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 )IAC )Israeli American Council  -ארגון ה
ממשיך במסורת אירועי החגים ומתכנן לנו 
האירוע  הסוכות.  חג  לכבוד  גדול  אירוע 
יתקיים ביום ראשון ה- 22 בספטמבר בין השעות 
2-7 אחר הצהריים בוורנר פארק שבוודלנד הילס, 
הכניסה  לעולם".  מסביב  "סוכות  הקונספט  תחת 

חופשית וללא תשלום.
ב-  קהילתיים  אירועים  אחראית  קדוש,  דקלה 
מגוונת,  מאוד  הישראלית-יהודית  "הקהילה   :IAC
לכן,  שונות.  ומדינות  מתרבויות  מגיעים  ואנשיה 
באירוע שמאחד את הקהילות הישראלית והיהודית 
בלוס אנג'לס חשבנו לתת במה לכל מדינה, תרבות 

ועדה".
ברחבת הפארק יוקמו 10 סוכות, שכל אחת מהן תייצג 
מדינהאחרת מרחבי העולם, ויתקיימו בה פעילויות 
והפעלות לילדים בניחוח תרבות אותה המדינה. כמו 
כן, כל סוכה תהיה בחסות ארגון אחר בלוס אנג'לס: 
הבית הישראלי, הקונסוליה הישראלית, בית הספר 
"קדימה", בית הספר "השל", JC שלום, מת"י, שבט 
 HDC, Jewish Big Brothers and ,חן של הצופים

.IAC– וכמובן Sisters
את  לאחד  שהצלחנו  הראשונה  הפעם  "זו  דקלה: 
 – ואמריקאיים  ישראליים   – האלה  האירגונים  כל 
האירוע  להצלחת  הן  תורם  הדבר  אחד.  באירוע 
ולאווירה המגוונת שתהיה בו, וכן לארגונים עצמם, 
שהאירוע מהווה עבורם פלטפורמה להיחשף לקהילה 

הישראלית המקומית".
ארגון מת"י אחראי על הסוכה המייצגת את ישראל. 
הנושא הנבחר הוא הטכנולוגיה, שכן מדינת ישראל 
ידועה כמובן כסטארט אפ ניישן. הפעילות המרכזית 
תהיה בניית מכונית סולארית, אותה הילדים יוכלו 
לקחת  אף  ולבסוף  עיניהם  כראות  ולקשט  להרכיב 
אותה הביתה – ללא תשלום. אורנה איילון, נשיאת 
יוכלו ללמוד על תחום  זה הילדים  מת"י: "באופן 

חדשני שנמצא על סדר היום בעולם בכלל ובארצות 
הברית בפרט, תוך למידה על תחומים נוספים כמו 
סביבה  איכות  ירוקה,  אנרגיה  כמובן,  הטכנולוגיה 

ועוד".
בין המדינות הנוספות שנזכה "לבקר" בהן בחג הסוכות 
הן – מרוקו, שם רקדנית בטן מקצועית תלמד את 
המשתתפים באירוע כמה תנועות ועינטוזים; ספרד, 
פעילות  יקיימו  הצופים  של  חן  שבט  פעילי  שם 
ספורטיבית בהשראת קבוצת הכדורגל של ברצלונה; 
חינה  בקעקועי  להתקשט  יהיה  ניתן  שם  הודו, 
אותנטיים;רוסיה, שם נקשט כפות עץ בסגנון רוסי; 
וכמובן – ארצות הברית, שאת הסוכה הזו מפעילים 
אנשי ה- JC  שלום תחת הקונספט 

של המערב הפרוע, החזרה אל החלקאות והטבע.
ומה צוות ה- IAC  מתכנן לנו בסוכה שלהם? טיול 
מסביב לעולם! בסוכה יוצב מסך ירוק גדול, לצידו 
יוכלו  המשתתפים  כך,  ואביזרים.  תחפושות  ארגזי 
ולהתחפש,  להיות  ירצו  מדינה  איזו  אזרחי  לבחור 
להצטלם על רקע אתר סימבולי של אותה המדינה, 
לחכות כמה שניות לפיתוח התמונה וכמובן לשמור 

אותה למזכרת. 
"באירוע סוכות נציע לילדים מגוון פעילויות ייחודיות 
ומעניינות, אותן לא יוכלו לעשות בשום מקום אחר. 
ארגון ה- IAC תמיד שואף לחדש ולרגש את בני 
ומהנים",  מקוריים  אירועים  להם  ולהציע  הקהילה 

אומרת דקלה.
במקום אף יוצבו שני דוכנים שיציגו את ארבעת 
המובהקים  מסימניו  חלק  כידוע  שהם  המינים, 
של חג סוכות. "לי, כילדה שגדלה כאן, לא יצא 
לשבת בסוכה, לאכול ארוחת חג, לברך על ארבעת 
רבים  עוד  ויש  החג.  את  לחוות  ובאמת  המינים 
כמוני, והיום זה אף הולך ונאבד, אנשים ממעטים 
  IAC-לחגוג", מספרת דקלה. "לכן, המטרה שלנו ב
נולד  ואף  שגדל  השני  הדור  הצעיר,  שהדור  היא 
כאן בארצות הברית, יכיר את כל חגי ישראל, ולא 
התוכן  ההיסטוריה,  הסמלים,  את  ידע  בשמם:  רק 
והמשמעות של כל חג. ומעל הכל – גם יחגגו את 

החגים בפועל".
לחגיגות  להגיע  שצפויים  המשתתפים   2000 ל- 
מרחבי  וזמרים  רקדנים  מופע  גם  צפויים  בפארק 
של  )בתשלום(  כשר  אוכל  דוכני  מגוון  העולם, 
חברת הקייטרינג Blueberry Hill, מופע כשרונות 
צעירים במסגרתו יחולקו פרסים לילדים שיעלו על 

הבמה ויפליאו בשירתם והפתעות נוספות.

IAC  הודו, ספרד, רוסיה וכמובן – ישראל. כולם אושפיזין בסוכה של
מאת: רותם מאור

מסביב סוכות 
לעולם


