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 100מנהיגים יהודיים
תחת קורת גג אחת
מניפסט של מציאות

המארחת ,מירי שפר
מאת :שגיא בלשה
ביום חמישי האחרון התכנסו בביתם
היפהפה של מירי ואיציק שפר כ-
 100מנהיגים של ארגונים יהודיים
מלוס אנג’לס – .פסטיבל Celebrate
 Israelשיתקיים בראנצ’ו פארק בעיר
ב 29 -באפריל לכבוד יום העצמאות
ה 64 -למדינת ישראל .את הפסטיבל
מארגן ארגון  .ILCההזמנה לאירוע
הגיעה מדיוויד סגל ,הקונסול הכללי
בלוס אנג’לס .בקהל ישבו בכפיפה
אחת רפורמים ,קונסרבטיביים ,אורתוו
דוכסים ,חילונים מוחלטים ואף נוצרים
אבנגליסטים תומכי ישראל .בעלת
הבית ,מירי שפר ,הינה חברת בורד
ב ILC -וגם מכהנת בועדה המנהלת
את הפסטיבל ,פתחה את הערב בחן
רב באמרה שמעבר לעובדה שנפלא
לראות את כל הקהילה מתאחדת סביב
הפסטיבל ,גם נהדר לראות את כולם
תחת קורת גג אחת .דיוויד סגל ,סיפר
מעט על האתגרים העומדים בפני
מדינת ישראל בעת הנוכחית וגם קרא
לכל הנוכחים לעשות כל שלאל ידם
בכדי להפוך את הפסטיבל לסמל של
אחדות הקהילה היהודית בעיר ותמיכה
במדינת ישראל .נתי סידוף ,יו”ר הפו
סטיבל ,חבר בורד ב ILC -וגם הממן
העיקרי של הפסטיבל ,סיפר על כוונו
תו לנסות ולהביא מספר ילדים שחוו
את הטבח הנורא בטולוז .נתי קרא
לארגונים לעשות מאמצים ולהביא את
כל הקהילה לפארק .לאירוע הגיע גם
הקונסילמן פול קורץ ,שבתחום שתחת
אחריותו יתקיים הפסטיבל .שון אבן

חיים ,יו”ר ה ILC -קרא לכולם לתת
כתף ולסייע בקידום הפסטיבל בקרב
הקהילות שבתחום אחריותם .עדי דרוו
רי ,מנהלת הפסטיבל מטעם ה,ILC -
הראתה מפה גדולה של הפארק והיו
ממה את כולם עם השפע התרבותי
ומגוון המתחמים והאטרקציות שיכלול
הפסטיבל .חוץ מאיל גולן ,שיגיע
במיוחד לפסטיבל ,ישתתפו בפסטיבל
עוד עשרות אמנים ב  5 -במות ש�ו
נות ,יהיה מתחם ילדים גדול ,מתחמים
שיעסקו באמנות ,מדע וטכנולוגיה,
חיפוש עצי משפחה ,ריקודים עם מיטב
ה ,DJ -ריקודי עם ואף אזור בו יהיו
הרצאות של רבנים וסטאנד אפ חרדי.
לא רק מקום הפסטיבל חזר להיות
הפארק בו נחגגו פעם חגיגות העצו
מאות של הקהילה .השנה ישוחזר גם
המצעד ההיסטורי ברחובות העיר ,אשר
התרחש לאחרונה ב ,1987 -עת צעדה
כל הקהילה היהודית למען שחרורם
של יהודי ברית המועצות מבעד למסך
הברזל .הפעם יהיה זה מצעד של
תמיכה במדינת ישראל ,אשר זקוקה
לנו כל כך בימים אלה.
צילום :רני סיקולס’י

בזמן שאני מנסה להקליד את המילים מול הנקודה המהבהבת
שעל מסך המחשב התחלתי להרגיש כאב עז באונות הראש
דבר אשר כמובן גרם לי לרוץ (לייתר דיוק לזחול) לכיוון
המטבח שם עומד לו בגאווה בקבוק האדוויל אשר כמו בכול
יום ראשון הסתכל עלי במבט של נו ,מה ,שוב?
כן ,שוב!
מה לעשות אלו הם חייו של רווק ועוד בלוס אנגלס.
ראבק ,מתי הפכתי להיות הקארי בראדשו מסקס והעיר בגו
רסא הגברית והרבה פחות מתולתלת?!
חיי הרווק מחולקים לשניים:
החלק הראשון הוא החלק ההוליודי " -הזוהר" .זהו החלק שבו
אתה מוצא את עצמך יוצא לכל המקומות ולמועדונים הכי
חמים (כי חבר,של חבר,של חבר קבלן ,לקח שולחן .אחרת,
אין סיכוי שתיכנס).
שם אתה נגלה לעולם הבלונדיני ,החלול ,בלי תוחלת ,ועומק.
אז כמובן עולה לך החיוך המטומטם של הסיפוק בפשטות.
עם מבט של גרייגוס ,חמוש בפטרון ,תוך שניות אתה הופך
לצייד ,מרחף על הרחבה בנסיון למצוא את הטרף הבא.
כבר באיזור פינת העישון אתה הופך לקזנובה ,תוך שניות
זורק משפטי מפתח שרק מנעול שבור מהנהן כאילו הוא
מבין .מדהים אותה בסיפורי גבורה ,ולחימה נגד כוחות האופל
אשר החזיקו בשבי המטבח את המילקי.
והיא במבט מזוגג חצי מאוהב שואלת מה זה מילקי ?
ועוד לילה עבר ,לילה שבו אתה שם ולא שם .קם בבוקר
(צהריים) חצי מעולף ,מנסה להבין מי זו לידך ותוך כדי
שיחזור ליל אמש אתה מוצא את עצמך ממלמל בואנ'ה אם
היא הייתה ישראלית ...שלא תבינו אותי לא נכון ,אין לי
שום בעיה להיות עם גויה ,אפילו ,השם ישמור ,להתחתן עם
אחת .למרות שבשיחה האחרונה שאמא שלי שאלה מה קורה
ואם אני לא מתכוון למצוא מישהי רצינית אמרתי לה שאני
יוצא עם מישהי ,אבל היא לא יהודיה .היא הגיבה בכך שאני
עדין צעיר ואין לי לאן למהר   .אז הבנתי ,יש אבל! וזה
מוביל לחלק השני של היותנו רווקים בעיר הגדולה הקרה
והחמה.
חצינו את האוקיינוס ,עברנו לצד השני של העולם ,ובואו
נודה בזה ,בסופו של יום כמעט כולנו מתים להכיר את הבו
חורה הישראלית המגניבה הזאת ,הקופצנית ,עם הנזם באף,
וגופיית סבא הצמודה.
זאת עם החיוך השובב ,וכפכפי האצבע .זאת שבאותו לילה
חם בבר ברוטישלד הורדתם חצי בקבוק ערק בליווי גולדו
סטאר קר והשיחה קלחה .זאת שקמת בבוקר לידה עם חיוך
ענק של עוד.
איפה היא ? האם היא קיימת כאן בכלל?
אז ככה ,רוב הסיכויים שהיא קבורה באיזה קניון נידח באיזה
חור מנסה למכור מוצר שאפילו ליצרן אין מושג למה הוא
מייצר אותו .היא חוזרת בסוף יום לדירת העובדים ספוגת
העשן והפלייסטשן ובזמן שהיא חופפת שערה היא עוצו
מת עיינים ומתפללת ומיחלת שכבר יגיע היום והיא תכיר
אותך .כן ,כן אותך!
אחרי הכריסמס ,על החולות הלבנים של דרום אמריקה או
גואה!       
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