
רוצים ללמוד גרמנית? לא צריך לחכות לאחרי החגים!
בחודש ספטמבר יחלו בירושלים קורסים אינטנסיביים למתחילים ולמתקדמים. 

ההרשמה לקורסים שלנו בטרימסטר החורף )החל מ-27.10( ולבחינות של מכון גתה 
החלה אף היא. 

בשנת הלימודים תש״פ אנו מציעים קורס לבני נוער בתל אביב. הקורס כולל בחינה 
בעלת הכרה בינלאומית.

אם יש לכם כבר ידע בשפה הגרמנית נבדוק באמצעות מבחן שיבוץ ללא עלות שאתם 
רשומים לקורס הנכון.  

למידע נוסף ולהרשמה: תל אביב 03-6060503 / ירושלים 02-6508500

תוכנייה 2019

 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

קורסי גרמנית בתל אביב ובירושלים

צילום | ירושלים

פנים רבות לירושלים
הרלינדה קלבל, צלמת ובמאית סרטים תיעודיים מהחשובות בגרמניה, ידועה בצילומים 
רבות.  שנים  במשך  גרמנים  פוליטיקאים  של  למשל  דיוקנאות,  ובצילומי  אמנותיים 
בסיטואציות  בירושלים  שונות  אוכלוסייה  מקבוצות  אנשים  קלבל  צילמה   2016 בשנת 
לאנשים  מאפשרת  היא  התערוכה  את  המלווים  בטקסטים  שלהם.  היומיום  חיי  מתוך 
התערוכה  הדדית.  והבנה  דיאלוג  לקדם  מבקשת  קלבל  דברם.  את  לומר  המצולמים 
ובאנגלית.  בגרמנית  חופשית.  הכניסה  באוקטובר.  עד 21  ירושלים  גתה  במכון   תוצג 

מכון גתה, רח' סוקולוב 15, בשעות הפתיחה של המכון

ספרות | ירושלים

במסגרת הפרויקט טקסטים למען העתיד:

Sweet Occupation ליזי דורון
ספרה החדש של הסופרת הישראלית ליזי דורון נכתב במקור בעברית אך התפרסם 

בגרמנית בלבד. כעת הספר יצא בעברית במסגרת הסדרה "טקסטים למען העתיד" 
של מכון גתה בשיתוף עם הוצאת רסלינג. סוף סוף הוא נגיש לקהל הקוראים דובר 

העברית שעבורו נכתב. הספר מתאר את התקרבותה של ליזי דורון לתנועת "לוחמים 
לשלום"ואת מאבקם המשותף והלא אלים של ישראלים ופלסטינים למען השלום. 

בשיחה עם עופרי אילני )הארץ( ועידן צבעוני )רסלינג( תספר ליזי דורון על חוויותיה 
האישיות שהובילו לכתיבת הספר. בעברית. 

בשעה 18:00 יתקיים סיור מודרך במוזיאון. הכניסה ללא תשלום, יש לאשר הגעה.

המוזיאון לאמנות האסלאם, רח׳ הפלמ"ח 2, בשעה 19:00

 מ- 25.08

ראשון |אמנות | ערד

NEGOTIATION MATTERS נושאים למשא ומתן

שבהן  כרזות  יצרו  בברלין  לאמנויות  ומהאוניברסיטה  שנקר  ממכללת  סטודנטים 
מוצגים באופן גראפי תהליכי משא ומתן והסכמים בינלאומיים מ-70 השנים האחרונות. 
אירוע פתיחה בנוכחות ראש עיריית ערד ומנהל מחלקת התרבות עם אנסמבל התלמידים 

ערד.  מקונסרבטוריון 

מה-16.9.2019 תוצג התערוכה גם בגרמניה: בבית הספר התיכון ברגגרין בברלין.

