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Halutsa National Park – New Research at Halutsa (Elusa), 2017
Prof. Michael Heinzelmann, University of Cologne; Dr. Tali Erickson-Gini (IAA); Prof. Christian A. Schöne,
University of Cologne

From February 11 to March 11, 2017 the Archaeological Institute of the University of Cologne
(Germany) has conducted a third field season at Halutsa (Greek: Elusa). The project is executed
in cooperation with the Israel Antiquity Authority and the Israel Nature and Parks Authority and is
funded by the German-Israeli Foundation. Its aim is to investigate the urban structure and
development of this only real city in a long-term perspective. Halutsa was originally founded by
the Nabateans as a caravan station on the Incense Road between Petra and Gaza, while it
developed during the Roman and Byzantine period into the only major urban center in the Negev
region. Profiting from the intensive wine production of this region, it reached its peak during the
5th and early 6th c. CE. It rapidly disintegrated and was finally abandoned during the Early
Islamic period.
In this first phase of our project the focus lies on understanding of the general topography and urban
structure of the city and its changes from its foundation in the 3rd c. BCE to the 8th c. CE. A
multidisciplinary approach combining extensive non-invasive exploratory methods with small-scale
stratigraphic probes at points of interest is being carried through. This season includes the
continuation of our geophysical prospections, a survey inside the city and four small sondages.
During the previous seasons test with five different geophysical prospection methods have been
executed in order to identify the most appropriate investigation strategy. Of these magnetometry
proved to be the most efficient and productive method at Halutsa. The work with this method
continued in 2016 and 2017. This season, we managed to cover additional 18 hectares. Now
approximately 40 hectares or 91% of the city’s expanse have been systematically measured,
revealing many features of the settlements urbanistic layout, like streets and major buildings.
On the same time, since 2015 a systematic archaeological survey has been carried out registering
with GPS all visible walls and certain find categories which give information on the function of certain
buildings (e.g. architectural elements, marble, bricks and tiles, mosaic tesserae, grinding stones etc.).
This year we managed to finish the survey, covering the complete area of the city. The data are
currently being processed. Especially in combination with the mapped geophysical data and the newly
created 3D-model this is a strong appliance for an in-depth understanding of Halutsa's urban structure
for it was possible to identify many new buildings (e.g. three additional churches, two bath complexes,
three pottery kilns and other production sites for metal etc.(.
Basing on the results of the geophysical prospection during the seasons of 2015 and 2016 several
small scale stratigraphical excavations have been executed. They revealed complete stratigraphic
sequences from the virgin soil to the latest phases of abandonment, the earliest dating to the 3rd
century BCE, the latest to the 8th c. CE. While these earlier soundings focused on the center and the
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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northwestern part of city, the new soundings (nos. 9-12) of the 2017 season have been executed in
the southern part of the city.
In this area the results of the magnetometer survey revealed anomalies in the street system northeast
of the theater, which may indicate the nucleus of the settlement. For further investigation trenches 10
and 11 were located there. An additional point of interest was a tower house and its adjacent
courtyard in the southern part of the town. They were investigated by trenches 9 and 12. All new
trenches revealed well preserved structures and an undisturbed stratigraphy. The tower house for
example is preserved up to a height of 5.5 m with plaster still in situ and its intact staircase. It is
datable to the Middle Byzantine period. All stratigraphical sondages will be continued next season in
order to investigate the earliest phases of the settlement.
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מצד מחמל – פרויקט שימור תחזוקתי בשמורת הטבע מצוק
הצינים
אורית בורטניק – ממונת מורשת מחוז דרום – רשות הטבע והגנים .צילום :המשמר בן קמפבל

