
יום ראשון בראנצ'ו פארק היה חמים ונעים מתחת לכיפת השמיים. 
היום האידיאלי לחגיגות העצמאות. אלא שעד שעות הצהריים עדיין 
נהנו  בוששו ההמונים מלנהור לפארק. מספר האלפים שכן הגיעו, 
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.
על  רבים  כספים  הוציא  הפסטיבל  את  שאירגן    IAC-ה ארגון 
אבטחת האירוע, אך זיכרון הפיגוע בבוסטון שהיה עדיין טרי בלב 
רבים, גרם לרבים להדיר רגליהם מהפארק, כמו אולי מחיר הכניסה 
שעמד על 20 דולר למבוגר ו-10 דולר לילד )לרוכשים בכניסה(. 
מנכ"ל ה-IAC, שגיא בלשה, מסר בראיון ל"ידיעות אמריקה" כי 
לפחות 10 אלף איש הגיעו לפארק, כ-5000 פחות מהצפוי. "אנשים 
ומשפחות  הפסטיבל  באתר  אונליין  מוזלים  כרטיסים  לקנות  יכלו 
לקנות  המשיכו  רבים  דולר.  ב-43  משפחתית  חבילה  לקנות  יכלו 

כרטיסים גם לאחר פתיחת הפסטיבל ביום ראשון". 
השערה נוספת לההיענות המצומצמת משהו לפסטיבל היא העובדה 
העיר  אמנם  עברו.  בשנים  כמו  בוואלי  ולא  בעיר  נערך  שהוא 
מציעה מזג אוויר סימפטי יותר, אולם מרבית הקהילה הישראלית 
מתגוררת בוואלי ולכן נוח לה  יותר להגיע לפארק באזור. על כך 
עונה בלאשה:  "החלטנו לערוך את הפסטיבל בעיר 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 
הורים  מהבית.  שהביאו  מפיקניק  וליהנות  נעימה  בריזה  שהציעו 
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 
נוסף  פופולארי  מתחם  ישראל.  על  וידיאו  בסרטי  לצפות  יכולתם 
היה מתחם נחלת בנימין, לשם הגיעו 21 אמנים ישראלים שהציגו 
את אמנותם הרבגונית. על הבימה המרכזית התחלפו אמנים רבים, 

כשגולת הכותרת היתה כמובן הופעת להקת משינה. 
לפסטיבל  תמיד  כמו  הגיע  ויארגוסה,  אנטוניו  היוצא,  העיר  ראש 
היהודית  לקהילה  מילדותו  לו  שיש  החם  הקשר  על  לקהל  וסיפר 
המקומית. ויארגוסה, שהספיק לקבל את אות ההוקרה של הקונסוליה 
ה-  של  נוסף  הוקרה  אות  צירף  שבוע,  לפני  רק  בעיר  הישראלית 
IAC, שהגיע בצורת חנוכיה שתצטרף לשורת החנוכיות שקיבל עד 
אורח  עוד  לו  העניק  ההוקרה  אות  את  הישראלית.  מהקהילה  היום 

ותיק בחגיגות יום העצמאות בפארק, חיים סבן.
בפארק,  הפסטיבל  את  להרים  עלה  דולר  אלף  מ-700  פחות  לא 
של  ההופעה  ומימון  אבטחה  לגידור,  הועברו  מהכספים  כשרבים 
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 
ורק  אמנותם  את  האמנים  מרכולתם,  את  אספו  הרוכלים  התקפלו, 

הגלגל הענק נשאר עדיין עומד שם, ממתין למעברו לפארק הבא.
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שייקה לוי, 73, הגיע ללוס אנג'לס יחד עם 
פסטיבל  לכבוד  בנאי  וגברי  אורנה  אשתו 
על  פרס  יקבל  במהלכו  הישראלי,  הסרטים 
מפעל חיים. שעות ספורות לאחר שנחת בעיר 
'ידיעות  המלאכים, התפנה לראיון קצר עם 
אמריקה'. למחרת היום הוא כבר יסע ללאס 
וגאס עם אשתו וזוג החברים שלו כאן, זהבה 
הסרט  להקרנת  בזמן  ויחזור  ישראלי,  ודני 
ישראל  הגששים:  של  השלישית  הצלע  על 
של  האחרון  "המערכון   - )פולי(  פוליאקוב 

