עצמאות תשע"ז ,סיכום הפרוייקטוריות  -עדי שמעוני ורוני פוטייבסקי:
יום עצמאות משלנו ,בסימן חפירות תל שימרון ,חפירות עלינו תמרת וחפירות בכלל ☺.
מופע שכולו כוחות מקומיים ,מוכשרות ומוכשרים ,מבוגרים ,נוער ,ילדים וקטנטנים  -אוהבי במה ונתינה לקהילה .קהל של מאות תושבים שנהנו
מדוכני מזון איכותי ,בית קפה מפנק ,ביתנים משעשעים לגילאים הצעירים ,ריקודים ,שירים ,מערכונים ,מופע אש ולייזר ייחודי והרקדה רבת
משתתפים.
תודות לכל הרבים והרבות ,עובדים ומתנדבים ,שלקחו חלק בהפקת אירוע יום העצמאות.
לצוות ההגברה המסור המורכב כולו מבני נוער שלנו שמשקיעים שעות בהקמת מערך הגברה ותאורה מפואר ,לצד היותם תלמידים :גיא זמרו,
בירן אסור ,גיא כוחנובסקי ,שגיא גור אריה ,אור ויותם נקר ,אידו צוק ,לידור עמרני ,בן שלזינגר ,עומר ענתי ,עידו רגב ,נבו זזון ,תודה לדני
ואמיר כהן שליוו את הצוות ולעדו שילה החייל על הסיוע.
לשכבת י"ב ,ילדים והורים ,על הפעלת בית קפה ודוכני המזון .תודה לתורמי פרסי ההגרלות.
לרותם ושכבת ט' על הקמת והפעלת ביתני המשחק המהנים.
לאיזי שפר שעל הבימוי וכתיבת דברי ההנחיה וקטעי המשחק ולצוות השחקנים וההנחיה :אור לבו ,הלל אורפז ,הללי זמורה ,אביגיל מסינגר,
ענבר גוז ,עפרי פורמן ,עופר מאס ,אפרת קירי ,מיקה קולקר ,שוגי גנון ,טל שטרית ,שגיא גור אריה ויותם נקר.
לילדי הגנים המתוקים שרקדו רונדו נפלא בהובלת נועה וניצן אלמוג ,רעי שיינגוט ,לו וולון וענבל פוטיבסקי .תודה לטל לבו על הכנת הסרטים
לכל המשתתפים.
ללהקת הזמר בניהולו המוזיקלי של אסף פיוטרוקובסקי ולאוסנת ניסקה על הכנת הילדים הנפלאים לשיר המקסים.
ללהקת הילדים המופלאים שרקדו ושרו מקסים.
לשתי קבוצות הרקדניות הנפלאות :הצעירות והבוגרות בהנחייתה של מיכל מרום.
לכריס ולילך דוארטה שלא ויתרו לנו והצליחו להרקיד את כולנו על הבמה בריקוד מבוגרים מדליק .תודה לרקדניות הנפלאות ולרקדנים
המהוללים.
לצוות הצילום והתיעוד בהובלת דובי בירן .לגליה אמדור על הצילום ועריכת הסרטונים .לעומר שילה וגיא רימברג על צילום הערב ולרוני קרול
על צילומי הרחפן
לאבי יעקובי על ציור הקיר הנפלא ולילדי הגנים בהובלת צוותי הגנים ומיכל רכזת הגיל הרך על הכנת לוחות שירים מקושטים ויפים.
לנציגי משפחות פורמן ,שטיינברג ,לבו פוטיבסקי ,וזינגר  ,לבנות כיתה ה' המקסימות אלה חיים ונוגה ברייטמן ולבני שכבת ט' על תליית
הקישוטים וסידור המגרש.
לטלי רדין ,נטלי גליק שושי פטריך ושמחה עיבל על עיצוב הבמה.
לחן אלמוג על התגייסות מעכשיו לעכשיו בהקמת המסך  ,אייל גור אריה על איפשור הקרנת טקס הדלקת המשואות.
לעופר הופמן מנהל הפירוק ולכל אלו שבאים לפני ונשארים אחרונים כדי להחזיר את המגרש לקדמותו.
לעובדי האגודה רפי ,ישראל ושות' ,לצביקה על ההימצאות בשטח ודאגה לכל פרטי הביטחון והבטיחות ולהדס שליוותה וסייעה בכל התהליך .וכל
העובדים על סיוע במה שנדרש.
לחברי ועדת תרבות וכל צוות יום העצמאות  :שמחה עיבל ,חניה פרידל ,אור לבו  ,ושרית רשף .תודה מיוחדת לשושי פטריך ,חברת ההנהלה
היוצאת שהיתה חלק משמעותי במיוחד מצוות עצמאות והצלחת ערב זה והיתה פעילה משמעותית בכל שלב ושלב.
ותודה מיוחדת אחרונה לדלית שילה שתמיד נמצאת אתנו .לפני ,במהלך ואחרי האירוע לפתרון כל בעיה והוצאה לפועל של כל הנדרש .בסבלנות,
נועם ומקצועיות רבה.
התודות לכולם ולכל התושבים שבאו ,התרגשו ופצחו בריקודים וגרמו לכולנו להרגיש קהילה אחת גדולה ומגובשת .שרק נרצה ,נהנה ונמשיך
לעשות לעצמנו  -בשבילנו.

