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בחסות



ברכות לחברות וחברי תזמורת כלי הנשיפה ע"ש נסים אלשיך בניצוחו של מיכה דוד, 
על פתיחת העונה ה-25.

התזמורת מורכבת מפסיפס מדהים של נגנים מלאי כישרון, המנגנים יחד מוסיקה 
נפלאה שנוגעת ללב ומחיה את הנפש, כל זאת לצד פעילות קהילתית ענפה. 

 
המשיכו לרגש אותנו ולהעניק לכולנו, חוויה קסומה, כזו שיוצאת מן הלב ונכנסת עמוק 

לתוך הלבבות!
 

שלכם, 
רוביק דנילוביץ'

ברכת ראש העיר 
מר רוביק דנילוביץ'



לקהל שוחרי התרבות והמוסיקה!
תזמורת כלי הנשיפה על שם ניסים אלשייך, שמציינת השנה 25 שנים להיווסדה, מהווה 
עוגן תרבותי - ייחודי, המאגד נגניות ונגנים, שהתווים המקשרים בין כולם, הם אהבתם 

הגדולה לאמנות, ליצירה, לנגינה ולמוסיקה. 

האמנות לגווניה השונים מהווה נדבך מרכזי בפיתוחו של החוסן התרבותי של חברתנו, 
אותה תרבות המאחדת אותנו סביב ערכים מוגדרים ומאפשרת לנו להתפתח ולשגשג 
אפלטון  עוצמתה  את  להגדיר  היטיב  וחשובה,  ייחודית  תרומה  יש  למוסיקה  כחברה. 
מעוף  ליקום,  נפש  לשכל,  כנפיים  נותנת  היא   - מוסרי  חוק  היא  "המוזיקה  כי  באומרו 

לדמיון, קסם לעצבות  וחיים לכל".

לשילוב  נפלאה  דוגמא  מהווים  התזמורת,  חברי  של  ומקצועיותם  עשייתם  מחויבותם, 
וגשר חברתי  ייחודית  היותה של המוסיקה שפה  ואיכותי, המדגיש את  יצירתי, תרבותי 

ותרבותי המאפשר ביטוי רב גוני והרמוני.

ברצוני להודות מעומק הלב למיכה דוד,  מנצח התזמורת ומובילה בשנים האחרונות, על  
עשייתו והצעדתו את התזמורת מחיל אל חיל תוך המשך מיצובה כעוגן תרבותי מוסיקלי 
ההזמנות  יוקרתיים,  בפרסים  הזכייה  מילים  כאלף  יעידו  כך  ועל  ובעולם,  בארץ  מוביל 

מרחבי הארץ והעולם והעשייה הבלתי נלאית למען תושבי באר שבע והנגב.
אסיים בדבריו של ויקטור הוגו, "המוזיקה מייצגת את אשר אי אפשר להכניס למילים ואת 

מה שלא יכול להישאר בדממה". 

מי ייתן ונגינתה המופלאה של תזמורת כלי הנשיפה  על שם ניסים אלשיך, תמשיך להוות  
אבן שואבת ליצירה תרבותית ולתרבות היצירה.

שלכם
דר' חפצי זוהר

סגנית ומ"מ ראה"ע 
מחזיקת תיק החינוך

ברכת סגנית ומ"מ ראש העיר 
ד"ר חפצי זהר



 ברכת מנהלת הקונסרבטוריון 
העירוני באר-שבע 

ישראלה שטיין

הקונסרבטוריון  שבה  בשנה  יובל  חצי  חוגגת  אלשיך  נסים  ע"ש  הנשיפה  כלי  תזמורת 
ישיר  המשך  הוא  הבוגרים  תזמורת  של  לידתה  כמובן.  מקרי  זה  אין   .60 בן  למוסיקה 
 של תזמורת הנוער שבוגריה החלו את מסעם המוזיקלי בקונסרבטוריון בשנות ה-60 
וה-70 של המאה הקודמת. וכמו הורים שמתבוננים בהשתאות בילדיהם שבגרו ובאנשים 
המרשימים והמשמעותיים שהפכו להיות, כך גם אנחנו, בקונסרבטוריון, מתבוננים בכם 
בגאווה, בהתרגשות ובהרבה סיפוק מהמסורת שהתהוותה ומהמשכיות הדורות שהבית 

המוסיקלי של העיר באר שבע אפשר והשכיל לטפח וליצור.

