
שבוע ישראלי • 1 במרץ 2017 • ג׳ אדר תשע״ז10

קהילה בפעולה

 West Coast Productions :מאת: אלעד מסורי ֿ צילום

עמותת י למסיבה של  הגיעו  תורמים  מ-250  ותר 
שנערכה  האחרון,  השבוע  בסוף  ״בשמחה״ 
במועדון ה-Warehouse בצ׳סטורת׳ שבמערב הוואלי. 
 3 כלל  האירועים  באולם  והמרווח  הגדול  האזור 
ארוכים  שולחנות  עם  בחוץ  היה  הראשון  מתחמים: 
גריל,  אביב  תל  מסעדת  באדיבות  באוכל  עמוסים 
שהביאה ביד רחבה סוגי פסטות עם שמנת ופטריות, 
פלאפל  ישראלים,  סלטים  ומגוון  טחינה  חומוס, 
בר  החיצונית  ברחבה  עמדו  בנוסף  ועוד.  וטרי  חם 
אומנם  היה  הלילה  חם.  ותה  קפה  ופינת  אלכוהול  
חימום  גופי  מפוזרים  היו  במתחם  אך  ביותר  קריר 

גדולים.
כבר ב-8 בערב החלו להגיע לאזור השטיח האדום 
שכלל  המרכזי  החדר  הישראלים.  ראשוני  והצילום 
מסביבו שולחנות לבנים, בר וספות ישיבה היה מלא 
באו  אשר  אנג׳לס  לוס  רחבי  מכל  בישראלים  לגמרי 
לתרום מזמנם ומכספם למען הפעילות החשובה של 

העמותה.
התכנסו  בו   VIP אזור  כללה  השניה  הקומה 

אישי  בר  וכלל  הארגון  של  הגדולים  התורמים 
ושולחנות פרטיים שנשמרו מראש והשקיפו על רחבת 
הריקודים. על הרחבה הרקידו את הקהל לכל אורך 

הערב די ג׳י טיטוס ודי ג׳י גלעד.
שי סילבר הופקד על הסאונד, התאורה המרהיבה 
נעשתה על ידי Sky Lighting של די ג׳י אביאל, שהיה 
נכון לעזור בכל שנדרש באירוע. בהמשך הערב עלתה 
של  לשירים  קאברים  ששרה  רפפורט  גילת  להופיע 
באולם  עוד  מארס.  וברונו  גואטה  דיוויד  ריטה, 
המרכזי עמד שולחן קינוחים מפואר עם שלל עוגות 
ומתוקים, באדיבות Magical Moments. את התרומה 
 Sivan Windows צוות  המרכזית להפקת הערב תרם 

.and Doors

מיכל  העמותה  מייסדת  עלתה  האירוע  במהלך 
סיאס לנאום קצר, הודתה לנותני החסות הראשיים 
אך לא שכחה להודות לבעלה יוסי סיאס, על התמיכה 
הגדולה: ״בלעדיו כל זה לא היה יכול לקרות״, היא 
התמיכה  על  מיכל  סיפרה  עוד  בהתרגשות.  סיפרה  
בסיסים  במוצרים  ילדים,  מ-250  ביותר  של הארגון 

בעיקר בתקופות החגים.
שיקיימו  ודואג  שנזקק  למי  עוזר  ״הארגון  סיאס: 
היא  השמחה  מטרת  בחגיך׳.  ‘ושמחת  מצוות  את 
המטרה  ומשפחותיהם.  הילדים  את  ולחזק  לשפר 
בנושא  הילדים  עתיד  את  להבטיח  היא  העיקרית 
מוזיקה  ספורט,  העשרה,  עזר,  ושיעורי  לימודים 
הפעילויות  את  להרחיב  מתכנן  ״בשמחה״  ועוד״. 
וסיוע  נפשי  וסיוע  שיקום  כמו  נוספים,  לתחומים 
עצמן  את  לקיים  שיוכלו  כדי  נזקקות  למשפחות 
בכבוד. מיכל סיאס מתכננת לרכוש כרטיסים לקרנבל 
משפחות  עבור  ומת״י  מתחברים  של  הקרוב  פורים 
״בשמחה״, ופעילי העמותה גם מכינים משלוחי מנות 

.Stand by Me לנזקקים ולילדי
מיכל   - לצוות ארגון בשמחה  להודות  רוצה  מיכל 
איילת  כהן,  רוזלין  עזרא,  אלינור  מכבי,  סבית  נבון, 
חנינה, גילה סולומון, דנה קרייזלר ועוזי אבנרי; לחגי 

.Ipex Insurance-הצלם ולרון מ
בהחלט שווה לעקוב אחרי הפעילות המבורכת של 

הארגון ולהגיע לאירועים הבאים.

מסיבת האהבה של מיכל סיאס 
ועמותת “בשמחה“


