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 עיצוב
 מנצח
לעולם

9880 San Fernando Rd. 
Pacoima, CA 91331

818-361-0099

23674 Foley St.  
Hayward, CA 94545

510-606-1280

1923 Hooper Ave.
Los Angeles, CA 90011 

213-748-3526

פתוח 
לקבלנים

ללא תשלוםחדשות

04/25/12
יום רביעי, 

ה'׳ באייר, תשע"״ב
גליון מס' 172

TM

11303246  חדשות פנים
קליפורניה חוששת: כנימה קטלנית

זמן חופשי
אירועים קרבים לקהילה

למען הקהילה
ארגון "אילן" בגישור בין עו"ד

לוח ילדותא 
תשבצים לילדים

כמיליון דולר הושקעו בחגיגות יום העצמאות ה-64 לישראל בלוס אנג'לס שיתקיימו 
ביום ראשון. מארגני הפסטיבל מבטיחים אירוע בלתי נשכח כולל הופעה מלאה של 

אייל גולן. מי תרם את הכסף? למה זה חשוב לקהילה ומה מצפה לכם. עמ' 2-8 

בפארק
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בשנה שעברה בוטלו חגיגות 
בפארק  ה-63  העצמאות 
תקציב.  חוסר  בשל  בוודלי 
בו  החמור  הכלכלי  המצב  לאור 
שרוייה עירית לוס אנג'לס, בוטל 
מצד  והאבטחה  השיטור  מימון 
גורל  את  שחרץ  דבר  העיריה, 
ארוכת  מסורת  וקטע  האירוע 

שנים. 

את  מחדש  להחיות  האחריות  את 
פארק  בראנצ'ו  שיערך  הפסטיבל 
על  לקח  הקרוב,  ראשון  ביום 
עצמו ארגון ה-ILC, ביחד עם נתי 
סיידוף, ישראלי יקר שהקדיש זמן 
וכסף רב על מנת ולהוציא לפועל 

את חגיגות העצמאות שלנו.

ראשון  ביום  שיתקיים  הפסטיבל 
נחשב כאירוע היהודי הגדול ביותר 
מדינת  לגבולות  מחוץ  בעולם 
ישראל. מעל ל-15 אלף ישראלים 
יגיעו לפארק להינות מיום שכולו 

כיף, איחוד ואהבה למולדת.

השנה יככב בפסטיבל הזמר אייל 
גולן לצד שורה ארוכה של זמרים, 
לילדים,  אטרקציות  אמנים, 
וטכנולוגיה,  אמנות  תערוכות 
ועוד...)פירוט  ועוד  ריקודים 

בהמשך(

התנגדה צחי קרני העיריה  השנה  גם 
השנה  גם  במימון,  לעזור 
קשיים  שונים  גורמי  הערימו 
האחראים  השנה  אך  רבים, 
והפיקו  טובות  ביקשו  לא 
אירוע שגם אם היה מתקיים 
בתל אביב היה נחשב לנוצץ 

במיוחד.

חברת  בעלת  דרורי,  עדי 
 EVENT PRO ההפקות 
בלשה,  שגיא  ע"י  נשכרה 
את  להפיק   ILC-ה מנכ"ל 
דצמבר  מאז  הגדול.  האירוע 
סביב  עדי  עובדת  האחרון 
יתנהל  שהכל  ודואגת  השעון 
מקצועי  באופן  שצריך,  כמו 

ובזמן.

ענק  הפקת  שכל  מתחם  "הקמנו 
אומרת  בו"  להתגאות  יכולה 
עובדים  "החברה  ומוסיפה:  עדי 
לכל  אטרקציות  על  שעות   24
מופתי,  וסדר  ארגון  המשפחה, 
רכבים(  )כ-10,000  החניות  מרמת 
מהרחובות  ההסעות  רמת  ועד 
הסמוכים לתוך הפארק. אנחנו שש 
 ILC-בנות + שגיא ונתי יחד עם ה
שעובדים יום ולילה להפוך את זה 
רבים  מאמצים  הושקעו  לאמיתי. 
בתכנון לוגיסטי על מנת ולאפשר 
כניסה מהירה וחלקה של המבלים. 
בגלל זה חשוב מאד לציין שכדאי 
אונליין  כרטיסים  לרכוש  לאנשים 

לעמוד  מעצמם  ולחסוך  מנת  על 
עד  לחסוך  חשוב,  הכי  וגם  בתור 
בקופות  הכרטיס  ממחיר   $35 כ- 
הושקעו  בבטחון  גם  במקום. 
משאבים לוגיסטים וכספיים אדירים. 
אנשי  מאות  יאבטחו  המקום  את 
ממשטרת  שוטרים  עשרות  בטחון, 
לוס אנג'לס, ועשרות אנשי בטחון 
ששכרנו באופן עצמאי מחברת איי.

