
תושבים ואורחים יקרים,
בקריית  תרבותית  מסורת  ברציפות  שביעית  שנה  לקיים  שמח  אני 
ביאליק היפה מכולן - פסטיבל ביאליק לשירה ולספרות - שהשנה 

יעמוד בסימן "נשים".
המשוררים  הסופרים,  למיטב  שואבת  אבן  מהווה  הפסטיבל 
תרבות  של  נוסף  נופך  מוסיף  ביאליק  לקריית  שבואם  והאומנים, 

לעירנו.
בנוסף אנו מאדירים את שמה של השירה והספרות הישראלית, בעיר 

הראויה ביותר לעשות זאת.
קריית ביאליק אינה עוד נקודה על המפה - זו העיר שיודעת לשלב 

חכמה ויופי בבתיה וברחובותיה. אתם תושביה, השותפים לעשייה,
תהיו גאים עוד יותר לשאת את שמה של עירנו.

בין  שיתקיימו  ומופעים  אירועים  ממגוון  ליהנות  אתכם  מזמין  אני 
התאריכים 2-8.6.16.

שלכם,

אלי דוקורסקי

ראש העיר

תושבים ואורחים יקרים,

פסטיבל ביאליק לשירה ולספרות נכנס השנה לשנתו השביעית והוא 
כבר קנה לו שם של כבוד על מפת הפסטיבלים בארץ.

משוררות,  לסופרות,  ויצדיע  "נשים"  בסימן  השנה  יעמוד  הפסטיבל 
זמרות ומלחינות. הפסטיבל יכלול מופעים מגוונים ואיכותיים לכלל 

הגילאים.
והעומדים  והספורט  למשרד התרבות  לשותפינו,  להודות  רוצה  אני 

בראשו על שיתוף הפעולה הפורה.
אנו מזמינים את הקהל להקדים ולרכוש כרטיסים במחיר סמלי, על 
באירועי  הנאה  לכם  מאחלים  אנו  מקומותיכם.  את  להבטיח  מנת 

הפסטיבל.

שלכם בברכה, 

קרני בלס
מנהלת אגף גיוס משאבים, קשרי חוץ ואירועים

וצוות ההפקה

בסימן ”נשים“2.6-8.6.2016ה - 7 לשירה ולספרותפסטיבל ביאליק

| ערב  | רב תכליתי   20:30 | יום רביעי   |  8.6.16
נעילה

הזמר גידי גוב ולהקתו

בשנות  בקריירה  פצח  קומיקאי.  שחקן,  זמר,  גוב,  גידי 
"יעלה  בשיר  והפזמון"  הזמר  "פסטיבל  בימת  על  ה-70, 
מלהקת  חבריו  עם  יחד  הקים  תקופה  באותה  ויבוא". 
הנח"ל את להקת כוורת. במקביל הקליט שירים כסולן:  
"נאחז  נוגה",  "שקיעה  שרב",  "שלל  הרבים:  שיריו  בין 
באויר", "אני שוב מתאהב", "ערב אבוד", "עניין של זמן" 
זמרים  עם  דרך  "כוורת", עשה  פירוקה של  לאחר  ועוד. 

ואומנים רבים.
במקביל לקריירה המוזיקלית, גידי גוב השתתף בסדרת 
הטלוויזיה "דלת הקסמים", ובסרטי הקולנוע הישראלים 
"דיזנגוף  "הלהקה",  חיזעה",  "חרבות  אלונקות",  "מסע 
99", "אל תשאלי אם אני אוהב". הופיע כמנחה וכשחקן 

בתוכנית הבידור המצליחה "זהו זה".
שיריו",  "שלל  ההר",  "בקצה  ירח",  "ריקוד  אלבומיו: 

"סימני דרך", "אם היינו" ועוד..