בית  להיות  ושתמשיכו  משמעותית,  ועשייה  פוריה  פעילות  לבי  מעומק  לכם  מאחלת 
לפסגות  פעם  בכל  התזמורת  את  שמוביל  דוד,  ולמיכה  הבאים.  לדורות  חם  מוסיקלי 
חדשות, הטיפוס על ההר מאתגר לעיתים, אבל הנוף שווה כל רגע וכולנו נהנים ממנו. 
תודה לך על מקצועיות ומסירות יוצאות מן הכלל, אחרי הכל, מוסיקה עושים באהבה, או 

לא עושים בכלל!

שלכם,
ישראלה שטיין



צלילי המוסיקה ליוו אותי לכל אורך חיי, בזמנים הטובים ובקשים. 

המוסיקה בעבורי היא אחד הגורמים החשובים ביותר בחינוכו ובעיצוב אישיותו של האדם 
בחייו האישיים והחברתיים. תובנה זו היא שהניעה אותי לאורך כל שנות פעלי.

לפני כחצי יובל שנים החלטתי לייסד מסגרת המשכית לבוגרי תזמורת כלי הנשיפה של 
הבוגרים  ימשיכו  בה  הנגינה  ושבזכות  רבות,  שנים  משך  ניהלתי  אותו  הקונסרבטוריון 

להנות מכוחה והשפעתה של המוסיקה, גם בחייהם הבוגרים.

לפני כעשור העברתי את שרביט הניצוח לתלמידי מיכה דוד על מנת שיוביל את המשך 
ויעשה  לתפקיד  המתאים  הוא  כי  שלמה  אמונה  מתוך  התזמורת,  של  ופיתוחה  קיומה 

מלאכתו נאמנה.

בערב חגיגי זה אני מעביר את מקל הניצוח בשנית, והפעם לכל היושבים באולם הערב, 
ולכל אדם באשר הוא. מורשתי היא שכל אדם ילמד לנצח על חייו וזאת בזכות החיבור 

לתחומי עיסוקו המובילים לאהבת החיים בכללותם.

לתלמידי ולכל חברי התזמורת אני מבקש לומר עד כמה אני גאה בכם ומאושר לראות 
את התפתחותכם לאורך השנים ומאחל לכולכם שהמוסיקה תמשיך להיות נוכחת בכל 
לממשיכי  גם  המוסיקה  חדוות  את  הלאה  להעביר  ושתדעו  בחייכם  תגיעו  אליו  צומת 

דרככם.

תודתי נתונה לכל הגורמים שעזרו לי להגיע לרגע הזה, החל מאשתי היקרה מימי וילדיי 
האהובים שתמיד תמכו בי ואפשרו לי להגשים את חלום חיי. אני מבקש להודות לראש 
העיר מר רוביק דנילוביץ' ולסגניתו ומחזיקת תיק החינוך ד"ר חפצי זהר על תמיכתם 

הרבה והכרתם בפעילות התזמורת.

תודה לכל המורים שעבדו תחתיי, עובדי המנהלה, למשפחות הנגנים ולקהל המאזינים.

ברכה מיוחדת לממשיך דרכי מיכה דוד – לך אאחל שתמשיך להציג את כישוריך הרבים 
כנגן וכמנצח ושתזכה להמשיך להוביל את התזמורת מחיל אל חיל.

אהבתי נתונה לכולכם, עלו והצליחו!

