האגודה הישראלית לטרשת נפוצה מודה לאומנים
שהתגייסו ותרמו מזמנם למען חולי הטרשת
הנפוצה בישראל:
איזי (ארז שרון) ,נוי אייזן ,מיטל דה רזון ,אלמה דישי,
רמי הויברגר ,סי היימן ,לארה ווסברג ,עינת ויצמן ,שני
חזן ,ג'וליה לוי בוקן ,לי לוי ,שחר פאר ,קובי פרג' ,אבי
קושניר ,רני רהב ,מעיין רובין (נועה פילטר) ,עדי שילון
ועוד.
תודות לחברת סנופי ג'נזיים על התמיכה העזרה
והתרומה להפקת הקליפ כשירות לציבור חולי
הטרשת הנפוצה בישראל.
האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
ג'נין ווסברג
מפיקה ראשית:
מיראז'
שם הלהקה:
מושיע אדווארדס
שמות האומנים
זכאי בן ישראל קוויק
המבצעים /כותבים/
שליח בן ישראל צ'יזם
מלחינים:
דניאל תייר
מנהל להקה:
עיבוד והפקה מוזיקלית :ירדן (ג'ורדי) פלג
רומן בוצ'אצקי
במאי ראשי:
כוריאוגרפיה ובימוי-
טל הנדלסמן
יום צילומים נוסף:
בעלים:
משרד הפרסום Z
אורן ציבלין
מבית ציבלין:
מנהל קראטיב:
גיא בורנשטיין
קופי:
אלכס שולץ' ,גיא אורדיבר
תקציבאית:
מאיה גרינברג
סופרווייזר:
אוהד קצין
מפיק:
רפאל אייל
הקליפ הופק ע"י ROMS
הפקת קליפ:
https://www.
facebook.com/
/RomsStudios
נויה מור
מפיקות:
גלית בורנצוויג
ג'וני קרני
ע .צלם:
גלית בורנצוויג,
ארט דירקטורים:
רומן בוצ'אצקי
חן בזלי
עיצוב:
רומן שטרנברג
ע .עיצוב:
בן כלפון
נועם הובר
תאורן ראשי:
מוטי אנג'ל
ע .תאורן:
רועי ביבר
גריפ:
לירון שמעוני
סטיילינג:
רותם עטר
איפור:
אילייה סקופ,
עוזרי הפקה:
אלחנדרו ספדייה
ניואנס קריאייטיב האוס
פוסט פרודקשן:
אבי הלטובסקי
ניהול קריאייטיב:
יבגני קובוזיאצקי
עיצוב:
בועז מן
עריכה:
יובל מירון
אנימציה:
שרון צורף
הפקת פוסט:
מייקל גרינשפן
קופי:
ג'נין ווסברג
גיא בורנשטיין
רועי גלוסקא
צילום:
אופיר מילר
סטאילינג:
יוסי לוי
איפור ושיער:
אלי גלבני ,אור דרעי ,מאי
רקדנים:
יצחק ,אליסיה שריקי ,הדר
דיזהב ,שני בן דוד ,קדמה,
מרי בוכמן ,נעומי קוך
חדווה אדווארדס ,סיגל
מקהלת הילדים
אדווארדס ,מאורית
אדווארדס ,דיצתיה
טילמן ,הילל פאוץ ,שבל
בן ישראל ,עדיאל יונג,
גבריאל סמית ,שירלי יונג,
למנט טוני ,ירין אדווארדס,
דניאל יונג
סופי שיבלי
משתתפים בקליפ
סוהא שיבלי
אדר חביב
עו"ד טוני גרינמן
יועץ משפטי
בית הספר לעיצוב
תודות
וחדשנות
https://www.
facebook.
com/colman.
design/?fref=ts
סימבה רגב ,רוני בורמוב,
תודות לניצבים
גבי גרשטור ,אסתר
פינטו ,לובה לוקשין ,דימה
סניטמן ,רוזה לוקשין,
דון לוקשין ,רן ולוטן ,מתן
רפאל ,דנה רוזנטל,
אקסנייה
Sharon agencyתודות
models acting school
משה זיו ,רולי