בשנת  2004נערכה חפירה ארכיאולוגית במצד מחמל לקראת עבודות שימור .החפירה ,מטעם רשות
העתיקות ,נוהלה על ידי ד"ר טלי אריקסון-גיני.
מצד מחמל נמצא במצוק הצפוני של מכתש רמון ,מעל מעלה מחמל בו עברה הדרך העתיקה מפטרה
לעזה ,היא דרך הבשמים ,שנסללה על ידי הנבטים בראשית המאה הראשונה לסה"נ .בשנת  106לסה"נ
עברה הדרך לשליטת הרומאים בעקבות סיפוחה של הממלכה הנבטית.
המצד קטן  7.0×6.5מ' ,משקיף על מעלה מחמל ,ומקורו כנראה ביוזמה צבאית רומית של הקמת מצדי מגדל לאורך
הדרך מפטרה לעזה ,בדומה לחרבת קצרה ומצד נקרות.
במסגרת שיפור מצב האתרים במחוז דרום ,בוצע שימור תחזוקתי במצד.
עבודות השימור הראשונות במצד מחמל נעשו בשנת  ,2004בליווי ד"ר טלי אריקסון -גיני מרע"ת שאף חפרה במקום.
במסגרת ניטור ובקרה על אודות השתמרות האתרים בשטחים הפתוחים טופלו כל מרכיבי המצד כולל הקירות מבסיסם
ועד ראש הקיר ,ויוצבו שני העמודים במרכז שתמכו בגג המבנה ומתקן בפינת המצד .את עבודות השימור ב2004-
ביצעו משמרים מקצועיים :עבדללה גבוע ז"ל עובד רשות הטבע והגנים ואסי שלום יבדל לחיים ארוכים.

איור ( 1מימין) :תכנית המצד – מתוך חדשות ארכיאולוגיות גיליון  ,2011 ,123דוח סופי ,נכתב ע"י ד"ר טלי אריקסון -גיני
איור ( 2משמאל) :מיקומו של מצד מעלה מחמל מסומן בנקודה אדומה ,במצוק הצפוני של מכתש רמון.

כיום 13 ,שנים לאחר פרויקט השימור הראשון ,חזרנו לאתר לשימור תחזוקתי במבנה המצד על כל מרכיביו .לשימור
התחזוקתי חשיבות רבה היות שהוא מבטיח את השתמרות המצד לאורך זמן.
תכנית השימור הוכנה על י ִָדי כממונת מורשת מחוז דרום ובאפריל  2017היא בוצעה על ידי צוות משמרים מוסמך
בראשות בן קמפבל .הפעולות התבטאו בשימור כל קירות המצד מפנים ומחוץ וב מילוי מישקים מלא ,שימור אבנים
בלויות ,וטיפול בראשי הקירות לשם ניקוז ומניעת חדירת מי גשמים לתוך ליבת הקיר ,ייצוב מחודש של זוג העמודים
במרכז המבנה ,ובסופו של התהליך בוצעה הסדרה כללית .כל עבודות השימור נעשו בחומר מליטה על בסיס סיד
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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הידראולי בתוספת חול וחצצים לתערובת עמידה לאורך שנים.
הפקח האזורי של רשות הטבע והגנים ,ידידיה שמואל ,ליווה את השימור התחזוקתי וסייע רבות בלוגיסטיקה ושינוע
חומרים וכלים למצד .הודות לערנות ולמודעות של הפקח לנושא חשיבות השימור ,והתרעתו על הידרדרות במצב
השתמרות המצד ,הואץ הטיפול בו.
בהמשך  ,יותקן שלט הסבר על אודות המצד כאחד מאתרי דרך הבשמים אשר הוכרזה אתר מורשת עולמית בשנת
.2005
לאחר סיום עבודות השימור במצד ,מתחיל שוב תהליך של בלייה ,אך כעת התהליך יהיה איטי יותר ופעולות השימור
שבוצעו במבנה יבטיחו את עמידותו ויציבותו לאורך זמן.
אנו נמשיך לע קוב ולנטר את מצב השתמרות המצד ,ובבוא הזמן יגיע מעגל תחזוקת שימור נוסף במטרה לשמור ולשמר
את ערכי מורשת התרבות הבנויה לדורות הבאים.

למעלה :מראה המצד מבט למזרח מימין לפני השימור משמאל לאחר השימור (צילום :בן קמפבל).
למטה :מראה המצד מבט למערב ,משמאל מכתש רמון :לפני ואחרי השימור (צילום :בן קמפבל).
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עדויות לשדה הקרב של מלחמת העולם הראשונה נחשפו
בראש העין
דוברות רשות העתיקות.

