוד  הישראלי  והיוצר  המאייר  מרון.  חנה  הגדולה  השחקנית  לעולמה  הלכה  כשנתיים  לפני 
פולונסקי )"ואלס עם באשיר"( ואמנית הקומיקס הגרמנייה ברברה ילין )"אירמינה"( יצרו כל 
אחד עשר כרזות המציגות אפיזודות מחייה של חנה מרון. מכון גתה הזמינם להכין את הכרזות. 

מכון גתה ירושלים 

תכנייה 2017

ינואר
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

12.01 חמישי | השקת ספר | תל אביב
ערב השקת הספר ציונות ומשחקי קופסה 1948-1900 

מאת גדי כפיר הוצאת יד בן צבי. חלוץ רוסי, חסיד פולני, בעל פרדסים אמריקני, סוחר ספרדי 
ופועל תימני יוצאים מנמל יפו בדרכם לארץ המובטחת. שחקני משחק הקופסה הזה יכולים 

לרכוש קרקעות, להפסיד כסף או להגיע עד החרמון כדי להניף שם את הדגל היהודי. 
לפני כמה שנים גילה גדי כפיר משחק קופסה עתיק ואמנותי בן 85 שנה אצל אספן אנגלי. 
המשחק עניין אותו והוביל אותו לכתיבת הספר שיצא כעת לאור. כפיר יציג את ספרו בערב זה.   

מכון גתה, בשעה 19:30 

19.01 חמישי | סרט | ירושלים
ערב קולנוע 19/19 סול קיטצ'ן 

בימוי: פאטי אקין, גרמניה 2009, 99 דקות, גרמנית עם כתוביות באנגלית
מסעדן גרמני-יווני נאלץ להגן על הפאב שלו סול קיטצ'ן בהמבורג שהופך אט אט למסעדה 

אופנתית ומבוקשת. נטפלים אליו כרישי נדל"ן, מס הכנסה ואחיו המהמר

מכון גתה, בשעה 19:00

24.01 שלישי | סרט | ירושלים
ר' אירוע ב-11.1.

סינמטק ירושלים, דרך חברון 11

25.01 רביעי | סרט | תל אביב
ר' אירוע ב-11.1.

סינמטק תל אביב, רח׳ שפריצק 2

26.01 חמישי | הרצאה וסרט | ירושלים
בין מולדת לבית: סיפורה של קלרה רווה

סרט דוקומנטרי על חייה של קרלה רווה. בימוי הנס-פטר לובקה ולילך ניישטט-בורנשטיין.
45 דק', ישראל-גרמניה 2012, גרמנית ועברית עם כתוביות באנגלית.  

לעיר  חודשים  לכמה  שנה   25 מזה  נוסעת  טבעון  בקרית  החיה  השואה  ניצולת  רווה,  קרלה 
הולדתה בגרמניה, למגו. דר' לילך ניישטט-בורנשטיין מתלווה אליה לאחת הנסיעות במסעה 

קרועה-שלמה. זהות  אחרי  בחיפוש 

היהודייה שלהם: מותר ואסור בעדויות על השואה – דר' לילך ניישטט-בורנשטיין.
מנחה: דר' עמוס גולדברג )האוניברסיטה העברית(

הספר חושף את סיפורה של קרלה רווה, אישה שאחרי ארבעים שנות שתיקה החליטה לשאת 
עדות. מתוך העדות עולות השאלות ולא מעט ביקורת על החברה הישראלית ועל התפיסות של 

מה מותר ומה אסור בעדויות השואה. שפה: עברית. 

מכון גתה, בשעה 19:00

16-17.01 שני ושלישי | כנס | ירושלים
סימפוזיון וכנס בין-לאומי: מאנטבה למוגדישו – ארבעים שנה לאחר

ה"סתיו הגרמני".
הזיכרון  של  והתרבותיים  הקולנועיים  הפוליטיים,  ההיסטוריים,  בהיבטים  עוסקות  ההרצאות 
הוויזואלי בטרור כפי שהם באים לידי ביטוי בין היתר גם בעבודותיו של האמן ארנסט פולנד 

בזיכרון".  "צרובים  ובתערוכתו 
במסגרת הכנס יתקיים מעגל שיח בהשתתפות אנקי שפיצר, אלמנתו של הספורטאי אנדרה 
שפיצר שנרצח בשנת 1972 במינכן, במאי הסרטים הישראלי אייל בוארס, המומחה לטרור אבנר 

אברהם והבמאי והסופר מרטין רופס. 
     msger@savion.huji.ac.il  :הרשמה

בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית הר הצופים, חדר 501

02-23.01.17  שפה | תל אביב
מבחנים בגרמנית: 

האם אתם זקוקים לאישור על ידיעותיכם בשפה הגרמנית המוכר ברחבי העולם?
 .2C 1 ועדA אנו מציעים לכם מבחנים בגרמנית בכל הרמות מרמה

)Goethe-Zertifikat-Prüfungen( ההרשמה למבחני הגרמנית של מכון גתה
בחודש פברואר: 2.1.17 עד 23.1.17

מכון גתה תל אביב, 03-6060510
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Sprache | Tel Aviv | Jerusalem 

Neue Deutschkurse am Goethe-Institut Israel 
Sie möchten Deutsch lernen oder können bereits ein bisschen Deutsch? Dann sind 
Sie beim Goethe-Institut Israel an der richtigen Adresse! 
In Jerusalem starten eine A1.1-Gruppe und eine A1.2-Gruppe am Sonntag, 
05.01.17.  Das Frühjahrstrimester beginnt in Tel Aviv am 19.02.17 und in Jerusalem 
am 05.03.17. 

Einschreibung: Tel Aviv 03-6060503 | Jerusalem 02-6508500

01.01 Sonntag | Konzert | Haifa

Cello Rezital, Lucas Fels
Studierter Meistercellist )u.a. bei Christoph Henkel, Anner Bijlsma, und Amadeo 
Baldovino, sowie bei Antonio Janigro, Siegfried Palm und Bruno Canino(, 
Mitbegründer des „ensemble recherche“ und seit 2006 Nachfolger von Rohan de 
Saram im  „Arditti String Quartett“ in London - Lucas Fels - gibt uns an diesem Abend 
die Ehre. Fels ist einer der international bekanntesten Cellisten. Seine Konzerte 
enthalten ein breites Repertoire vom 19. Jahrhundert bis hin zur Gegenwart.

Abba Khoushy Ave 199, Haifa, 19 Uhr

12.01 Donnerstag | Buchvorstellung | Tel Aviv

Zionismus und Brettspiele 1900-1948 
Gadi Kfir// Yad Ben Zvi Publishing, Vorstellung auf Hebräisch
Ein russischer Pionier, ein polnischer Chassid, ein amerikanischer Zitrusplantagen-
Besitzer, ein spanischer Kaufmann und ein jemenitischer Arbeiter machen sich 
vom Hafen Jaffo aus auf den Weg durch das Land der Juden. Die Spieler dieses 
Brettspiels können auf diesem Wege Land kaufen, Geld verlieren oder bis zum 
Hermon kommen, um die jüdische Fahne
dort aufzustellen...
Vor einigen Jahren entdeckte Gadi Kfir ein altes, kunstvoll gestaltetes, 85 Jahre 
altes Brettspiel bei einem englischen Sammler, das sein Interesse weckte und zu 
seinem gerade erschienen Buch führte, das er bei uns vorstellen wird.  

Goethe-Institut, 19:30 Uhr

09.01 Montag | Projekt | Israel

WOHIN ?   
In dem Projekt „Wohin?“ wurde Autoren und Intellektuelle aus über 40 Ländern 
der Welt ein Fragebogen zu dem Thema Flucht und Migration vorgelegt. 
Inspirationsquelle waren dabei die Fragebögen des Schweizer Schriftstellers Max 
Frisch, die dieser in seinen Tagebüchern in prägnanter Weise zu allgemeinen 
Themen wie Freundschaft, Ehe, Tod oder Geld formulierte. Es schien uns einen 
Versuch wert, auch das Thema Flucht auf diese Weise zu vertiefen. Entgegen dem 
Eindruck, der bisweilen in den Medien hervorgerufen wird, haben die mehr als 
sechzig Millionen Menschen, welche sich derzeit auf der Flucht befinden, nur zu 
einem geringen Teil Europa als Ziel. Schon deshalb war uns eine geographische 
Vielfalt der Herkunftsländer unserer Teilnehmer ein Anliegen.
Alle Fragebögen auf Deutsch und Hebräisch.

11.01 Mittwoch | Film | Haifa

Unter dem Titel ”Vergessene Filme” organisiert das Goethe-Institut Israel gemeinsam
mit den Cinematheken in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und Holon eine monatliche
Vorführung von deutschen Filmen, die aus ganz verschiedenen Gründen nicht den
Erfolg hatten, den sie aufgrund ihrer Qualität verdienen.

Die Sieger
Regie: Dominik Graf, Spielfilm 1993/94, 137 Min.
Produktionsfirma: Bavaria Film GmbH; ZDF
Beim Einsatz eines Spezialkommandos der Polizei gegen eine Gangsterbande glaubt 
der Chef der Elite-Truppe, Karl Simon )Herbert Knaup(, unter den Verbrechern 
seinen ehemaligen Kollegen und Freund Schaefer wiederzuerkennen - der angeblich 
vor Jahren Selbstmord begangen hatte. Er vermutet, dass der „Tote“ als V-Mann 
noch immer für die Polizei arbeitet. Simon beginnt auf eigene Faust Ermittlungen 
anzustellen – und kommt dabei einer groß angelegten Verschwörung auf die Spur.

Cinemateque Haifa, Hanasi Blvd 142.

16-17.01 Montag-Dienstag | Konferenz | Jerusalem

Internationales Symposium und Konferenz: Von Entebbe nach 
Mogadischu - 40 Jahre nach dem „Deutschen Herbst“.
Die Vorträge wenden sich historischen, erinnerungspolitischen, film-und 
kulturwissenschaftlichen Aspekten der visuellen Erinnerung an den Terrorismus 
zu. Unter anderem, wie sie sich in Arbeiten des Künstlers Ernst Volland und 
seiner Ausstellung „Eingebrannte Bilder“ ausdrücken. Im Rahmen der Konferenz 
findet eine Diskussionsrunde mit Ankie Spitzer, Witwe des 1972 in München 
ermordeten Sportlers Andre Spitzer, dem israelischen Filmemacher Eyal Boers, 
Terrorismusexperten Avner Avraham und dem deutschen Journalist, Filmemacher 
und Autor Martin Rupps statt. Anmeldung an: msger@savion.huji.ac.il 

Maiersdorf Faculty Club, Hebrew University Mount Scopus, Raum 501

19.01 Donnerstag | Film | Jerusalem

19/19 Filmabend Soul Kitchen 
Regie: Fatih Akin, Deutschland 2009, 99 min, dt. mit engl. UT
Ein deutschgriechischer Gastronom muss seine Hamburger Kneipe
„Soul Kitchen“, die sich in ein Szene-Restaurant verwandelt, gegen Immobilienhaie, 
das Finanzamt und seinen zockenden Bruder verteidigen.

Goethe-Institut, 19:00

Bis 08.02.17 Ausstellung | Jerusalem

Dir selbst sei treu - Graphic Art zu Hanna Maron
Vor zwei Jahren starb die große Schauspielerin Channa Maron. Der israelische 
Illustrator und Animationskünstler David Polonsky )”Waltz with Bashir”( und 
die deutsche Comic-Künstlerin Barbara Yelin )”Irmina”( haben auf Einladung des 
Goethe-Instituts je zehn Episoden aus dem Leben Channa Marons als Plakate 
entworfen.

Goethe-Institut Jerusalem

Ab 06.01.17 Ausstellung | Lohamei HaGeta'ot

Zwischen Erfolg und Verfolgung : Deutsch-Jüdische Fußballstars 
im Schatten des Hakenkreuzes 
Die Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung. Deutsch-Jüdische Fußballstars 
im Schatten des Hakenkreuzes“ würdigt mit Hilfe großformatiger skulpturaler 
Präsentationen den großen Anteil jüdischer Spieler, Trainer, Manager, Funktionäre 
und Mäzene an der Entwicklung des modernen Fußballsports in Deutschland. 
Nur weil sie Juden waren, wurden sie nach der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten aus ihren Vereinen ausgeschlossen, entrechtet, verfolgt, zur 
Flucht gedrängt oder ermordet.

 Lohamei HaGeta'ot

Bis 05.02.17 Ausstellung | Tel Aviv

Conditions of Political Choreograpy 
Yochai Avrahami, Yael Bartana, Noam Enbar/ Yonatan Levy, Christian Falsnaes, 
Ohad Fishof/ Noa Zuk, Michal Helfman, Adam Linder, Antje Majewski, Markus 
Miessen, Ohad Meromi, Susanne M. Winterling, u.a.
Der Neue Berliner Kunstverein )n.b.k.( und das Center for Contemporary Art 
)CCA( präsentieren ein künstlerisch-analytisches Projekt in zwei Teilen. Der 
erste Teil, für den der Berliner Architekt Markus Miessen den Ausstellungsraum 
transformierte, wurde im Herbst 2016 in Israel eröffnet. Der zweite Teil wird 
im Sommer 2017 in Berlin in einem von dem New Yorker Künstler Ohad Meromi 
geschaffenen Raum stattfinden.

