ידיעות אחרונות

ידיעות
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המקומון בשפה העברית הנפוץ ביותר מחוף לחוף • בקרו אותנו באתר הבית

מנחם זילברמן

מדריך תיירים בקליפורניה

818-590-4452
www.menahemz.com

WWW.YNETUS.COM

נוסעים לישראל עם
Travel Galore

$590
818.990.4499
Tax+

• tel: 818-704-1964

L.A

תמיד כדאי לעצור בצומת

חדש!
 משחקי קופסה לילדים -(818) 205-1650

www.stmus.com

ריקוד המכונה
אלפי ישראלים בלוס אנג'לס חגגו את יום העצמאות עם משינה.
כולם היו שם ,ואנחנו גם
איילה אור אל | עמ' 6

BANANA TRAVEL

מכל מקום ,לכל מקום ,הזול ביותר עם השירות הטוב ביותר
• טיסות • מלונות • השכרת רכב • ביטוח נסיעות •

התקשרו עכשיו:

888-464-5666
ראו מודעתנו בעמודים הפנימיים >

או רכב שכור ל 3 -ימים למזמינים זוג כרטיסים לישראל

סניף ראשי  -ישראל

WWW.SPHERATOURS.CO.il

972-3-7188888

מחיר מבצע! לזמן מוגבל
הלוך ושוב ,ללא עצירה

* המחיר כולל מיסי נמל ודלק,
הזמנות על בסיס מקום פנוי

1088

$

צילום :קורי ג'ונסון
צילום :אורלי הלוי

לוס אנג’לס  -ת”א  -לוס אנג’לס

החל מ-

מחיר מוזל לבתי מלון והשכרת רכב בישראל ,טיולים מאורגנים ועוד...

1-818-435-4858 • WWW.SPHERA-TOURS.COM
בס"ד

כל החנות בהשגחת RCC

Glatt Kosher

הכל
כחול לבן
מכל ה-

סניף
ארה”ב

SUPER
SAL
סופר מרקט ממש כמו בישראל
ד“ר סנדביץ‘ ושווארמה  -עכשיו בסופרסל!

שווארמה וגריל פחמים הכי טוב באמריקה • אוכל בייתי ,ממולאים ,טרי כל יום לארוחת צהריים
מ 8-בבוקר עד  9בערב • שישי מ 8-בבוקר עד שעתיים לפני כניסת השבת
פתוח א‘-ה‘ מ-
17630 Ventura Blvd, Encino, CA 91316
Tel: 818.906.2815 • 818-906-8126

גלאט כושר מרקט

Full Service Supermarket

סוכנות הביטוח מס'

1

מחפש עבודה???

בקליפורניה

19

ביטוח רכב
במחירים הכי זולים בעיר
818-505-0202
לינה
החל מ
לחודש

$

רשת עגלות הסטרייטנרים
הגדולה בארצות הברית
דרושים סוכני מכירות
ומנהלים לאזור לוס אנג’לס

www.restyleusa.com • 818-849-2902

השכרת

רכבים חדשים
בכל ארה"ב

2012

במחירים הכי מוזלים בשוק

ניתן להשכיר
רכבים משומשים
 $499לחודש
כולל ביטוח

$21
ליום

 7ימים בשבוע 310.770.2817
אמיל 415.531.6202

חוזרים לישראל...עם דינמיק אל.אי.

