
רוצים ללמוד גרמנית? הרשמו רק לאורגינל!
ההרשמה לקורסים שלנו בטרימסטר החורף החלה )תחילת הטרימסטר 

ב-27.10.2019(. קורסים מיוחדים עם דגש על דיבור במגוון נושאים משלימים את 
הקורסים הרגילים ברמת A1 עד C2 שלנו. 

אם יש לכם ידע קודם בגרמנית נשבץ אתכם לקורס המתאים לאחר מבחן רמה.

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

תוכנייה 2019

 אוקטובר
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

נובלות גראפיות | ירושלים

 מיתוסים ברלינאים
  "Berliner Mythen" הקובץ  מתוך  גראפיות  נובלות  שבע  של  כרזות  מציגה  התערוכה 
פרי עטו של מאייר הקומיקס עטור הפרסים ריינהרד קלייסט. הקובץ מבוסס על סיפורי 

פולקלור בני למעלה מארבע מאות שנה הקשורים למרחב העירוני של ברלין.

ריינהרד קלייסט בדה מליבו את סיפור המסגרת: דמות של נהג מונית המסיע תיירים 
ברחבי העיר ברלין ותוך כדי כך מספר להם על המיתוסים של האתרים שהם מבקרים 

בהם. בשילוב עם סיפוריהם האישיים של התיירים נוצר מדריך טיולים ייחודי.

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

 מ- 23.10

עד 30.11

נושאים למשא ומתן
סטודנטים משנקר בתל אביב 

ומהאוניברסיטה לאמנויות בברלין 
יצרו כרזות שבהן מוצגים באופן 

גראפי תהליכי משא ומתן והסכמים 
בינלאומיים מ-70 השנים האחרונות. 

המרכז לאמנות עכשווית

ערד

עד 07.12

 חוט של מחשבה
חומרים?  של  התרבותי  ערכם  מהו 
באריגים נארגים להם יחדיו מסורת והווה, 
וקשרים  מקומי  ידע  יד.  ומלאכת  אמנות 

זה.  עם  זה  נפגשים  גלובליים 

אצרו סוזנה ווייס, אינקה גרסל מהמכון 
 )IfA( בשטוטגרט  ותרבות  חוץ  לקשרי 

מנור. ודליה 

מוזיאון הנגב לאמנות

באר שבע

עד 2020

 שוברים את הכלים וכן
משחקים

השמש  למה  כחולים?  השמיים  למה 
עגולה? לא פעם אנו שואלים שאלות על 
תופעות מסקרנות.  אתם מוזמנים לבית-

לחגוג  ליצור,  לשחק,   – הבאוהאוס  ספר 
ולבנות.

מוזיאון ישראל, אגף הנוער והחינוך

ירושלים

עד 21.10

פנים רבות לירושלים
סרטים  ובמאית  צלמת  קלבל,  הרלינדה 
ידועה  בגרמניה,  מהחשובות  תיעודיים 
בצילומים אמנותיים ובצילומי דיוקנאות. 
אנשים  קלבל  צילמה   2016 בשנת 
בירושלים  שונות  אוכלוסייה  מקבוצות 
שלהם. היומיום  חיי  מתוך  בסיטואציות 

גתה מכון 

ירושלים

בנוסף
תערוכות:
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קורסי שפה במכון גתהגרמנית אורגינל
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סולאר גרילה
SOLAR 

GUERRILLA
CONSTRUCTIVE RESPONSES  

TO CLIMATE CHANGE

 תגובה בונה
לשינויי אקלים

סרטי אקלים במסגרת התערוכה סולאר גרילה
שיתוף פעולה בין מוזיאון תל אביב לאמנות ומכון גתה

19.00  .  16.9.19  . יום שני 

Climate Warriors המאבק על עתיד כדור הארץ
בימוי: קרל א. פכנר

גרמניה 2018, 60 דקות, אנגלית וגרמנית עם כתוביות בעברית

 Climate Warriors — A fight for the future of
our planet

Director: Carl-A. Fechner
Germany 2018, 60 min., English, German with Hebrew sub.

