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לפגוש את מנכ"ל אירגון 
   Israeli Leadership -ה
שגיא    - Council
ראיון  לקיים  כמו  זה  בלשה, 
סואנת.  טלפון  מרכזיית  עם 
מסעדה  בירכתי  התמקמנו 
חביבה בשדרות בוורלי בעיר, 
סתוית  רוח  של  קלה  איווחה 
פושרת וריח משכר של יסמין 
ויקינטון עלו מהגינה. כל כמה 
דקות נשמעת נגינה ישראלית, 
של  האייפון  של  טון  הרינג 
לא  למה  חושב  ואני  שגיא, 
וכמה  בגרוש  לו  מוותרים 
הוא עובד קשה. שגיא ואשתו 
ילדיהם  ושני  הסרטן,  חוקרת 
עלו הנה לפני שנה והם כבר 
ההמעטה,  בלשון  מעורים, 
שני  דור  הם  כאילו  בקהילה 
באל איי. שגיא שימש עד לא 
מכבר כסמנכ"ל בית התפוצות 
בתל אביב והצליח לשקם את 
המוסד הידוע מחרבון כלכלי. 
לפניכן, קנה את עולמו כאחד 
מנערי האוצר וחלש על 20% 
אחריות  המדינה,  מתקציב 

כבירה והרבה כאב ראש.
התכנסנו  השנה  ראש  ערב 
עובדות  המנכ"ל  מפי  לשמוע 

ILC ועדכונים מהנעשה עם

רשות הדיבור לשגיא בלשה:
"את הארגון יזם לפני 5 שנים 
אהוד  בזמנו  הכללי  הקונסול 
דנוך יחד עם מנהיגים בקהילה 
ודני  טנא  אלי  הישראלית, 
אלפרט,שהיו יושבי הראש, שון 
אבן חיים, היו"ר הנוכחי, יוסי 
מילשטיין,  אדם  רבינוביץ', 
אלי  פרדו,  ניסן  סיידוף,  נתי 
ועוד  ארדמן  סטיב  מרמור, 
כמה. הארגון קם מתוך צורך 
לאחד ולהפעיל את הישראלים 
אותם  שהניע  מה  איי.  באל 
בישראל  תמיכה  הפגנת  היתה 
בתקופת מלחמת לבנון, שאליה 
רק  אלא  ישראלים  הגיעו  לא 
שאלו,  הם  פעילים.  יהודים 
"מה קורה פה, היכן כל אלפי 
הגדולה  בעיר  הישראלים 
הזאת?" התשובה היתה ברורה 
קראה:  הקיר  על  והכתובת 
"לא שאין כאן ישראלים אלא 
ויארגן  שיאחד  מי  היה  לא 
אותם ויוביל אותם לפעילות." 
שהקהילה  ברור  היה  די  ואכן 
עם  מתקשרת  לא  הישראלית 
מנויה  לא  ומרביתה  היהודים, 
לא  וגם  כנסת,  בבתי  קבועה 
ילדיה לבתי ספר  שולחת את 
נמצאים  הישראלים  יהודים. 

כאן עשרות שנים, לא מעורים 
בחיים היהודים, יש כאן אחוז 
משל  הגדול  אדיר  התבוללות 
על  מדובר  בכלל.  היהודים 
אשר  ישראלים,  מיליון  רבע 
רבים מהם לא קשורים לשום 
בוואקום  ונמצאים  פעילות 

קהילתי רועם.
להקמת  המוטיבציה  היתה  זו 
ILC  לקחת מאתיים וחמישים 
אותם  ולהפוך  ישראלים  אלף 
לקהילה תומכת, בעבור שלוש 

מטרות עיקריות:
1.לחבר את הקהילה הישראלית 

לישראל.
הצעיר  הדור  את  2.לחבר 

ליהדות ולישראל.
3.לחבר את הקהילה הישראלית 

לקהילה היהודית.

"לאחר שנים ארוכות של יחס 
אל  ישראל  ממשלת  של  צונן 
)"נפולת  הישראלים  היורדים 
מצד  וגם  נמושות"(,  של 
שקיבלו  היהודית  הפדרציה 
הנחיות מלמעלה, "אל תתיחסו 
המטרות  אחת  לישראלים", 
זה   ILC-ה של  הראשונות 
הזאת,  המגמה  את  להפוך 
הפעילות  התחלת  היתה  וזאת 
בהנהגת שהם ניקולא כמנכ"ל 
הבורד,  חברי  עם  יחד  מייסד 
בתקציב קטן שכל כולו נתרם 
בעבודה  המיסדים,  ידי  על 
המקימים  של  וסיזיפית  קשה 
והשקעת אין סוף שעות וכספים 
עצמיים, הם יצאו לדרך. שהם 
הראשונות  הגאלות  את  הפיק 
של האירגון ללא נסיון קודם, 
והפך את זה לאמנות ולתורה 
מערכים  הוקמו  עצמה.  בפני 
מאפס  פעילות  תוכניות  של 
לישראלים מקומיים שמדברים 
דור  לבני  גם  אולם  עברית 
הבסיס  את  איבדו  שכבר  שני 
הלשוני. בני הדור השני חושבים 
אחרת, הם מדברים אחרת, יש 
להם  יש  אחרים,  צרכים  להם 
תפיסת עולם שונה. התפתחות 
האירגון היתה כל-כך מטאורית 
הכפילו  הם  שנה  כל  שבעצם 
את המחזור והפעילות. אנשים 

ואחת  לאירגון  להתקרב  רצו 
המפהכות שהאירגון עשה היתה 
התמיכה  הרגלי  את  לשנות 
והנדבנות של הקהילה שטמנה 
בנדיבות  הפרטי  בכיסה  ידה 
הפעילויות  למימון  מדהימה 
של האירגון. עם מחזור כספי 
משלושה  למעלה  כיום  שהוא 
ככולו  שרובו  דולר,  מיליון 
מקומיים.  מישראלים  מגיע 
קפץ   ILC ה-  שחלפה  בשנה 
מפעילות לחמשת אלפים איש 
שלושים  של  לפעילות  לשנה 
גדלה  הפעילות  איש.  אלף 
כספיים  במונחים  שישה.  פי 
שתיים  נקודה  ממיליון  עלינו 
כאשר  דולר,  מיליון  לשלושה 
על  לשמור  מאוד  השתדלנו 
האדם  כוח  נמוכות,  תקורות 
לשבעה  מארבעה  רק  גדל 
עובדים, הרבה פחות מהגידול 
משמעות  והתקציב.  בעבודה 
קשה  עובד  שהצוות  הדבר 
עם תקורה נמוכה של שמונה 
אחוז שכמעט אין לה אח ורע 
אחרים.  יהודים  באירגונים 
חברים  תשעים  כיום  ישנם 
אלפים  שלושת  שמשלמים 
והם  לשנה  דולר  מאות  ושש 
חברים  מביאים  לגאלה  באים 
ותורמים  שולחנו  וקונים 
בגאלה  שביכולתם  ככל  עוד 
נוצר  נוספות.  ובהזדמנויות 
מצב יפהפה של אנשי עסקים 
שהפרוטה  מקומיים  ישראליים 
שמגייסים  בכיסם  מצוייה 
חינוכי  שרות  לתת  כדי  כסף 
תרבותי וחברתי לקהילה כולה. 
בין  כוללת   ILC ה-  פעילות 
השאר תמיכה ב- 16 ארגונים 
של  באירגונים  כולל  שונים, 
סוציאלית לכל הקהילה  עזרה 
כולה. ה- ILC מורכב מתשעה 
חברי בורד עם שמונים ושבעה 
חברים ושלושים אלף משתתפים 
מהקהילה.  ואירועים  בפעילות 
מעבר לדור המייסדים הצטרפו 
של  לבורד  האחרונה  בשנה 
ומירי  טנדלר  אריק   ILC ה- 