בס”ד

800-250-4391• 818-771-1111

מאת איילה אור-אל

חיי אל.איי | מאת איילה אור-אל

חי י א ל † איי

יום עצמאות עם שמש
ומשינה

†

יום ראשון בראנצ'ו פארק היה חמים ונעים
מתחת לכיפת השמיים .היום האידיאלי לחגיגות
העצמאות .אלא שעד שעות הצהריים עדיין
בוששו ההמונים מלנהור לפארק .מספר האלפים
שכן הגיעו ,נהנו מעשרות ביתני ממכר ג'ודאיקה,
ביתני אינפורמציה של הארגונים השונים בעיר,
מתקני משחקים לילדים ,בימות הופעות וכמובן,
ביתני האוכל .רק מאוחר יותר ,אחר הצהריים,
לקראת הופעתה של להקת משינה ,התחיל
הפארק להתמלא בקהל שהגיע לשמוע את הלהקה
הוותיקה ולהיפגש עם חברים לפיקניק המוני.
ארגון ה IAC-שאירגן את הפסטיבל הוציא
כספים רבים על אבטחת האירוע ,אך זיכרון
הפיגוע בבוסטון שהיה עדיין טרי בלב רבים ,גרם
לרבים להדיר רגליהם מהפארק ,כמו אולי מחיר
הכניסה שעמד על  20דולר למבוגר ו 10-דולר
לילד (לרוכשים בכניסה) .מנכ"ל ה ,IAC-שגיא
בלשה ,מסר בראיון ל"ידיעות אמריקה" כי לפחות
 10אלף איש הגיעו לפארק ,כ 5000-פחות
מהצפוי" .אנשים יכלו לקנות כרטיסים מוזלים
אונליין באתר הפסטיבל ומשפחות יכלו לקנות
חבילה משפחתית ב 43-דולר .רבים המשיכו
לקנות כרטיסים גם לאחר פתיחת הפסטיבל ביום
ראשון".
השערה נוספת לההיענות המצומצמת משהו
לפסטיבל היא העובדה שהוא נערך בעיר
ולא בוואלי כמו בשנים עברו .אמנם העיר
מציעה מזג אוויר סימפטי יותר ,אולם מרבית
הקהילה הישראלית מתגוררת בוואלי ולכן נוח
לה יותר להגיע לפארק באזור .על כך עונה
בלשה" :החלטנו לערוך את הפסטיבל בעיר

פסטיבל ,בלי רגע דל
אורי גבריאל הבריז ,אבי לרנר התקמצן במילים ,מרטין לנדאו הצטלם ו'הבלדה לאביב הבוכה' ריגש
ערב הגאלה של פסטיבל הסרטים ה 27-נערך
ב Writer’s Guild Theater -בבוורלי
הילס בהשתתפות מאות אנשים שמילאו את
האולם מפה לפה .השנה ,בחר מנכ"ל ומייסד
הפסטיבל ,מאיר פניגשטיין ,להעניק שלושה
אותות הוקרה .הראשון למפיקה שרי לנסינג,
האישה הראשונה שעמדה בראש האולפנים
הגדולים בעיר :פוקס המאה ה 20-ופרמאונט.
לנסינג הספיקה להפיק למעלה מ200-
סרטים ביניהם 'חיזור גורלי'' ,פורסט גאמפ'
ו'טיטאניק'.
אות ההוקרה השני הוענק לשחקן הוותיק,
מרטין לנדאו ,המוכר מסידרת הטלוויזיה
'משימה בלתי אפשרית' ועשרות סרטים
אחרים .אות ההוקרה השלישי הוענק לשחקן
אורי גבריאל ,כוכב הסרט 'הבלדה לאביב
הבוכה' ,שהוקרן במהלך הערב .גבריאל,
למרבה האכזבה ,לא הגיע ,אך זה לא מנע
מהשחקנית לני קזאן להציג את הפרס
ולספר על הקריירה הקולנועית העשירה
של גבריאל .סרטון וידיאו שכלל קליפים
מהקריירה המפוארת שלו ,הרשים את הקהל
שהריע לו ממושכות.
מרטין לנדאו ושרי לנסינג זכו לסטנדינג
אוביישן נלהב .לנסינג סיפרה על
התרשמותה מהקולנוע הישראלי האיכותי

