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מפגן תמיכה בישראל
כחמשת אלפים איש התכנסו בחזית הבניין הפדרלי בלוס אנג'לס
להביע תמיכה בישראל
ביום ראשון 18 ,בנובמבר ,יום לאחר שגשם סוחף ירד על העיר,
התבהרו השמים וקיבלו בברכה את אלפי התומכים שהגיעו למפגן
הזדהות עם ישראל בחזית הבניין הפדרלי על ווילשיר בולוורד
בלוס אנג'לס.
בהפגנה השתתפו כחמשת אלפים איש ביניהם ישראלים ,אמנ
ריקאים-יהודים ותומכים נוספים בישראל ,שנשאו דגלי ישראל
וארה"ב ושלטי ענק שהכריזו" ,אנו עומדים לצידך ,ישראל"
ו"חמאס ,הפסיקו להתעלל בילדים"" .אנחנו מחבקים אתכם ,תושנ
בי ישראל!" ,קראו המשתתפים עם הכרזות בידיהם.
את העצרת אירגנו במשותף שלושה אירגוניםIsraeli :
 Leadership Council (ILC), Stand with Usו.ZOA-
העצרת הייתה מפגן כח מרשים של הקהילה הישראלית והיהודית
בלוס אנג'לס שהתאחדה ובאה לתמוך בישראל .מול ההפגנה הפנ

רו-ישראלית התייצבה הפגנה פרו-פלסטינאית שמנתה כ150-
איש.
בעצרת דיברו יו"ר אירגון  ,ILCשרון (שון) אבן-חיים ,מנכ"ל
אירגון  ,Stand with Usרוז רוטשטיין ,מנכ"ל  ,ZOAאורית
ארפא ,השחקנית והמפיקה נועה תשבי ,שגם עומדת בראש
אירגון  Act For Israelוכן מספר מכובדים מטעם העיר לוס
אנג'לס שכיבדו את העצרת בנוכחותם .בעצרת נכח גם איש הענ
סקים הידוע חיים סבן לצד רבים מקהילת אנשי העסקים של לוס
אנג'לס .העצרת עוררה עניין רב בקרב עשרות רשתות טלוויזיה
ועיתונים שנכחו במקום .משטרת לוס אנג'לס איבטחה את העצרת
בקפדנות ,כולל מספר מסוקים שחגו מעל הבניין הפדרלי.
בראיון שהעניק חיים סבןל לניר חכלילי מערוץ  ,2הוא אמר" ,א�נ
חנו כולנו ישראלים ויהודים ערבים זה לזה .המינימום שאנו יכונ
לים לעשות זה לבוא לפה ולומר תודה לצה"ל ולמדינת ישראל
שעושה את הדברים הנכונים".
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גם נועה תשבי היתה שם

אוספים מתנות

משפחת גנות אוספת מתנות לילדים חולים
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כשהוא אוחז בדגל ישראל בידו ועטוף בדגל ישראל המשיך סבן,
"קשה לנו בתקשורת האמריקאית ,כי היא בדרך כלל ,חוץ מפונ
קס ניוז ,הרבה יותר שמאלנית ותומכת ב'אנדר-דוג .זו עובדה
שאיננו יכולים לשנות אותה" .יחד עם זאת ,אמר סבן שהוא מענ
דיף שידינו תהיה על התחתונה מבחינה תקשורתית ולא צבאית.
כשנשאל לגבי אפשרות שישראל תפתח ערוץ טלוויזיה בארה"ב
בדומה לאל-ג'זירה ,שידווח בצורה מהימנה על המתרחש בגבונ
לות המדינה ,ענה סבן" ,בהחלט הייתי ממליץ לפתוח טלוויזיה
ישראלית כאן ,אבל באנגלית .זה בהחלט יכול להשפיע על דעת
הקהל בעולם .מי שפותח את אל-ג'זירה לא רואה את התמונות
משדרות אלא מעזה .הם יכולים להרשות לעצמם לפתוח תחנות
דוגמת אל-ג'זירה וזה עולה מיליונים בשנה .להם יש את היכונ
לת לעשות זאת מבחינה כלכלית ,אבל לא לישראל".

 5000איש הגיעו לעצרת ההזדהות עם ישראל

מישל ואודי גנות יודעים מנסיונם אישי כמה אושר יכולה להביא מתנה לילד חולה .לקראת החגים הם מארגנים נקודות
איסוף למתנות עבור ילדים השוהים בבתי חולים
לפני שנה ,ב 30-ביוני ,הלכה לעולמה דניאלה חיה גנות בת השלוש וחצי לאחר מאבק של שנה במחלת הסרטן .דניאלה
הותירה אחריה אחות בכורה ,מאיה ,וזוג הורים כואבים ,מישל ואודי .השנה ,בפעם השניה ,יאסוף אודי מתנות לילדים
בבית החולים לילדים בלוס אנג'לס לזכרה של בתו האהובה" .דניאלה מאד אהבה לקבל מתנות .גם המתנה הכי קטנה
עשתה אותה מאושרת .היא הייתה תמיד עם חיוך על הפנים למרות הכאבים ,ההקרנות ,הכימותרפיה והניתוחים .בכל יום
שחברי אירגון הצדקה "חי לייף ליין" ,היו מגיעים אליה עם מתנה ,היא הייתה מחייכת באושר".
הסרטן של דניאלה חיה ,ניו גלסטומה ,הינו סוג סרטן נדיר למדי ש 500-ילדים בלבד בארה"ב מאובחנים בו מדי שנה.
במהלך השנה בה התמודדה המשפחה כולה במחלה הנוראה ,סייע להם ארגון חי לייף ליין בארוחות כשרות וחמות מדי יום,
ארוחות לשבת ואף מתנדבת ששימשה כ"אחות גדולה" לאחות הבכורה שנותרה בבית" .עד היום היא באה לבקר אותנו
ולשחק עם מאיה" ,מספר אודי.
לאחר מותה של בתם האהובה החליטו בני הזוג גנות לתת בחזרה לקהילה וכך אירגנו את ה Toy Drive -הראשון שלהם,
בדצמבר של השנה שעברה .הם אספו מתנות בבית הספר "קדימה" ,בו לומדת מאיה ,וחילקו את המתנות לילדים החולים
בבית החולים לילדים .השנה הם החליטו להרחיב את מבצע ההתרמה וגייסו ארבע נקודות איסוף שונות למתנות ופירסמו
את המבצע בכל בתי הספר היהודים ובתי הכנסת .המתנות צריכות להיות חדשות ובקופסאות המקוריות בגלל החשש
מחיידקים והידבקות הילדים החולים במחלות.
ויש סוף טוב נוסף לסיפור  -לבני הזוג גנות נולדה לפני מספר חודשים במזל
טוב תינוקת ,לה קראו לייה אסתר ,שהצליחה להכניס הרבה שמחה בחזרה
לבית שידע כה הרבה צער.
למעוניינים להביא מתנה ל"טוי דרייב" ,להלן נקודות האיסוף למתנות ב6-7-
בדצמבר .המתנות יחולקו לילדים לכבוד החגים הקרבים.
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