ניחוח המנגל
ראנצ'ו פארק
ב

חברי ה ILC-בחברת הקונסול

סיגל והשריף לי באקה (משמאל)
דיוויד

פיקניק המוני בחיק הטבע

יום העצמאות למדינת ישראל נערך בראנצ'ו
פארק בהשתתפותם של אלפי אנשים
שהגיעו לחגוג מכל רחבי העיר והוואלי

צילום :רני סיקולסקי

אייל גולן הופיע בפני ים של אנשים שהצטרפו לשיריו
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הקונסוליה הישראלית ,ביתני ממכר חפצי אמנות ועוד .ביתני האוכל של
חומוס בר ,סנוויץ' בר ,צ'אפה וסלטי סאדאף ,זכו לפופולאריות הרבה
ביותר עם תורים ארוכים במיוחד של אנשים שלא יכלו לעמוד בפני
ניחוח השישליקים והפלאפלים שנישא באוויר.

מקץ חודשים ארוכים של עבודה מאומצת ,יכלו חברי ה ILC-להרגיש
מסופקים ,פסטיבל יום העצמאות ה 64-למדינת ישראל זכה להצלחה
מסחררת .למעלה מ 15-אלף איש הגיעו לפסטיבל שנערך בראנצ'ו
פארק ,ביניהם ,ישראלים ,אמריקאים יהודים ושאינם יהודים ,חניכי
הצופים ,חברי מועדון האופנועים הישראלי ,חברי מועצת העיר ,אנשי
קונגרס וכל ארגון ישראלי ויהודי ,קטן כגדול.

משפחות רבות התמקמו להן בניחותא בצל לפיקניק המוני מהנה.
הילדים שבחבורה יכלו להינות משפע מתקני שעשועים ,ליצנים הופעת
הפאוור רנג'רס (באדיבות חיים סבן) והקטנטנים מהאוהל המקסים
של ספריית פיג'מה שהזמין את ההורים לקרוא לילדיהם ספר בעברית
באוהל כתום מרווח.

הם התייצבו שם עוד בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון ,אז יצאו
לצעדת תמיכה למען ישראל ,צועדים עם דגלי ישראל בידיהם ושלטים
המכריזים לכל מי שרוצה לדעת ,כמה שהם אוהבים את המדינה.

השנה יכולתם להבחין ביהודים אמריקאים רבים שהגיעו לפסטיבל,
משפחות ,זוגות ,קשישים ,אף אחד לא רצה לפספס את האירוע הענק
הזה שהיווה הזדמנות פז לחגוג את יום העצמאות למדינה בצוותא.

הפסטיבל התאפשר השנה במידה רבה בזכותם של דבי ונתי סיידוף
אשר תרמו מאות אלפי דולרים עבורו ובזכות נותני החסויות כפדרציה
היהודית ,הקונסוליה הישראלית ,קק"ל ,הידברות ועוד עשרות נותני
חסויות.

צנחנים ממשרד השריף המקומי ה"גולדן סטארס" נחתו במרכז
הפארק כשהם נושאים בידיהם דגלים.

אך מי שעזר לכל גלגלי המכונה הזאת להתגלגל ולעבוד כמו שצריך ,היו
בראש ובראשונה חברי ה ILC -שהתכוננו לקראתו בכובד ראש וכאל
מבצע אסטרטגי חשוב .תחשבו על חתונה עם  15אלף מוזמנים שצריך
לדאוג שיהיה להם כיף ויהיה לכם מושג על איזה סדר גודל מדובר.
על רחבת הדשא של ראנצ'ו פארק ,עמדו מסודרים בשורות ,ביתני
האינפורמציה של הארגונים השונים :סטנד וויט אז ,סטנד ביי מי ,מת"י,

ההופעה המרכזית של האירוע היתה שייכת לאייל גולן שעלה על
הבימה לקול תשואות הקהל .גולן ,נפעם בעליל ממראה הקהל שכיסה
את רחבת הדשא עם דגלי מדינת ישראל ,שלף מצלמה מהכיס וצילם
את ים האנשים שמתחתיו .אחר כך הוא התחיל לשיר כשהקהל מלווה
אותו כמקהלה אחת גדולה.
מסיבת יום ההולדת העליזה למדינה ,נמשכה עד לפני רדת החשיכה,
אז הסכים הקהל לשוב הביתה בתקווה לשוב לחגוג בפארק גם בשנה
הבאהC .

