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למען
הדורות
הבאים
רותם מאור

ההערכות הן כי בלוס אנג'לס
חיים כיום כ250,000 -
ישראלים ,המהווים את הקהילה
הישראלית הגדולה בעולם מחוץ
לגבולות מדינת ישראל  -כרבע מכלל
הישראלים החיים בארצות הברית
כולהIsraeli Leadership Council .
 )(ILCהינו ארגון המנהיגות של
הקהילה הישראלית בדרום קליפורניה.
זהו ארגון א-פוליטי הנוסד לפני
כחמש שנים על ידי קבוצת אנשי
עסקים ישראלים ותיקים בלוס אנג'לס
ובראשות שון אבן חיים.
שגיא בלשה ,מנכ"ל ה" :ILC -עם
השנים הקהילה הישראלית בארה"ב
התבססה כקהילה רבת השפעה ובעלת
קשרים ענפים בכל רובדי החברה
האמריקאית .בזירה זו צמחו מכובדים
רבים ,המשקיעים את זמנם ,מרצם
וכספם לשם הגנה על מדינת ישראל
בדרכים שונות ,לרבות טיפוח קשרים
והשפעה בצמרת השלטון .ארגון ה-
 ILCהוקם במטרה לגבש ולאחד את
הקהילה הישראלית לצורך חיזוק
מדינת ישראל ,הבטחת הזהות של
הדורות הבאים של ישראלים החיים
בארה"ב ולשם גישור עם הקהילה

היהודית-אמריקאית .הארגון מפעיל
ומממן פעילות רחבת היקף ,אשר
הגיעה השנה לכדי  30,000משתתפים
מבני הקהילה הישראלית-אמריקאית
והיהודית בלוס אנג'לס ,לעומת 3500
משתתפים בלבד בשנה שעברה".
בין פעילויות הארגון נכלל פרויקט "צו
 "8באמצעותו גויסו בשבת האחרונה
אלפי אנשים שהשתתפו בעצרת התמיכה
בישראל בעקבות במצב הביטחוני
בארץ .באמצעות מערכת  SMSשפותחה
במיוחד על ידי ה ,ILC -יצאו אלפים
לרחובות .פרויקטים נוספים כוללים
ארגון עשרות טקסים ,חגים ואירועים
המוניים אחרים לקהילה ,בהם לוקחים
חלק אלפי אנשים; הקמה ומימון
של פרויקט  ILC-Careבמסגרתו
אלפים מבני הקהילה מתנדבים
במגוון פרויקטים ומארגנים מבצעי
התנדבות גדולים וכן סיוע לכ20 -
ארגונים קטנים ובינוניים העוסקים
בהסברה למדינת ישראל ,תרבות
ישראלית וסיוע לחולים מהקהילה
הישראלית.
כל פעילות ה ILC -ממומנת מכספי
חברי הארגון ותורמים מקרב הקהילה
הישראלית.
האירוע הקרוב שיזם ה ,ILC -יחד עם
מת"י (מרכז תרבות ישראלית) וארגון

בשבוע הבא יתקיים אירוע המשחזר את אירועי
כ"ט בנובמבר " .1947מטרתנו היא לגבש ולאחד
את הקהילה הישראלית לצורך חיזוק מדינת ישראל
והבטחת הזהות של הדורות הבאים של ישראלים
החיים בארה"ב" ,אומר שגיא בלשה ,מנכ"ל ארגון
 ILCהאחראי על הפקת האירוע ,יחד עם הארגונים
מת"י ו"מתחברים".

"מתחברים" ,הינו שחזור אירועי כ"ט
בנובמבר .פרופסור יהודה פרל הגה את
הרעיון להפיק אירוע מיוחד המשחזר
את מאורעות היום בו החליטה עצרת
האומות המאוחדות (האו"ם) על סיום
המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות
עצמאיות בארץ ישראל – מדינה יהודית
ומדינה ערבית (תוכנית החלוקה).
פרופסור יהודה פרל הינו מרצה למדעי
המחשב וסטטיסטיקה ב  ,UCLAוהוא
גם אביו של דניאל פרל ,עיתונאי
של הוול סטריט ג'ורנל שנחטף ונרצח
על ידי אנשי אל-קאיעדה בפקיסטאן
בשנת .2002
לטענתו ,ציון דרך כה חשוב בתולדות
מדינת ישראל אינו נמצא בתודעת
הציבור הישראלי-יהודי ,כפי שאמור
להיות ,ועל כן ניסה למצוא דרך
להעלותו על נס .ב ILC -החליטו
להרים את הכפפה ולהגשים את חלומו

של פרל ,תוך חיזוק הלגיטימציה
של ישראל בקרב בני הנוער בלוס
אנג'לס.
צוות של עשרות אנשים עובדים במרץ
זה כבר כמה חודשים על הפקת האירוע
המושקע .בין השחקנים ניתן למצוא את
השחקן היהודי המוכר מייק בורשטיין
וכן את הקונסול דייוויד סיגל בכבודו
ובעצמו .האירוע יתקיים בתאריך
הסמלי –  29בנובמבר ב American
 .Jewish Universityמהארגון מוסרים
כי כל הכרטיסים אזלו.
דונה קרייזלר ,מנהלת פרויקטים
ואחראית על כל האירועים הקהילתיים
" :ILC-Careראינו זאת
ותוכנית
כשליחות להפיק אירוע בעל חשיבות
היסטורית כה גבוהה .מטרתנו היא
לספר לדור ההמשך את תולדות מדינת
ישראל  -שיידעו מאיפה באו ומה
קרה במהלך השנים .חשוב לשמר את
המסורת ולנטוע בהם רגשי אחריות
וחשיבות כלפי מדינת ישראל".
אנשי ה ILC -מקווים שהאירוע ישאיר
את חותמי על בני הקהילה הישראלית-
יהודית בלוס אנג'לס וצופים להמשיך
במסורת ולקיים את האירוע גם בשנה
הבאה.

מימין לשמאל
מלמעלה למטה:
שגיא בלשה,
דויד סיגל ,שון אבן
חיים ,מייק בורשטיין
ויהודה פרל