שפר.
תקציבו  את  משקיע   ILC ה- 
בשלושה סוגי פעילות. סוג אחד 
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גילאים  לחתכי  תוכניות  הוא 
שונים בקהילה, לדוגמא "בינה" 
)פעילות צעירים בגיל 25-45(, 
באמריקה"  פיג'מה  "ספריית 
)ילדים בגיל הרך( ,"שגרירים" 
  "ILC-Care" )סטודנטים(, 
השני  הסוג  שמונה".  ו-"צו 
קהילתיים  אירועים  הוא 
גדולים שבו אנו פונים לפלח 
גילאים רחב ולמשפחות דוגמת 
 "Celebrate Israel Festival"
לכבוד יום עצמאות, בו נכחו 
איש  אלף  עשרה  חמש  השנה 
ליותר  צופים  אנו  והשנה 
יש  לזה  מעבר  אבל  אנשים. 
לנו אירוע לסוכות לאלף איש 
מארגנים  שאנו  וורנר  בפארק 
ו-  'מתי'  אירגון  עם  יחד 
'מתחברים', אירוע חינמי לכל 
הישראלית עם הרבה  הקהילה 
הפעלות לכל המשפחה ועשרות 
עם  בפארק  שיפוזרו  סוכות 
שישי  ערבי  שונות.  פעילויות 
בכל מיני מקומות, בערב ראש 
השנה יש אירוע משפחתי עם 
'פוט לק' בעיר. בנובמבר יש 
בנובמבר  כט'  לכבוד  אירוע 
לבתי הספר ולקהילה. בחנוכה 
"בינה",  לצעירי  מסיבה 
פיקניק  עורכים  ,ב'שבועות'  
הזיכרון  וביום  ל'שבועות', 
מת"י  עם  יחד  השואה  ויום 
מזה  חוץ  מיוחד.  עושים טקס 
ואמנות  אוכל  יריד  מתוכנן 
בקיץ ומספר אירועי נטוורקינג 
הוא  השלישי  הסוג  לנשים.  
תמיכה באירגונים קטנים יותר 
תומכים  אנחנו  דרכים,  בכמה 
בשישה עשר אירגונים כספית, 
הוא  סטיטמנט'  מ'המישן  חלק 
קהילתית.  בפעילות  לתמוך 
אלינו  מגיעים  לדוגמא 
אירגונים שונים ואנחנו עוזרים 
עבודה  תוכניות  לגבש  להם 
ושיווקיות,  עסקיות  ותוכניות 
לאחר מכן הבורד שלנו מחליט 
על הקצאת המשאבים. דוגמא 
לארגונים המקבלים תמיכה מה 
צופים,  שבטי  שלושה    :ILC
מי"  ביי  "סטנד  עקיבא,  בני 
סרטן  לחולי  המסייע  )ארגון 
)"סטנד ויז אס","שי לי"(אירגון 

שמחלק חבילות מזון לנזקקים 
ישראלים בקהילה שיקבל השנה 
תרומה יפה במוצרים ובכסף, 
פסיכולוגית,  תמיכה  מיזם 
מת"י )מרכז תרבות ישראלי(, 
"OC ישראלי' )שזה כמו מת"י 
פסטיבל  קאונטי(,  באורנג' 
ביה"ס  הישראלי,  הסרטים 
עמ"י ועוד. תרומות של מאות 
 ILC ה-  דולרים.  אלפי  ועד 
עוזר גם לפדרציה ולקונסוליה 
באירועים ופעיליות ישראליות 
כמו המסיבה של פרסי האוסקר 
הישראלי, אירוע החזרת גלעד 

שליט ועוד...
עשרות  עם  נפגש  "אני 
ישראלים  ויזמים  אירגונים 
לבקשותיהם  ומקשיב  ויהודים 
ולאחר מכן, במידה והבקשות 
לחזון  ומתאימות  רלונטיות 
הבקשה  את  מעלה  הארגון, 
לפעמים  לבורד.  המסודרת  
רעיונות  עם  אנשים  מגיעים 
נפלאים אך הם לא מאורגנים 
לגבש  להם  עוזרים  ואנחנו 
המיזם  את  ולהנהיג  תוכניות 
הרעיון,  את  מעצימים  ובדרך 
של  ביותר  חשוב  עיקרון  זהו 
ה- ILC, לא רק לתת משאבים 
היזמים  את  להעצים  אלא 
ולהביא אותם למצב שהפעילות 
אולם  נתמכת  אמנם  שלהם 
הופכת לפעילות עצמונית של 
הגוף או המיזם בעזרה והנהגה 

עצמית.
תוכניות  עם  עובדים  "אנחנו 
עבודה שנתיות, כל צוות מגיש 
עם  למנכ"ל  עבודה  תוכנית 
קיץ  וכל  הנדרשים  המשאבים 
אנו בונים מזה תקציב שנתי, 
שמאושר בספטבר לשנה שלמה 

כמו כל אירגון מסודר. 
החל  שלנו  הגדולים  התורמים 
מחיים סבן, בני אלג'ם, ליאו 
קהילה  ובני  וינר  דויד  דויד, 

נדיבים אחרים. 
בקהילה  הצעירים  עבור 
את  יש  למשל,  הישראלית 
אלף  יש  בה  'בינה'  "תוכנית 
השנה  חברים.  מאות  חמש 
אירועים   8 חוץ מ-  מארגנים 
שתי  גם  אינטלקטואלים 
מסיבות ריקודים ענקיות. ויש 
את תוכנית שגרירים בקמפוסים 
שבשנה הבאה תתחלף בתוכנית 
ישראלים  לסטודנטים  חדשה 
עם  יחד  "מישלנו"  המכונה 
והסוכנות  הלל  הצופים, 
היהודית. יש לנו את הפעילות 
של "ספריית פיג'מה באמריקה" 
אלפים  כששת  שכוללות 
משפחות לילדים בגילאי 3-6. 
שמוביל  פרויקט  למשל  זהו 
מילשטיין  אדם  הבורד  חבר 
ויש לה הדים ואימפקט אדיר 
שלנו  התמיכה  ארה"ב.  בכל 
שפעילותו  הצופים,  באירגון 
שמונה  גילאי  לחתך  מתאימה 
יצרה  עשרה,  שמונה  ועד 
גידול מאוד משמעותי בכמות 
החניכים. יש שלושה שבטים, 
שבט חן עם מאתיים חניכים, 
שבט הראל עם שבעים חניכים 
ושבט 'תפוז' באורנג' קאונטי עם 

חניכים.  תשעים 
וישנו גם גרעין 
של  'צבר' 
הצופים  חניכי 
ם  י ס י י ג ת מ ה

לצה"ל.
"בשנה האחרונה 
הרחבנו מאוד את 
שלנו  הפעילות 
נטרנט,יש  באי
ארבע  לנו 
ת  ו נ ו ב ש ח
עם  בפייסבוק. 
אלפים  שמונת 
רובם  'לייקים', 
מהשנה  ככולם 
אין  האחרונה. 

עם  יהודי  אירגון  אף  כמעט 
לייקים  של  כזאת  הצלחה 
כל  אחת.  שנה  של  בתקופה 
יום עושים פוסטים ומצטרפים 
צעירים שאינם נמצאים בדרך 
כלל בפוקוס פעילות או ענין 
עשינו  גם  השנה  ישראליים. 
המתנדבים  לתוכנית  השקה 
'ILC Care' שמיועד לישראלים. 
באירוע השקת התוכנית ארגנו 
פרץ  משה  עם  ענק  אירוע 
ומתיתיהו, הגיעו ששת אלפים 
איש, רובם צעירים, עמדו שם 
התקווה  ששרו  אנשים  אלפי 
של  הכללי  לקונסול  והקשיבו 
ישראל. במסגרת ההתנדבות של 
'אי אל סי קאר', כרגע, אנחנו 
בעיצומו של מפעל ששמו 'פוד 
דרייב' במשך שלושה שבועות 
ואנחנו אוספים בחמישה מוקדי 
תרומות  ישראליים  מרקולים 
המזון  בחגים.  לנזקקים  מזון 
עובר לאירגון' שי לי' שמחלק 
נזקקות  למשפחות  זה  את 

