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יאלאייח י†

מאת איילה אור-אל 

יום של טבע וקהילה בקמפ שלום 

ט"ו בשבט במאליבו
ראשון  ליום  המוקדמות  התחזיות 
תמיד  כמו  אך  וגשומות,  קודרות  היו 
אנג'לס  לוס  בשמי  העקשנית  השמש 
החליטה לזרוח כהרגלה ולבטל את כל 
התחזיות המוקדמות. עבור המארגנים 
הייתה   – ומוסד שלום   ILC מת"י,   –
נערך  היום  אותו  ממשית.  הקלה  זו 
ט"ו  פסטיבל  במאליבו  שלום  בקמפ 
המוזל  המחיר  במספר.  ה-16  בשבט 
בכניסה(,  דולר  ו-10  מראש  דולר   5(
למעלה  במאליבו  שלום  לקמפ  משך 

הש בין  למקום  שנהרו  איש,  רמאלף 
התוכנית  אחה"צ.  ו-4  בבוקר   11 עות 

רהעשירה שהייתה מיועדת בעיקר למ
קיר טיפוס,  ילדים, כללה  שפחות עם 
פינת חי, פינות יצירה, אפיית פיתות 

רועוד. לא נעדר מקומם של ביתני המ
זון שמכרו פלאפל ריחני שהשלים את 
האווירה הישראלית. עשרות משפחות 
וילדיהם הגיעו למקום כבר בשעה 10 
בבוקר והצטרפו למועדון הולכי הרגל 
הטבע  בחיק  מהנה  לטיול  מת"י  של 
העשירה  הצמחיה  על  לומדים  כשהם 

שבאיזור.
ני האירוע  של  האמנותי  החלק  רעל 

הילדים של מת"י, ששרה  צחה להקת 
בליווי הפסנתרן ומנצח המקהלה, אבי 
אבליאב, וכן הלהקות "מושב" ו"רם 2".

מושלם  יהיה  לא  בשבט  שט"ו  כמובן 
רללא נטיעת עצים. הורים וילדים הוז
הש בצידי  צעירים  עצים  לטעת  רמנו 

המקום,  שלום.  קמפ  אל  המוביל  ביל 
קיץ  כמחנה  בעיקר  כה  עד  ששימש 

רוחורף לילדים ומציע שבתונים למש
גם לח רפחות, הפך בשנים האחרונות 

ביב במיוחד עם האירגונים הישראלים 
נוספים  אירועים  בו  המקיימים  בעיר, 
המעשים  ויום  בעומר  ל"ג  כחגיגות 
מתנדבים  שותלים  במהלכו  הטובים, 

שתילי ירק ופרי.

אי אפשר בלי  נטיעותילדים הוזמנו ללטף חיות בפינת החי

ופיתות גם איך מכינים לימונדה? עם אופניים כמובן!
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בימים הראשונים של ההיסטוריה. חגואל )על התופים( בראשית דרכו בארה"ב 

הגירה  
משרדי עו”ד גלי קורן

מייצגים משפחות, עסקים וחברות בכל תחומי ההגירה

אל תסכנו את מעמדכם – עבדו עם עו"ד מוסמך בלבד.
לנו יש אחוזי הצלחה גבוהים מאד, כי אנו מקפידים על רמת מקצועיות גבוהה בעת הגשת כל תיק.

אצלנו תקבלו יחס אישי מהעו"ד שלכם, בעברית, כולל גישה ישירה וזמן תגובה קצר ומהיר
מטפלים בכל מקרי ההגירה:

ויזות זמניות: סטונט, עובד דת, עבודה, משקיעים ועסקים
בקרוב - E2 ויזות השקעה חדשה לישראלים - צלצלו לפרטים נוספים

גרין קארד: על בסיס משפחה, נישואים, עבודה, השקעה ועוד
בקשה לאזרחות ובקשות אחרות למשרד ההגירה

ברור לגבי תיקים תקועים, בקשות לכתבי-ויתור, ערעורים
ייצוג בבית משפט לגירוש וייצוג בשימועים של אזרחות