בחפירה ארכיאולוגית של חניכי מכינת "מלח הארץ" עם רשות העתיקות התגלו תרמילים ורסיסי פגזים של
הצבאות הבריטי והעות'מאני.
עדויות לקרבות עזים בין הצבאות הבריטי והעות'מאני בדמות עשרות תרמילי כדורים ,רסיסי פגזים ופריטים צבאיים
ממלחמת העולם ה , 1-נחשפו לאחרונה בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות בהשתתפות בני נוער ליד ראש העין.
החפירה נערכה במסגרת סלילת כביש גישה בין ראש העין לפארק תעשיה אפק ,במימון עיריית ראש העין.
ביום  , 9.5.2017בגן הלאומי מגדל צדק ,הציגו חניכי המכינה הקדם צבאית "מלח הארץ" ,נציגי רשות העתיקות ונציגי
רשות הטבע והגנים את הממצאים לנספחת הצבאית בשגרירות בריטניה בישראל ,קולונל רוני ווסטרמן וליו"ר העמותה
למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל ,ערן תירוש.
תרמיל הכדורים הראשון התגלה על ידי חניך המכינה הקדם צבאית "מלח הארץ" שהשתתף בפרויקט" .יצחק קלנטרוב,
ניגש אלי בסקרנות עם ממצא בידו" ,מספר יוסי אלישע ,מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות" .הופתעתי לגלות
שמדובר בתרמיל רובה ,ועוד יותר הופתעתי ,כאשר הסתבר שמדובר בתרמיל ממלחמת העולם הראשונה" ,אומר
אלישע " .כארכיאולוגים אנחנו מצפים לחשוף באתרי עתיקות ממצאים קדומים בני מאות ואלפי שנים ,בעוד שכאן
התגלה בפנינו סיפור יחסית "צעיר" – בן  100שנה ,אבל כולנו נשאבנו אל סיפור הקרב המרתק .חניכי המכינה
והפועלים אספו עוד ועוד תרמילים ,רסיסי פגזים ופריטים צבאיים שונים .בנוסף ,התגלו שתי עמדות ששימשו את הצבא
העות'מאני  -האחת מוקמה בתוך מגדל שדה קדום ,והשנייה צמוד לטרסה חקלאית" .לדברי אלישע" ,ממצאים אלו
מהווים עדות לאחד הקרבות המרכזיים שהתרחשו בארץ ישראל בין הכוחות הבריטיים לכוחות התורכיים בעת מלחמת
העולם הראשונה".
כבר עם תחילת החפירה התגלה באחת העמדות שבר של סמל שהיה שייך לכובע בריטי ,ובצמוד אליו ,כדורים ותרמילי
רובים עות'מאניים" .ההתרגשות הייתה גדולה ,כי זו עדות מוחשית ללחימה בין הכוחות במקום" ,מספר אסף פרץ,
חוקר התקופה ברשות העתיקות" .התרגשותנו גברה אפילו יותר כאשר הארכיאולוג שחר קריספין זיהה את שם
היחידה אליה השתייך החייל בעל הכובע  -יחידת נורפולק הבריטית ( .")The Norfolk Regimentלדברי פרץ,
" הלחימה באתר הזה הייתה חלק מקרב מגידו ,שהתרחש ב 19-בספטמבר  .1918שני גדודים ,ה 1/4-ו 1/5-של יחידת
נורפולק הבריטית ,תקפו את הרכס שבו נמצא האתר שנחפר .זאת ,כדי לסייע לגדוד אחר שתקף את הביצורים
העות'מאניים .מציאת סמל הכובע הבריטי בתוך העמדה העות'מאנית ,ממחישה בצורה חיה את הסיפור ההיסטורי".
אלכסנדר גליק ,מומחה לכלי נשק ברשות העתיקות ,שיחזר את שדה הקרב כפי שמצטייר מהממצאים" :הכוחות
הבריטיים הפגיזו את עמדות התורכים מתותחים בקוטר  18פאונד ,שהיו התותחים הנפוצים בצבא הבריטי במלחמת
העולם הראשונה .בחפירה נמצאו רסיסים של פגזי התותחים ,וכדורי שראפנל (כדורי רסס שהיו בתוך הפגזים) .נראה
שהכוחות התורכיים נפגעו קשות מהאש הזו .יחד עם זאת ,הם השיבו אש מאסיבית באמצעות נשק קל לעבר הכוחות
הבריטיים ,כפי שניתן ללמוד מתרמילי הכדורים של רובי מאוזר ,שהתגלו בעמדות התורכיות .מעניין לציין ,כי הרובים
והתרמילים היו מתוצרת גרמניה ,וסופקו תקופה קצרה לפני הקרב  -עדות לתלות תורכית באספקת נשק ותחמושת
מבעלי בריתם הגרמנים".
אזור הגן הלאומי מגדל צדק (מג'דל יבא) ,בו הוצגו הממצאים לראשונה לנספחת הצבאית בשגרירות בריטניה בישראל,
נכלל גם הוא ברשימה הארוכה של אתרים ברחבי ארץ-ישראל בהם התחוללו קרבות במהלך מלחמת העולם הראשונה
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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( ,)1918– 1917מלחמה בה לחמו זה נגד זה צבא יילדירים (כינויו של צבא מעצמות הציר – האימפריה העות'מאנית,
הקיסרות הגרמנית והאימפריה האוסטרו-הונגרית) וחיל המשלוח המצרי (כינויו של צבא מדינות ההסכמה בראשות
בריטניה ומושבותיה ,צרפת ,איטליה ועוד) ,צבא המוכר יותר בכינוי 'צבא אלנבי').

