המכללה החברתית-כלכלית וסינמטק חיפה גאים להציג:

הפסטיבל ה  VI -לסרטי פועלים
נאבקים  /ות על המשאבים המשותפים !
 1/5/2013עד  7/5/2013בסינמטק חיפה
חיפה 'האדומה' ,העיר שהייתה לסמל מעמד העובדים/ות בפריפריה הצפונית של מדינת ישראל ,מארחת בפעם השישית ברציפות את פסטיבל סרטי פועלים.
מעמד העובדים/ות בישראל נאבק ,גם השנה ,על זכותו ליהנות מפירות הייצור החברתי ומניצולם של משאבי הטבע המשותפים .אולם ,נראה ,כי מאבק זה נתקל
באינטרסים מתנגשים של הון-שלטון ,גם לאחר הצלחתה של מפלגה שטענה 'שיש עתיד' לעובדים/בת בישראל .הצהרותיה של הממשלה החדשה מבשרות על
המשך של מדיניות המיטיבה עם מעטים על חשבונם של הרבים .שר האוצר החדש מתכנן להשית את עול הגרעון שנגרם ממתן הטבות מס לבעלי ההון באמצעות
הטלת גזרות על מעמד העובדים .שר הכלכלה והמסחר החדש מכריז על התנערותו מועדי העובדים .מחיקת המילים "תעסוקה" ו־"תעשייה" משמו החדש של
המשרד לא יכולה למחוק את העובדה שמרבית התוצר המקומי שלנו – כלומר ,הכלכלה שלנו עצמה – מיוצר על ידי העובדים והעובדות בשירותים ובתעשייה .אלה
הם העובדים והעובדות הנושאים בנטל ,תמורת שכר שאינו מתעדכן ותנאים סוציאליים מועטים או לא קיימים .במסגרת הפסטיבל נעסוק גם במי שמודר/ת מתנאי
העסקה הוגנים בשוק העבודה הישראלי ובמי שמדיניות ההפרטה המתמשכת של השירותים החברתיים מחלישה אותם/ן עוד יותר ...שבעה ערבים חיפאיים
מרתקים של סרטים ,יוצרים ומומחים/ים במבט ביקורתי על עוד שנה של עבודה – בעיניים ?!.
← כתובת סינמטק חיפה :שדרות הנשיא  ,142מרכז הכרמל ,חיפה ← .מכירת כרטיסים בקופת הסינמטק בערב המפגש או בהזמנה מראש .קופת הסינמטק זמינה בימים א' עד ה'
בשעות  9:00עד  21:00וביום ו' וערבי חג בין  9:00ל 13:00בטלפון  ← boxoffice@haifacin.co.il 04-8338888 -עלות כרטיס כניסה לסרט  +הרצאה  ← .₪ 33הכניסה למנויי
הסינמטק על-פי כללי המנוי ← .הנחה משמעותית )  1 + 1חינם ( לקבוצות ולארגונים בתאום מראש עם רפי קמחי  ← .054-3311762 rafikom@gmail.comיתכנו שינויים בתוכנית
הפסטיבל ← .תוכנית מעודכנת באתר המכללה החברתית כלכלית  www.sea.org.ilובאתר הסינמטק  ← . www.haifacin.co.ilבכל שאלה הנוגעת לפסטיבל ניתן לפנות למנהל
השלוחה הצפונית של המכללה החברתית-כלכלית ומפיק הפסטיבל :רפי קמחי.054-3311762 ,rafikom@gmail.com ,

סרט

נושא  /כותרת

מרצה

תאריך/יום

אולם

שעות

1.5.13
רביעי

רפפורט 21:00

שרקייה
 טרום בכורה -)ישראל( 2012 ,

שקופים בדרום

ד"ר אפריים דוידי  -אונ' תל אביב
עמי לבנה  -במאי הסרט

2.5.13
חמישי

סינמטק 20:30

****

המעמד מחייב -
ערב שירה מעמדית
)הכניסה חופשית(

ערך ומנחה :נועם לוי
בהשתתפות :מתי שמואלוף ,תהל פרוש,
דורית ויסמן  ,סיגל בן יאיר ומיטל ניסים.

-" -

סינמטק 21:30

להיות איב מונטאן
Ivo Livi, dit Yves Montand
)צרפת(2011 ,

שירה ואקטיביזם

****

3.5.13
שישי

רפפורט 21:00

אדמה מובטחת
Promised Land
)ארה"ב(2012 ,

מהפרטת משאבים לשינוי משטר

פרופ' דני גוטווין  -אונ' חיפה

4.5.13
שבת

סינמטק 17:00

עלובי החיים
Les Misérables
)צרפת(1958 ,

קלאסיקה וחידושה

****

-" -

סינמטק 20:30

חיותה וברל
)ישראל(2010 ,

פנסיה לכל פועל/ת!

ליאת מולכו  -פורום החוסכים לפנסיה
עמיר מנור  -במאי הסרט

5.5.13
ראשון

סינמטק 17:00

****

כנס עובדי/ות קבלן עירוני
בשיתוף כוח לעובדים
והקואליציה להעסקה ישירה

****

-" -

רפפורט 19:00

אליס
 טרום בכורה -)ישראל(2012 ,

עובדות ,נאבקות ,מטפלות!

ח"כ מירב מיכאלי
דנה גולדברג  -במאית הסרט
יעל סיני  -ממובילות ועד העובדות בחסות הנוער,
חברה בתכנית העמיתים של המכללה החברתית כלכלית

6.5.11
שני

סינמטק 19:00

באולינג
Bowling
)צרפת(2012 ,

הפרטת שרותי הבריאות והנפגעות/ים ממנה

ד"ר נדב דווידוביץ  -אונ' בן גוריון ורופאים לזכויות אדם

סביבה ,בריאות והתארגנות עובדים/ות

רונית פיסו  -מנכ"לית הקואליציה לבריאות הציבור

ויקטור הוגו ומהפכות אמצע המאה ה 19-בצרפת

ד"ר עמי וטורי  -אונ' חיפה

-" -

7.5.13
שלישי

ארץ ישימון
La terre outrage
סינמטק 21:30
)צרפת ,גרמניה ,פולין ,אוקראינה(2011,

סינמטק 20:00

עלובי החיים
Les Misérables
)ארה"ב(2012 ,