נסים אלשיך

ברכת מנצחה הראשון של התזמורת, 
מר נסים אלשיך



אנו מציינים הערב את שנת הפעילות ה-25 של תזמורת כלי הנשיפה העירונית באר-
שבע, ע"ש נסים אלשיך.

בשני עשורים אלה הפכה התזמורת לאבן תרבות שואבת לנגני כלי-נשיפה בבאר-שבע 
וסביבתה, ונחשבת כיום לתזמורת הגדולה והמובילה בארץ לנגני כלי-נשיפה לבוגרים.

במרוצת השנים קיימנו קונצרטים רבים והשתדלנו לרגש בנגינתנו קהלים רבים ומגוונים, 
)זיקו(  יצחק  אל"מ  ורביי,  מוריי  בי  הטמיעו  אותו  המוזיקאלי  הקו  את  שהמשכתי  תוך 

גרציאני ז"ל, ומר נסים אלשיך )יבדל"א(.

לצערנו, הכתה בנו לאחרונה מגפת הקורונה, אשר מנעה מהתזמורת להשתתף בחודש 
יותר  לנו,  הוכיחה  אך  הקבוע,  החזרות  וברצף  לאמנות  רומא  בפסטיבל   2020 מרץ 
לכל  וחיים  לדמיון  מעוף  לתודעה,  כנפיים  ליקום,  נשמה  נותנת  "המוסיקה  כי  מתמיד, 

דבר" )אפלטון(.

הפריחה התרבותית הענפה בעיר באר-שבע בעשור האחרון לא פסחה גם על תזמורת 
כלי הנשיפה העירונית באר-שבע ע"ש נסים אלשיך, אשר נהנית מתמיכה בלתי מסוייגת 
וד"ר חפצי זהר –  – ראש העיר  והעומדים בראשה, מר רוביק דנילוביץ'  של העירייה 
מנהלת  קלמן,  מינה  עו"ד   – העיר  מועצת  חברת  העיר,  ראש  מקום  וממלאת  סגנית 
מר  ואמנות,  לתרבות  המחלקה  ומנהל  שטיין  ישראלה  הגב'  העירוני,  הקונסרבטוריון 
אורי ינון - אשר מלווים את פעילות התזמורת מקרוב ודואגים לכל צרכיה, ועל כך נתונה 

תודתי האישית אליכם.

תודתי נתונה לכל נגני התזמורת בעבר ובהווה, על השקעתכם ומסירותכם האין-סופית, 
ובפרט לגרעין הנגנים אשר ייסד את התזמורת ומנגן בה מזה 25 שנים. 

תודה מקרב לב לכם, קהל יקר, על תמיכתכם ואהדתכם הבלתי מסויגת לאורך השנים.

ולסיום – אבקש לאחל לתזמורת היקרה ללבי יום הולדת שמח!
פעילות מלאת צלילים, צבעים והצלחות, ומי יתן ונפגש רק בשמחות!

שלכם באהבה,
מיכה דוד

ברכת המנצח 
מיכה דוד



התזמורת מציינת השנה 25 שנים להווסדה. 
התזמורת נוסדה בשנת 1996 ע"י בוגרת תזמורת הנוער באר-שבע, הגב' שרונה קפון, 
מנצחה הראשון מר נסים אלשיך וע"י מר אלי מלול – סגן מנהל אגף החינוך - הממונה 

על התרבות, הנוער והספורט בעיריית באר-שבע, אותה עת.
מדי שבוע, מתכנסים באולם הקונסרבטוריון העירוני בבאר-שבע בעלי מקצועות חופשיים, 
סטודנטים, רופאים, מהנדסים, מורים, מדענים, חיילים וגמלאים, לנגן בתזמורת על כלי-

הנגינה האהובים עליהם. 
הלומדים  סטודנטים  באר-שבע,  הנוער  ותזמורת  הקונסרבטוריון  בוגרי  הנם  נגניה  רוב 