מימין לשמאל :אורן גרימברג,
וותיקים ובעלי "אנחנו באמ מנשה ושוש קוגמן ,זוג קוראים
ריק
ה" :רינת שמש ואייל שמש

שראל נמשך על פני מייל וחצי עם  2,000צועדים
מצעד התמיכה בי

המשך
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לא שוכחים

 888המשך
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כל אחד-
משהו למרים ומתקני שעשועים
מליצנים ועד הופעות ז

קיים עבור הפסטיבל
רו מיצגי אמנות ענ
אמנים ישראלים יצ

דרור ע
ינב ממועדון האופנועים הישראלי

בניגוד לאמריקאים ,הרי יום הזיכרון שלנו,
אינו יום קניות ומבצעים ,אלא יום זיכרון
באמת ,עם דקת דומיה והצדעה לכל אלו
שנהרגו במלחמות ישראל ונפגעי פעולות
האיבה .טקס יום הזיכרון התקיים בבית
הכנסת סטיפן ס .וייז כבשנה שעברה.
הקהילה הישראלית מילאה את בית
הכנסת מפה לפה .לאחר דקת דומיה,
נפתח הטקס עם הדלקת נר הזיכרון על ידי
אלון מוסקוביץ' וקריאת היזכור מאת נדב
טל אורן.
הזמר עידן רייכל ליווה את הטקס בנגינה
ושירה והשחקן/בדרן ,מייק בורשטיין שאף
הנחה את הערב ,הקריא שיר של חיים
חפר.
את טקס הזיכרון אירגנה הקונסוליה
הישראלית בעיר .הקונסול הכללי של
ישראל ,דוד סיגל סיפר לקהל על חברו הטוב
ישראל בכר שנהרג בגיל  19במלחמת
לבנון בשנת " .1982חלקתי אתו את
ספסל הלימודים .הכרתי אותו מכיתה א'
עם עלייתי ארצה .כולנו איבדנו בני משפחה
וחברים בשדות הקרב .ביום הזיכרון

מתייחד עם ישראל עם זכר הנופלים.
במשך שנות קיומה הקריבה מדינת ישראל
את מיטב בניה ובנותיה במלחמות שניכפו
עליה ובפעולות טירור נוראיות ,מול אויבים
שקראו תיגר על זכותו הלגיטימית של עם
ישראל להתקיים במולדתו כשאר העמים".
"עם שוחר שלום אנו .לא איבדנו תיקווה
למצוא שותפים שיכירו בזכות קיומנו .אך
יחד עם הושטת ידינו לשלום ,ידוע לנו כי
המאבק לא תם ואנו נדרשים עדיין לאחוז
בחרב על מנת להגן על עמינו מפני מבקשי
נפשנו".
סיגל הדגיש את הקשר בין יום הזיכרון ויום
העצמאות החלים בזה אחר זה ומעבירים
אותנו מעצב ויגון לשמחה" .קשר זה גם
נועד להדגיש כי בזכותם של הנופלים
מדינת ישראל לא רק הצליחה לשרוד אלא
הפכה למדינה חזקה ומשגשגת בקנה
מידה בינלאומי".
משפחות שכולות רבות השתתפו בטקס.
נעמה בייפוס שאיבדה את אחותה אורנה
בשנת  1974כאשר מחבלים פרצו לקיבוץ
שמיר ,הקריאה שיר קצר של דויד גרוסמן.
אורנה היתה בת  28במותה .הזמר יוסי לוי,
קרא קדיש לזכר הנופלים ולזיכרו של אחיו
דוד אשר נהרג בשנת  1979כאשר שירת
ביחידה סודית של המודיעין בסיניC .

אתי גינת שאיבדה את אחיה אשר במלחמת יום כיפור,
הקונסול דיוויד סיגל ויום לוי שאיבד את אחיו דוד ב1979-

אורנה עדן שאיבדה את אחיה באוקטובר 1969
בתאונת מטוס ביחד עם חברה אודי לוין

