
" " " " צוותצוותצוותצוות""""של משלחת של משלחת של משלחת של משלחת 
כ כ כ כ """"ככככ. . . . בצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריות
הן הן הן הן , , , , מבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנון

" " " " צוותצוותצוותצוות""""באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של 
ניכר שמשנה לשנה ישנה ניכר שמשנה לשנה ישנה ניכר שמשנה לשנה ישנה ניכר שמשנה לשנה ישנה 

כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא 
. . . . דמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטח

להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות 

יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף 

מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם 

                . . . . רררראשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפו

של משלחת של משלחת של משלחת של משלחת " " " " בגדולבגדולבגדולבגדול""""להשתתפות ולהשתתפות ולהשתתפות ולהשתתפות ו    כמי שדוחף מזה שלש שניםכמי שדוחף מזה שלש שניםכמי שדוחף מזה שלש שניםכמי שדוחף מזה שלש שנים
בצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריות
מבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנון

באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של 
ניכר שמשנה לשנה ישנה ניכר שמשנה לשנה ישנה ניכר שמשנה לשנה ישנה ניכר שמשנה לשנה ישנה ). ). ). ). סניף קריות כמובן מובילסניף קריות כמובן מובילסניף קריות כמובן מובילסניף קריות כמובן מוביל((((והשנה גם בצעדה והשנה גם בצעדה והשנה גם בצעדה והשנה גם בצעדה 

כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא 
דמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטח

להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות 
 ....וחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוטוחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוטוחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוטוחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוט

יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף יצטרפו אלינו עוד מאות חברים ונוכל להשתתף     מקווה שבשנה הבאהמקווה שבשנה הבאהמקווה שבשנה הבאהמקווה שבשנה הבאה
 ....בצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעדבצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעדבצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעדבצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעד

מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם 
 ....מאחורי הקלעיםמאחורי הקלעיםמאחורי הקלעיםמאחורי הקלעים

אשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפו

  

         בברכת חיים טובים ובריאיםבברכת חיים טובים ובריאיםבברכת חיים טובים ובריאיםבברכת חיים טובים ובריאים
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כמי שדוחף מזה שלש שניםכמי שדוחף מזה שלש שניםכמי שדוחף מזה שלש שניםכמי שדוחף מזה שלש שנים
בצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריותבצעדת ירושלים מבקש להודות לכם בשמי ובשם חברי סניף הקריות
מבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנוןמבקש להביע הערכה ותודה לכל מי שנתן יד והיה שותף הן בתכנון

באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של באישור והן בביצוע ובכך אפשר השתתפות משלחת נכבדה של 
והשנה גם בצעדה והשנה גם בצעדה והשנה גם בצעדה והשנה גם בצעדה 

כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא כוונה להפיק לקחים ללמוד ולשפר ולראיה כל נושא המנהלות השנה לא 
דמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטחדמה למה שהיה לפני שנתיים וגם על כך הברכה והערכה לעושים בשטח

להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות להופעתנו המכובדת וחשיפתנו ברחובות העיר ישנם תפוקות רבות 
וחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוטוחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוטוחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוטוחשובות ובטוחני שעל כך לא נדרש פירוט

מקווה שבשנה הבאהמקווה שבשנה הבאהמקווה שבשנה הבאהמקווה שבשנה הבאה
בצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעדבצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעדבצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעדבצעדה במסלול הארוך ובמסלול קצר וגם במצעד

מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם מבקש כאמור להודות לכם ובאמצעותכם לכל יתר העושים במלאכה גם 
מאחורי הקלעיםמאחורי הקלעיםמאחורי הקלעיםמאחורי הקלעים

        
אשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפואשמח גם השנה באם אדרש להעביר המלצות ורעיונות לשיפו
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