מימין :צילום שטח החפירה (צילום :גריפין צילום אווירי ,רשות העתיקות); משמאל :חניכי מכינת "מלח הארץ" מגלים עמדה צבאיות
של הצבא העות'מאני שמוקמה בתוך מגדל שדה קדום (צילום גילי שטרן ,רשות העתיקות).

מימין :שבר של יחידת נורפולק הבריטית (מונח על כף יד) (צילום קלרה עמית ,רשות העתיקות);
משמאל :חלק מהממצא הצבאי שהתגלה באתר (צילום קלרה עמית ,רשות העתיקות)

חניכי מכינת "מלח הארץ" ונציגי
רשות העתיקות מציגים את
הממצאים שחשפו בפני הנספחת
הצבאית בשגרירות בריטניה
בישראל ,קולונל רוני ווסטרמן.
(צילום :אסף פרץ ,רשות העתיקות)
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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פרויקט מצודת ארבל – גן לאומי ושמורת טבע ארבל
כתב וצילם :יהונתן אורלין – ראש צוותי שימור מחוז צפון

הר ארבל מפורסם בעיקר בזכות המצוק המפואר המתנוסס מעל הכנרת ומהווה נקודת ציון נופית בולטת בכל
האזור .מלבד זאת ,ההר מאופיין גם בכ 350-מערות טבעיות ,בעיקר במצוק הצפוני התלול (שחלקים גדולים
ממורדותיו קשים עד בלתי אפשריים למעבר) .ההר נמצא במיקום אסטרטגי ,בקרבת הדרכים הראשיות של
האזור .בזכות שילוב התנאים הללו ,הפך המצוק למקום מחבוא והתבצרות מבוקש לאורך תקופות ההיסטוריה
עבור מגוון מתיישבים שכלל יהודים ,ממלוכים ,צלבנים ודרוזים .במהלך השנים חלק מהמערות נחצבו ואף חוברו
אחת לשנייה על מנת להתאים אותן למגורים .בחלק מהמערות אף נבנו מתקנים שונים לאיסוף מים ,לטהרה
ולאחסון.
בתקופה החשמונאית החלה התיישבות יהודית מסודרת בבקעת ארבל שמעל המצוק ובבקעת חמאם שלרגליו .במהלך
מרד החשמונאים ,המצביא הסלבקי בכחידס ( 161לפנה"ס) הגיע לארבל ,תפס את המקום וצר על אלו שנמלטו
למערות  -ומשם עלה לירושלים.
הורדוס ,יצא בשנת  38לפנה"ס לדכא את מורדי הגליל ,תומכי אנטיגונוס ,שהתחבאו במערות סמוכות מאוד לכפר
הקרוי ארבל .המערות שכנו בצלעות הרים תלולים שאליהם הובילו משעולים צרים ומפותלים ,והצבא התקשה להגיע
אליהן .לאחר חודשים של ניסיונות שלא צלחו לכבוש את המערות ,החליט הורדוס לנקוט בתחבולות מחוכמות .הוא
ציווה לשלשל את בכירי צבאו בארונות ,קשורים בחבלים ,עד שהגיעו לפי המערות .את מי שתפסו  -הרגו ,ועל אלה
שהמשיכו להילחם  -זרקו אש .חלק מהקנאים שלא נכנעו והעדיפו למות מאשר להיתפס.
במהלך ההכנות למרד הגדול ברומאים ( 66לספירה) ביצר מפקד הגליל ,יוסף בן מתתיהו ,את כפר המערות ארבל
וכינס בו את נאמניו מטבריה ומהסביבה .במהלך המלחמה כבש טיטוס את ’ההר ממעל לעיר’ (מגדל) ,בדרכו למצור על
גמלא ( 67לספירה).
על מצוקיו של הר ארבל נמצא מבצר גדול ,שהתקיים בתקופה המוסלמית הקדומה ,בתקופה הצלבנית ,בתקופה
הממלוכית ובתקופה העות'מאנית .הידיעות על ארבל בתקופות אלה מעטות .המבצר נקרא בפי הערבים ”קלעת
קעאקע” (מצודת העורבים) ולאחר מכן ,במאה ה ,17-שונה שמו ל "קלעת בני מעאן" על שם השליט הדרוזי שבנה
אותו מחדש.
המצודה הראשונה במקום האסטרטגי הוקמה כנראה על ידי הצלבנים ומזוהה כ”קאזלה טארדלה” ,ונמצאת לרגלי מצוק
המערות .המצודה המאוחרת יותר הוקמה ככל הנראה בתקופת הממלוכים (לפי עיטורי ’משקוף האריות’ שהיה מוצב
בפתחה) ,על בסיס כפר המערות במצוק .הבנאים קטעו לעתים בורות מים וחדרים חשמונאיים ושילבו אותם במצודתם.
השרידים הנראים היום ,של הקירות העצומים שנבנו בחזית המערות בנדבכים של אבני בזלת שחורות ואבני גיר לבנות,