סי.אס של עודד קשינצקי".
 

כמעט מיליון דולר שמומנו מכיסם 
 ILC-של אנשים פרטיים וארגון ה
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הדרך הקלה ביותר
 להשיג מזומן!!!

עד $10,000 לכל צורך ועניין
תמורת ערבות של הלקוח

Now Available: 
Short Terms, Real Estate, 

Loans for Home
Improvement / Remodeling 

or pay off debts,
for first trust deed ONLY.

הלוואות

LD FINANCIAL INC.

 הלוואות מימון 
לעסקים

 הלוואות לכל 
 סוגי הנדל“ן

הלוואות פרטיות

לידור: 
818-257-8606

ד‘בי: 
818-970-7401

 הלוואות לרכב
Title Loan

חוגגים עצמאות

חדשות

טלפון  818-676-0500 
פקס: 818-594-0700 

Hebrew News, Corp :מו"ל
עורך ראשי: צחי קרני

מנכ"ל: לי דשוט

סמנכ"ל: רחלי אוזנה

מנהלת שיווק: לי דשוט

מנהלת מערכת: רינת יעקובי

מנהלת מכירות: אווה אילוז

כתבי מערכת: 

 אבישי בזק, ויקי פלדמן, מיכה קיינן, ד"ר 

רונית לאמי, ג'וד שעשוע, 

אביחי מבורך, מירב שפירא ודקלה בלבן

עיצוב ועריכה גראפית: 

רונית מאיש

 מכירות:

רחל אוזנה, אווה אילוז ואתי אוזנה

צלמים לוס אנג'לס:

 איתן כהן, אדם קפלן ויובל בן

צלמים ישראל: 

ערן פרידמן, שלום נוטע 

rachel@hebrewnews.com
www.HebrewNews.com

20251 VeNtura blVd #e
woodlaNd Hills, Ca, 91364

נתי סיידוף, יו"ר הפסטיבל והתורם המרכזי.
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בשנה שעברה בוטלו חגיגות 
בפארק  ה-63  העצמאות 
תקציב.  חוסר  בשל  בוודלי 
בו  החמור  הכלכלי  המצב  לאור 
שרוייה עירית לוס אנג'לס, בוטל 
מצד  והאבטחה  השיטור  מימון 
גורל  את  שחרץ  דבר  העיריה, 
ארוכת  מסורת  וקטע  האירוע 

שנים. 

את  מחדש  להחיות  האחריות  את 
פארק  בראנצ'ו  שיערך  הפסטיבל 
על  לקח  הקרוב,  ראשון  ביום 
עצמו ארגון ה-ILC, ביחד עם נתי 
סיידוף, ישראלי יקר שהקדיש זמן 
וכסף רב על מנת ולהוציא לפועל 

את חגיגות העצמאות שלנו.

ראשון  ביום  שיתקיים  הפסטיבל 
נחשב כאירוע היהודי הגדול ביותר 
מדינת  לגבולות  מחוץ  בעולם 
ישראל. מעל ל-15 אלף ישראלים 
יגיעו לפארק להינות מיום שכולו 

כיף, איחוד ואהבה למולדת.

השנה יככב בפסטיבל הזמר אייל 
גולן לצד שורה ארוכה של זמרים, 
לילדים,  אטרקציות  אמנים, 
וטכנולוגיה,  אמנות  תערוכות 
ועוד...)פירוט  ועוד  ריקודים 

בהמשך(

התנגדה  העיריה  השנה  גם 
השנה  גם  במימון,  לעזור 
קשיים  שונים  גורמי  הערימו 
האחראים  השנה  אך  רבים, 
והפיקו  טובות  ביקשו  לא 
אירוע שגם אם היה מתקיים 
בתל אביב היה נחשב לנוצץ 

במיוחד.

חברת  בעלת  דרורי,  עדי 
 EVENT PRO ההפקות 
בלשה,  שגיא  ע"י  נשכרה 
את  להפיק   ILC-ה מנכ"ל 
דצמבר  מאז  הגדול.  האירוע 
סביב  עדי  עובדת  האחרון 
יתנהל  שהכל  ודואגת  השעון 
מקצועי  באופן  שצריך,  כמו 

ובזמן.