מחיר | 50 ₪ 

צוות הפקת הפסטיבל
עזרא חכם | מנכ"ל העירייה

ואירועים  חוץ  קשרי  משאבים  גיוס  אגף  מנהלת   | בלס  קרני 
ומפיקת הפסטיבל

אינגה חן | מנהלת הספריה העירונית

רחל אמיר | מנהלת סל תרבות

הזמנות  פרטים,  מוגבל.  המקומות  מספר  שינויים.  *ייתכנו 
וכרטיסים ניתן להשיג באגף אירועים ובמרכזי התרבות בעיר. 
הספריה   ,8707230  - לבנים  יד   ,8780840 טל.   - אירועים  אגף 

העירונית - 6658602

8.6.16 | יום רביעי | 18:00 | אשכול פיס
מגן  ומירה  אהרוני  שרה  הסופרות  עם  פאנל 

בהנחיית אושרת קוטלר

סופרת,  עיתונאית,  קוטלר,  אושרת 
חדשות  ומגישת  טלוויזיה  אשת 
"סיפור  מספרייה:  ישראלית. 
מיה",  "איז'ה  בדמעות",  שמתחיל 

"אהבה, תשוקה, זוגיות"

כלת  ישראלית,  סופרת  מגן,  מירה 
לסופרים  הממשלה  ראש  פרס 
כתיבתה   .2005 לשנת  עבריים 
ומרבה  נוגה  בפיוטיות  מתאפיינת 
שבחיים  המצוקה  את  לתאר 
מצדדים שונים. מספרייה: "כפתורים 

בקיר",  תכה  "אל  היטב",  רכוסים 
כולם",  נרדמו  "מלאכיה  אישה",  ובקומי,  "בשוכבי 
ולחם",  "וודקה  אנה",  יגידו,  "ימים  בגשם",  "פרפרים 

"עיניים כחולות מדי", "אחותו של הנגר". 

ועורכת  סופרת  אהרוני,  שרה 
של  "אהבתה  מספרייה:  ישראלית. 
התקרבו  "כשהשמים  סלטאנת", 
לאדמה", "תחרות השפות", "אישים 
ומעשים בגליל ובעמקים", "אהבתה 

של גברת רוטשילד".

מחיר | 20 ₪ 



4.6.2016 | מוצ"ש | 20:00 | אשכול פיס
הסופרת  בהנחיית  מקומיים  כותבים  ערב 

אלונה קמחי עם הזמר יזהר אשדות

והתחנכה  גדלה  קמחי,  אלונה 
שחקנית,  ביאליק.  בקריית 
וסופרת  תסריטאית  פזמונאית, 

ישראלית.
רבים  לשירים  המילים  את  כתבה 
וגם  אשדות  יזהר  ושר  שהלחין 
לזמרים אחרים. אלונה היא בת זוגו 

של המוזיקאי יזהר אשדות. מספריה: "אני אנסטסיה", 
"לילי  המכושף",  והמעגל  "מושלמת  הבוכייה",  "סוזנה 

לה טיגרס", "ויקטור ומאשה".

יזהר אשדות, זמר, מלחין ומוזיקאי 
עיבד  הלחין,  אשדות,  ישראלי. 
סולו  לאלבום  השירים  את  והפיק 
שירי  רוב  שאת  שלו,  ראשון 
קמחי:  אלונה  כתבה  האלבום 

שלנו"  "הלילות  השוקולד",  "איש 
ו"נועה על הים". 

מחיר | 20 ₪

5.6.16 | יום ראשון | 19:30 | אשכול פיס
טקס "יקיר הקריה" והמופע "מנוחה בנחלאות"
והזמר  סורמלו  דביר  עם  ושירים  ירושלים  סיפורי 

אבי אופק. הכניסה עפ"י הזמנות בלבד.

5.6.16 | יום  ראשון | 19:00 | מועדון ברנר | 
לקהל דוברי רוסית

מפגש עם הסופר ויקטור גין

מחיר | 10 ₪ 

2.6.16 | יום חמישי | 19:30 | ספריה עירונית
עם  שמיים"  "לנטוע  במופע  שבועות"  ליל  "תיקון 

העיתונאית שרה ב"ק והמוזיקאי אריאל הורביץ

במופע משותף, השניים בודקים את האפשרות לגבש זהות 
ישראלית משותפת צעירה ורבת-פנים, דרך שיחה ושירה.