הם שרידי המבצר שנבנה מחדש בתחילת המאה ה 17-ע"י מושל צפת ,עלי ,בנו של האמיר פח'ר א-דין ה  2-לבית
מעאן.
בשנת  1967הוכרזה שמורת הטבע "הר ארבל" הכוללת בין השאר את המצוק המרשים ואת המצודה שבמורדותיו.
במהלך השנים מאז בוצעו ביוזמת הרט"ג מספר פרויקטים שנועדו לשמר את המצודה .בדצמבר  ,2016בעקבות נפילת
סלע על אחד המעקות במבצר ,הוחלט על סגירתו עד לביצוע עבודות שימור להסרת הסכנה .תכנון וביצוע עבודות
השימור הוטלו על צוותי השימור של מחוז צפון של הרט"ג ,בליווי ופיקוח של מהנדס השימור יעקב שפר .עבודות
השימור המתוכננות בשלב הראשון כוללות ביצוע הטיה של מי הגשמים מראש המצוק (פעולה זו בוצעה בתחילת
השנה) ,כך שהמצודה לא תפגע מ זרימת הנגר ,ייצוב קמרונות וקירות ובניית פיגום מעץ שישמש בהמשך גם כגשר
מעבר המגן על המבקרים .לצורך הפרויקט הוזמנו כמויות גדולות של עץ (כ 650-קורות באורך  6– 4.5מ' וכ 140-לוחות
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עץ) עבור הפיגומים וכן כ 18-טונות חול
מחצבה מדורג (שאותן ארז צוות השימור
לתוך כ 850-שקים של כ 20-15-ק"ג כל אחד)
לחומר המליטה.
האתגר הגדול עוד לפני תחילת עבודות
השימור היה לוגיסטי – אספקת הדרוש
לעבודות השימור במצודה ,מהספקה של
חשמל ומים ועד לשינוע החומרים לבניה עד
לתוך המצודה ,כל זאת תוך הקפדה על מניעת
פגיעה בשמורת הטבע .לשם כך נדרשנו,
בדומה להורדוס ,תחבולות מחוכמות .תחילה
נרתמו עובדי אתר הארבל ושני צוותי השימור
הצפוניים שדאגו בעזרת מחפרון ,טנדר ורכב
חשמלי קטן (מיול) של האתר להעביר את
החומרים הדרושים לבניה (העצים ושקי
החומר) מוואדי חמאם בתחתית המצוק עד
לנקודה הגבוהה ביותר אליה יכולים להגיע כלי
רכב  4X4באין ברירה אחרת את המרחק
מנקודה זו ועד לתוך המבצר היה צורך לעשות
בצורה ידנית .בזכות מנהל האתר ,אסף דורי,
ומנהל המרחב ,גיא כהן ,הגיעו כחלק מעסקה
סיבובית כ 150-תלמידים מ"ישיבת נתיב
מאיר" שזכו לביקור והדרכה בשמורה תמורת העברת כ 600-שקי חומר אל
מרגלות המצודה .לשם שינוע העץ בוצע גיוס שכלל עובדים שהתנדבו מרחבי
המחוז ובעיקר ממרחב גליל תחתון .ליום הגיוס הגיעו  38עובדים שבעבודת צוות
מרשימה העלו את כל העץ מקצה דרך ה 4X4-ועד למדרגות למרגלות המצודה
(חשוב לציין שהעבודה נעשתה ביום שרבי וקשה במיוחד וזאת לאחר שיום גיוס
קודם התבטל בשל גשמים שמנעו מהמחפרון להעלות את העץ לקצה דרך ה-
 .)4X4מנקודה זו נותרו עוד  133מדרגות עליהן יש לגבור על מנת להביא את
החומרים אל תוך המצודה .בזכות התגייסות של פלוגה מגדוד  12של גולני
שביקרה בשמורה ,נעשה מאמץ לאורך כשעתיים שבמהלכן הועלה חלק מהעץ אל
תוך המצודה .על מנת להעלות את העץ שנותר וכן את שקי החומר במעלה
המדרגות בנה צוות השימור כננת המונעת ע"י מנוע שהושאל (במעין אחוות
מבצרים) מגן לאומי מבצר נמרוד .כדי להניע את הכננת נמתח כבל חשמל לאורך
כ 400-מ' ממשרדי האתר הנמצאים על ההר ,על פני המצוק ,עד למצודה.
לסיכום ,כמו בעבר גם כיום נדרשים בנוסף לכוח אדם רב ,גם תחבולות על מנת
לכבוש את מצודת ארבל ,אולם בניגוד לעבר ,מטרת המבצע הנוכחי היא לשמר
את המצודה ולדאוג לשלום המבקרים בה.
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מבחר תמונות מעבודות השימור במצודה (צילום :יהונתן אורלין)
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חידת חודש אפריל 2017
מה רואים ובאיזה אתר?