ענק  הפקת  שכל  מתחם  "הקמנו 
אומרת  בו"  להתגאות  יכולה 
עובדים  "החברה  ומוסיפה:  עדי 
לכל  אטרקציות  על  שעות   24
מופתי,  וסדר  ארגון  המשפחה, 
רכבים(  )כ-10,000  החניות  מרמת 
מהרחובות  ההסעות  רמת  ועד 
הסמוכים לתוך הפארק. אנחנו שש 
 ILC-בנות + שגיא ונתי יחד עם ה
שעובדים יום ולילה להפוך את זה 
רבים  מאמצים  הושקעו  לאמיתי. 
בתכנון לוגיסטי על מנת ולאפשר 
כניסה מהירה וחלקה של המבלים. 
בגלל זה חשוב מאד לציין שכדאי 
אונליין  כרטיסים  לרכוש  לאנשים 

לעמוד  מעצמם  ולחסוך  מנת  על 
עד  לחסוך  חשוב,  הכי  וגם  בתור 
בקופות  הכרטיס  ממחיר   $35 כ- 
הושקעו  בבטחון  גם  במקום. 
משאבים לוגיסטים וכספיים אדירים. 
אנשי  מאות  יאבטחו  המקום  את 
ממשטרת  שוטרים  עשרות  בטחון, 
לוס אנג'לס, ועשרות אנשי בטחון 
ששכרנו באופן עצמאי מחברת איי.

סי.אס של עודד קשינצקי".
 

כמעט מיליון דולר שמומנו מכיסם 
 ILC-של אנשים פרטיים וארגון ה

shipping@dynamicla.com        www.dynamicla.com
800-250-4391              Tel: 818-771-1111              S.F. 415-788-5888  ייעוץ והדרכה

90 ימי אחסנה בלוס אנג'לס *
30 ימי אחסנה בישראל *

מתחייבים למחיר הנמוך ביותר* לחפצים אישיים בלבד  *  לא כולל מכולות

המשך בעמ' הבא .ILC שון אבן חיים, יו"ר
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ראיינתי  באירוע.  הושקעו 
בלשה  ושגיא  סיידוף  נתי  את 
מהלך  הוביל  מה  ושאלתי 
שעולה כל כך הרבה ומאיפה 
קשה  כך  כל  לעבוד  התשוקה 

למען הקהילה.

 "בתקופה שכזו, כשהלגיטימציה 
של ישראל עומדת על הפרק, 
לחגוג  מאשר  חשוב  יותר  מה 
מדינת  של  העצמאות  חג  את 
של  הלגיטימציה  את  ישראל, 
ישראל, להיות ביחד ולהרגיש 

חיונית  היא  המדינה  כמה 
וקיימת?" אומר סיידוף.

הזה  הרעיון  על  דיבר  "נתי 
כבר הרבה מאד זמן", אומר 
בלשה. "אחד הדברים שעמדו 
של  האיחוד  הוא  עניו  לנגד 

מאד  שהיא  היהודית  הקהילה 
יש  קבוצות,  קבוצות  מגוונת. 
הישראלים  קהילת  את  כמובן 
היהודים  קהילת  הגדולה, 
יהודים  הפרסים,  רוסיה,  עולי 
אמריקאים, חרדים וחילונים... 
הרעיון היה לחשוב איך להביא 
כולם לאירוע שהוא מאד  את 
מאד ישראלי אבל במקביל נוגע 
לכלל היהודים. זה לא אירוע 
למען  הפגנה  לא  וזו  פוליטי 
לחגוג  יום  פשוט  זה  ישראל 
עצמאותה  את  כיהודים  ביחד 
ראשון  ביום  רק  ישראל.  של 
מה  לא,  או  הצלחנו  אם  נדע 
נצטרך  ומה  טוב  לא  עשינו 

לשפר לפעם השנייה." 

שגיא יודע על מה הוא מדבר 
את  איחוד.  על  מדבר  כשהוא 
הפסטיבל הקרוב פירסמו החברה 
בכל ערוץ תקשורת/עיתון קיים 

בעיר שפונה לקהל היהודי. 
ישראל  מדינת  של  "הגורם 
אומר  המשותף",  המכנה  הוא 
סיידוף. "בשביל זה מאד חשוב 
לבוא ולחגוג עם מדינת ישראל 

ולהתאחד."