שרה ב"ק, מגישת חדשות ותכניות רדיו, במאית. לאחרונה 
אותו  כרצונו"   "שעשאך  שירה  עם  כזמרת,  גם  התגלתה 

הלחין והפיק אריאל הורביץ בנושא הדרת הנשים.

נעמי שמר  והמשוררת  בנם של המלחינה  אריאל הורביץ, 
נבחר  הסלעים"  בין  "רקפות  שירו  הורביץ.  מרדכי  והסופר 
"עופרת  תקופת  את  המייצג  לשיר  ג'  רשת  מאזיני  ע"י 
יצוקה". הוציא 5 אלבומים כסולן, ומשתף פעולה כיוצר עם 

מיטב האמנים בארץ.

מחיר | 20 ₪

4.6.16 | יום שבת | 11:00 | אשכול פיס
קניג  ליא  השחקנית  שם  בימתי  מפגש   | שבתרבות 

רועי  לתאטרון,  ומרצה  הבמאי  השחקן,  בהנחיית 

הורוביץ וליד הפסנתר: מירי רזניק-וולף. 

למשחק  ישראל  פרס  כלת   , התיאטרון  מלכת  קניג,  ליא 
ובר  ובעלת דוקטור כבוד מטעם אוניברסיטאות תל אביב 

אילן.

לאחרונה  לתיאטרון.  ומרצה  במאי  שחקן,  הורוביץ,  רועי 
ביים את ליא קניג בהצגות "לא ביום ולא בלילה", "משהו 

טוב" ו"רביעייה".

מחיר | 15 ₪

6.6.16 | יום שני | 20:00 | רב תכליתי
בהשתתפות:  נשי  מפגש  "נשים" 
אור,  דינה  לפיד,  ליהיא  דץ,  אורנה 
מפגש  נבון.  ורותי  אטיאס  דורין 
מקורי וחד פעמי עם אושיות תרבות 
נשיות שלכל אחת סיפור חיים מיוחד, 
מתקיימות  בו  מפגש  ומעניין.  שונה 
סטנד  קטעי  הנשי,  מהעולם  שיחות 

אפ, שירים יפים והמון בידור. מפגש אחד 
יחיד ומיוחד שיש בו הכל!!!

מחיר | 50 ₪

 6.6.16 | יום שני | 17:30 | 

ספריה עירונית | לילדים
מיכל  הסופרת  עם  מפגש 

לילדים  סופרת  משוררת,  סנונית, 
אומרת  "אני  מספרייה:  ועיתונאית. 
והמפלצת  "גלי  מאהבה",  זאת 

המעופפת", "דניאל וסודות הים", "שירת הלב", "כמה דב 
בבית", ”ציפור הנפש“ ועוד...

מחיר | 15 ₪

7.6.16 | יום שלישי | 19:30 | אשכול פיס
לירז  והזמרת  לוי  ישי  שרית  הסופרת  עם  מפגש 

צ'רכי.

סופרת  עיתונאית,  לוי,  ישי  שרית 
ובאינטרנט  בטלוויזיה  פינות  ומגישה 
מספרייה:  והתיירות.  הבילוי  בתחומי 
משפחה  של  סיפור  "שטראוס, 
"צימרים  "צימרים-צפון",  ותעשייה", 

דרום ומרכז", "החיים הטובים בישראל", 
"מלכת היופי של ירושלים".

לירז צ'רכי, שחקנית קולנוע, תיאטרון, 
טלוויזיה וזמרת. קריירת משחק: "סוף 
מרנן",  "סברי  שמאלה",   העולם 

"ברנשים וחתיכות" ועוד...
אלבומיה: "לירז צ'רכי, "רק לך מותר"

מחיר | 20 ₪ 


