
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

10.01 שלישי | 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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