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שישי ישראלי
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עובדות ועובדים מתמודדים עם משבר כלכלי-חברתי עולמי
1/5/09 ועד 8/5/09 בסינמטק חיפה 

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? כיצד יכול מעמד העובדים להתמודד עם המשבר הכלכלי והחברתי העולמי? 

בסדרה של סרטים, הרצאות, ומעגלי שיחה נחשוף את מצב העובדים/ות בישראל ובעולם במציאות של שוק עבודה גלובלי, 

ונבחן כיצד  נבחן מושגים כמו עבודה ועמל, נעסוק בהתאגדויות והתארגנויות עובדים, נכיר מאבקי עובדים בעבר ובהווה 

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/ן של 
העובדות/ים בישראל. 

במסגרת הפסטיבל יתקיים ערב הזדהות של אומנים ישראלים עם מעמד העובדים בישראל. 

אז שלוש ארבע ולעבודה . . .