המרכז לאמנות עכשווית בערד, רח' בן יאיר 28, בשעה 19:00

רביעי | תיאטרון | תל אביב

 השודדים
משפחת אצולה גרמנית, פון מור, אב ושני בניו, שניהם קיצונים. פרנץ, הבן הצעיר, 

המכוער והדחוי, חורש מזימות נגד אחיו המושך, קרל, במגמה לרשת את מקומו, מעמדו 
ולב אהובתו. מזימתו מצליחה, והאב מנדה את בנו הבכור והאהוב. כנקמה הופך 

קרל למורד ויוצא עם חבורה של סטודנטים לשעבר למסע של שוד, ביזה ואונס ברחבי 
גרמניה. מתיאס גהרט ביים את מחזהו הידוע של שילר משנת 1782, מן הפסגות של 

 הדרמה האירופית, עבור הקהל הישראלי.  
ביצוע: אנסמבל תמונע, תרגום: גד קינר )קיסינגר(. ההצגה בעברית.

תיאטרון תמונע, רח' שונצינו 8, בשעה 20:00

שני | ספרות | תל אביב

ריכרד ח. שניידר: חיי היומיום במצב חירום
כיצד נראה עתידה של ישראל? ארץ הנעה בין חיים נורמליים למצב חירום, בין תרבות 
צריכה למלחמה, בין שאיפה לשלום והצורך בביטחון. העיתונאי ריכרד ח. שניידר מסקר 
את המזרח התיכון כבר למעלה מ-30 שנה. בשנים 2006 עד 2015 שימש מנהל וכתב 
בכיר של אולפן תאגיד השידור הציבורי ARD בתל אביב. ישראל והשטחים הפלסטינים היו 

בתחום אחריותו. מנחה: מיכאל אלם. האירוע בגרמנית.  

מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעה 19:00

          רביעי/שישי | ספרות | ירושלים | תל אביב

אנט לנגן מציגה לילדים את עולמו של הארנב פליקס
דור שלם גדל על ארנב הפרווה החמוד וחובב ההרפתקאות וגילה איתו עולם ומלואו. 
מדינות  מ-20  בלמעלה  ילדים  של  ליבם  את  פליקס  כבש  שכתב  המכתבים  באמצעות 
ולסולידריות  העמים  בין  להבנה  תרומה  מהווים  אלו  איכותיים  ילדים  ספרי  בעולם. 
בינלאומית - ערכים חשובים לאין ערוך, היום יותר מתמיד.  שעת סיפור אינטראקטיבית  

בגרמנית.   .4 מגיל  לילדים  המחברת  עם 

תל אביב - רביעי, 25.09.2019, מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעה 17:00

ירושלים - שישי, 27.09.2019, בית הספר הגרמני, רח׳ יד חרוצים 10, בשעה 14:00

          חמישי/שישי | תיאטרון | תל אביב

נקודת היפוך מאת רולנד שימלפפניג
זוג גרמני משכיל ותרבותי, אוהב אמנות, חוגג את חג המולד. בין האורחים מופיע בביתם 
אדם זר. האם הוא מי שהוא מציג את עצמו או שמא העבר הגרמני האפל שוב נוקש בדלת? 
אנדראס מרץ-ראיקוב ביים את מחזהו של רולנד שימלפפינג שעלה לראשונה בישראל 
בפסטיבל יפו בהשתתפות שחקני תיאטרון גשר וזכה להצלחה רבה. כעת יוצג המחזה 

בפעם השנייה.   

חמישי, 26.09.2019, האנגר גשר, רח׳ אילת 11, בשעה 21:00

שישי, 27.09.2019, האנגר גשר, רח׳ אילת 11, בשעה 12:00 ובשעה 21:00

שני | סרט | תל אביב
בכורה ישראלית!

CLIMATE WARRIORS -  המאבק על עתיד כדור הארץ

 בימוי: קרל א. פכנר, גרמניה 2018, 86 דקות, אנגלית וגרמנית, כתוביות בעברית.
הסרט  טכנולוגית.  מבחינה  אפשרי  כבר  הדבר   – מתחדשת  אנרגיה   100%
הסרט  העולם.  בכל  להצליח  יכולה  האנרגיה  מהפכת  כיצד  מדגים  התיעודי 
קיימא.  ובר  צודק  עתיד  למען  הרף  ללא  הפועלים  אנשים  לאותם  קול   מעניק 

בכורה ישראלית בנוכחות הבמאי במסגרת התערוכה "סולאר גרילה".

