
העבודה היא חיינו... אבל לא בשבילנו? העבודה הפכה 
למרכז חיינו אבל האם אנו מבינים/ות את הכוחות הקובעים את 

תנאי העבודה שלנו? את השכר שלנו? האם יש לנו אלטרנטיבות אחרות 
בשוק העבודה? ב- 6 ימי 'עבודה' של סרטים, הרצאות ומעגלי שיחה נחשוף את 

מצב העובדים/ות בישראל במציאות של שוק עבודה גלובלי, נבחן מושגים כמו עבודה 
ועמל, נעסוק בהתאגדויות והתארגנויות עובדים, נכיר מאבקי עובדים בעבר ובהווה, ונבחן כיצד דיני 

עבודה, זכויות עובדים והסכמים קיבוציים עומדים במבחן המציאות הישראלית. נקדיש מפגשים מיוחדים 
למצבן של נשים ועובדים פלסטינים בשוק העבודה. נציג את ההתארגנויות, הארגונים והפעילים העוסקים במאבק 

על מעמדם של העובדות/ים בישראל. 
אז שלוש ארבע ולעבודה.....

יום שישי  1/8יום חמישי  31/7יום רביעי   30/7יום שלישי   29/7יום שני   28/7יום ראשון   27/7
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• דק’. הסרט מוקרן בסוף ההרצאה. השעה מציינת את תחילת המפגש. המפגש מתחיל בדברי פתיחה קצרים והצגת המרצה. למרצה מוקצות 30	
• דק’ לשיחה עם הקהל. השיחות הן בנות כ-60 דק’. 30 דק’ מוקדשות להצגת הנושא ואח”כ כ-30	

• חינם - לתאום נא לפנות  מחיר כרטיס 33 ₪. הכניסה למנויי הסינמטק עפ”י כללי המנוי. לקבוצות מאורגנות ולארגונים המשתתפים כרטיס 1+1	
rafikom@gmail.com 054-8011483 לרפי קמחי

  • ממומלץ ורצוי להזמין כרטיסים מראש בקופות הסינמטק בטל: 04-8104299  04-8104302	
• 	www.sea.org.il ובאתר המכללה החברתית-כלכלית /www.ethos.co.il/cinema פרטים נוספים מעודכנים באתר הסינמטק

פסטיבל סרטי פועלים
שי אדום...

בקיץ הזה תלב

ד”ר עמי וטורי
מכללה חברתית-כלכלית

וכוח לעובדים

שביתת המורים נשים ועבודהאיך מארגנים עובדים?
כמאבק מעמדי

“לחם עבודה”
מקרה חיפאי של התארגנות עובדים

חברות כח אדם  ו“הגמשת”
שוק העבודה -דרכי התמודדות

עובדים פלסטינים-
תמונת מצב

התפיסה 
THE TAKE
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תוצרת אל.איי.
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אלמודנה קאראסדו
)ארה"ב 2007( 

לנו החירות
A NOUS LA LIBERTÉ

רנה קליר 
)צרפת 1931(

לחם ושושנים
BREAD AND ROSES

קן לואץ'
)בריטניה 2000(

זה עולם חופשי
…IT’S A FREE WORLD

קן לואץ'
)בריטניה 2007(

מלון תשעה כוכבים
)ישראל 2006( עידו הר 

21:15 במועדון בבית הכט
שיחה עם ד"ר אפרים דוידי

על ספרו החדש 'עבודה הון 
ושלטון, עשור בתולדות תנועת 

הפועלים בארגנטינה’
הכניסה חופשית

21:15 במועדון בבית הכט
שיחה עם פרופ' דני גוטווין 

על פוליטיקה ומעמד

הכניסה חופשית

19:00 חדר 204 בבית הכט
ישיבת מטה חיפה 
של כוח לעובדים

הכניסה חופשית

19:00 חדר 204 בבית הכט 
מפגש פעילי השלוחה 
הצפונית של המכללה 

החברתית-כלכלית

הכניסה חופשית

15:45 במועדון בבית הכט
שיחה עם רולה דיב

מנהלת כייאן 
על מצב העובדת הפלסטינית

הכניסה חופשית

שלמה ויינברגדוברת מאישה לאישה
מורה להיסטוריה

ומזכיר סניף כרמל בארגון 
המורים העל-יסודיים

נעמה נבו, חמדת יובל, ענת לזר
כוח לעובדים

וסטודנטים לצדק חברתי

איריס בר קו-לעובד
שי כהן

מכללה חברתית-כלכלית
 וכוח לעובדים

ווהבי בדארנה
מנכ"ל 

סאוט אל-עאמל
 )קול העובד(  

שעה

מרצה

נושא

סרט

מעגלי
שיחה

המכללה החברתית - כלכלית

המכללה החברתית-כלכלית  וסינמטק חיפה מציגים:


