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המנכ״ל של
שגיא בלשה מסיים ארבע שנים אינטנסיביות במיוחד כמנכ״ל ארגון הקהילה
הישראלית-אמריקאית  • IACמי שהיה כלכלן צעיר בתקופת ביבי נתניהו כשר
אוצר הצעיד את הארגון המייצג של הישראלים באמריקה לגבהים חדשים •
סניפים מחוף לחוף ,ועידה שנתית בוושינגטון ,עשרות תוכניות שרצות ב24-
מדינות ,ניהול של  80עובדים וקשר עם מאה חברי דירקטריון • ראיון סיכום
מאת :גל שור צילומים :באדיבות IAC

ב

עכשיו נמצא בלשה על קו נתב״ג LAX-עד ה1-
באוקטובר ,מועד בו יוחלף במנכ״ל החדש-ישן של
ה IAC-שוהם ניקולט .״אני ,עובד טלפונית ובמיילים,
עם ארה״ב מ 8-בערב עד  3לפנות בוקר שעון ישראל

בירושלים בתחום שלה ,חקר הסרטן .היא תרצה
ותעסוק במחקר .זה בוודאי הקל עלינו מבחינת
המחשבה שעשינו את הדבר הנכון״.

סוף חודש אוגוסט  2015חזרה משפחת בלשה
לביתה במושב כפר אוריה הממוקם סמוך
ללטרון ,בין תל אביב ירושלים .את הבית השכירה
המשפחה בארבע השנים האחרונות בעקבות המעבר
ללוס אנג'לס .הבעל שגיא שימש כמנכ״ל
הכל בגלל האישה
הכל-יכול של ארגון הקהילה הישראלית-
אמריקאית ( .)IACהרעייה ,נטלי ,השלימה
כאן פוסט דוקטורט בתחום חקר הסרטן.
בלשה בן ה 43-מאמין בכל מאודו
הילדים ,שחף ואלה ,השתתפו בחוויה
בסיסמה .Work hard, Play Hard :במהלך
האמריקאית של הוריהם בצורה פעילה
חייו ביקר וטייל ביותר מ 60-מדינות.
וחרשו יחד איתם את היבשת לאורכה
הוא וורקהוליסט ,פרפקטיוניסט ,רגיל
ולרוכבה .בפוסט בפייסבוק תיאר שגיא
לעבוד סביב השעון  ,24/7מה שלא
את הימים הראשונים של התאומים בני
מנע ממנו להנות מאמריקה ולבקר בכל
ה 8-במקום מגוריהם הישן-חדש:
שכיות החמדה התיירותיות שיש לארץ
הדוד סם להציע.
.First day, first time in an Israeli School
כתה ג' בביה״ס קסם עם המורות רונית
בלשה תולה את נסיבות הגעתו
ואיה (המכונה ״איה כפרה״) .מרגישים
לאמריקה ב ...אשתו .לפני כן הוא שימש
בבית ומוקפים בחבר'ה כבר מהיום
סמנכ״ל כספים ופיתוח בבית התפוצות
הראשון .אין על החום ,הפתיחות ,חוסר
שבצפון ת״א .״צברתי שם ניסיון רב
הפורמליות ,ערך החברות ותחושת
בניהול עמותה שלא למטרת רווח ,״הוא
הביחד הישראלית .לכו תחפשו פה
אומר.
את הילדים שלכם אחרי ביה״ס .לבוא
בלשה היה הרוח החיה שהביאה
הביתה זה כבר לא אופציה עבורם עם כל
להצלת בית התפוצות.
החברים והפעילויות במושב...״
״בית התפוצות היה ארגון כושל
שגיא בלשה התגלה כ״בול-פגיעה״
עם גרעונות נוראיים בעשרות מיליוני
עבור הקהילה הישראלית בארה״ב:
שקלים .יצרנו את כל המבנה הארגוני
דינאמו אנושי בכל כישורי ניהול
מחדש ,הכנסנו תורמים חדשים וגם
ואסטרטגיה גבוהים ,יכולת תקשור
השגנו מעורבות ומחוייבות מממשלת
ועבודת צוות ובעיקר  -אדם עם ראש
ישראל .הבאנו לבית התפוצות מושגים
פינאנסי טוב שידע לנצל את סביבת
של פיתוח עסקי ותפיסות ניהוליות
העבודה הפורייה אליה הגיע ולתרגם
מעולם העסקים.
אותה להישגים מרשימים.
״החדרנו את הקונספציה של ROI
שגיא :״הציעו לי להישאר בתפקיד
(״ריטנרן און אינווסטמנט״) ,עשינו לו
לשנה חמישית .זאת אחרי שהארכתי
'רי-ברנדניג' ,הכפלנו את השטח הבנוי,
את השהות כאן בשנה ,מעבר לתיכנון.
גייסנו כסף חיוני להמשך פעילותו ובנינו
אבל החלטנו ,נטלי ואני ,שאנחנו חוזרים
מיזמים שמכניסים כסף ,כגון הסניף הכי
הביתה ,הרבה בגלל הילדים.
גדול של ארומה בתל אביב הממוקם
״חווינו בעצמנו איזו אמריקניזציה
בתחומיו״.
מהירה עוברים הילדים כאן ,ורצינו שהם
״את כל הקרדיט צריך לתת לחברי הבורד של הIAC-
קודם לכן היה בלשה אחד מהכלכלנים
יגדלו בארץ ,כישראלים .בשנה הראשונה,
הצעירים שכונו ״נערי האוצר״ בתקופת
כל יום שעבר ,יותר ויותר התחלפו מילים וליו״ר שון אבן חיים .אני מאחל לכל מנכ״ל ארגון שיעבוד
כהונתו של בנימין נתניהו כשר האוצר,
מעברית לאנגלית .בשנה השנייה בעת
עם הנהגה כל כך מסורה ,שמשקיעה ומקריבה אין סוף
בתחילת שנות ה .2000-אז הונהגו במשק
הביקור אצל המשפחה בארץ שליש
זמן ,אנרגיות ,כסף ומשאבים למען מטרה נעלה :הקהילה
הישראלי רפורמות משמעותיות במדיניות
מהדיבור שלהם היה באנגלית ושני שליש
הרווחה ,הביטוח לאומי ,הקיצבאות
ומדינת ישראל .מדובר באנשים שלמדתי מהם המון על
בעברית .אחרי שלוש שנים זה כבר היה
ועוד .בלשה עבד בסביבתם של נתניהו
חצי וחצי ובביקור האחרון כבר הבנו
דוגמה ומופת ,על איך זה להיות מנהיג״
וראש הממשלה דאז אריאל שרון ז״ל
שצריך לחתוך לכאן או לכאן :שחף לא
והיה שותף לחלק מהרפורמות בכלכלת
הסכים לצאת מהבית במהלך שבוע
ישראל של אותה תקופה״.
יכול
שאינו
בנוח
הביקור שלנו בארץ כי הוא לא
חש גם רשמנו אותם עם ארה״ב ,ובמשך היום מטפל בכל מה שקשור
הוא גם היה מעורב בוועדת ההיגוי שיזמה את
לכן
לתקשר עם חבריו בעברית...
ל'לשון אקדמי' בוואן נייס ,צא'רטר סקול שמלמד בקליטה המחודשת שלנו בארץ .התבשרנו שנטלי תוכנית ״מסע״ ,המציעה לבני נוער וצעירים יהודיים
התקבלה להיות פרופסורית באוניברסיטה העברית מרחבי העולם פרויקטים ייחודיים בישראל.
עברית ,ואז המצב השתפר״.
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ל הקהילה
״רוב העם היהודי חי כיום בישראל ובארה״ב .גם היתר חיים בעיקר במדינות שפע מערביות .לכאורה
מצבו של העם היהודי לא היה טוב יותר ,אבל תוך דור או שניים זה יכול להיעלם .בארה״ב חיים למעלה מחצי מיליון
ישראלים  -אמריקאים ,יותר מ 10%-מיהדות ארה״ב .המשך הקשר החזק בין ישראל לארה״ב והתמיכה
הבלתי מסוייגת בישראל זו האחריות שלנו״
שגיא :״יום אחד באתי הביתה .אשתי נטלי הסבירה
שהיא חייבת לעשות את הפוסט דוקטורט שלה
בתחום חקר הסרטן באמריקה .קרוב משפחה שלח
את הרזומה שלי לכל מיני אנשים בארה״ב .אחד
מהם נחת אצל דני אלפרט ,אז יו״ר משותף של ה.ILC-
הם חיפשו במשך תשעה חודשים מישהו שיחליף את
שוהם ניקולט ,ששימש כמנכ״ל הארגון מיום היווסדו.
דני ושוהם הגיעו לישראל ,נפגשנו ושני הצדדים ראו

כי טוב .בהתאם לכך נטלי בחרת את אוניברסיטת
קאל טק בפאסדינה כמקום הפוסט דוקטורט שלה.

 7סניפים מחוף אל חוף
״הגעתי ללוס אנג'לס בקיץ  .2001ב( ILC-שם הארגון
לפני החלפתו ב ,IAC-ג.ש ).היו אז ארבעה עובדים

בשכר .הם ישבו במשרד של אלי טנא ,בין עובדי חברת
הנדל״ן.
״לארגון באותה עת היו תשתיות גיוס כספים חזקות
שהקימו הבורד וקודמיי ,ביניהם גאלה מצליחה,
תוכנית בינה ועוד״.
״יחד עם הבורד ,הוועד המנהל שהקים את הארגון
ועם השקעת זמן אדיר מצידם ,התחלנו לבנות מודל
כך שבעוד שנה 30 ,אלף איש ישתתפו בפעילות .הקמנו
את פסטיבל  - Celebrate Israelהגדול מסוגו בצפון
אמריקה...״
בוא נעצור לרגע .היו בעבר בלוס אנג'לס
פסטיבלים ליום העצמאות.
״אני מודע לכך .אבל אנחנו החלטנו להקים משהו
מאפס ,אחרי שהרבה שנים לא היה כאן פסטיבל.
קונספט חדש לגמרי שרץ בהצלחה בשלוש השנים
האחרונות .במיקום אחר ,עם דגשים אחרים .אנחנו
משתפרים משנה לשנה ומביאים לפארק בממוצע 15
אלף איש .זה לא דברים שנעשו בעבר.
״כמו כן התחלנו את פרויקט 'ספריית פיג'מה
באמריקה' .הפקנו קונצרט התנדבות ביוניברסל
סטודיוז עם משה פרץ ומתיסיהו .בשנה השנייה כבר
הגענו ל 50-אלף משתתפים ,עם ארועים קהילתיים
גדולים ויותר עובדים ,יותר תקציבים.
״הקפיצה הגדולה התרחשה בשנה שעברה .הקפיצה
הענקית ,פריצת הדרך ,ההתרחבות .הרבה בזכות
התרומה המאוד נדיבה של ד״ר מרים ושלדון אדלסון.
הארגון התפתח והקים סניפים מחוף לחוף .תוך שנה

המשך בעמוד > 40
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״אנחנו הישראלים-האמריקאים מכירים את המציאות האמיתית בישראל ,שירתנו בצבא ,אנחנו מחוברים
למדיה הישראלית ,יש לנו בארץ משפחה וחברים ,אנחנו יכולים לייצג את המדינה באופן שיהודים אמריקאים לא יוכלו
ויש לנו חובה לעשות זאת״
המשך מעמוד > 39
וחצי ייסדנו  7סניפים  -בניו יורק ,בוסטון ,פלורידה,
ניו ג'רזי ,וושינגטון די.סי וכמובן לוס אנג'לס ,בה
ממוקם מטה הארגון.
״במקביל פיתחנו נוכחות ארצית מאוד אינטנסיבית.
יש לנו  60תוכניות שרצות ב 24-מדינות בארה״ב -
'משלנו' (פעילות סטודנטים באוניבסיטאות) ,ספריית
פיג'מה (ספרים בעברית לילדים) ,גוונים (פיתוח
מנהיגות קהילתית) ,קשת (לימודי עברית אחה״צ בניו
יורק) ועוד ועוד.
״במקביל אנחנו תומכים ב 60-ארגונים בארה״ב
כשהכל קשור בישראלים אמריקאים ובקהילה
הישראלית  -אמריקאית.
״הכיוון שהארגון הולך אליו כיום היא מעורבות
הולכת וגוברת בדה לגיטמציה שנעשית לישראל
בארה״ב .התחלנו תוכנית יחד עם המרכז הבינתחומי
בהרצליה שמריצה קמייפנים און ליין ומכשירה
תלמידים להיות מומחים במדיה החברתית.
״אנחנו גם עוסקים בהידוק הקשרים עם המדינה

 ממשל קליפורניה ונבאדה יחד עם הקונסוליההישראלית .הם מספקים את הקשרים ואנחנו ,אם
צריך ,את המימון .הכ במטרה אחת ויחידה :לחזק
ולתחזק את בהקשרים בין ארה״ב וישראל בכמה
תחומים שאפשר.

 60ארועים קהילתיים בשנה
מה החשיבות של ה IAC-בעינייך?
״אני חושב שלישראלים החיים כיום בארה״ב
יש תפקיד היסטורי; ישנם כחצי מיליון ישראלים -
אמריקאים ,ואין קהילה אחרת שיכולה לעמוד בצורה
כל כך אפקטיבית לצד ישראל״.
בלשה משאיר אחריו ארגון בצמיחה מהירה ועם
נגישות למאות אלפים  -דבר שעד לפני כמה שנים היה
יכול להצטייר כפנטזיה פרועה במיוחד .״הגענו עד כה
ל 200-אלף איש משתתפים ב 24-מדינות .יש לנו 100
חברי דירקטוריון ב 7-ערים .מדובר במאה מתנדבים
שעושים ימים ולילות למען המטרה ,ללא חשבון של
רווח והפסד .הארגון מעסיק כיום  80עובדים ,לעומת

ארבעה ביום הגעתי .רק בלוס אנג'לס קיימנו השנה
לא פחות מ 60-ארועים קהילתיים.
״האתגר הגדול שנכון למנכ״ל הבא ולבורד  -להפוך
את ההשתפות של מאות האלפים למעורבות פעילה.
מה מייחד את הקהילה הישראלית בלוס אנג'לס
משאר הקהילות דוברות העברית ביבשת?
״קודם כל יש המון משותף .הזהות החצויה ,ההגעה
לשנתיים שלוש וההישארות לעשר ,עשרים שנה ואז
לתמיד .השוני הוא במבנה :זוהי קהילה ותיקה,
שמתמקדת בריל אסטייט וקונסטרקשן ,עסקים מסוג
אחר מבניו יורק ,בוסטון ,או פאלו אלטו והסיליקון
ואלי .שם פגשתי ישראלים חדשים יותר באמריקה,
רובם בתחומי ההיי-טק והאקדמיה .אז ההבדל הוא
בעיקר בוותק ובחתך המקצועות .בנושאי הזהות
ותחושת השייכות יש דמיון רב בין כל הקהילות״.
מה הסיכום האישי שלך? עם איזו הרגשה אתה
חוזר הביתה?
״עברתי ארבע שנים של חוויית חיים ייחודית,
מעצימה ועם תחושת סיפוק אדירה .הייתי חלק
מתהליך היסטורי חשוב ,עם השפעה משמעותית
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עליו .את כל הקרדיט צריך לתת לחברי הבורד של
ה IAC-וליו״ר שון אבן חיים ,שאיתם עבדתי צמוד
מהיום שהגעתי .אני מאחל לכל מנכ״ל ארגון שיעבוד
עם הנהגה כל כך מסורה ,שמשקיעה ומקריבה אין
סוף זמן ,אנרגיות ,כסף ומשאבים למען מטרה נעלה:
הקהילה ומדינת ישראל .מדובר באנשים שלמדתי
מהם המון על דוגמה ומופת ,על איך זה להיות מנהיג.
״כישראלי שורשי אני חוזר הביתה עם תחושה שיש
כאן שדרת מנהיגות שדואגת לעתיד של המדינה שלי.
הם קמים עם זה בבוקר והולכים לישון עם זה בלילה.
״כמנכ״ל ,ההנאה הגדולה הייתה לא רק בהשגת
ויישום המטרות שהצבנו לעצמנו ,אלא גם בברכה של
עבודה עם צוות עובדים והנהלה מדהימים .יש לנו
חמש סמנכ״ליות שבלעדיהן לא יכלנו להגיע להישגים
הללו; והעבודה הצמודה ,היומיומית ,עם שון ,הייתה
מסע מדהים של כייף ולמידה .אלו הדברים שאתגעגע
אליהם הכי הרבה.
״התברכתי בעבודה שהייתה בה הכל  -ערכיות
ומשמעות עם סביבה אנושית כל כך תומכת ,אינטי-
לנגנטית .בכל בוקר ,ארבע שנים רצופות ,הייתי נהנה
מאוד לבוא לעבודה״
כמה מהפעילות שלכם מוקדשת לדור הבא?
״הארגון שם ,וימשיך לשים ,דגש רב מאוד על
חינוך .אנחנו עומדים לדעתי בצומת דרכים היסטורית,
חשובה ,בקונסטלציה שלא הייתה מעולם :המעצמה
הגדולה בתבל היא הידידה הכי טובה של ישראל.

״הרבה מהתוכניות שלנו מופנות לדור הצעיר ,בכל
חתכי הגילאים .זהו המפתח לחיבור למי שנולדו וגדלו
לא במדינת ישראל ולמורשת היהודית שלהם.
״הזהות הכפולה של הקהילה הזו היא גורם מאוד
מאוד מורכב שמשפיע על כל ישראלי  -אמריקאי בחיי

״הזהות הכפולה של הקהילה הזו היא גורם מאוד מאוד מורכב שמשפיע על
כל ישראלי-אמריקאי בחיי היום יום ,המשפחה העתיד .הקונפליקט בין הרצון
לחיות בישראל לבין להישאר ולהצליח בארה״ב קיים לדעתי כמעט בכל
משפחה .אני כבר חי את זה ארבע שנים; נפגשתי עם אלפי ישראלים-אמרי־
קאים בכל היבשת״
היום יום ,המשפחה העתיד .הקונפליקט בין הרצון
לחיות בישראל לבין להישאר ולהצליח בארה״ב קיים
לדעתי כמעט בכל משפחה .אני כבר חי ארבע שנים
את זה; נפגשתי עם אלפי ישראלים-אמריקאים בכל
היבשת .ראיתי את כל החתך :אלו שחיים כאן ארבעים
שנה ואלו שזה עתה הגיעו .משפחות שמגדלות כאן
נכדים וישראלים שהגיעו הנה בעקבות קריירה של היי
טק ואקדמיה .שמעתי את כל הסיפורים ,תאמין לי.
המאפיין של כמעט כולם זו הזהות הכפולה .פצע פתוח
שיש בו אהבה לשתי ארצות ,אנשים שקצת נקרעים.
״הנראטיב הציוני חינך אותנו להרגיש רע שאנחנו
כאן .כשסיפרתי שאני חוזר לארץ התגובות מישראל
היו בסגנון 'השתגעת?' רבות התגובות בארה״ב
היו בסגנון 'מקנאים בך ,כייף לך ,הלוואי שגם אני
יכולתי'...״
אתה מרבה לדבר ולנופף במונחים היסטוריים.
״יש היום קונסטלציה היסטורית שלא הייתה לעם
היהודי מעולם .לאורך ההיסטוריה אף מעצמה לא
עמדה לצידו של העם היהודי באופן בו עומדת ארה״ב
לצידה של ישראל .נוסף ,רוב העם היהודי חי כיום
בישראל ובגבולות המעצמה עצמה  -בארה״ב .גם
היתר חיים בעיקר במדינות שפע מערביות .לכאורה
מצבו של העם היהודי לא היה טוב יותר ,אך זה יכול
תוך דור או שניים להיעלם .בארה״ב חיים למעלה

מחצי מיליון ישראלים  -אמריקאים ,המהווים למעלה
מ 10%-מיהדות ארה״ב .המשך הקשר החזק בין
ישראל לארה״ב והתמיכה הבלתי מסוייגת בישראל
זו האחריות שלנו ,אחריות היסטורית .לתרום ולדחוף
לחיזוק הקשר הזה ולהבטיח שארה״ב תהיה תומכת
של ישראל עוד הרבה שנים בעתיד״.
״האתגר הוא כאמור לתרגם את ההשתפות
למעורבות .ארגונים דוגמת ג'יי סטריט ,למשל,
מסוכנים למדינת ישראל .הם חושבים שהם תורמים
לפתרון אבל מעודדים דה לגיטמציה .ארגון שתומך
בחרם על ישראל הוא בעצם ארגון אנטי ישראלי״.
״אנחנו הישראלים מכירים את המציאות בצורה
מפוכחת .שירתנו בצבא .אנחנו מחוברים למדיה
ישראלית .יש לנו בארץ משפחה וחברים .אנחנו יכולים
לייצג את המדינה בצורה שיהודים אמריקאים לא
יכולים לעשות״.

לקראת העידן הבא
באיזו צורה פועל ה IAC-כדי להגשים את היעדים
שהציב לעצמו?
״פעילות הארגון מחולק לשניים :פעילות לבניית
קהילה ופעילות לחיזוק מדינת ישראל.
״לא נוכל להיות אפקטיביים בלי לבנות קהילה
מגובשת וחזקה מחוף לחוף .עם כמות אדירה של
משתתפים ,עם ועידה שנתית בוושינגטון הבירה
(הנערכת זו השנייה בחודש אוקטובר הקרוב) ,עם
שדרה של מאה מנהיגים ישראלים -אמריקאים
תורמים!
עכשיו צריך לקחת העוצמה הזו ולהפוך אותה
לתמיכה ווקאלית .צריך לתרגם את זה לפעולה להפוך
אותם לכוח שמסוגל להשפיע למען ישראל .על דעת
הקהל ,על מקבלי ההחלטות ,על האקדמיה.
המחליף שלך ,שוהם ניקולט ,נכנס לנעליים
גדולות?
לא יכולתי לייחל למחליף טוב משוהם .הוא המנכ״ל
הראשון של הארגון .בכל ארבע השנים האחרונות הוא
היה מעורב מאוד במה שקורה כחבר בורד ,גם כשגר
בישראל וגם כיום ממקום מגוריו בצפון קליפורניה.
הוא חלק בלתי נפרד מהבורד המייסד ,היה לצדי בכל
השנים ובעל חשיבה מאוד אסטרטגית ויצירתית.
״שוהם הוא האדם הכי מתאים להצעיד את הארגון
לעידן הבא ,בו נהייה הרבה יותר משמעותיים בחזית
הפרו-ישראלית באמריקה״.