בעיר ונגנים רבים מערי הלווין הסובבים את העיר. 
רפרטואר התזמורת מגוון: מן הקלאסיקה דרך היצירות המקוריות לתזמורות כלי-נשיפה, 

יצירות ישראליות, מוסיקת עמים, ג'אז, שירי לכת ועוד.
מלחינים ומעבדים רבים כותבים לתזמורת, וזו הפכה לאבן שואבת ליוצרים בתחום כלי-

הנשיפה.
התזמורת הופיעה בבאר-שבע ומחוצה לה בקונצרטים חגיגיים לבד וביחד עם תזמורות 
בוגרי  אנסמבל  אור-יהודה,  ראשון-לציון,  כפר-סבא,  קרית-אונו,  כמו:  אחרות  מובילות 

תזמורת צה"ל, תזמורת משטרת-ישראל ותזמורת צה"ל.
מור  בעיר  בינ"ל  כלי-נשיפה  תזמורת  בפסטיבל  התזמורת  השתתפה   2012 בשנת 
 2015 בשנת  הופעתה.  על  רבים  לשבחים  וזכתה  זהב  בדירוג  דורגה  שם  שבהונגריה, 
השתתפה התזמורת בפסטיבל תזמורות כלי-נשיפה בינ"ל בפראג, בירת צ'כיה, שם אף 
נטלה חלק בתחרות וזכתה במקום השני. במעמד זה, זכה נגנה הראשי, גבי מישור, בפרס 

אישי מיוחד על נגינת קטע סולו.
"קנטאופרה",  מקהלת  עם  הארץ  ברחבי  קונצרטים  סבב  קיימה   2018-2019 בשנים 

מקהלה המונה כ-120 זמרות וזמרים, בניצוחו המופלא של מר יואל סיון. 
התזמורת הוזמנה להשתתף בפסטיבל רומא לאמנות שעתיד היה להתקיים בחודש מרץ 

2020, ואשר בוטל בשל התפרצות מגיפת הקורונה.
אורי  מר  ומנהלה  באר-שבע  בעיריית  ואמנות  תרבות  מדור  תחת  פועלת  התזמורת 
"כיוונים",  חברת  באר-שבע,  עיריית  של  והספורט  התרבות  החינוך,  מנהל  בחסות  ינון, 
הקונסרבטוריון למוסיקה באר-שבע, משרד התרבות והספורט ועמותת ידידי תזמורת כלי 

הנשיפה העירונית באר-שבע.

תזמורת כלי הנשיפה
העירונית באר-שבע,

ע"ש נסים אלשיך



גיורא זלצר ז"ל
גיורא נולד ב- 20.10.1952 בבאר-שבע, לשרה ועודד זלצר.

הנוער  הנגנים בתזמורת  והיה מראשוני  לנגן בחצוצרה,  11 החל  בגיל 
בניצוחו של מר נסים אלשיך. ביום חמישי, 27.11.2003, רכוב על אופנועו, 
כאשר באמתחתו מתנת יום-הולדת לבנו בכורו רון )שהתקיימה באותו 
יום(, היה בדרכו הביתה לקחת את החצוצרה ולהגיע לחזרה בתזמורת.

אחר.   מקום  לשום  או  לחזרה,  או  הביתה,  הגיע  לא  מעולם   גיורא 
בן 51 היה במותו. יהי זכרו ברוך.

מוטי טסלר ז"ל
מוטי נולד ב- 1.4.1955 בבאר שבע, ליצחק ונירה טסלר.

התחיל לנגן על סירים בגיל שלוש ועל תופים בגיל תשע. הצטרף 
לתזמורת הנוער כנגן כלי הקשה וניסה - בחסות מייסד התזמורת, 

ניסים אלשייך – לאזן בין לימודים, נגינה בתזמורת הקלאסית והופעות 
עם זמרים להקות פופ פופולריות. 

