
הרגשתי  בארץ  המצב  על  לראשונה  כששמעתי 
שגדלה  ילדה  ובתור  משהו,  לעשות  חייבת  שאני 
לתוך קהילה ישראלית ענקית ותומכת, ידעתי גם 
שאני לא היחידה. זה היה עניין של שעות ספורות 
עד שהקהילה החליטה על זמן ומקום כדי להראות 

את גודל תמיכתה במדינת ישראל.
למרות שבדרך כלל כדי לקבוע דברים בשבט צריך 

־להודיע חודשים מראש, כשהודענו על הפגנת הת
־מיכה בישראל בבניין הפדרלי בלוס אנג'לס, ההת

גייסות ללכת כשבט לא איחרה. מהר מאד הידיעה 
השבט,  והורי  הבוגרת  השכבה  חברי  לכל  הועברה 
ובהתלהבות רבה הוחלט להתייצב בהפגנה המונית 
ולתמוך בישראל. מעולם לא נתקלתי ברמה כזו של 

אנרגיות ובכזאת רוח התנדבות בין חברי השבט. 
לפני  11, כשעה  יום ראשון בשעה  בבוקר  נפגשנו 

הש מדריך  מבני,  ללמוד  בכדי  להפגנה,  ־היציאה 
האירועים  השתלשלות  על  רקע  קצת  שלנו,  כבה 

היה  בנושא. האירוע  שלנו  הרגשות  את  ולעבד 
בלתי  חוויה  הייתה  זאת  ועבורי  מאד,  אמוציונלי 
את  השבט,  של  הצעירה  כמרכזת  לראות,  נשכחת 

אנג'לס למ לוס  רחבי  הנוער מכל  בני  ־התגייסות 
עם  הזדהות  והבעת  בישראל  תמיכה   – אחת  טרה 
מדינתינו האהובה. תוך דקות ספורות הרגשתי את 

יש במדינת  הקבוצה  חברי  של  האדירה  ־התמיכה 
ראל ואת גאוותם להיות חלק מהעם היהודי, יחד עם 
אחת  בבת  להפגנה.  שהגיעה  הגדולה  הקהילה  כל 
הרגשתי, גם אני, גאווה. כבוד הוא לי להיות חלק 
שגרים  הישראלים  של  הזאת  המופלאה  מהקהילה 
בני  את  וראיתי  בהפגנה  אנג'לס. כשעמדתי  בלוס 
חשובה  עבודה  עושה  שלנו  שהשבט  הבנתי  הנוער 
המראות  המולדת.  לאהבת  והילדים  הנוער  בחינוך 
מונפים  והאמריקאי,  הישראלי  הדגלים,  שני  של 
אחד ליד השני ברחובות לוס אנג'לס, רק מחזקים 

בי את הצורך וההכרה בחובתי לשרת בצבא.

השבועי  הפעילות  ליום  המשכנו  ההפגנה  לאחר 
שלנו עם חניכי השכבה הצעירה. דווקא ביום כזה, 
ורגשית,  פיזית  מבחינה  עמוס  היה  שהוא  למרות 
היה לנו חשוב לפגוש את החניכים הצעירים שלנו, 
דור ההמשך, וזאת בכדי שיוכלו לרשת מאיתנו את 

האהבה לזהות שלנו, לקהילה ולמדינת ישראל.   
 - עברנו  אותה  והחוויה  שההפגנה  ספק  לי  אין 
תחושת  את  מחזקת   - וחניכים  מדריכים  מרכזים, 
ואחד  לישראל  הבוגרת,  השכבה  שלנו,  השייכות 
לשני. אני שמחה שהצלחנו להתגייס כשבט ולהגיע 

להפגנת התמיכה בישראל.

טל פיטלוביץ,
  
 

צופים מפגינים
טל פיטלוביץ, מרכזת צעירה בשבט חן, מספרת על התגייסות השבט כולו להגעה 

לעצרת התמיכה בישראל
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