צוות :מאיה פאר ,עוזי אסנר ,טל שיזף.
צוות תחקיר וקטעי קישור :מיכאל פאר ,עודד ירון.
בימוי וליהוק :טל שיזף.
ניהול מוסיקלי ונגינה :עוזי ועודד אסנר.
תמונות למצגת :דדה עינב ,מיכל לנס ושושן צלניקר (איסוף תמונות ארכיון).
הכנת מצגות :משפחת כהן וימן ,שושן.
עריכת סרטוני קישור :שושן ,סרטון עובד נור – ענת רגב.
הנחיה :איילת פאר ,עודד ירון ,דלית הולדהיים.
הקרנת מצגת וסרטים :שי הרפז.
הגברה ותאורה :איתמר ואלון בלילתי ,עידן אלקיים.
גיוס תורנים :אסתי גולני.
עזרה טכנית :אופק אלמוג.
צילום סטילס :דדה עינב.
צילום וידיאו :עודד כהן (עין חרוד).
פרסום :שושן.

"לא פעם בקיץ":
האירוסים ,עיבוד – עודד אסנר.
הפקה – חגית לירון.

"אהבתיה":
עודד ירון ,שרון זלצר,
איקי ,אורון יהלום,
אייל גדיש ,אסף
רצאבי,
יהודה גולני,
דני גולדברג.

"ריח תפוח אודם שני":
שירה –האסנרים ,ריקוד – מורן ,טל,
ניר אגם ,שרון .כוריאוגרפיה – מורן וטל.

"גלי" :שירה – אור לנס ,טליה ברנע,
רננה סוננט ,עפרי כהן וימן.
ריקוד :שירה נחום ,כרמל הרבסט ,נטע
רחבי ,מאיה דותן.

כוריאוגרפיה – רונה.
הפקה – מורן אוחנה.

"הללויה" :זיו בהט ,אלה בהט,
איימי הנדלר ,שרון זלצר ,רונית
טמיר ,טל שיזף
"הלילה" :שירה – רונית ,חגית,
טל .ריקוד –מירי ואייל גדיש,
שמוליק רגב ורינה גוטמן.
"חי" :שירה :טל.
ריקוד :שי רותם ,עדן שובל ,שחף קדם ,ליאור נחום ,שי ואלי שיזף.
כוריאוגרפיה – מורן טויזר יהלום ,הפקה – עפרה אדר.

"ציגלה בום":
שירה – אור ,טליה ,רננה ,עפרי.
ריקוד – שיר זלצר ,קרני עורי ,הראל צימנד,
שחר לנס ,אלי רטה.
כוריאוגרפיה – טל שיזף ,אלי רטה.
מפיקה – מאיה גולני.

"זיווה"  :מילים ,עיבוד והפקה מוסיקלית  -יובל
חבצלת,
שירה :איימי ,טל ,יובל.
טכנאי הקלטה :עידן אמסלם.
הפקת קליפ וצילומי נייד :טל ,ענבל כהן ,שירלי
לנס ,שרי אדר.
צילום מקצועי ועריכת קליפ –לאה נהוראי.
קרדיט לרבקה שבדרון שהקליפ נשען על סרטה "לזיוה" באהבה.
תודה למשפחת עורי ,לענת וילדי הגן ,לדיירי ועובדות הבית הסיעודי
שהשתתפו בקליפ.
"טוי" :לאה נהוראי
האלופה!!!!!,
האירוסים ,משתתפי
הערב.
תודה לאור לנס שהביאה
את כל הבובות שלה
לאייטם זה.
בית קפה :מפיקות – לימור צפוני ומאיה פאר ,מפעילות – שירלי סלע ,תומר
חסון ,נוגה הרפז ,תמי הרפז ,עינת עינב .תודה לכל מי שהביאה עוגה!
בר מקצועי  :ספומה קפה (ראש הנקרה).
מרקים בסוף הערב :בישלו  -מאיה ואילנה ,תפעול – ריקה שובל.

"פרוזדור לחג" :תערוכה נוסטלגית – יהודה גולני.
קישוטי פואייה והכנת לוגו  – 96ילדי "שזיפים לילדים".
ניקיון – רינה ואבי.
סידורי פרחים :סמדר וורד.

תודה לכל העושים במלאכה ,למי שהתייצב לתורנוית השונות,
לציבור שבא בהמוניו וכמובן  -למפרגנים הרבים !

צילומים :דוד עינב.