מסבירים  ובלשה  סיידוף 
לא  יהודים  לעורר  חשוב  כי 
פעילים להרגיש חלק מישראל, 
בהפיכתם  מרכזי  גורם  שזהו 
לפעילים. "יש יהודים וישראלים 
רבים שמעורבים באופן כלשהו 
בקהילה או בארגונים שנועדו 
לישראל",  הקשר  את  לחזק 
אומר בלשה. "אך יש גם יהודים 
רבים שאיבדו את הקשר. הם 
לא מבקרים בבתי הכנסת, לא 
יהודיים,  ספר  לבתי  הולכים 
או  בהפגנות  משתתפים  לא 
הם  באונבירסטאות,  בפעילות 
לאט  לאט  מתנתקים  פשוט 
מישראל. התלבטנו הרבה איך 
אנחנו יכולים להגיע אל המסות 
האלו, איך אנחנו יכולים להביא 
את ישראל אליהם. אירוע כמו 
יום העצמאות הוא אירוע יותר 
עממי שנוגע לכולם שהמטרה 
העיקרית שלו היא לצרף עוד 
את  ולחזק  לקהילה  אנשים 

הקשר." 
בין המילים, אני מבין שזו גם 
מדוע  המרכזיות  הסיבות  אחת 
נבחר ראנצ'ו פארק לארח את 
האחרונות  בשנים  הפסטיבל. 
בוואלי  הפסטיבל  התקיים 
ישראלים  של  מעינהם  ונעלם 
הרי  בעיר.  שחיים  ויהודים 
לאנשי הוואלי אין בעיה לבלות 
בעיר ולאנשי העיר בדרך כלל 
בוואלי...)בלי  לחפש  מה  אין 
להעליב אף אחד, גם אני גר 

בוואלי...(

משרד 
חקירות 
אנג'לס  לוס 

ישראל

סודיות מובטחת
יעוץ והכוונה חינם

מעקבים

חקירות הונאה

חקירות פליליות

הלבנת הון

מידע עסקי

חקירות יכולת

איסוף מידע
עסקי

הפעלת סוכנים
סמויים

חקירות גירושין-
הגדלה או 

הקטנת מזונות

a

www.iac-investigation.com

800-514-0067
בעל רישיון בישראל ובארה"ב

a
a
a
a
a
a

a

a

ILC-שגיא בלשה, מנכ"ל ה

עדי דרורי, מנהלת ומפיקת הפסטיבל

המשך בעמ' הבא
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Israeli Leadership Council
                                    

: ILC -תמונת הבורד של ה
עומדים משמאל לימין             

אדם מילשטיין, נתי סיידוף, אלי טנא, דני אלפרט, שון אבן חיים, שגיא בלשה, אריק טנדלר
יושבים משמאל לימין

יוסי רבינוביץ', מירי שפר, ניסן פרדו

 

מיצב רחוב
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www.PaulMaasLaw.com
להתקשר ישירות 818.400.7636 (אחרי 5 בערב ובסופי שבוע) לתאונה שקרתה עכשיו

עיר: 213.386.7586   וואלי: 818.501.7400

אמריקאי שמבין ראש ישראלי,
בוגר באוניברסיטה העברית 

בירושלים,

Paul D. Maas
Attorney At Law

31 שנות נסיון בעריכת דין

תאונות דרכים
תאונות עבודה

רשלנות רפואית

נפילה והחלקה

נשיכת כלב

תאונות אופנוע ואופניים

בעיות עם חברות הביטוח

תגובות  על  מספר  סיידוף 
רבים  יהודים  מצד  חיוביות 
שכמעט ושכחו מה זה לחגוג 
עצמאות עם מדינת ישראל. 
על  תרומה  קיבלנו  "היום 
סך $3000 מיהודייה שזוכרת 
הפסטיבל,  את  ילדה  בתור 
בכסף  לרכוש  וביקשה 
שלא  לאנשים  כרטיסים 
בעצמם,  לרכוש  מסוגלים 
הזה  הפסטיבל  נעשה.  וכך 
ליהודים  החסר  את  ממלא 

רבים".

ברגע זה, עניין אותי לברר מיהו 
האיש, מיהו נתי סיידוף?

ממיסדי  אחד  הינו  נתי 
הראשון  הצבר   ,ILC-ה
בארגון הוועד היהודי, חבר 
בארגון מכבי והתורם המרכזי 
 STAND WITH לארגון 
US שהוא גם הארגון הקרוב 
 STAND -ביותר לליבו. "ל
 15 כבר  יש   WITH US
משרדים ברחבי העולם וזהו 
ארגון שהוא סך הכל בן 10 
שנים", אומר נתי בגאווה.