פתרון חידת חודש אפריל 2017
פתרון חידת חודש אפריל
תלוליות עפר שנוצרו מחפירת פירים למנהרה
השייכת למפעל מים מסוג בארות שרשרת
(פוגארות) שבאתר עברונה ,מצפון לאילת.
מפעל מים זה ,מהתקופה המוסלמית
הקדומה ,נחפר על ידי ד"ר יוסף פורת וד"ר
עוזי אבנר בשלהי שנות ה 70-של המאה
שעברה .האנשים עומדים ליד הכניסה
והיציאה שהוסדרו לביקור מטיילים במנהרה.
שמות הפותרים נכונה לפי הסדר(עד תאריך  14.5.17בלבד) :יואב אבניאון ,ד"ר אריה בורנשטיין ,בני איתן ,אסף בן חיים,
ני סו כהן ,ד"ר ירון עובדיה ,בני פרנקל ,מאיר כהנא ,אסף הברי ,נילי פרי ,ד"ר עמי דברת ,ד"ר נילי גרייצר ,גיא איילון ,משה
רימר ,ד"ר דידי קפלן ,צבי פיש ,דבורה יונאי ,חגי דביר ,ראובן גפן ,אריק פרידמן ,אורנה גורן ,טליה אורון ,אבישי בלומנקרנץ,
בני אליאסון ,ראובן שדה ,ד"ר גדעון הדס ,עפר דגן ,גיורא גורביץ' ,אסתי בן חיים ,ששי קרן ,בתי פריד ,עמוס טל ,שמוליק
פינסקר ,זאב קינן ,יואל שדה ,חיים כראל ,אביטל כשריאל ,ד"ר יעל עבאדי-רייס ,אמנון ירום ,ד"ר עמית הורן ,נועה מוטרו,
שמוליק זסלבסקי ,מרגלית לזר ,איתמר בן דוד ,לייזר בורנשטיין ,ד"ר שמעון אביבי ,אורן שמואלי ,יובל ארטמן ,שאול אבידור,
עמוס סבח.
ואם שכחתי מישהו ,איתו הסליחה.
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