והסדרות הישראליות המצויינות שניקנו
על ידי רשתות הטלוויזיה האמריקאיות
כמו :הומלנד ו.In treatment-
הקומיקאי אילון גולד ,שהפך לבחירה
חביבה על ידי ארגונים ישראלים בעיר
בשנים האחרונות ,הנחה את הערב בהומור
והציג את האורחים המכובדים .ביניהם היה
המפיק אבי לרנר ,שנשא ככל הנראה את
דברי הפתיחה הקצרים ביותר בהיסטוריה
של הפסטיבל .לרנר עלה על הבימה,
גורר איתו את השחקנית שרי גבעתי,
אמר "ברוכים הבאים לפסטיבל הסרטים
הישראלי" ,ומיהר לרדת מהבימה כשגבעתי
אחריו.
מן הסתם ללרנר אין סבלנות לנאומים
ארוכים והוא רצה כבר לראות את הסרט
המאוד מדובר של הערב ,שהיה מועמד
לתשעה פרסי אופיר וזכה בארבעה .ואכן,
'הבלדה לאביב הבוכה' ,שביים בני תורתי,
זכה לתגובות נלהבות מאוד בסיום ההקרנה.
עוד הגיעו לפסטיבל השנה :הגששים שייקה
לוי וגברי בנאי ,שישתתפו בהקרנת מחווה
ל'גבעת חלפון אינה עונה' ,ביום רביעי
ה 1-במאי .הבימאי עופר נעים שהגיע עם
סרטו התעודי על הגשש השלישי ,ישראל
(פולי) פוליאקוב ז"ל ,שהופק במלאת חמש

שנים למותו .נועה אהרוני הגיעה עם סרטה
'עד סוף הקיץ' ,יבגי רומן הגיע עם סרטו
העלילתי 'איגור ומסע האגורים' ,ואוריאל

סיני עם סרטו התיעודי על ניצולי אושוויץ:
'ספורים'.
www.israelifilmfestival.com

בגלל שחשוב לנו מאוד להביא את הקהילה
האמריקאית-יהודית ,ואלה ברובם לא יסעו
לוואלי לפסטיבל העצמאות ,בעוד אלה שגרים
בוואלי ,כן יסעו לעיר .חשוב לנו גם לקרב בין
הקהילות ,הישראלית והאמריקאית-יהודית".
מחצית מרוכשי הכרטיסים אונליין היו ישראלים
והמחצית השניה אמריקאים-יהודים ושאר קהילות
יהודיות (פרסיות ואחרות) המתגוררות בעיר.
כך או כך ,ביתני האוכל שבדרך כלל מתאפיינים
בתורים ארוכים במיוחד ,לא היו עמוסים .רבים
מהחוגגים בחרו לשבת בצל העצים שהציעו
בריזה נעימה וליהנות מפיקניק שהביאו מהבית.
הורים לילדים נהנו ממתקני שעשועים רבים
(שגם התורים אליהם לא היו ארוכים כלל וכלל)
ופעילויות שונות שהוצעו להם כמו ציור קיר ענק
של תל אביב ,אותו יכלו לצבוע (באדיבות הצייר
תומר פרץ) ,פינת חי ,מוזיאון קידס ספייס ,מעגל
תופים ועוד.
המארגנים השכילו להקים אוהל ענק ,עם ספות
ישיבה נוחות ,שם יכולתם לצפות בסרטי וידיאו
על ישראל .מתחם פופולארי נוסף היה מתחם
נחלת בנימין ,לשם הגיעו  21אמנים ישראלים
שהציגו את אמנותם הרבגונית .על הבימה
המרכזית התחלפו אמנים רבים ,כשגולת הכותרת
היתה כמובן הופעת להקת משינה.
ראש העיר היוצא ,אנטוניו ויארגוסה ,הגיע כמו
תמיד לפסטיבל וסיפר לקהל על הקשר החם
שיש לו מילדותו לקהילה היהודית המקומית.
ויארגוסה ,שהספיק לקבל את אות ההוקרה של
הקונסוליה הישראלית בעיר רק לפני שבוע ,צירף
אות הוקרה נוסף של ה ,IAC -שהגיע בצורת