CCA, Tsadok ha-Cohen St 2

02.01-23.01.17 Sprache | Tel Aviv

Deutschprüfungen 
Sie benötigen einen international anerkannten Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse? 
Wir bieten Deutschprüfungen auf allen Niveaustufen von A1 bis C2 an.

Anmeldung für die Goethe-Zertifikat-Prüfungen im Februar: vom 02.01.-23.01.17 am 
Goethe-Institut in Tel Aviv 03-6060503

Bis 01.02.17 Ausstellung | Jerusalem

Eingebrannte Bilder - Ernst Volland.  
Zum ersten Mal wird die Austellung „Eingebrannte Bilder“ des Künstlers Ernst 
Volland in Israel gezeigt. Volland wählt ikonische Fotografien aus Deutschland, 
Israel, Palästina und der ganzen Welt als Grundlage für seine Arbeiten. Die zumeist 
schwarz-weißen Fotografien werden vergröbert, vergrößert, unscharf gemacht 
und dem Betrachter ohne Hinweis auf das Ausgangsmaterial präsentiert. Und 
doch bleiben sie häufig erkennbar. Was hat sie mit solcher Macht ins kollektive 
Gedächtnis eingebrannt? Die Ausstellung löst bei dem Betrachter Fragen und über 
diese Fragen einen Erkenntnisprozess aus, dem man sich nicht entziehen kann. In 
Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung.

Museum on the Seam, Chail HaHandassa 4

PROGRAMM 2017
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Tel-Aviv - Asia House, Weizmann St. 4, 03-6060500  info@telaviv.goethe.org

Jerusalem - Sokolov St. 15, 02-6508500  info@jerusalem.goethe.org

05.01 Donnerstag | Film und Gespräch | Jerusalem

Anlässlich der Ausstellung „Dir selbst sei treu“ – 
Graphic Art zu Hanna Maron
Vor etwas mehr als zwei Jahren starb die große Schauspielerin Hanna Maron. 
Der israelische Illustrator und Animator David Polonsky und die deutsche Comic-
Künstlerin Barbara Yelin haben auf Einladung des Goethe-Instituts je zehn Episoden 
aus dem Leben Hanna Marons als Plakate entworfen.

Dokumentarfilm „Shalom heißt Frieden” 
die israelische Schauspielerin
Hanna Maron“ von Anne Linsel ,D 1996, 45 Min. dt. mit hebr. UT 
In Anwesenheit der Kinder Hanna Marons.

Goethe-Institut , 19:00Uhr

26.01 Donnerstag | Film | Tel Aviv

Die Akte General – Fritz Bauer
Film von Stephan Wagner, D 2016, 90 Min, D. mit Hebr. UT.
In der jungen Bundesrepublik, die Ende der 50er Jahre in Politik und Justiz immer 
noch von nur oberflächlich geläuterten Nazi-Seilschaften durchsetzt ist, führt 
der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer einen einsamen Kampf gegen die 
Vertuschung nationalsozialistischer Verbrechen und die restaurative Politik der 
Regierung Adenauers – er ist der festen Überzeugung, dass nur so die junge 
Demokratie gefestigt werden könne.

Goethe-Institut, 19:30 Uhr

26.01 Donnerstag | Vortrag+Film | Jerusalem

Zwischen Haus und Heimat: die Geschichte von Karla Raveh
Dokumentarfilm über das Leben von der Überlebenden Karla Raveh. Regie Hans-Peter 
Lübke und Lilach Naishtat-Bornstein. 45 min., Israel-Deutschland, 2012, Deutsch und 
Hebräisch mit Englischen Untertiteln.
Die Überlebende Karla Raveh lebt jetzt in Kiryat Tivon. Seit 25 Jahren fährt sie 
jedes Jahr für ein paar Monate in ihre Heimatstadt in Deutschland, Lemgo. Dr. Lilach 
Naishtat-Bornstein begleitet sie auf der Suche nach den Teilen ihrer zerrissenen  
Identität.
Vortrag: Ihre Jüdin: Recht und Unrecht: Zeugnisse des Holocausts - Dr. Lilach 
Naishtat-Bornstein. Moderation: Dr. Amos Goldberg )Hebräische Universität(
Das Buch zeigt die Geschichte von Karla Rave, einer Frau, die sich nach vierzig 
Jahren der Stille entscheidet auszusagen. Sprache: Hebräisch.

Goethe-Institut, 19:00 Uhr

Außerdem

24.01 Dienstag | Film | Jerusalem

s.11.01. Haifa

Hebron Rd 11, Jerusalem

25.01 Mittwoch | Film | Tel Aviv

s.11.01. Haifa

Shprintsak St 2, Tel Aviv-Yafo

Zionismus und Brettspiele
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