ייצוג בראיונות של משרד ההגירה
הכנת בקשות לויזות בקונסוליות

עו"ד גלי קורן  בעלת רישיון של לשכת 
לייצג  ומורשת  קליפורניה  של  עו"ד 
לקוחות בעניני הגירה בכל ארה"ב, בוגרת 
יתרה  תואר שני במשפטים בהצטיינות 
מאסטר  ותואר   WSU מאוניברסיטת 
  USD בינלאומי מאוניברסיטת  במשפט 

היוקרתית.
עו"ד  קורן חברה בארגונים כלל ארצים 

.AILA ומקומים לענייני הגירה כגון
מאז 1999 עו"ד מייצגת לקוחות ברחבי 
לעולם  מסביב  ארצות  ומכ-40  ארה"ב 
בשלל נושאים של הגירה. צוות של צוות 
של המשרד  כולל עורכי דין, מתמחים 
ופאראלינס  בוגרי בתי-ספר למשפטים 

דוברי עברית, רוסית וטגלוג.

Law Offices of Gali Koren, PLC
OC office: 1475 S State College Blvd. Ste. 110 Anaheim CA 92806  Tel. 714-300-0606
LA office: 15260 Ventura Blvd. Ste 1200 Sherman Oaks, CA  91403 Tel. 888-838-3818

 Email: Info@korenimmigration.com   Website:   www.korenimmigration.com
Phone in Israel: 03-9399931  Toll Free: 1-888-838-3818

עורכת הדין המובילה
 מתחומה באורנ׳ג קאונטי 
שמחה לבשר על פתיחת 

משרדיה החדשים גם 
בלוס אנג׳לס

צעירים בגילאים 15-30 שאינם בסטטוס, צלצלו לברר האם החוק החדש של אובמה חל גם עליכם.

 שירותי תרגום נוטריוני בעברית ובאנגלית

 DEFERRED ACTION coming August 15th-
 ages 15 to 30 who are out of status can

now get work authorization.
 Contact us for details. Do not risk your
status by working with non-attorneys.

שעיה חגואל

  נא להכיר    

ללוס  ישראלים  של  הראשונה  העליה  בתקופת 
ראנג'לס, רבים הגיעו לכאן דרך הים, בספינת נו

סעים פשוטה ונטולת זוהר שעשתה את כל הדרך 
שעיה  ימים.  שבועיים  במשך  לארה"ב  מישראל 
החלומות  לארץ  שהגיעו  מאלו  אחד  היה  חגואל 
בצורה הרומנטית הזו. השנה הייתה 1967 ושעיה, 
שהיה מוכר באילת כמתופף שהופיע במלון מלכת 
שבא, החליט שהגיע הזמן לטעום קצת אמריקה. 

רהוא אסף את כל מטלטליו, נפרד מהחברים והמ
שפחה וירד לים כדי לנסות את מזלו מעבר לים.

היה  הנדריקס.  ג'ימי  בתקופה של  לכאן  "הגעתי 
לי שיער ארוך-ארוך, הסטייל של אותה תקופה. 
במלכת שבא הכרתי הרבה תיירים, בעיקר נשים, 
ולקחתי מהן כתובות ומספרי טלפון. כשנגמר לי 
החוזה עם המלון בשנת 67, החלטתי שאני נוסע 
לארה"ב. אתי בספינה היה גם הזמר אריק לביא. 

רהגעתי ללוס אנג'לס והתקשרתי לתיירות שהכ
רתי אז בארץ. הן ממש רבו ביניהן מי תזמין אותי 
לדינר. זה היה כמובן בתקופה שהישראלים עוד 
הוא  כאן",  רע  שם  לעצמם  להוציא  הספיקו  לא 

צוחק.
התחלת מייד להופיע בלוס אנג'לס?

