
 
 

 
 

 
 המכללה החברתית-כלכלית וסינמטק חיפה גאים להציג:

 

 הפסטיבל ה - 10 לסרטי פועלים
  לקראת סדר עולמי חדש?

 7/5/2017 - 4/5/2017 בסינמטק חיפה
 
 

חברתי כלכלי, משבר של בתקופה לקיומו עשור מציין חיפה, וסינמטק החברתית-כלכלית המכללה של משותפת הפקה פרי פועלים, לסרטי                    הפסטיבל
פרוגרסיבית מגמה ושליטה: תודעה על מאבק ביניהן מנהלות מתחרות ופוליטיות אידאולוגיות מגמות שתי ובישראל. המערב במדינות                  ודמוקרטי
זירות מהוות ובישראל באירופה לפתחינו שעומדות והבחירות הוכרעו, שכבר בבריטניה, והברקזיט בארה"ב הבחירות נאו-שמרנית.                ומגמה
מובילה? היא ולאן ראויה מנהיגות מהי יסוד: בסוגיות עמדה לגבש הציבור את מכריח זה, מאבק אלו. מתחרות גישות שתי בין במאבק                       התגוששות
קובעים שלנו המעמד או הזהות האם המשותף? הטוב את יותר טוב משרתת כלכלית שיטה איזו הדמוקרטיה? מגבלות ומהן הכוח גבולות                      מהם
שתי בין המחריף ולמאבק לשאלות אומנותי ביטוי ונותן מלווה ובישראל בעולם אלו בימים הנוצר הקולנוע מפתיע לא באופן שלנו? העמדות את                       מראש
ינהלו הבמה על יחימוביץ שלי וח"כ קולנועי באפילוג בן-גוריון אלו: לשאלות בנוגע עמדתם את יציגו השנה בפסטיבל והדוברים הסרטים                     התפיסות.
המשבר על ישוחחו בלייק ודניאל גוטוויין דני פרופ' בחיפה, מזון הצלת על לספר רילוב שי את יזמן 'שאריות' הסרט ראויה, מנהיגות על                        דיאלוג
ודרך טראמפ, הנשיא של בתקופתו האמריקאי הקפיטליזם אל הנוסטלגיה את יפרש קוק אלי ד"ר ובישראל, בבריטניה החדש הפועלים ומעמד                     הכלכלי
בדיונים פעיל חלק לקחת הקהל את מזמינים אנו מההפרטה. מפסיד ומי מרוויח מי יונה יוסי פרופ' ח"כ עם נגלה שלנו הבית נמלי על הדרמטי                          המאבק

 מרתקים אלו, שבסופו של דבר יכריעו לאיזה סדר כלכלי-חברתי ופוליטי נתעורר מחר בבוקר.
 
 

ה' עד א' בימים זמינה הסינמטק קופת מראש. בהזמנה או המפגש בערב הסינמטק בקופת כרטיסים מכירת ← חיפה. הכרמל, מרכז ,142 הנשיא שדרות חיפה: סינמטק כתובת ←                           
באמצעות הסרט הקרנת ביום 16:00 השעה עד כרטיס ביטול מראש. ימים 3 עד כרטיסים להזמין ניתן 04-8338888 - בטלפון ל13:00 9:00 בין חג וערבי ו' וביום 21:00 עד 9:00                               בשעות
עלות ← http://www.haifacin.co.il הסינמטק ובאתר לאולמות בכניסה עצמי לשירות בעמדה גם כרטיסים להזמין ניתן ← boxoffice@haifacin.co.il במייל או בקופה קולי                      מענה
בתאום ולארגונים לקבוצות ( חינם 1 + 1 ) משמעותית הנחה ← המנוי. כללי על-פי הסינמטק למנויי הכניסה ← .1 בסינמטק ₪ 38 ,2 בסינמטק ₪ 35 הרצאה + לסרט כניסה                                 כרטיס
ובאתר www.sea.org.il כלכלית החברתית המכללה באתר מעודכנת תוכניה ← הפסטיבל. בתוכנית שינויים יתכנו ← rafikom@gmail.com 054-3311762 קמחי רפי עם                     מראש

.rafikom@gmail.com, 054-3311762 ,בכל שאלה הנוגעת לפסטיבל ניתן לפנות למפיק הפסטיבל: רפי קמחי ← .www.haifacin.co.il הסינמטק 

http://www.haifacin.co.il/
http://www.haifacin.co.il/


 
 
 
 

 
 

 
 

 
 סדר ההקרנות וההרצאות:

 
 

 מרצה נושא / כותרת סרט שעות אולם תאריך/יום

 19:00 סינמטק 2 יום חמישי 4.5
 

  בן-גוריון, אפילוג
 (ישראל 2016)

 ח"כ שלי יחימוביץ מה נדרש ממנהיגות בעת הזו?

 שאריות 17:00  סינמטק 2 יום שישי 5.5
 (ישראל 2015)

 שי רילוב  על בזבוז והצלת מזון

 יום שישי 5.5
 

  סינמטק 2
 

21:00 
 

  אני, דניאל בלייק
 (אנגליה 2016)

 המשבר הכלכלי ומעמד הפועלים החדש
  

 פרופ' דני גוטוויין
 

 המייסד 21:00 סינמטק 2 יום שבת 6.5
 (ארה"ב 2016)

 ד"ר אלי קוק  נוסטלגיה קפיטליסטית בעידן של טראמפ

 יום ראשון 7.5
  סינמטק 1
 רפפורט

 
20:30 

 

  נמל הבית
 (ישראל 2016)

 
 מי מרוויח ומי מפסיד מהפרטת הנמלים

 
 ח"כ פרופ' יוסי יונה

 



 


