צוות :איילת פאר ,מיכאל פאר ,מאיה פאר.
תחקיר וכתיבה :מיכאל פאר.
עריכת וידאו :נועה סלע ,לאה נהוראי ,תומר רוזנטל

(אולפני "רעש לבן").

הנחיה :איילת פאר.
קריינים :גיא זלצר ,שרון זלצר ,אמציה ,קרן נחום ,רונית טמיר,
עומר עינב (קטע מקורי שלו).
הקרנת וידאו :אופק דויטשר (אלמוג).
שירה :חגית לירון ,אלה בהט ,נטע בן רעי ,שולה אליוט.
נגינה :שולה אליוט ,מיכל לנס ,דני עורי.
פרחים :ורד ,סמדר ,עירית כנפי ,יעליק.
הגברה ותאורה :אלון בלילתי.
עיצוב במה :טל שיזף ,ראובן טרייבר.
עזרה טכנית :ראובן ומתיה טרייבר ,איציק כהן.
פרסום :רבקה שבדרון ,שושן.

רכזת :רחל'ה פלד.
לוגיסטיקה :דורון גדיש.
הגברה :אריק אלמוג.
קריינות :אסתי דרור.
סידורי פרחים :ורד וסמדר ,עירית
כנפי ,רחל שרייבמן ,שרה שובל,
סוניה עופר ,אילנה הכהן.

צוות

החג :קרן נחום ,שי הרפז ,שירלי סלע ,גיורא כהן וימן ,טל שיזף,

טל אגוזי ,אמציה הרבסט
פרסום :שושן ,רבקה שבדרון
דגלים :אריק אלמוג

תליית

מנורה על

ההר :אור אלקוני

אחראית

תורנים :אסתי גולני.

בימוי ,הפקה ,עיצוב

שטח :טל שיזף

עוזרת הפקה :מאיה פאר

הקמת

שטח :ערן אטינגר וצוות הנוי ,בני לירון וצוות הפרדס ,אמציה הרבסט ,ירון

רותם ,גיורא כהן וימן ,צוות הגד"ש.

קטעי

קישור :שי הרפז

הנחיה :הילי סוננט ,שי הרפז

מגש

הכסף :פסח

משואות :כתב – שי הרפז ,מקשרת – שירלי סלע ,הדליקו – שולה אליוט,רחל ורד,
פסח ,טלי סוננט (גולדנברג) ,צח ברנע ,ענת דסיאטסקי.

"זאת שמעל לכל המצופה"  -מקהלת

גברים :יהודה גולני ,עודד ירון ,איל

גדיש ,איקי ,קובי גרא ,שרון ,נפתלי ,דני גולדברג ,אסף רצאבי ,בן שדה ,אורון יהלום.
הפקה – טל שיזף.

ריקוד משפחות חיילים :כוריאוגרפיה – לאה נהוראי וטל שיזף .רקדנים :אלה,
גיורא ,שרי ,איריס ,ענבל ,עינת ,קרן ,אמציה ,ישי ,רינה ,נעמה ,שרון ,לאה

העלאת

הדגל :ברק שדה ועמית שטרית

התקווה :טליה ברנע וטל שיזף
מפקד אש :רכזת – קרן נחום; ביצוע – בני הנעורים בניצוחו של עפרי רותם בעזרת
מאיה גולני ויובל בן חמו .עזרה לוגיסטית – ירון רותם ,יוני שבת.
כבאים :עדי בהט ,אופיר הרבסט ,אילן.
וידאו :אופק

מצגת

חיילים :משפחת הרבסט

הקרנת

תאורה

והגברה :איתמר בלילתי.

שעשועון

מוסיקלי :ארז אמזלג

תפעול :שירלי סלע ,ליסי ארטצ'ה , ,טל אגוזי ,עפרה הכהן
ניקיון :שחר קדמון

תיאום

פיצות :מאיה פאר

אבטחה :חוסיין.

עוגות :אילנה ונועה

קישוט

והקמה :גיורא

רכזת :עידית סיון
צוות :יוני שבת ,ירון רותם ,שירלי לנס ,אור
אלקוני ,טל וגיורא ,נפתלי ,איתי מנו ,אורי פיין.

אחראית

תורנים :שירלי לנס

הקמה ופירוק:

ירון ,יוני ,אודי סלע ,אסף

אליעז ,יעל קידר ,בן שדה ואדוה ,מאור גדיש,
אור אלקוני ,אורי פיין ,נפתלי ,אורי דרור ,איתי
מנו ,לירון נהוראי ,הדס זהבי ,הרן שיפמן ,ענת רגב.

ארוחת בוקר לצוות הקמה

ולחיילים :דבורקה ,אסתר טמיר ,נעמה רון,

זיוה עורי.

חשמל ,הגברה
פופקורן

ומוסיקה :אריק ואופק

וסוכר :בני הנעורים

תודה לכל התורנים הרבים שאיישו
את המתקנים ולכל מי שעזר
בחיסול.
מילה

כללית :זהו חג כל כך גדול ומורכב,

ובדרך עזרו המון אנשים שאולי את חלקם
שכחתי לציין ועל כך התנצלותי מראש...

תודה מיוחדת לרכזי הענפים
ערן ,יוני ובני שתמיד נחלצים לעזרתי
ובלעדיהם הייתי אבודה...ולאבי שמשתף
פעולה ברצון בכל הקשור לבריכה.