מוטי הפך את המוסיקה לעיסוקו העיקרי: כמורה, בחר ללמד מוסיקה 
דווקא בירוחם ובבתי ספר לילדים עם מוגבלויות, פתח מרכז למוסיקה 

בב"ס "מעיין" והחל דוקטורט בנושא.
מוטי נפטר ממחלה קשה בגיל 57 והותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים 

ותלמידים מתגעגעים. יהי זכרו ברוך.

יהודה דרוקר ז"ל
רבות  שנים  ניגן  סירקין.  בכפר  וגדל   1981 בשנת  בפתח-תקווה  נולד 
של  לקיומה  והתוודע  בבגרותו  רק  לב"ש  עבר  יהודה  בחליל-צד. 
יהודה   – נגנים בסקציית החלילים  ריבוי  תזמורתנו רק ב-2015. בשל 

החל ללמוד נגינה בסקסופון אלט. 
לסקציית  הצטרף  מקצועית,  נגינה  לרמת  הגיע  בהן  שנתיים,  תוך 

הסקסופונים. 
יהודה היה אדם עם לב-רחב, רגיש וקשוב לכל הסובבים אותו. השתלב 
מהר בין חברי התזמורת, ופרק הזמן הקצר שניגן עמנו נראה יותר ארוך 

ממה שהיה בפועל. 
בשנת 2021 יהודה הלך מאתנו בטרם-עת, לאחר שסבל מכאבים עזים 

בגופו. הוא חסר לנו מאוד. 
משפחתו תרמה לתזמורת את הסקסופון שרכש, ובכך תמשיך מנגינת 

חייו להיות מנת חלקנו. יהי זכרו ברוך.

לזכרם



תמונות מהווי התזמורת



תכנית הקונצרט

Fate of the Gods  :S. Reineke .1

 Egmont - overture  :L.V. Beethoven .2
Theo Moses Tobani :עיבוד  

    
 Clarinet Concertino, op. 26  :C. M. v. Weber .3 

סולנית: אביטל שחק  
M. L. Lake :עיבוד  

Je Suis Malade/בדידות  :Lama/Dona .4 
סולן: עידן קוטאי   

גרסה עברית: משה בן-שאול   
עיבוד: דניאל זונדינר  

***הפסקה***

 Deliverance  :E. Crausaz  .5
1. Overture
2. Scherzo
3. Vivace
4. Finale

היצירה נרכשה לתזמורת ע"י משפחת טרן    
ומוקדשת לזכרו של יצחק טרן ז"ל   

    
הרועה הבודד  :J. Last .6 

סולן ומעבד: טגיר חיירולין )חליל פאן(  

מישהו הולך תמיד איתי  7. ר.קידר/א.נצר: 
סולן: עידן קוטאי   

עיבוד: אביטל שחק  

Symphonic dances from “Fiddler on the roof”  :Harnick/Bock .8
Ira Hearshen :עיבוד  

*היצירות בקונצרט מוגנות ע"י זכויות יוצרים ומבוצעות בהתאם למתן רישיון ייחודי לגביהן



חברי התזמורת בשנת תשפ"ב:     
 

