"כשתאלם תרועת הפסטיבלים ילבלבו שירי אהבתי
אני יכול לשמוח איך שבא לי וזהו זה החג האמיתי"
תודה תודה לכל העוסקים במלאכת החג במסירות ואכפתיות גדולה:
דגל החינוך
דפנה ,הגננות ,המטפלות והילדים כווולם על הכנת דגל חג חגיגי ומושקע במיוחד.
גלעד יפה – ארגון וניצוח על הארוע.

חגיגת יום העצמאות
אסתי תמיר ואסף סלע – מנחים מעולים .רחל גלנץ וכל רקדניות ההורה –ההשקעה שבלימוד ריקוד
ההורה והשמחה שהכנסתן לחג .נירה דיין ומיכל שכטר וכל הילדים וההורים -בריקוד הדגלים
הקצבי ,המקורי והשמח רונן רז ,הלהקה והזמרים– אין ספק שזכינו במושב בלהקה מעולה .שרתם
וניגנתם מקסים .רותי אלקנה – הובלת את הזמרים ופשוט היית שם כשהיה צריך .מיכל בקל ,מור
גולדפדר ורקדניות הדיוה – רקדתן מקסים והכנסתם הרבה שמחה לחג .ליהי תמיר ,יולי סלע וכל
הרקדנים –עשיתם לכולנו חשק לרקוד .אודי וליהי תמיר –שרתם מקסים ומרגש .ידי ,תותי ודרור –
הגששים המעולים – אתם אדירים!!!.
רחלי אבידב – על סיוע בכתיבת הטקס  .גליה בר און – על עיצוב הפרסום ובעיקר על עיצוב
התפאורה המדהימה ולארכיון עין השופט – על תרומת תמונת ההורה שתפאורה .גיה שפריר ועירית
כרמי על עיצוב פרחי הבמה .יהב הושמנד ,הילה ארבל ,הילה יפה ואפרת מלול על אחזקת מילות
השירים.
לצוות הקמה והפירוק והנוער בניצוחו של שחר לוין שעמלו ביסודיות שהבמה ,הכסאות וכל הציוד יהיו
במקומם ואח"כ פרקו הכל בשקט וענווה.
מעוז בראון – הציוד והעזרה בדיוק בזמן .אשר כלים שלובים – על הציוד ,ארז שטרק – על הפרסום
והקמת התפאורה המדהימה .אלברט קוזמינסקי – שדאג שהחשמל יגיע לכל פינה בבטיחות
ומקצועיות .עמרי אבידב – על הדלקת המשואות .יובל לויט – על הגברה והתאורה של כל ארועי החג.

הערב במועדון הוותיקים
רעות המר על הכנת הערב והנחייתו וליואב בנימיני ,רמי בן ברק ושרה'לה שדמי על ערב נהללי
מרתק .צחי מילת על הנגינה והשירה בציבור.
לענת ירדנאי ,יעל לוין ונטע לויט ואילנה המר על ארגון המועדון במסירות .אורה ואלי בלוך על
אפיית העוגות הטעימות.
וללימור רגב שעזרה בכל ונתנה רוח גבית מלאה.
ובמיוחד לצוות ועדת החג שעמלו בשמחה להצלחת החג:
שאול אבידב ,רונית יפה ,נעה בצר ,תמי לוז גרבר ,רוזי פז ותם עייק אבירן.