חנוכיה שתצטרף לשורת החנוכיות שקיבל עד
היום מהקהילה הישראלית .את אות ההוקרה
העניק לו עוד אורח ותיק בחגיגות יום העצמאות
בפארק ,חיים סבן.
לא פחות מ 700-אלף דולר עלה להרים את
הפסטיבל בפארק ,כשרבים מהכספים הועברו
לגידור ,אבטחה ומימון ההופעה של משינה .כל
שאר המופיעים בפארק  -דיג'יי אביאל ,דיג'יי
שי סילבר ,ליה לפידות ,המרקיד ישראל יעקובי,
הסטנדאפיסט יובל חקאי ועוד רבים אחרים -
העניקו את הופעתם בהתנדבות.
סמוך לשעה שבע בערב התחיל הפארק להתרוקן
מיושביו ,הביתנים התקפלו ,הרוכלים אספו את
מרכולתם ,האמנים את אמנותם ורק הגלגל
הענק נשאר עדיין עומד שם ,ממתין למעברו
לפארק הבא.

שלושה אחים חוגגים עצמאות

חיים סבן ,ראש העיר אנטוניו ויארגוסה ושון אבן חיים | צילום :לינדה קסיאן
שריל לנסינג ומרטין לנדאו אוחזים בפרסי הפסטיבל | צילום :אורלי הלוי

שייקה מתגעגע לימים ההם

מוטי טורס
ילדים נהנו מפינת החי עם ארנבות וכלבלבים

USA

שייקה לוי ,73 ,הגיע ללוס אנג'לס יחד עם
אשתו אורנה וגברי בנאי לכבוד פסטיבל
הסרטים הישראלי ,במהלכו יקבל פרס על
מפעל חיים .שעות ספורות לאחר שנחת בעיר
המלאכים ,התפנה לראיון קצר עם 'ידיעות
אמריקה' .למחרת היום הוא כבר יסע ללאס
וגאס עם אשתו וזוג החברים שלו כאן ,זהבה
ודני ישראלי ,ויחזור בזמן להקרנת הסרט
על הצלע השלישית של הגששים :ישראל
פוליאקוב (פולי) " -המערכון האחרון של
פולי" שביים עופר נעים.
גם היום ,כשמקשיבים למערכונים של
הגשש ,הם מצחיקים עד דמעות .השלישיה
שהכירה בהרכב התרנגולים והמשיכה הלאה
לגשש החיוור שהקים אברהם דשא "פשנל",
יצרה מטבעות לשון שעדיין משתמשים בהן
בשפה העברית .קטעים ממערכונים שלהם
מצוטטים גם שלושים שנה ויותר לאחר
שנוצרו .אין שום הרכב שאפילו מתקרב
אליהם היום .ביקשתי לשמוע משייקה ,אם
יש מישהו בארץ שמצליח להצחיק אותו
כמו שהוא פעם הצחיק אותנו ביחד עם שני
החברים שלו" .כשדברים כתובים טוב ,נכון
ואמיתי ,הם מצחיקים אותי" ,עונה שייקה,
"אני מאוד אוהב את הסטנדאפיסטים שגיב
פרידמן וקובי מיימון וכמובן שלמה בראבא,
אבל מי שהכי הכי מצחיקה אותי היא עדי
אשכנזי".

האם ההומור הישראלי השתנה במרוצת
השנים ואיך?
"כן ,דברים השתנו .אז עבדנו מאוד מאוד
קשה .עבדנו על תוכנית במשך שנה
שלמה ,על כל אות וכל פסיק וכל צליל,
הכל בפינצטה .היום אין כל כך את הזמן
והיכולת לעשות את זה .קשה מאוד למצוא
אנשים שבמציאות של ימינו יהיו מוכנים
לבזבז שנה מהחיים על תוכנית או פרוייקט
כלשהו .היום הכל נעשה מהר-מהר
ואז עוברים לפרוייקט הבא".
אתה מתגעגע לאותם ימים?
"אני מתגעגע לחברות שהיתה
אז ,לקשר הנהדר שהיה
בינינו ,לחיים שהיו
אז ,אבל לא לעבודה.
עבדנו מאוד קשה
ולפעמים הגענו
הצגות
ל46-
בחודש .היום
אני כבר לא
מופיע .אם
מתקשרים
אלי לשיר,
אני
אז
עובד על זה,
אבל כשאני
על
עובד