מוזיאון תל אביב לאמנות, שד׳ שאול המלך 27, בשעה 19:00
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רביעי | אמנות | באר שבע

 חוט של מחשבה: סיפורים גלובליים בטקסטיל
ועל  משמעותו  על  מוצאו,  על  האריג  "מספר"  מה  חומרים?  של  התרבותי  ערכם  מהו 
ידע  יד.  ומלאכת  והווה, אמנות  יחדיו מסורת  נארגים להם  תפקידו החברתי? באריגים 
מקומי וקשרים גלובליים נפגשים זה עם זה. אין כמעט אזור בעולם שבו אריגים ובדים לא 

והתעשייה. הטביעו את חותמם באופן מכריע בתולדות התרבות 

ותרבות  חוץ  לקשרי  מהמכון  גרסל  אינקה  ווייס,  סוזנה  שאצרו  זו  נודדת  תערוכה   
ומעשי  תיאורטי  עיסוק  של  אחד  נדבך  היא  שבע(  )באר  מנור  ודליה   )IfA( בשטוטגרט 
בנושא. גילי אבישר, בותינה אבו מלחם, נעה אשכול ואמנים ואמניות אחרים מגיבים 

משלהם. מקוריות  בעבודות  לתערוכה 

מוזיאון הנגב לאמנות, רח׳ העצמאות 60, בשעה 19:00

עד 12.09

נושאים למשא ומתן
שבהן  כרזות  יצרו  בברלין  לאמנויות  ומהאוניברסיטה  אביב  בתל  משנקר  סטודנטים 
האחרונות.  השנים  מ-70  בינלאומיים  והסכמים  ומתן  משא  תהליכי  גראפי  באופן  מוצגים 

מרכז 1:1 לאמנות ופוליטיקה, רח׳ השרון 4, תל אביב

 מ 09.07
באוהאוס: שוברים את הכלים וכן משחקים

למה השמיים כחולים? למה השמש עגולה? לא פעם אנו שואלים שאלות על תופעות 
מסקרנות. התערוכה מזמינה אתכם לשאול שאלות שאולי מזמן לא שאלתם. למה 
הבית מרובע ולא עגול? מהו צבע? מה ההבדל בין בטון לנוצה? מה יוצר צורה? שאלות 
יסוד אלו העסיקו מורים ותלמידים בבית-ספר הבאוהאוס, שהוקם בגרמניה לפני 
כמאה שנה. עכשיו תורכם: אתם מוזמנים לבית-ספר הבאוהאוס – לשחק, ליצור, 

לחגוג ולבנות.

מוזיאון ישראל, אגף הנוער והחינוך לאמנות ע"ש רות, שד׳ רופין 11, ירושלים

בנוסף

  מ-22.09

תערוכות:

צוות מכון גתה מאחל שנה טובה ומתוקה!
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          שלישי/שני | סרט | תל אביב

מחר - בעולם אינספור פתרונות  
בימוי: סיריל דיון ומלני לורון, צרפת 2015 , 115 דק, צרפתית/אנגלית עם כתוביות 

מה היה קורה אילו כל אחד מאיתנו היה נרתם למען הצלת העולם? הבמאים מלני לורון 
וסיריל דיון יצאו למסע חוצה עולם בעשר ארצות בניסיון להוות השראה לחלק נרחב 
במיזמים  מבקרים  מומחים,  עם  משוחחים  השניים  לפעול.  לו  ולגרום  מהאוכלוסייה 
שונים הפועלים על פי רעיונות אקולוגיים, כלכליים ודמוקרטיים אלטרנטיביים ומציעים 

פתרונות לעתיד בר קיימא.

)EcoWeek 2019( 19:30 שלישי, 03.09.2019 - מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעה

שני, 09.09.2019 - שכונת שפירא, רח׳ ישראל מסלנט 27, בשעה 19:30

03/09.09     

Coppenrath-Verlag / Cedric Dorin ©                           עולמו של הארנב פליקס 

ספרות | תל אביב

SWEET OCCUPATION ליזי דורון

שיחה בין ליזי דורון וההיסטוריון הפוליטי אנדרה דרזנין.

סיפור פשוט, רח׳ שבזי 36, בשעה 19:00

04.09     
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