פולי" שביים עופר נעים.
של  למערכונים  כשמקשיבים  היום,  גם 
הגשש, הם מצחיקים עד דמעות. השלישיה 
שהכירה בהרכב התרנגולים והמשיכה הלאה 
לגשש החיוור שהקים אברהם דשא "פשנל", 
יצרה מטבעות לשון שעדיין משתמשים בהן 
שלהם  ממערכונים  קטעים  העברית.  בשפה 
לאחר  ויותר  שנה  שלושים  גם  מצוטטים 
מתקרב  שאפילו  הרכב  שום  אין  שנוצרו. 
אם  משייקה,  לשמוע  ביקשתי  היום.  אליהם 
אותו  להצחיק  שמצליח  בארץ  מישהו  יש 
כמו שהוא פעם הצחיק אותנו ביחד עם שני 
החברים שלו. "כשדברים כתובים טוב, נכון 
שייקה,  עונה  אותי",  מצחיקים  הם  ואמיתי, 
"אני מאוד אוהב את הסטנדאפיסטים שגיב 
פרידמן וקובי מיימון וכמובן שלמה בראבא, 
עדי  היא  אותי  מצחיקה  הכי  שהכי  מי  אבל 

אשכנזי".
במרוצת  השתנה  הישראלי  ההומור  האם 

השנים ואיך? 
מאוד  מאוד  עבדנו  אז  השתנו.  דברים  "כן, 
שנה  במשך  תוכנית  על  עבדנו  קשה. 
צליל,  וכל  פסיק  וכל  אות  כל  על  שלמה, 
הזמן  את  כך  כל  אין  היום  בפינצטה.  הכל 

והיכולת לעשות את זה. קשה מאוד למצוא 
מוכנים  יהיו  ימינו  של  שבמציאות  אנשים 
לבזבז שנה מהחיים על תוכנית או פרוייקט 
ואז  מהר-מהר  נעשה  הכל  היום  כלשהו. 

עוברים לפרוייקט הבא".
אתה מתגעגע לאותם ימים?

לקשר  אז,  שהיתה  לחברות  מתגעגע  "אני 
אבל  אז,  שהיו  לחיים  בינינו,  שהיה  הנהדר 
ולפעמים  קשה  מאוד  עבדנו  לעבודה.  לא 
היום אני כבר  הגענו ל-46 הצגות בחודש. 
לא מופיע. אם מתקשרים אלי לשיר, אז אני 

עובד על זה, אבל כשאני עובד על משהו, 
ימים  ועובד  כולי  כל  את  מקדיש  אני 

שלמים עד שאני חולה כבר. בגלל זה 
אשתי לא אוהבת שאני מופיע, היא 

לא רוצה שזה יפגע לי בבריאות".
והמנהלת  אשתו  היא  אורנה 

האישית שלו.  מאז התפרקה 
החיוור,  הגשש  שלישיית 
שירים  בעיקר  כותב  הוא 
שכואבים  נושאים  על 
עם  לו  ומציקים 
הפזמונאי קובי לוריא. 

ממה  מודאג  "אני 
שקורה, אני מסתכל 
איך  ורואה  מסביב 
שטחי  נהיה  הכל 
הפך  הכל  ורדוד. 

וזה מגיע עד  לנהנתני 
למנהיגות שלנו".

