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-14,000 מחברי מהקהילה הישראלית והיהודית האמריקאית כ
בלוס אנג'לס הגיעו ביום ראשון האחרון

לראנצ'ו פארק כדי להשתתף בפסטיבל יום העצמאות ה-67 
למדינת ישראל. היה זה הפסטיבל היהודי הגדול ביותר בצפון 
אמריקה בכלל ובלוס אנג'לס בפרט לחגיגות יום העצמאות, 

.)IAC( של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית
 

ירושלמים ליום אחד
החגיגות החלו כבר ב-09:30 בבוקר ב"צעדת ישראל", שאורכה 
StandWithUS לתמיכה בממ  כשני מיילים, בשיתוף עם ארגון

דינה. משתתפים רבים צעדו ברחובות לוס אנג'לס עד לפארק, 
ונופפו בגאווה בדגלים כחול-לבן.

השנה, פסטיבל יום העצמאות נחגג בסימן "ירושלים של זהב", 
כיוון שהפסטיבל יצא השנה בסמוך ליום ירושלים. ראנצ׳ו 
פארק הפך ליום אחד למיני ירושלים ולחגיגה הובאו מייצגי 
ענק של האתרים גדולים בירושלים, ובכלל זה: מודל של 
שוק מחנה יהודה המקורי עם כל הריחות והטעמים שבו, דגם 
של פסל "אהבה" ממוזיאון ישראל, מנהרות הכותל וגולת 
הכותרת- העתק של הכותל המערבי המהווה את האתר הקדוש 
ביותר ביהדות באורך 32 פיט, בו טמנו את בקשות ליבינו 

על גבי פתקים אשר יועברו לרב הכותל בישראל. 

מלבד זאת, במתחם הפסטיבל הוצבו מגוון רחב של דוכני 
שתייה ואוכל כשר, מתחם יצירה ומלאכה לילדים, תיאטרון 
בובות לקטנטנים, מתקני לונה פארק, פעילויות אקסטרים, 
אוהל גדול לבני הנוער, יריד אמנים מקומיים, עמדה של מגן 

דוד אדום ועוד.

אחד מרגעי השיא המרגשים של היום היה מטס אווירי של 
טייסת "טייגר", בהובלת הטייס הישראלי גיל ליפז, אשר פיזרו 

בשמיים שובלים בצבעי כחול-לבן.

שלומי ישיר לנו סולו
אמנים, זמרים ורקדנים מקומיים עלו בזה אחר זה על הבמות 
השונות שהוצבו ברחבי הפארק ובידרו את הקהל בתוכן 
ישראלי, ביניהם: כוכבות הילדים המקומיות ספורטולי ונעמה 
אתל ודוד חיים האהוב שהגיע היישר מישראל. בשעה 5 אחר 

הצהריים, עלה לבמה הדובדבן שבקצפת הפסטיבל, הזמר 
והמלחין הישראלי הפופולארי- שלומי שבת, אשר ריגש 
את הקהל בשיריו המוכרים והאהובים, ביניהם: אבא, בגלל 
הרוח, יש לך, בחוף של טרפטוני, ואני שר, לכל אחד יש, 
ואחרים. בשלהי הופעתו, שבת סחט עוד כמה דמעות מהקהל 
כאשר העלה לבמה את אביו של החייל מקס שטיינברג ז"ל, 
שנהרג במבצע צוק איתן בקיץ האחרון, ושר איתו את השיר 

"גולני שלי".

שלומי שבת: "במהלך הקריירה שלי, עשיתי הרבה סיבובי 
הופעות ברחבי ארצות הברית, אבל אני לא זוכר שאי פעם 
היה לי סיבוב כזה מוצלח. ההופעה בלוס אנג'לס היא למעשה 
הגראנד פינאלה של הסיבוב הנוכחי שלי, במסגרת חגיגות 
העצמאות לישראל, וזו הייתה ההופעה הכי טובה. כמות 
גדולה כזו של ישראלים שמגיעים וחוגגים את יום ההולדת 
של המדינה, זה מאוד מרגש. יצא לי להכיר הרבה אנשים 
מדהימים בשבועות האחרונים, ביניהם מירי ואיציק שפר, 
מראשי ארגון ה-IAC, וזה גורם לי עוד יותר להבין איך 
זה שאנחנו כאלה חזקים ומאוחדים, בכל מקום בעולם. כבר 
יצא לי להופיע בעבר בלוס אנג'לס, אבל הפעם זו אופרציה 
ענקית ומאורגנת היטב, ובכלל – לא תיארתי לעצמי שיש 
פה כזו קהילה גדולה ומגובשת של ישראלים. לא התחשק לי 

לרדת מהבמה."

קהילה בצמיחה
ואכן, הפסטיבל, על כל אורחיו, משקף גידול משמעותי בקהילה 
הישראלית-יהודית. ההערכה היא כי ברחבי ארה"ב מתגוררים בין 
500-800 אלף ישראלים, מה שהופך אותה לקהילה הישראלית 

הגדולה בעולם מחוץ למדינת ישראל. 

מעם התרחבות הארגון והתעצמות הקהילה הישראלית-אמרי
קאית, קיים ארגון ה-IAC לראשונה חגיגות למדינת ישראל 
בחמישה פסטיבלים המוניים ברחבי ארה"ב, ולקחו בה חלק 
למעלה מ- 50,000 ישראלים-אמריקאים. המוקדים בהם יערכו 
הפסטיבלים נבחרו בהתאם לגודלה של הקהילה הישראלית 
באזור: לוס אנג'לס, ניו יורק, בוסטון, פלורידה ולאס ווגאס. 
מיש לציין כי בימים אלו נפתח מרכז חדש של הארגון בוושי

נגטון הבירה.

נתי סיידוף, הוגה חזון פסטיבל יום העצמאות המקורי: 
"לנו היו מזל שלא ייאמן לגדול במקום כמו מדינת ישראל 
- המוקף בהיסטוריה, במורשת ובתרבות כה עשירה ומגוונת. 
עכשיו שאנחנו חיים כאן, אנחנו רוצים לשתף בחוויה הזו 
שלנו, של כל היופי שהוא הנס המודרני בשם ישראל את 
העמית האמריקאי. פסטיבל של יום אחד זה הדבר הקרוב ביותר 

שניתן לייצר לקהילה בכדי שירגישו את ישראל".

שגיא בלשה, מנכ"ל ה- IAC: ״הפסטיבלים העניקו לעשרות 
אלפי המשתתפים מחוף לחוף את האפשרות לחגוג את ישראל 
ביום שלם שכולו חוויה המציגה את היפה והטוב שבישראל. 
הפסטיבלים, המהוויםם נדבך מרכזי בפעילות הענפה של 
ה-IAC ברחבי ארה"ב, יסייעו לרתום את הקהילה הישראליתמ

אמריקאית והיהודית לאקטיביזם פרו-ישראלי 
הנחוץ כיום, יותר מבעבר,   

לאור התגברות האנטישמיות 
וניסיונות הד-לגיטימציה 
לישראל ברחבי ארה"ב 

ובעולם כולו״.  

כ-14,000 מחברי הקהילה הישראלית-יהודית בלוס אנג'לס הגיעו לראנצ'ו פארק לחגוג את יום העצמאות למדינת ישראל, 
ונהנו ממגוון תכנים, פעילויות והופעות – ממש כמו בישראל

מאת: רותם מאור l צילומים: רני סיקולסקי, אברהם יוסף פאל, קורי


