
 יובל לתזמורת:

התזמורת הזו נולדה מתוך געגוע וכמיהה לחזור לנגן אבל לא רק. גם מתוך 
הגעגוע להיות חלק מקבוצת שייכות למשפחה מסוג אחר. משפחה כזו 

 שבוחרים. 

ונקטעה עם הגיוס לצבא. זו היתה משפחה  משפחה שהתהוותה בגיל הנעורים
אחריות הדדית, את הכלים לשבה רקמנו חוויות מעצבות במשותף, ושם רכשנו 

ד, כבו שם למדנו איך משתתפים בתחרות אבל מתוך עבודת צוות, הקשבה,
הללו לכדי  הפרטיםואיך רוקמים ביחד את כל  ,הישגיות מתוך מצוינות אישית

 הרמוניה אחת משותפת. 

שנים, אך את השנה הזו אנחנו לא סופרים.  26למעשה התזמורת נוסדה לפני 
חבלי לידה. לידה מחודשת של קומץ מהנגנים שאתם רואים זו היתה שנה של 

איתנו "ללכת". ואחת מכאן בהובלתו של נסים אלשיך, שלימד מחדש כל אחד 
וחברים  נוכירינת ואארז,  ,מישור זקן השבט דוד ספירשטיין,  גבי ביניהם,

 עזבו מסיבות שונות.נוספים ש

שנה לאחר מכן, כבר עמדנו על הרגליים ומשם החלה הספירה והחל גיוס 
ה מלאה יעשייה פורי חצי יובל של עשייה,כמה גאווה, אינטנסיבי... ואיזה פלא, 

שנים  25ביצירה, שמשכה אליה עוד ועוד נגנים ועינכם הרואות איך במשך 
 להצטרף.הצמא לנגינה לא פוסק וחברים מכל קצוות הארץ ממשיכים לחבור ו

על המסע , אני רוצה לנצל מעל במה זו את תודתי מעומק הלב לנסים אלשיך
המשותף להגשמת החלום, ואת תודתי הגדולה לממשיך דרכו מיכה דוד, 

שמשקיע אינסוף מאמצים בלתחזק את הסטנדרטים ולהוביל אותנו למחוזות 
 והתאבון לא פוסק. וגבולות  חוצי ארצות 

החברות האמיצה על ההתמדה וההשקעה ובעיקר תודה לחברי התזמורת על 
אכפת אוהבים וששאתם מגלים זה כלפי זה, שבאמת מאפיינת רק אנשים ש

 להם באמת. 

 תודה לעיריית באר שבע ולעומד בראשה, מר רוביק דנילוביץ' שמאמין בנו
למר אורי ינון על המעורבות ועל כך ל"דר חפצי זהר וותומך לאורך כל הדרך, 

שם עבורנו ובמיוחד למר אלי מלול שבלעדיו כל הפלא  יםנמצאאתם שתמיד 
 הזה לא היה נוצר. 

על מנת ,כל אחת בדרכה  ,תודה ענקית למשפחות שמלוות את הנגנים ותומכות
 .שהיצירה הזו לא תיפסק ותמשיך להתפתח

ולכם קהל יקר על הבעת האמון לאורך השנים, על הליווי, על הפירגון, על 
לוות אותנו אחרי כל קונצרט הרבה זמן ונותנות לנו את שממחיאות הכפיים 

 כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.  הדרייב להמשיך ולהאמין בדרך.
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