לחג.
"כאשר שרים ישראלים או חברי 
כנסת מגיעים ומעונינים לשמוע 
על ישראלים בחו"ל הם פונים 
איתם  נפגשים  ואנחנו  אלינו 
שנפגש  המדינה,  נשיא  כולל 
עם כמה מחברי הבורד שלנו 
מאמינים  אנו  האחרון.  במרץ 
סייעה  שלנו  הפעילות  כי 
היורדים  של  התפיסה  לשינוי 
הישראלים והפיכתם לישראלים 
אמריקאים המאורגנים בקהילה 
ושאיכפת  פעיליות  בעשרות 
ומישראל.  מהשני  אחד  להם 
למעשה, הישראלים פה יכולים 
להיות חיילי המילואים הטובים 
ביותר של מדינת ישראל על 
אדמת ארצות הברית בקרב על 
ההסברה הישראלית. שון אבן 
חיים, דני אלפרט ואני היינו 
בישראל הקיץ והלכנו לפגוש 
והתפוצות,  ההסברה  שר  את 
יולי אדלשטיין. זוהי פגישתנו 
נפגשנו עם  וגם  השניה איתו 
הוא  בממשלה.  נוספים  שרים 
שאנחנו  ממה  מאוד  התלהב 
משרדו  כי  ומעוניין  עושים 
ישתתף בפסטיבל יום העצמאות. 
והוא יגיע לכאן ויתן לנו את 
כל הלגטימציה ואנחנו עובדים 
איתו. ה- ILC  חרט על דיגלו 
פעילות  שלא להשתתף בשום 
פוליטית, והבורד שלנו מורכב 

מכל  דעות  במגוון  מאנשים 
מדברים  לא  הקשת.  צבעי 
וכן  האירגון  בתוך  פוליטיקה 
לא מתערבים בויכוח של זכות 
בארצות  לישראלים  בחירה 
הברית. מאחורי ה- ILC עומדת 
קבוצה של אנשים שקשה לתאר 
את רמת המחויבות שלה. כמות 
השעות והכסף שהם משקיעים, 
בלעדיהם לא היה קיים האירגון 
הזה. כמו שהם הצליחו להקים 
ביזנס מאוד מוצלח שזה המכנה 
המשותף שלהם, הם גם הצליחו 
מוצלח.  מאוד  אירגון  להקים 
עליו  שמסתכלים  אירגון  זהו 
הישראליות  הקהילות  מכל 
בכל ארצות הברית ובכל מיני 
פניות  הרבה  וישנם  פורומים 
הזאת  ההצלחה  את  לשכפל 
לערים אחרות וליצור אירגונים 
שיקאגו,  יורק,  בניו  דומים 
דיאגו,  סאן  בוסטון,  מיאמי, 
פרנסיסקו.  וסאן  וגאס  לאס 
כזה  שיבוט  לבצע  כדי  אך 
קהילתית  במנהיגות  צורך  יש 
אירגון  להרים  בכדי  מקומית 
כזה בכל עיר ראשית.אולם זה 
עדיין לא מגובש ונמצא בועדה 

ואת  האפשרויות  את  שבוחנת 
המודל האידיאלי.

התבצעו  האחרונה  "בשנה 
חילופי גברי בהנהלת האירגון 
בן  שון  בראשו  עומד  וכיום 
טנא  אלי  את  שהחליף  חיים 
ודני אלפרט לאחר חמש שנות 
אני  האירגון.  של  מנהיגות 
נהנת  כולה  שהקהילה  סבור 
קוראים  אנו  שלנו  מהפעילות 
אלינו  להצטרף  אנשים  ליותר 
לקהילה  להפוך  לנו  ולסייע 

פעילה ותוססת ".
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