11.00  .  13.12.19  . יום שישי 

DEMAIN מחר — בעולם אינספור פתרונות
בימוי: סיריל דיו, מלני לורון

צרפת 2015 , 115 דקות,
צרפתית ואנגלית עם כתוביות בעברית

Demain (Tomorrow — 
The World is full of Solutions)
Director: Cyril Dion, Mélanie Laurent

115 min., French, English with Hebrew sub.

 

11.00  .  8.11.19  . יום שישי 

ברוכים הבאים לסדום
בימוי: פלוריאן וייגנסאמר, כריסטיאן קרונס

אוסטריה 2018, 92 דקות
אנגלית עם כתוביות בעברית

 Welcome to Sodom — 
Your Smartphone is already here

Director: Florian Weigensamer, Christian Krönes
Austria 2018, 92 Min., English with Hebrew sub.

11.00  .  11.10.19  . יום שישי 

The 4th revolution — Energy Autonomy
Director: Carl-A, Fechner

Germany / Austria 2010, 83 Min., 
English, German with Hebrew sub.

לרכישת כרטיסים <<

אודיטוריום ע״ש קאופמן-גיטר
עלות כניסה: 25 ₪

Andreas Labes ©                                                              מפגש עם אלכסנדר אוסנג 

Tel Aviv Museum ©                                             סולאר גרילה - המהפכה הרביעית   

Mike Goad / pixabay ©                                           יום פתוח בתל אביב ובירושלים   

Frank Dicks zero one film ©                                                                       מערב   

New Library ©                                                                                            ברונו שולץ   

שני | ספרות | תל אביב

מפגש עם אלכסנדר אוסנג
הסופר והעיתונאי הגרמני אלכסנדר אוסנג מתגורר בתל אביב וכותב מישראל עבור  "דר 

שפיגל" וה"ברלינר צייטונג".

בערב זה יציג בפנינו אוסנג את טורי הדעה שלו על ישראל וינהל דיון בהשתתפות הקהל 
על המצב המדיני בארץ לאור הבחירות האחרונות. בגרמנית.

מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעה 19:00

שלישי | ספרות | תל אביב

בלב הגיהינום
בחודש מאי 1945 נמצאו על רצפת מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו רשימות ביידיש 
הרשימות  את  שחיבר  האיש  גרדובסקי,  זלמן  שימורים.  בקופסאות  מוסתרות  שהיו 
החשאיות, הוכרח לעבוד בזונדרקומנדו. משאלתו האחרונה הייתה להעביר את המידע 

העתידי.  החופשי  העולם  לאזרחי 

Yiddish-( יציגו מרים טרין )לרגל הוצאתה הראשונה לאור של הגרסה הגרמנית )זורקאמפ
Ort( ויעל גולדמן )מכון גתה( את רשימותיו ביידיש ובגרמנית. 

במסגרת פסטיבל היידיש הרביעי של תל אביב.

מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעה 16:00

חמישי | שפה | תל אביב

יום פתוח במכון גתה בתל אביב
בואו להכיר אותנו! תוכלו לבחון את רמת הגרמנית שלכם, להתנסות בקורס גרמנית על 
קצה המזלג, לבקר בספרייה שלנו, לדפדף בין הספרים ביריד יד שניה, לשמוע על תחומי 

הפעילות של המכון ולהשתתף בחידון ישראלי-גרמני. 

ישמח   DAAD-וה ארצותיהם  על  מידע  לכם  ייתנו  וגרמניה  אוסטריה  שוויץ,  שגרירויות 
נקניקיות  קל:  לכיבוד  נדאג  אנו  בגרמניה.  לימודים  לאפשרויות  הנוגע  בכל  לכם  לייעץ 

קלה.  ושתייה  בירה  פרעצל,  כבוש,  וכרוב 

מבצע יום פתוח: 100 ש"ח הנחה במעמד ההרשמה לקורס גרמנית!

מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעות 15:00 עד 21:00

שני | ספרות | תל אביב

ערב קריאה עם בריגיטה יונגר: המעיל
פאנט, נערה בת 14 מפריז, נוסעת לטיול לגרמניה. השכן שלה אהרון שץ בן ה-95 נותן לה 
את טופס האיסוף של מעיל ששרד את המלחמה. עם הגיעה לגרמניה פאנט מתחקה אחר 
גורלו של המעיל ובעליו. היא מתוודעת לקורותיהם של מכריו של אהרון במהלך מלחמת 
העולם השנייה. בריגיטה יונגר תקרא מתוך רומן הנעורים החדש שכתבה ותשוחח על 

סיפור המשפחה האמיתי שעליו מתבסס הספר.

מנחה: אנדראה קרוגמן )סוכנות הידיעות הקתולית במזרח התיכון(. בגרמנית.

מכון גתה, רח׳ ויצמן 4, בשעה 19:00

שלישי | ספרות | תל אביב

מועדון הספר האירופאי - ברונו שולץ
המפגש יוקדש לתרגום החדש לעברית של שני סיפוריו של ברונו שולץ "חנויות קינמון" 
ו"בית המרפא בסימן שעון החול". ספריות מכוני התרבות האירופאים בישראל מתכבדים 

להזמינכם לערב קריאה שני בספריית בית אריאלה. 

מנחה: שירי לב ארי )כאן תרבות( / האירוע יתקיים בשפה העברית. 

telaviv.librarian@instytutpolski.org :כניסה חופשית בהרשמה מראש במייל

בית אריאלה, ספריית העיצוב, שד׳ שאול המלך 25, בשעה 19:30

רביעי | שפה | ירושלים

יום פתוח במכון גתה בירושלים
לרגל פתיחת שנת הלימודים 2019/20 גם מכון גתה בירושלים מזמין אתכם ליום פתוח 

המוקדש השנה לברלין ולנפילת החומה.

בואו קבל מידע על גרמנית ועל גרמניה - הבירה והנקניקיות עלינו!

מבצע יום פתוח: 100 ש"ח הנחה במעמד ההרשמה לקורס גרמנית!

מכון גתה, רח׳ סוקולוב 15, בשעות 18:00 עד 21:00

שלישי | סרט | ירושלים
סדרת סרטים במלאות 30 שנה לנפילת חומת ברלין:

מערב
בימוי: כריסטיאן שבוחוב, גרמניה 2013, 102 דקות, גרמנית עם כתוביות באנגלית.

בשנת 1978 נמלטים נלי ובנה ממזרח גרמניה למערבה. עם הגעתה למערב נלי עוברת 
תשאול של אנשי המודיעין האמריקני, הליך המזכיר לה נשכחות. היא עומדת על דעתה 
ולבנה  לה  ודואג  עניין  בה  מגלה  המסתורי  הנס  אחד.  לאף  וחשבון  דין  עוד  למסור  לא 

מרשימה.  בעדינות 

מכון גתה, רח׳ סוקולוב 15, בשעות 19:00
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שישי | סרט | תל אביב

ENERGY AUTONOMY - המהפכה הרביעית
בימוי: קרל א. פכנר, גרמניה ואוסטריה 2010, 83 דקות, גרמנית/אנגלית עם 

כתוביות בעברית

סרט תיעודי בעל חזון סוחף על עולם שבו מאה אחוז מהאנרגיה שלנו תופק ממקורות 
מתחדשים - אנרגיה נקייה הנגישה לכל אדם. 

ההקרנה במסגרת התערוכה "סולאר גרילה" במוזיאון תל אביב לאמנות.

מוזיאון תל אביב לאמנות, שד׳ שאול המלך 27, בשעה 11:00

04.10     
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