מנצח: מיכה דוד
מנצח כבוד: נסים אלשיך  

פגוט:
רננה לוי*

סקסופון אלט:
ארז בוקובזה* 

רון רוטקופף
שלמה גרינברג

ג'נט רמק
ולדימיר פרידמן**

סקסופון טנור: 
עודד ישר

דוד דיגילוב**

קרן יער:
ירון רוט*

רינת אביטבול-קרופ
טגיר חיירולין
איריס טוהר

קסם אוזן
נחמה מן

חצוצרה:
רענן פלדמן*

אדי יונוס
עמית מונטל

אור אליעז
אסף גורן

יוסף אביטל
אילן בוקסבוים

איריס עוז
ירון חרבון

טרומבון:
דגנית שבירו*

סמיון קורנבליט
אנדריי סאבין**

גדעון כץ
אריה בן-עמי

בריטון: 
דוד ספירשטיין*

הדס בריח
ויטלי חסלבסקי

טובה:
אלי רימון*

אלמוג פוגל
אנטון לוצקי**

כלי הקשה:
זאב ממן*

תמיר שושן
רון אבידן**

אביעד אלפסי**

*ראש קבוצה
** נגן אורח

חליל צד: 
אולגה פריימן*

חווה ישראל 
דורין אוז'לבו )פיקולו(

מוניקה נויהוז 
מעיין וטרסקו

מיכל מונטל
הדס רווה-עמית

בר אופק
מיכל מושקוביץ 

תרצה יובל
שרית ליפשיץ

אבוב:
שרונה קפון*

יואל ליפשיץ**

קלרינט:
גבי מישור* – נגן ראשי 

אביטל שחק – מתאמת נגנים 
דפנה פרי

דורית רופא 
אסף לוי  

נחמה דובי
ארנסטו ריידס 

לֹטם נויהוז 
אולג פולטיאלוב 

איילה שפירא 
רחל גרינברג 

אפרים זיו
ג'קלין שאגם )ארה"ב(

ענת פרץ 
דבורה מרגלית 

רן דוד**



• מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר	
• ד"ר חפצי זוהר, מ"מ וסגנית ראש העיר	
• עו"ד מינה קלמן, חברת מועצת העיר	
• גב' אפרת זיו אספיס, חברת מועצת העיר	
• מר אורי ינון, מנהל המחלקה לתרבות ואמנות	
• מר שלומי נומה, מנכ"ל חברת "כיוונים"	
• מר יאיר נגיד, ראש מינהל תרבות	
• למייסדי התזמורת: מר אלי מלול, הגב' שרונה קפון ומר נסים אלשיך, מנצח הכבוד	
• גב' ישראלה שטיין, מנהלת הקונסרבטוריון למוסיקה	
• מר יוני דניאל, סגן מנהלת הקונסרבטוריון למוסיקה	
•  אבות הבית בקונסרבטוריון למוסיקה, באר-שבע: מר רומן זזובסקי, מר חנן חווה, 	

מר עמרי אסור, מר רונן צ'רי ולצוות המזכירות
• חברי הנהלת עמותת ידידי תזמורת כלי נשיפה עירונית, ע"ש נסים אלשיך, וחבר הנאמנים	
•  חברי וועד נגני התזמורת: גב' מוניקה נויהוז - יו"ר, גב' אביטל שחק, גב' איריס טוהר, 	

מר גבי מישור, מר דוד ספירשטיין, גב' הדס בריח וגב' מיכל מושקוביץ
• מנהלי ערוצי הדיגיטל בתזמורת: מר ירון רוט וגב' איריס טוהר	
• משרד רו"ח איאד את איתי וצוות משרדם - המלווים את העמותה ומסייעים לה בהתנדבות	
• מר יגאל רויטמן - מנכ"ל משכן אמנויות הבמה 	
• גב' שרית אדרי ליבנה - מנהלת לשכת המנכ"ל ומתאמת האירועים	
• מר ניסים כהן - מנהל ההפקה משכן אמנויות הבמה	
• מר ניר קברטי, מנהל האמנותי הסינפונייטה הישראלית באר-שבע 	
• גב' קלאודיה צובל - מנכ"ל הסינפונייטה הישראלית באר-שבע	
• מר דניאל נירנברג - מנהל תפעול והפקה הסינפונייטה הישראלית באר-שבע	
• מר אנדריי סאבין - מנהל הבמה הסינפונייטה הישראלית באר-שבע	
• מר יעקב אבירם - מקליט וצלם הקונצרט	
• "קול-טק" - שירותי הגברה ותאורה	

 תודה לכם, קהל יקר ואהוב, על תמיכתכם לאורך השנים ועל שבאתם, גם הפעם, 
לשמוח בשמחתנו!

תודות