משהו ,אני מקדיש את כל כולי ועובד ימים
שלמים עד שאני חולה כבר .בגלל זה אשתי
לא אוהבת שאני מופיע ,היא לא רוצה שזה
יפגע לי בבריאות".
אורנה היא אשתו והמנהלת האישית שלו.
מאז התפרקה שלישיית הגשש החיוור,
הוא כותב בעיקר שירים
על נושאים שכואבים
ומציקים לו עם
הפזמונאי קובי לוריא.
"אני מודאג ממה
שקורה ,אני מסתכל
מסביב ורואה איך הכל
נהיה שטחי ורדוד.
הכל הפך לנהנתני
עד
מגיע
וזה
למנהיגות שלנו".
הזאת,
הדאגה
של
לרדידות
לחוסר
הנוער,
הצניעות,
למצב הכלכלי
הרעוע ,לחרדים
המקוממים אותו
בכך שלדבריו הם לא
תורמים דבר למדינה,
מתבטאת בשירים שלו:
"נומי ארץ אהובה ,האוכלת

את יושביה ושורפת כל חלקה טובה" (מתוך
השיר :נומי ארץ) .שירים אחרים ,אישיים
יותר ,מספרים על כמיהתו לילד אותו לא
הצליחו הוא ואורנה להביא לעולם" :כל
כך הרבה דברים ראיתי בחיי /גם עצב וגם
חיוך היו חלומותיי /חלמתי ילקוטים על גב
של ילדים /ראיתי ילדים שמחים אך לא
את ילדיי /אף פעם לא אראה /אף פעם לא
אשמע בכי של תינוק  /שהלב פשוט נקרע".
בדצמבר האחרון הוא הוציא מארז דיסקים
בשם 'דור שלוש' ,הכוללים שני דיסקים
שיצאו לאחר פירוק הגשש החיוור בשנת
 2000ודיסק שלישי הכולל שירים אותם
כתב ,שירים מהלב.
מה קורה כשאתה מגיע לביקור בארה"ב,
מזהים אותך?
"אם אני מסתובב בעיר כמו ניו יורק,
שהיא עיר יותר צפופה ,מזהים אותי
בחנויות וברחוב .כאן בלוס אנג'לס עדיין
אינני יודע ,רק הגעתי".
קיבלת עד היום כל פרס אפשרי ,בשבוע
הבא יוענק לך פרס מפעל החיים של
פסטיבל הסרטים ,איזה פרס ריגש אותך
הכי הרבה עד היום?
"תשמעי ,זה תמיד מרגש כשמוקירים את
פועלך ומעשיך ,אז כל פרס נחמד לקבל,
אבל אחרי פרס ישראל ,כל השאר די
מתגמד".

סן פרנסיסקו

צילום :גבריאל בהרליה

יום אחד
יציאה כל יום
שלישי וחמישי
לה הויה ,סי פורט
ויליג‘  -הנמל ,נושאת
המטוסים מידווי ,חצי
האי קורונדו ועוד...

 3ימים
יציאה כל יום שני

כביש מספר 1
סן פרנסיסקו
טירת הרסט

1-888-668-8452
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סאן דייגו

חטיול
דש!
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המערב
המושלם

 5ימים
יציאה כל יום שני
כביש מס‘ ,1
סן פרנסיסקו,
טירת הרסט,
לאס וגאס

ֿצילום :יהודה חגואל

טיולים בעברית
בארצות הברית
חטיול
דש!

פלאי
קליפורניה

חטיול
דש!

יום אחד
יציאה כל יום רביעי

סנטה ברברה,
סולוונג וטירת
הרסט

פרטים נוספים באתר האינטרנט שלנוwww.mottitours.com :

