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נציגים מכ- 100 ארגונים מכל רחבי לוס אנג'לס 
חברו יחד כדי לתכנן את פסטיבל יום העצמאות 
בפארק אותו עורך מדי שנה ארגון ה-IACֿ שם 
הפסטיבל   ,Celebrate Israel הוא  האירוע 
והשנה  קליפורניה,  בצפון  ביותר  הגדול  היהודי 
איש  אלף  לעשרים  קרוב  ימשוך  הוא  כי  צופים 
נפתח  הערב   .2014 במאי  ב-18  פארק  לראנצ'ו 
בדבריו של המארח אשר בביתו התקיים האירוע, 
נתי סיידוף, הקונסול דייויד סגל ויו"ר IAC שון 

אבן חיים.
"הפסטיבל הזה הוא הפסטיבל של הקהילה והוא 
סיידוף,  אמר  אדם",  או  ארגון  לאף  שייך  לא 
וכאשר  שלנו  המשותף  המכנה  היא  "ישראל 
אנחנו  למענה,  ופועלים  סביבה  מתאחדים  אנו 
והקהילה שלנו בלתי שבירה".  מקבלים השראה 
של  ביותר  הגדולים  התורמים  אחד  היה  סיידוף 
הפסטיבל בשנה שעברה שעלה 700 אלף דולר. 
חסותם  את  סיידוף  הזוג  בני  יתנו  השנה  גם 
לחגיגות. הקונסול דיוויד סיגל אמר: "לכל אחד 
חותמת  את  להשאיר  ההזדמנות  את  יש  מכם 

הארגון שלכם בפסטיבל הזה". 
בתורו ליד המיקרופון אמר שון אבן חיים: "אנחנו 
רוצים להיות הפסטיבל של כולם. לאחד כמעט 
100 ארגונים כאן הערב, זו אמירה חזקה שכולנו 
התקבצנו יחד על מנת לחגוג את ישראל. אנחנו 

רוצים  אנו  הזה,  בתהליך  אתכם  לשתף  רוצים 
לשמוע מה יש לקהילה שלנו לומר". 

ואכן, פעילי הארגונים השונים התחילו להעלות 
הבימות,  מספר  הפסטיבל,  מראה  לגבי  רעיונות 
הדור  שבמעורבות  והחשיבות  ההופעות  זמן 

הצעיר. 

 Modelina Management מ-  לאונדרס  מייק 
18- הגילאים  בין  ישראליות  צעירות  מחפש   Inc
מיס  של  היופי  בתחרות  להתחרות  המעוניינות   26
כשנה,  לפני  ביפן.  שתיערך   2013 אינטרנשיונל 
הוא שלח את יעל מרקוביץ' )בצילום(, שאת סיפורה 
עכשיו  חודשים.  מספר  לפני  זה  בעיתון  הבאנו 
הוא מחפש את הנציגה הבאה של היופי הישראלי. 
באימייל:  ללאונדרס  לפנות  מוזמנות  המעוניינות 

 modelinamanagement@yahoo.com

'אור התורה' אירח בשבת שעברה את  בית הכנסת 
שנבחרה  הראשונה  האתיופית  איינאו,  יטאייש 
כמלכת היופי של ישראל. היא סיפרה לחברי הקהילה 
התאקלמותה  על  באתיופיה,  כיתומה  חייה  על 
נבחרה  איינאו  בצה"ל.  שלה  והשירות  בישראל 
למלכת היופי לאחר שחברתה רשמה אותה לתחרות 
של העיתון 'לאישה'. הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, 
דיוויד סיגל, נכח באירוע וסיפר על הניסיון האישי 
הרבים  המאמצים  ועל  באריתריאה  כשעבד  שלו 
היהודית  הקהילה  של  בהבאתה  ישראל  שעשתה 

האתיופית לישראל.

חיי אל.איי | מאת איילה אור-אל 

מפגש צמרת

מבקרת: מלכהמבוקשת: מלכה

ג'יני בנסון, מנהלת להקת הריקודים קשת חיים נתי סיידוף, שביחד עם אשתו דבי, הם  התורמים 
הנדיבים ביותר של הפסטיבל 

צילמה: אורלי הלוי



בשנה  חן  שבט  לפעילות  הראשון  שבת  ביום 
הדרכה  לסמינר  המדריכים  יצאו  החדשה, 
 Straus Max Camp, ב-  יומיים  של 
Glendale. הסמינר הועבר ברובו על ידי רועי 
אלבה, מרכז השבט החדש, והמרכזות הצעירות 
הן  שגם  סטארקובסקי,  וקארין  קנון  עמית 
להתוות  היה  הסמינר  עיקר  בתפקיד.  חדשות 
מטרות לשנה הבאה, לעסוק בזהות היהודית-
של  וחשיבותו  הבוגרת  השכבה  של  ישראלית 
בנוסף,  והקהילתיים.  האישיים  בחייהם  השבט 
מתן כלים מקצועיים בכדי שיוכלו להוביל את 
ולבנות מערכי  והתנועה,  וערכי השבט  מטרות 
עבור  וחווייתיים  איכותיים  ותכנים  פעילות 

חניכי השכבה הצעירה.
השכבה  חניכי  הצטרפו  הסמינר  בסיום 
והקהילה  השבט  משפחות  לכל  הבוגרת 
ב'וורנר פארק'. הקהל הרב  לפיקניק המוני 
ברביקיו  צופית,  מפעילות  נהנה  שהגיע 
הפיקניק  הקטנים.  לילדים  והפעלות  כשר 
אירועים  בשרשרת  הראשון  האירוע  הוא 
עם  חן  שבט  של  הקשר  חיזוק  שמטרתם 

יהודית-ישראלית  קהילה  ויצירת  הקהילה 
השייכות  שחוויית  בטוחים  "אנו  חזקה. 
והנתינה של שבט חן חשובה לקהילה וצריכה 
לגעת בכל אחד ואחת מהילדים והבוגרים", 

אומרת דנה ליבני, גזברית השבט. 
של  לפעילות  לחזור  כיף  ממש  לי  "היה 
גיא,  סיפר  הארוך",  החופש  לאחר  השבט 
המדריכים  את  "פגשנו  ו'.  כיתה  חניך 
צופית.  מפעילות  ונהנינו  שלנו  החדשים 
משנה  המדריכים  את  לראות  כיף  גם  היה 
שעברה, ממש התגעגעתי אליהם. אני חושב 
גם  אלא  באירוע,  נהנו  החניכים  רק  שלא 
ההורים שקיבלו לוח שנה עם כל הפעולות 
חניכים  גם  לראות  כיף  היה  הצופים.  של 
ויהיה  טוב  ירגישו  שהם  לנו  חשוב  חדשים. 
להם כיף לבוא לפעילות ולהתמיד בה. ככה 

נוכל להכיר יותר ילדים ישראלים". 
איילת שאול, אמא לרותם )כיתה ה'( ולאפק 
ידעו  שילדיי  "מהרגע  סיפרה:  ד'(  )כיתה 
שיש פעילות של הצופים הם ציפו והתרגשו, 
שמחנו  שיגיע.  הכיף  לכל  מחכים  הם  כי 

ולפגוש  הקהילתי  בפיקניק  חלק  לקחת 
החברים  את  וכמובן  הצוות  המדריכים,  את 
בשבילנו  הצופים  ומשפחותיהם.  לקבוצה 
היא מסגרת נהדרת שמעשירה ומלמדת את 
והערכים  הדברים  אותם  את  בדיוק  ילדינו 
שאנחנו גדלנו עליהם וקיבלנו אותם כמובן 
מאליו. בצופים הם מתנסים בדברים חדשים, 
מעצבים את אישיותם, משפרים את הבטחון 
את  המשותפת,  היצירה  את  שלהם,  העצמי 
עם  זאת  וכל   – והמנהיגות  הדיבור  כושר 
לכל  ממליצה  אני  והנאה.  אהבה  כיף,  המון 
רק  ולו  לצופים  הילדים  את  לרשום  הורה 
הרבה  הרבה  להם  שתוסיפו  העובדה  בשל 

חברים כמוהם, ישראלים אמריקאים". 

חן  שבט  הצטרף  האחרון  ראשון  ביום 
נושא   .IAC ה-  של  הסוכות  לפסטיבל 
לעולם"  מסביב  "סוכות  היה  הפסטיבל 
בה  סוכת מדינת ספרד,  והשבט הפעיל את 
כדורגל.  מטורניר  והאורחים  החניכים  נהנו 
מעגלים של חניכים לבושים חקי היו פזורים 

על הדשא והתנסו במגוון פעילויות. 
הצופים  פעילות  על  מידע  ולקבלת  להרשמה 
בקרו  – Shevet Chen  או  לפייסבוק  כנסו 

באתר השבט –
WWW.SHEVETCHEN.COM 

לרועי  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
או    818-836-9412 – השבט  מרכז 
merakez@shevetchen.com לשלוח מייל
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יום אחד
יציאה כל יום רביעי

סנטה ברברה,
סולוונג וטירת 

הרסט

פלאי
קליפורניה
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סן פרנסיסקו,
טירת הרסט, 
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חדש!
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חדש! המערב 

המושלם

פותחים את השנה בשבט חן  
מאת רונית וסולי
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23, הגיעה לפני שנתיים ללוס אנג'לס במטרה לעשות לעצמה  בר ברקו, 
מתחילה  היא  כולם,  כמו  קשה  התחלה  ואחרי  האפיה,  בתחום  כשפית  שם 
כשהייתי  עוד  אנג'לס,  בלוס  להיות  חלמתי  "תמיד  החלום.  את  להגשים 
ילדה קטנה", מספרת ברקו. "הדודים שלי גרים בעיר, כך שיצא לי לבקר 

אותם מדי פעם בחופשות וידעתי שיום אחד אגור כאן".
בגבעת  אסטלה  של  לאפייה  הספר  בבית  למדה  השרון,  מהוד  הצעירה 
שמואל, השתלמה אצל אוליבייה בז'ארד בצרפת ואצל אורן גירון בישראל, 

לפני שהחליטה שהגיע הזמן לנחות באל.איי ולהגשים את חלום ילדותה.
איך אופה שנמצאת כל היום במטבח עם עוגות מסביב מצליחה לא לעלות 

במשקל?
היום כבר לא.  הייתי אוכלת, אבל  "אני לא אוהבת מתוקים כל כך. פעם 
אני טועמת קצת כדי לשמור על אחידות ולדעת שהכל יוצא בסדר, אבל 
חוץ מזה אני לא נוגעת במתוקים. במסעדה בחיים לא תמצאי אותי מזמינה 

קינוח".
אז מה את כן אוהבת לאכול?

"בעיקר בשרים ודברים מלוחים".
יש איזו מסעדה שחביבה עליך כאן במיוחד?

"אני אוהבת את הצ'יז קייק פקטורי וגם סטקיה ארגנטינאית בשם לה לאז".
יש איזה מאכל שאת מתגעגעת אליו במיוחד בארץ?

"אני מתגעגעת לחמאה הישראלית".
לא חששת קצת מהתחרות כאן? מה בדיוק היה השלב הראשון שלך בחיפוש 

אחר עבודה?
"פחדתי מאוד. כשהגעתי חיפשתי עבודה בקונדינטוריות שונות אבל אף 
אחד לא היה צריך עובדים, אז התחלתי לעבוד מהבית. הדודים שלי נתנו לי 
לגור באחד הבתים שלהם, יש שם מטבח נוסף הנפרד מהבית, הכנסנו לשם 

עוד מקררים ותנור ושם אני אופה".
מהן העוגות הכי פופולאריות שלך?

"מוס ועוגות גבינה".
אפייה היתה תחביב ילדות שלך?

15 בבית הספר, תמיד הייתי זאת שהתנדבה להביא עוגות לכיי  "כן. מגיל
תה. היה לי ברור שזהו התחום שלי וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים".

בר ברקו

  נא להכיר    

טיפול תקיף ונמרץ בעניינים משפטיים 
בארה”ב ובישראל

עו”ד לילך לוינגר

818-657-0557
23945 Calabasas Rd. Suite 200 Calabasas, CA 91302

Entertainment Law
הסכמי מימון והפצת

סרטים\סדרות טלוויזיה
הסכמי רכישת זכויות תסריט\ספר

הסכמים עם מפיקים, במאים ושחקנים
)Merchandising( הסכמי שיווק מוצרי לוואי

משפט ישראלי
טיפול בכל עניין 
משפטי ישראלי

ידע וטכנולוגיה
מכירת ורכישת טכנולוגיה
ניסוח מסמכים משפטיים 

לאתרי אינטרנט 
מסחר באינטרנט

ייעוץ משפטי שוטף לחברות
שותפויות

הסכמים בין בעלי מניות
רכישת ו/או מיזוג עסקים

טיפול בארגונים ללא מטרות רווח
)Non Profit Organization(

עסקאות בארה"ב
עסקאות בינלאומיות

חוזים
רישום חברות

השקעות

עסקים

חברת לשכת עורכי הדין בקליפורניה ובישראל 

יזהו. נגמרו החגיגות. סעודות החג האינסופיות סביב השולחן עם המשפ
חה והחברים לא יהיו יותר למנת חלקנו היומית. הבקרים והלילות שהעברנו 
בבית הכנסת בצום ובתפילה, בשירים וריקודים, בשמיעת קולו של השופר, 
הסתיימו. כמוהם גם השעות הארוכות שבילינו מחוץ לבית, כשהתענגנו על 

הישיבה בסוכה ועל שמחת החג.
האח בחודש  שעברנו  החגים. לאחר  ואיתו עונת  הסתיים  תשרי  יחודש 

רון מראש השנה ליום כיפור ומיד לחג הסוכות ולשמחת תורה, אנו מוצאים 
את עצמנו פתאום בחודש חשוון. חודש קודר, משעמם, אין שום חג באופק. 
יכול  ובקדושה, התפללנו ושמחנו, מי  אחרי שבילינו חודש שלם ברוחניות 

בכלל לחשוב על חזרה לשגרה?
נוח חשב את אותו הדבר. כולנו מכירים  מתברר, בפרשת השבוע, שגם 
את הסיפור: הקדוש ברוך הוא מחליט להביא מבול שישמיד את רוב כדור 

יהארץ, אך יחד-עם-זאת, ברצונו לשמר את כל מיני בעלי-החיים בכדי שה
עולם יוכל להתחיל מחדש לאחר המבול. וכך, על פי ציווי ה', נוח בונה תיבת 
ענק ונכנס אליה עם אשתו וצאצאיו,ויחד איתם דגימה מכל יצור החי על פני 
כדור הארץ. למשך שנה שלמה חיו בתיבה בני האדם וכל סוגי החי, בצוותא. 
לאחר מכן, כאשר מי המבול נסוגו ונוח ידע כי הארץ יבשה לגמרי, הצפוי 
ביותר היה שיחד עם כל שאר דיירי התיבה, ייצא נוח מן התיבה אל העולם 
למרות  אבל,  האפשרית.  ובמהירות  לרווחה,  הפתוחות  האדמות  אל  הגדול, 

ישהיה ברור לכל שכעת כבר ניתן לעזוב את התיבה, כולם נשארו במקומו
תיהם בתיבה. רק כאשר ה' נתן ציווי מפורש, הם יצאו מהתיבה. 

גדולי החסידות מסבירים כי המצב והאווירה בתיבה היו חדורים ברוח של 
יימות המשיח. שלום שרר בין כל הנבראים, והורגשה אצל כולם קדושה עי

לאית. אלו ששהו בתיבה חיו, במובן מסוים, חיים של ימות המשיח. ואם כן, 
מובן מדוע הם לא רצו לעזוב את התיבה. בדיוק כמו שאנחנו לא רוצים לעזוב 

את ההתעלות הרוחנית של חודש תשרי.
יאבל הם היו צריכים לעזוב. ה' אמר לנוח, "צא מן התיבה". כי לחיות בתי

בה של קדושה זה נפלא, אפילו הכרחי. ובשביל זה הוקצה מספיק זמן. אבל 
זה לא התכלית. המטרה של זה היא לקחת את הקדושה ולהביא אותה לידי 
מימוש בחיים האמתיים, חיי היום יום. נוח היה צריך לצאת מהתיבה ולקחת 
את ההשראה שהייתה לו בכדי לבנות מחדש את העולם ההרוס; לקחת את 
הניסיון ואת הרושם של חיי העבודה בימות המשיח, כך שזה יהיה בר קיימא 

לא רק בתיבה, אלא גם יחלחל ויחדור בכל היקום. 
חודש תשרי הוא התיבה שלנו. הוא ספוג בקדושה, שלום ורוחניות. אבל 
זה לא היעד, זו לא המטרה. לאחר מכן מגיע חודש חשוון ושאר השנה, חיי 
עלינו  העיקרי:  לשלב  מגיעים  אנחנו  ואז   - והשגרתיים  האפורים  העבודה 
לקחת את האווירה של חודש תשרי ובהשפעתם לרומם את כל החיים. תשרי 
הוא זמן שהוקצה לקדושה; כשהאתגר הוא להביא את הקדושה לשאר השנה, 

לאפשר לה לחדור ולחלחל אל תוך הקיום היומיומי שלנו.
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