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אור ההצלחה הגדולה של פסטיבל יום העצמאות לישראל ל
בפארק בשנים האחרונות, מעל 20,000 מבקרים מקהילת 
הישראלים והיהודים בלוס אנג'לס והסביבה צפויים להגיע 
ולחגוג גם השנה את היום המכונן ביותר בתולדות המדינה – 
יום העצמאות ה-67 של ישראל. הפסטיבל, המאורגן וממומן 
על ידי ארגון ה-IAC ובהפקתה של עדי דרורי, יתקיים ביום 
ראשון ה- 17 למאי החל מ-11:00 בבוקר ועד 6:00 בערב 

בראנצ'ו פארק. 

למען הדיוק, החגיגות יחלו כבר ב-09:30 בבוקר ב"צעדת ישראל", 
שאורכה כשני מיילים, בשיתוף עם ארגון StandWithUS לתמיכה 
במדינת ישראל. משתתפים רבים יצעדו ברחובות לוס אנג'לס, 

ינופפו בדגלים כחול-לבן ביד וגאווה גדולה בלב.

ירושלים של זהב
כיוון שהפסטיבל יוצא בסמוך ליום ירושלים, כמתבקש, נושא 
הפסטיבל השנה יהיה העיר ירושלים, ולמעשה ייתן למשתתפים 
את האפשרות לבקר בבירת ישראל דרך תערוכות מושקעות, 
מצגות ופעילויות המחשה: נעבור דרך מנהרות הכותל המערבי, 
נטמין פתק בכותל הגדול שיוצב במתחם )כל הפתקים יועברו 
לרשות הכותל המערבי המקורי ויונחו בין אבני הכותל(, נסייר 
ברחובות העיר העתיקה, נקנה תכשיטים, חפצי אומנות, פירות 
וירקות טריים בשוק מחנה יהודה, נצטלם למרגלות דגם פסל 
"אהבה" ממוזיאון ישראל, ונקשט פריטי יודאיקה שונים יחד 

עם אמנים המגיעים במיוחד מהארץ.

ניתן לראות כי יש הרבה חשיבה מאחורי כל פעילות; איך 
אנשים ייהנו ממנה ולא פחות חשוב – כמה הם ילמדו ממנה. 

למשל, לכבוד האירוע, צוות ה-IAC חבר לאנשי מקצוע 
מישראל, אשר יגיעו לפארק ויעבירו לאורחים הרצאות ויסבירו 
על ההיסטוריה של הכותל והעיר, על החשיבות שלהם למדינה 

ולנו, כיהודים. 

דקלה קדוש, מנהלת ה-IAC בלוס אנג'לס: "פסטיבל יום 
העצמאות זה אירוע שאנחנו חושבים ועובדים עליו במשך 
כל השנה. בעינינו, זה הדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים 
פה בקהילה, והוא למעשה היחידי שמביא לידי ביטוי את כל 
המטרות של הארגון: לקשר את הדור הבא לישראל, לחזק את 
הקהילה הישראלית-יהודית האמריקאית לישראל ואחד עם השני, 
וכמובן לחזק את מדינת ישראל. ואכן, עצם זה ש-20,000 איש 
יגיעו לפארק ויגידו 'ישראל חשובה לי', מחזק את ישראל, זה 
מסמל את האחדות שישראל כל כך זקוקה לה. מעבר לכך, 
יש כאן בקהילה הרבה אנשים שלא גדלו בישראל ולא למדו 
את ההיסטוריה של המדינה והעם היהודי לעומק, בין אם זה 
מתי אירעה כל מלחמה, או מי היו כל ראשי הממשלות. לכן, 
האירועים של ה-IAC נועדו, מעבר לכיף שבהם, להעביר את 

המידע הזה הלאה לדור הצעיר שגדל פה".

ונעבור לחלק האמנותי
אמנים, זמרים ורקדנים מקומיים יעלו בזה אחר זה על הבמה 
ויבדרו את הקהל בתוכן ישראלי. בשעות הצהריים תתקיים 
הופעה של הזמרת המקומית נעמה אתל ולאחרי, היישר 
מישראל, יבדר את הילדים דוד חיים האהוב. בשעה 5:00 
יעלה האמן המרכזי, הלוא הוא שלומי שבת, הזמר והמלחין 
הישראלי הפופולארי. דקלה: "שלומי הוא אדם מאוד רוחני 
וישראלי מובהק שמדבר בשיריו לכולם, והוא מאוד שמח לקבל 

את ההזמנה שלנו לבוא לבדר את הקהילה שלנו". 

מלבד זאת, במתחם הפסטיבל יוצבו מגוון רחב של דוכני 
שתייה ואוכל כשר, יהיה מתחם יצירה ומלאכה לילדים, פינת 
ליטוף חיות באווירת גן החיות התנ"כי שבירושלים, תיאטרון 
בובות לקטנטנים, פעילויות אקסטרים של הצופים, אוהל גדול 
ומיוחד לבני הנוער, יריד אמנים מקומיים, עמדה של מגן 

דוד אדום ועוד.

IAC על המפה!  
אין ספק כי ארגון ה-IAC הולך ומתפתח כל הזמן. השנה, 
לראשונה, חגיגות פסטיבל העצמאות של ישראל ייחגגו בחמש 
ערים מרכזיות בארה"ב: לוס אנג'לס, מיאמי, לאס ווגאס, ניו 

יורק ובוסטון. 

מירי שפר, יו"ר ה-IAC בלוס אנג'לס: "האירוע בלוס אנג'לס 
זהו אירוע יום העצמאות הכי גדול שמתרחש מחוץ לגבולות 
המדינה. נכון להיום, אנחנו כבר רואים שההיענות לאירוע, 
מבחינת רכישת הכרטיסים המוקדמת, היא גדולה מאוד, הרבה 
יותר מאשר בשנים הקודמות. בכלל, ישנה התעוררות עצומה 
בכל רחבי ארה"ב, אנשים מבינים שחשוב לשמור על אחדות 
העם ולהציג את התדמית הטובה שלה ולא לשבת בצד; כמה 

ארץ ישראל יפה ומוצלחת".

ניתן לרכוש כרטיסים דרך אתר:
celebrateisraelfestival.com, במחיר של 6$. 

מחיר הכרטיס ביום האירוע יהיה 10$.

נחגוג את יום ההולדת ה-67 של ישראל בסיור במנהרות הכותל, קניות בשוק מחנה יהודה, נשנוש פלאפל, 
סלפי למרגלות פסל 'אהבה', שירים עם שלומי שבת ועוד שלל פעילויות כחול-לבן 

מאת: רותם מאור

פסטיבל יום העצמאות בלוס אנג'לס
 ב-17 במאי בראנצ'ו פארק

50 גוונים של כחול-לבן

מארח

ניחוחות ירושלמיים בלוס אנג'לס 