הדאגה הזאת, לרדידות 
לחוסר  הנוער,  של 

הצניעות, למצב הכלכלי 
הרעוע, לחרדים המקוממים 

דבר  תורמים  לא  הם  שלדבריו  בכך  אותו 
למדינה, מתבטאת בשירים שלו: 

יושביה  את  האוכלת  אהובה,  ארץ  "נומי 
השיר:  )מתוך  טובה"  חלקה  כל  ושורפת 
נומי ארץ(. שירים אחרים, אישיים יותר, 
לא  אותו  לילד  כמיהתו  על  מספרים 
לעולם:  להביא  ואורנה  הוא  הצליחו 
"כל כך הרבה דברים ראיתי בחיי/ גם 
עצב וגם חיוך היו חלומותיי/ חלמתי 
ראיתי  ילדים/  של  גב  על  ילקוטים 
ילדים שמחים אך לא את ילדיי/ אף 
אשמע  לא  פעם  אף  אראה/  לא  פעם 
בכי של תינוק / שהלב פשוט נקרע".
מארז  הוציא  הוא  האחרון  בדצמבר 
דיסקים בשם 'דור שלוש', הכוללים 
פירוק  לאחר  שיצאו  דיסקים  שני 
ודיסק   2000 החיוור בשנת  הגשש 
שלישי הכולל שירים אותם כתב, 

שירים מהלב.
מה קורה כשאתה מגיע לביקור 

בארה"ב, מזהים אותך?
כמו  בעיר  מסתובב  אני  "אם 
יותר  עיר  שהיא  יורק,  ניו 
בחנויות  אותי  מזהים  צפופה, 
אנג'לס  בלוס  כאן  וברחוב. 
רק  יודע,  אינני  עדיין 

הגעתי".
פרס  כל  היום  עד  קיבלת 
יוענק  הבא  בשבוע  אפשרי, 
פסטיבל  של  החיים  מפעל  פרס  לך 
הכי  אותך  ריגש  פרס  איזה  הסרטים, 

הרבה עד היום?
את  כשמוקירים  מרגש  תמיד  זה  "תשמעי, 
לקבל,  נחמד  פרס  כל  אז  ומעשיך,  פועלך 
די  השאר  כל  ישראל,  פרס  אחרי  אבל 

מתגמד". 

יאלאייח י†

ערב הגאלה של פסטיבל הסרטים ה-27 נערך 
בבוורלי   Writer’s Guild Theater ב- 
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, 
האולפנים  בראש  שעמדה  הראשונה  האישה 
הגדולים בעיר: פוקס המאה ה-20 ופרמאונט. 
מ-200  למעלה  להפיק  הספיקה  לנסינג 
סרטים ביניהם 'חיזור גורלי', 'פורסט גאמפ' 

ו'טיטאניק'.
הוותיק,  לשחקן  הוענק  השני  ההוקרה  אות 
הטלוויזיה  מסידרת  המוכר  לנדאו,  מרטין 
סרטים  ועשרות  אפשרית'  בלתי  'משימה 
אחרים. אות ההוקרה השלישי הוענק לשחקן 
לאביב  'הבלדה  הסרט  כוכב  גבריאל,  אורי 
גבריאל,  הערב.  במהלך  שהוקרן  הבוכה', 
מנע  לא  זה  אך  הגיע,  לא  האכזבה,  למרבה 
הפרס   את  להציג  קזאן  לני  מהשחקנית 

העשירה  הקולנועית  הקריירה  על  ולספר 
קליפים  שכלל  וידיאו  סרטון  גבריאל.  של 
מהקריירה המפוארת שלו, הרשים את הקהל 

שהריע לו ממושכות. 
לסטנדינג  זכו  לנסינג  ושרי  לנדאו  מרטין 
אוביישן נלהב. לנסינג סיפרה על התרשמותה 
והסדרות  האיכותי  הישראלי  מהקולנוע 
ידי  על  שניקנו  המצויינות  הישראליות 
רשתות הטלוויזיה האמריקאיות כמו: הומלנד 

 .In treatment-ו
הקומיקאי אילון גולד, שהפך לבחירה חביבה 
בשנים  בעיר  ישראלים  ארגונים  ידי  על 
האחרונות, הנחה את הערב בהומור והציג את 
האורחים המכובדים. ביניהם היה המפיק אבי 
לרנר, שנשא ככל הנראה את דברי הפתיחה 
הפסטיבל.  של  בהיסטוריה  ביותר  הקצרים 
את  איתו  גורר  הבימה,  על  עלה  לרנר 
השחקנית שרי גבעתי, אמר "ברוכים הבאים 
לרדת  ומיהר  הישראלי",  הסרטים  לפסטיבל 

מהבימה כשגבעתי אחריו.
לנאומים  סבלנות  אין  ללרנר  הסתם  מן 
הסרט  את  לראות  כבר  רצה  והוא  ארוכים 
מועמד  שהיה  הערב,  של  מדובר  המאוד 
ואכן,  בארבעה.  וזכה  אופיר  פרסי  לתשעה 
תורתי,  בני  שביים  הבוכה',  לאביב  'הבלדה 
זכה לתגובות נלהבות מאוד בסיום ההקרנה. 

עוד הגיעו לפסטיבל השנה: הגששים שייקה 
מחווה  בהקרנת  שישתתפו  בנאי,  וגברי  לוי 
רביעי  ביום  עונה',  אינה  חלפון  ל'גבעת 
עם  שהגיע  נעים  עופר  הבימאי  במאי.  ה-1 
ישראל  השלישי,  הגשש  על  התעודי  סרטו 
חמש  במלאת  שהופק  ז"ל,  פוליאקוב  )פולי( 
שנים למותו. נועה אהרוני הגיעה עם סרטה 
סרטו  עם  הגיע  רומן  יבגי  הקיץ',  סוף  'עד 
ואוריאל  האגורים',  ומסע  'איגור  העלילתי 
סיני עם סרטו התיעודי על ניצולי אושוויץ: 

'ספורים'.
www.israelifilmfestival.com

יאלאייח י†

פסטיבל, בלי רגע דל

שייקה מתגעגע לימים ההם

מאת איילה אור-אל 
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אורי גבריאל הבריז, אבי לרנר התקמצן במילים, מרטין לנדאו הצטלם ו'הבלדה לאביב הבוכה' ריגש



הגירה  
משרדי עו”ד גלי קורן

מייצגים משפחות, עסקים וחברות בכל תחומי ההגירה

אל תסכנו את מעמדכם – עבדו עם עו"ד מוסמך בלבד.
לנו יש אחוזי הצלחה גבוהים מאד, כי אנו מקפידים על רמת מקצועיות גבוהה בעת הגשת כל תיק.

אצלנו תקבלו יחס אישי מהעו"ד שלכם, בעברית, כולל גישה ישירה וזמן תגובה קצר ומהיר
מטפלים בכל מקרי ההגירה:

ויזות זמניות: סטונט, עובד דת, עבודה, משקיעים ועסקים
בקרוב - E2 ויזות השקעה חדשה לישראלים - צלצלו לפרטים נוספים

גרין קארד: על בסיס משפחה, נישואים, עבודה, השקעה ועוד
בקשה לאזרחות ובקשות אחרות למשרד ההגירה

ברור לגבי תיקים תקועים, בקשות לכתבי-ויתור, ערעורים
ייצוג בבית משפט לגירוש וייצוג בשימועים של אזרחות

ייצוג בראיונות של משרד ההגירה
הכנת בקשות לויזות בקונסוליות

עו"ד גלי קורן  בעלת רישיון של לשכת 
לייצג  ומורשת  קליפורניה  של  עו"ד 
לקוחות בעניני הגירה בכל ארה"ב, בוגרת 
יתרה  תואר שני במשפטים בהצטיינות 
מאסטר  ותואר   WSU מאוניברסיטת 
  USD בינלאומי מאוניברסיטת  במשפט 

היוקרתית.
עו"ד  קורן חברה בארגונים כלל ארצים 

.AILA ומקומים לענייני הגירה כגון
מאז 1999 עו"ד מייצגת לקוחות ברחבי 
לעולם  מסביב  ארצות  ומכ-40  ארה"ב 
בשלל נושאים של הגירה. צוות של צוות 
של המשרד  כולל עורכי דין, מתמחים 
ופאראלינס  בוגרי בתי-ספר למשפטים 

דוברי עברית, רוסית וטגלוג.

Law Offices of Gali Koren, PLC
OC office: 1475 S State College Blvd. Ste. 110 Anaheim CA 92806  Tel. 714-300-0606
LA office: 15260 Ventura Blvd. Ste 1200 Sherman Oaks, CA  91403 Tel. 888-838-3818

 Email: Info@korenimmigration.com   Website:   www.korenimmigration.com
Phone in Israel: 03-9399931  Toll Free: 1-888-838-3818

עורכת הדין המובילה
 מתחומה באורנ׳ג קאונטי 
שמחה לבשר על פתיחת 

משרדיה החדשים גם 
בלוס אנג׳לס

צעירים בגילאים 15-30 שאינם בסטטוס, צלצלו לברר האם החוק החדש של אובמה חל גם עליכם.

 שירותי תרגום נוטריוני בעברית ובאנגלית

 DEFERRED ACTION coming August 15th-
 ages 15 to 30 who are out of status can

now get work authorization.
 Contact us for details. Do not risk your
status by working with non-attorneys.

   חיי אל.איי | מאת איילה אור-אל 

חוגגים עצמאות גם בהוליווד
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יום  למסיבת  במוצ"ש  בהוליווד  המצרי  התיאטרון  רחבת  את  מילאו  איש  מ-1,500  למעלה 
העצמאות. בין דגלי ישראל וארה"ב שהתנופפו מכל עבר, רקדו מאות המוזמנים לצלילי שורה 
ארוכה של זמרים, החל מאלי בוזגלו, עליזה שארפ, מאור ויקיר לוי, וכלה בלהקה הלטינית 

הג'יפסי קינג שהופיעה עם מספר מחבריה המקוריים עם להיטים ספרדים מוכרים ואהובים.
הקונסולית, דנה ארליך, שהגיעה למסיבה,  בירכה את הקהל. טוני מזרחי, יליד חולון ששירת 
המח"ל  לאנשי  העניק  בוש,  מהנשיא  הסגול"  "הלב  עיטור  את  וקיבל  האמריקאי  במארינס 
תעודות הוקרה בשם מארגני האירוע. אנשי המח"ל )הכינוי הרשמי שניתן למתנדבים מארצות 
העולם שהגיעו לישראל בתקופת מלחמת העצמאות על מנת לעזור להגנה(, הציגו תערוכה 
מעניינת על הארגון ותרומתו העצומה להקמת מדינת ישראל. בין לבין נהנה הקהל מתפריט 

־כשר והורקדו בידי התקליטנים שי סילבר, שחר, ליאור, ליאון, עידו, פינאל קאט ואמובמינ
טיין. את הערב חתמו תצוגת אופנה מרהיבה ושירת התקווה של הזמרת דבי גימס.
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רביב בן מנחם, ניר בן מנחם ואלירן צור, חברי 'הפרוייקט של רביבו', הופיעו ביום ראשון בערב 
בווילשיר איבל בפני מאות ישראלים שמילאו את האולם. אם אתם לא מכירים את 'הפרוייקט 
של רביבו', זהו סימן שאתם גרים כאן כבר למעלה משנה או שלא הספקתם לעקוב אחר הצעקה 
החדשה בתחום המוזיקה המזרחית בארץ. ההרכב הזה הוקם בידי המלחין והמעבד המוזיקלי, רביב 

בן מנחם, בראשית 2012.
אלבום הבכורה שלהם, "מה נותר מאלה", כולל מחרוזות בנות 5-6 שירים, בין השאר גרסאות 
כיסוי לשירים מזרחיים משנות ה-70 וה-80, גירסאות הכיסוי באלבום הן לשירים של זמרים 
מזרחית  מוזיקה  שרים  שלא  זמרים  של  גם  אבל  גדסי,  ואבנר  גיאת  משה  דקלון,  משה,  כחיים 
כצביקה פיק ויהורם גאון. וזה בדיוק מה שהפך את ההרכב לפופולארי כל כך. השילוב בין שירים 
מוכרים ואהובים לבין הקליפים של ההרכב בהם הם נראים שותים, מעשנים נרגילה ולועסים גת. 
הקליפים זכו למיליוני צפיות באתר יוטיוב וכך גם הגיעו לידיעת תושבי לוס אנג'לס הוותיקים, 

שזכו השבוע לחגוג איתם מקרוב.

לפני  הקימה  אותו   ,  Creative Zionist Coalition הארגון  בראש  העומדת  ארפא,  אורית 
כחצי שנה בלבד, תעזוב השבוע את לוס אנג'לס לטובת ישראל. אורית, שנולדה והתחנכה בלוס 
אנג'לס, היתה תמיד מאוד פעילה למען ישראל וכשקיבלה הצעה לעבור לעיר אריאל ולהיות 

מנהלת התקשורת ושירותי המבקרים של העיר, היא מיד קפצה עליה.
לפני שהקימה את הארגון שלה )בהתנדבות מלאה(, היתה ארפא מנהלת החוף המערבי של ארגון 
ציוני אמריקה ZOA(( ולפני כן עיתונאית בג'ואיש ג'ורנל. כשניהלה את ארגון ציוני אמריקה, 
אירחה יוצרי סרטים מאריאל שהגיעו ללוס אנג'לס. כך נוצר הקשר הראשוני עם העיר אריאל, 

שהוביל בסופו של דבר להצעת העבודה.
 "אמא שלי ישראלית וגדלה בארץ", מספרת אורית, "אני אמנם גדלתי כאן, אבל הלב שלי תמיד 
היה בארץ ואני מאוד מתרגשת לקראת העבודה שלי באריאל. אייצג ואייחצן את אריאל כלפי 
דוברי אנגלית מכל העולם, אעדכן את התורמים שלנו לגבי הנעשה בעיר, נפתח תוכניות וננסה 

להביא אנשים לאריאל".
ארפא, שבעבר התגוררה בארץ מספר שנים, מאמינה שעכשיו המעבר יהיה לצמיתות. ביום שני 
בעיר.  פעילותה  לאורך  אותה  שליוו  והחברות  החברים  לכל  פרידה  מסיבת  ערכה  היא  השבוע 

שיהיה בהצלחה.

ההרכב של רביבו  מאל.איי לאריאל

טיפול תקיף ונמרץ בעניינים משפטיים 
בארה”ב ובישראל

עו”ד לילך לוינגר

818-657-0557
23945 Calabasas Rd. Suite 200 Calabasas, CA 91302

Entertainment Law
הסכמי מימון והפצת

סרטים\סדרות טלוויזיה
הסכמי רכישת זכויות תסריט\ספר

הסכמים עם מפיקים, במאים ושחקנים
)Merchandising( הסכמי שיווק מוצרי לוואי

משפט ישראלי
טיפול בכל עניין 
משפטי ישראלי

ידע וטכנולוגיה
מכירת ורכישת טכנולוגיה
ניסוח מסמכים משפטיים 

לאתרי אינטרנט 
מסחר באינטרנט

ייעוץ משפטי שוטף לחברות
שותפויות

הסכמים בין בעלי מניות
רכישת ו/או מיזוג עסקים

טיפול בארגונים ללא מטרות רווח
)Non Profit Organization(

עסקאות בארה"ב
עסקאות בינלאומיות

חוזים
רישום חברות

השקעות

עסקים

חברת לשכת עורכי הדין בקליפורניה ובישראל 


