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 www.blackdimona.com להקת העבריים מדימונה
 

היא לא רק להקה ותזמורת, אלא מדובר בתופעה שהצליחה לכבוש את הציבור ” העבריים“להקת 
 הישראלי. הלהקה מתאפיינת בעיקר בדמויות חבריה, שכל אחד מהם הוא כשרון מוסיקלי ייחודי.

 
להקת ‘בשנים האחרונות פרצה לתודעה הישראלית 

אם בתחילה נדמה כי מדובר בעוד להקה חדשה ’. העבריים
המנסה לשווק את עצמה לשוק האירועים, התברר כי 
מדובר במשהו חדש לגמרי. כל אחד מחברי הלהקה הוא 

חברי . תק בפני עצמו, במסע הגדול משיקגוסיפור חיים מר
כשהם בעלי הנאה ענקית ותחושת שליחות הלהקה 

, האירועבעלי ת אמשמחים ומרקידים מכל הלב והנשמה 
רמה אחרת לגמרי; מי דבר המעלה את האירוע ל

של להקת העבריים, יודע במה  אירועיםשהשתתף ב
ומגבש הלהקה,  רועי בשן הינו מפיק מוסיקלי של. מדובר... 

בדימונה ושם  אולפן ללהקה,בצורתה הנוכחית.  אותה
חזרות, משננים את הניגונים, לומדים את עורכת  הלהקה
 וקאברים.חומרים מקוריים  וציאים לעולםומהתווים, 

)ולא  להקת העבריים ?  מה מאפיין אותנו במיוחד
מהווה הרכב מיוחד, שמשלב בתוכו חמישה נגנים  הכושים(

מקצועיים ומלומדים שאינם מהקהילה, ונגן אחד על 
קלידים שהוא כישרון אגדי ומוביל את ההרכב. כולם 

אנו מנגנים מגוון יהודים. הייחודיות שלנו שישראלים ו
 להיטים מכל הזמנים, ולמעשה על כך אנו בנויים. 

 
שלש ניגנו בהרכבים שונים ולסוגי קהל -עד לפני שנתיים

להופיע גם עם מגוון, בעיקר בציבור הצרפתי. כיום החלטנו 
מוזיקה העכשווית ומופיעים לכ סוגי הקהלים. כמו כן, אנו 

 ופופולאריים.ם מופיעים עם להיטים ישנים בעיבודים חדשי
 . שלנו הופכת כל שימחה לאירוע מיוחדשירת הנשמה 

 
 

 בהתחלה הופענו בהרכבים?  בהופעות נוכיצד התחל
כגון להקת שמש, להקת השחקים ועוד להקות  שונים

נשמה של הקהילה, בהמשך בנינו להקת . נוסטלגיות
שנוטה יותר לסגנון נוצרי במילים של קודש; במסגרת 

בעיקר לתיירים, הופענו בכלי התקשורת הלהקה הופענו 
השונים. הדברים התגלגלו למצב שאנשים התחילו לבקש 

. בהתחלה ניגנו בעיקר ובאירועי חברה שנופיע בחתונות
 כמה שניםלעשירון העליון, והופענו הרבה באילת. לפני 

צברנו כבר ל הארץ, ומאז החלטנו שמתחילים להופיע בכ
 בדימונה קהילת העבריים מאות הופעות ברחבי הארץ.

משלבת בתוכה הרבה אמנים ומוזיקאים, ואנשים 
 אמריקאים. -אוהבים את הייחודיות שלנו כאפרו
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זמרים  החלטנו שאנחנו כקבוצה של מוסיקאים?  מדוע
, צריכים להשתמש בכלים שיש לנו כדי ורקדנים טובים

על טהרת המוזיקה  ייםיוקרת תת מענה לאירועיםל
יותר לדבר את השירה והנגינה החיה ולהפוך העכשווית, 

. ואכן, במשך שלש השנים האחרונות אנו DJמ  פופולארי
שאנו מופיעים, רוב באירועים פועלים הרבה בתחום הזה. 

רובם של השירים הם להיטים בלבד. כשהופענו בהתחלה 
אחוז  90אחוז שירי נשמה. היום  30היו מבקשים מאתנו 

היטים ועשרה אחוז מבקש גם מהציבור עצמו מבקש רק ל
. כיום, מזרחי. חלק גדול מאד רוצה "שניתן בראש"

וא האירוע שאירוע שלנו האותנו מתוך ידיעה מזמינים 
 השמח והיוקרתי ביותר.

 
בעיקרון, הכל ! כל מה שמתאים  ? מה אנחנו שרים 

מתמחים שירים חדשים וישנים כאחד. . יםלאירוע
שירי סיקה שחורה ומו במוסיקה שחורה ושירי נשמה.

מיוחדים, והכי משמחים. אם , הכי יפים השיריםנשמה הם 
עושים את זה בצורה מקצועית ואטרקטיבית, החתונה 
הופכת לשמחה ביותר. אין ספק שהשמחה האמיתית היא 
בשירי נשמה. אנחנו משתדלים לתת שירי נשמה בעיבודים 
מקפיצים, מבלי להגזים ונותנים לו עיבודים ומקצבים, 

עשיר ויוקרתי מבחינה  שהופכים את השיר למעניין יותר,
 מוזיקלית. כמובן שזה תלוי בסוג האירוע והקהל.

 
למרות המרחק  האם אנחנו מגיעים גם למרכז ?

ההופעות שלנו הכי  הגיאוגרפי של דימונה מאזור המרכז,
פופולאריות באזור המרכז )ואילת כמובן(. מבחינתנו 

והחתונות, הופכות את זה  הנסיעות הארוכות לאירועים
. כל נסיעה היא חוויה לחזרות ולימוד של שירים חדשיםעבורנו לחוויה בלתי נשכחת. אנחנו מנצלים את הנסיעה 

 רוחנית שרק מעצימה את השמחה בהופעות שלנו לאחר מכן.
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