להשתפר  כדי  תופים  שיעורי  לקחתי  מייד.  "לא 
הראשונה  ההופעה  להופיע.  התחלתי  כך  ואחר 
שלי הייתה במועדון האוהלים. אז גם הכרתי את 
בורשטיין  ומייק  הפרברים  אלירן,  ורן  כהן  פיני 

רובכלל, כל מי שעבר שם, היינו מנגנים אתו. ני
קיבלתי  ואז  בערך שנה  האוהלים  במועדון  גנתי 
'טופ  שניגנה  להקה  עם  בדרכים  להופיע  הצעה 
וכך התחלנו להסתובב בכל מדינות הדרום.   '40
עד לקנדה הגענו. הסתובבנו ככה חודשים ארוכים 
להישאר  רוצה  שאני  והחלטתי  לי  נמאס  ובסוף 
בלוס אנג'לס, אז התקשרתי לאחי יהודה ואמרתי 

מק איזה  ולרכוש  כיוון  לשנות  רוצה  שאני  רלו 
אז כשחזרתי  שיניים,  הייתה מעבדת  לאחי  צוע. 
לאל.איי התחלתי ללמוד את המקצוע וצ'יק צ'ק 
התחלתי לעבוד אצל אורתודנט. אחר כך עזבתי 

והפכתי לעצמאי, פתחתי מעבדת שיניים משלי, 
אותה אני מנהל עד היום".

ומה קרה למוזיקה?
התחלתי  לחיי  ה-40  בשנות  להופיע.  "המשכתי 
בוזוקי, חזרתי לשורשים שלי. אבא  ללמוד לנגן 
שלי מיוון ואמא שלי מטורקיה, ואני בדיוק כמו 
אבא שלי, מאוד אוהב מוזיקה יוונית. מצאתי מורה 

ריווני לבוזוקי ולמדתי כך שנתיים ואחר כך המש
כתי ללמוד דרך יו-טיוב. אפשר ללמוד היום כל 
דבר ביו-טיוב. התחלתי לנגן במסעדות, פה שנה, 
שם שנתיים. הייתה פה מסעדה לבנונית שהרבה 
ישראלים היו אוהבים להגיע אליה והופעתי שם 

בראדי שהופעתי  יפה  תקופה  גם  הייתה  רהרבה. 
200 איש שהיו מגיר  סון וכל שבת הייתי ממלא

עים להופעות. הייתי מתחיל עם בוזוקי ואחר כך 
ממשיך לעבוד שם כתקליטן".

אבא שלך הספיק לשמוע אותך מנגן בבוזוקי?
"כן. הוא נפטר לפני 11 שנים, אבל עד היום אמא 
בחיים  לא  שלך  שאבא  חבל  כמה  אומרת:  שלי 

מנגן.  אותך  שישמע 
אהב  מאוד  שלי  אבא 
הזאת  המוזיקה  את 
שעליה הוא גדל. הוא 

השי ריקוד  את  ראהב 
את  כששופכים  כור 
כל הצרות לתוך הכוס 
שזה יותר טוב מללכת 
לפסיכיאטר וגם יותר 
אותי  לימד  הוא  זול. 
היווני  הריקוד  את 
מלמד  אני  והיום  הזה 

אותו".
מתי יש לך זמן לנגן, 

־הרי אתה מנהל מע
במשך  שיניים  בדת 

היום?
 "אני תמיד מוצא זמן 

לנגן. אני עושה את זה כל יום. קם בבוקר, מנגן, 
העבו בזמן  וגם  לנגן.  וחייב  הביתה  חוזר  רבערב 

דה. יש לי חלון גדול כזה במשרד ממנו אני יכול 
לראות המעבדה וגם שם אני מנגן, אני מכור לזה, 

פשוט מאוד".
אתה עדיין מופיע?

לע שנהגתי  כפי  במסעדות  לא  אבל  ר"לפעמים, 
שות בעבר. מה שכן, אני מנגן בתור מצווה בבית 
אבות. מגיע לשם פעם בחודש ומנגן להם במשך 
שעה שלמה בוזוקי ובין לבין, עושה להם קישורים 
לי סיפוק עצום מזה. אני אוהב  יש  של בדיחות. 

לשמח אותם".
אז המעבדה היא הפרנסה והבוזוקי הוא בשביל 

הנפש.
ר"בדיוק כך. אני תמיד אומר שהמרפאה היא בש

ביל למלא את המקרר והבוזוקי זה בשביל למלא 
אני  נשמע,  מה  אותי  כששואלים  הנשמה.  את 

רתמיד אומר: ברוך השן. כל עוד יש מוזיקה ופרנ
סה, הכל בסדר".
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