של  השני  הגאלה  בנשף 
הישראלי  המנהיגות  ארגון 
בלוס אנג'לס, שנערך ב-12 
במאי, במלון בוורלי הילטון 

בבוורלי הילס, הוענק אות 
הוקרה לדבי ונתי סיידוף על 
תרומתם לקהילה ולישראל.

ומימון,  בנדל"ן  עוסק  הוא 
אמריקאית  לדבי,  נשוי  
יהודייה, ויש לו 2 ילדים ו-2 
נכדים. הבן )32( מקדיש את 
למד  לישראל,  שלו  החיים 
ומקווה  מהאימא,  ציונות 
להילחם וליישר את המעוות 

בקמפוסים. 

בשיחותי הארוכות עם דרורי 
הערצה  ניכרת  ובלשה, 
והוקרה לפועלו של סיידוף 
"הכל  הפסטיבל.  לקיום 
אומרת  לב"  ובטוב  מהלב 

דרורי.

אז מה בעצם יהיה לנו שם? 
על קצה המזלג...

מלבד הופעתו של אייל גולן 
אנג'לס  בלוס  ינחת  אשר 
ביום שישי, יהיה יום ראשון 
הופעות  באטרקציות,  עמוס 
ואוכל טוב )כן, גם על זה 

הם הקפידו השנה(.

תערוכת המיצבים
בפארק  שהותכם  במהלך 
תפגשו במיצבי רחוב בגודל 
והמנורה  הדוד  שמגן  אדם 
המרכזיים  המוטיבים  הינם 
המיצבים   4 את  בהם. 
שנבחרו מבין עשרות אחרים 
לאחר תחרות שהתקיימה בין  

ארה"ב  רחבי  בכל  אומנים 
העתיקה ההפקה לפארק.   

תכנית מיוחדת לחרדים
באירוע יהיה אזור לחרדים 
בו  צדדית(  כניסה  )לרבות 
רבנים  מצד  הרצאות  ינתנו 
סטנד  זוגיות,  על  שידברו 
אפ קומדי חרדי, גרפולוגיה 
זהו  נוספות.  דת  והרצאות 
חלק בלתי נפרד מהפסטיבל 
אך באופן שיאפשר לחרדים 
בדרכם  מהאירוע  להינות 

ולפי צרכיהם. 

אליפות שש-בש
של  השש-בש  אלוף  מיהו 
לוס אנג'לס? בואו להתחרות 
ישראלי  הכי  התואר  על 

שיש.
 

בית התפוצות - עץ משפחה
שנים  ושלוש  שלושים  זה 
מידע  התפוצות  בית  אוסף 
ומגוון  עשיר  דיגיטלי 
את  המתעדים  בתחומים 
לדורותיו:  היהודי  העם 
סרטים,  גניאלוגיה,  צילום, 
קהילות  יהודית,  מוסיקה 
של  פירושם  ותולדותיהן, 
יהודיים,  משפחה  שמות 
אנשי-שם ומושגים. מאגרי-
מהמקיפים  אלה,  מידע 
גובשו  בעולם,  ומהגדולים 
מולטימדיה  מערכת  לכלל 
עריכת  המאפשרת  משולבת 
חיפוש מקיף על קשת רחבה 

של נושאים. 

החיפוש במאגרי-המידע הוא 
רב-שכבתי; הוא יכול לכלול 
מסוים  ענף  אחר  חיפוש 
בקשת  משפחה,  עץ  של 
ופירושם  מקורם  על  מידע 
איתור  משפחה,  שמות  של 
מסויימת  קהילה  על  מידע 
או  עיירה  כפר,  )ברמת 
עיר(, מציאת קשרי משפחה 
וכן  קהילה  באותה  אחרים 
סרטים  תמונות,  חיפוש 
שקשורים  מוסיקה  וקטעי 

למשפחה או למקום. 

אפשר לחפש במאגרי המידע 
בעת ביקור בפסטיבל.

באופן כללי הפסטיבל נראה 
שיבוא  מי  מבטיח...לכל 
יהיה משהו שימשוך אותו.

 
כרטיס  כבר  קניתם 
לפסטיבל? אם לא אז כדאי 
המכירה  להזדרז.  לכם 
להסתיים  עומדת  המוקדמת 
הכרטיסים  מספר  כאשר 
שהוקצעו למכירה באינטרנט 
מוגבל וברגע שימכרו תסגר 
ההבדל  אונליין.  המכירה 
כ-35  על  עומד  במחיר 

אחוזים. 

http://israel64.eventbrite.
/com
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