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גדולים החיים ועושים חיים
משפחת 'גדולים מהחיים' בלוס אנג'לס ערכה קרנבל עליז
בהשתתפות כ 700-ילדים חולי סרטן ומשפחותיהם שהגיעו לאולפני
סי.בי.אס בסטודיו סיטי .זו השנה השניה ברציפות בה מקיימים
פעילי הארגון יום של כיף לילדים חולי סרטן בשיתוף פעולה עם
בית החולים לילדים בלוס אנג'לס ו.City Of Hope -
במהלך הקרנבל העליז יכלו הילדים והמבוגרים לקבל ציורי פנים,
לעשות עבודות יד שונות ,להצטלם עם דמויות מהסרט "מלחמת
הכוכבים" וכן עם כוכבים אמיתיים כמו השחקן/מנחה מריו לופז,
שהגיע עם בתו ,ג'יה ,בת השלוש.
על בימת ההופעות הופיעו  20להקות ,כמו למשל להקות הנוער
"ביטר סוויט" .ביתני אוכל הציעו מטעמים שונים ובחינם והגדילו
לעשות מנצ'יס פרוזן יוגורט שתרמו כאלף גביעי יוגורט מתוק .וכך,
למשך יום קסום אחד ,שכחו הילדים החולים ,הוריהם ואחיהם את
המחלה ופשוט היו ילדים חסרי דאגות כמו שילדים צריכים להיות.
את האירוע אירגנו מטעם גדולים מהחיים :מוטי בר ציון ,פוני
סעידאן ,שלי ספדיה וורדה טמקין.
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מכוורת ועד החלונות הגבוהים
הקולנוען שמוליק פירסטנברג הנחה את ערב השירה בציבור
של מועדון הזמר של לאה ,שהוקדש הפעם ללהיטים האהובים
של להקות "החלונות הגבוהים" ו"כוורת" ,השבה הקיץ להופיע
שנים רבות לאחר פירוקה ו 40-שנה מאז הוקמה לראשונה.
הערב הופק ביחד עם מרכז התרבות הישראלי ,מת"י בעיר.
היה זה מפגש הזמר ה 18-של מועדון הזמר ,אשר פועל
בעיר מזה שלוש שנים .את השירה בצוותא הובילה הזמרת/
גיטריסטית ,לאה גליטמן אלקלעי ,כשלצידה להקת נגנים
הקבועה שלה :המתופף דרור עינב ,הקלידן מיכאל בנר ,הגי־
טריסט יהונתן אלקלעי (בנה של לאה) ועזר לה בבס עמוק

הזמר פרי לב-און.
מתנדבות מת"י הכינו כיבוד קל כיד המלך ,אירגנו מערכת
הגברה ומערכת הקרנה והדפיסו שירונים שחולקו למש־
תתפים הרבים .הקהל זכה בחוויה מיוחדת לשיר יחד עם חברי
להקת "כוורת" ושלמה ארצי ,שדמותם הוקרנה בקטעי וידאו
מהופעות חיות על מסך ענק שהוצב מעל הבמה.
מפגש הזמר הבא יתקיים לאחר פגרת הקיץ .אם ברצונכם לה־
צטרף לרשימת מקבלי ההודעות ממועדון הזמר העברי לגבי
מועדי המפגשים ,התקשרו לשמוליק בטל'  310-275-4258או
במייל firsten@att.net
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עושים הייטק ישראלי בלוס אנג'לס
למעלה מ 600-איש הגיעו לוועידת העסקים הישראלית ,ששמה
לעצמה למטרה לחבר בין חברות הייטק בארץ וחברות בארה"ב,
ללמוד על המצאות טכנולוגיות חדשות ,לחפש משקיעים ולמצוא
את ההמצאה החמה הבאה 70 .מרצים העניקו הרצאות במשך יומיים
צפופים ,וסיפרו על פלאי הטכנולוגיה תוצרת כחול לבן .למשל,
אפליקציה המסייעת לנהגים המחפשים חניה למצוא אותה באמצ־
עות מסר טלפוני המודיע מתי מתפנה מקום באיזור בו הם מבקשים
לחנות 70 .אלף מנויים בישראל כבר הורידו אותה לטלפון שלהם.
המצאה מעניינת נוספת מאפשרת לנהגים להוסיף זמן למדחן בשלט

רחוק .התוכנה Pango ,מאפשרת לנהגים להמנע מתשלום קנסות
יקרים במיוחד ומודיעה להם כשזמן המדחן שלהם הולך לפוג.
בנוסף לחברות הייטק ,הגיעו לכנס חברות בתחום המדיה והתקשורת
וגם חברת 'סודה סטרים' ,שהשתתפה בכנס האחרון וקיבלה דרכו
משקיעים שסייעו לה לגדול .היום ניתן למצוא את מכשיר הסודה
בכל רשתות המכירות הגדולות (טארגט)bed Bath & beyond ,
והמניות שלה אף נסחרות בבורסה.
הכנס הבא יערך ב .2014-לפרטים נוספים בקרו באתר:
www.theisraelconference.org

USA

מוטי טורס
סאן דייגו

סן פרנסיסקו

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

חטיול
דש!

1-888-668-8452

התקשרו חינם:
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המערב
המושלם

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

