יוסף ורעות

צילום :הילה שילוני | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :רעות רייטר ,ירושלים ,סטודנטית לפסיכולוגיה וספרות
משמאל :יוסף אלישביץ ,ירושלים ,סטודנט לפילוסופיה ופסיכולוגיה
חברים מהלימודים
אני אוהבת בו ש...
הוא יציב .שהוא ראה מספיק דברים
כדי שלא אצליח להפתיע אותו או
לזעזע אותו אף פעם .יש בו מין שלווה
כזו שהופכת את הכל ליותר רגוע.
לא אשכח אף פעם ש...
הוא סיפר לי .ניסה להכניס את זה
באופן הכי אגבי שאפשר בשיחה ,ואיך
זה פתח ביננו דלת.
רציתי לומר לו ש...
שייהנה באוסטרליה  -אבל שלא יעז
להכיר שם מישהו חתיך ולהישאר!
שיחזור מהר מהר.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
כשנהיה מוכנים להתקלף קצת ,לפתוח
את הלב .כולנו יצורים שרוצים להירדם
בלילה ושיתנו להם קצת חמלה.

אני אוהב בה את...
האופן שבו היא מתחברת לאנשים
בקלות ובשמחה .יש לה מקום בלב
בשביל כולם.
לא אשכח אף פעם ש...
ישבתי על הרצפה מחוץ לכיתה ביום
הראשון ללימודים באוניברסיטה .לא
הכרתי אף אחד והכל היה קצת זר.
היא התיישבה לידי בלי להזהיר ואמרה
לי שלום .היא היתה כל כך נחמדה
וחייכנית שזה מיד קנה אותי.
רציתי לומר לה ש...
המון המון מזל טוב! אני בטוח שתהיו
מאושרים ביחד...
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יקבלו אנשים בתור מי שהם ולא
מה שהם.

אור ודבורה

צילום :הילה שילוני | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :אור אליאסיאן ,באר שבע ,סטודנטית ללימודי ישראל ופסיכולוגיה
משמאל :דבורה לוי ,ירושלים ,סבתא במשרה מלאה ,אחות בדימוס
סבתא ונכדה
אני אוהבת בה את...
המוכנות התמידית שלה לתת ,את
הרגישות ,את לקיחת האחריות על
הסביבה והרצון לשנות אותה ולהיטיב
עם העולם .הבחירה שלה לעמוד לצד
מי שזקוק לכך ,להיות לבית לא.נשים
שחסרים אותו.
לא אשכח אף פעם את...
תחושת הביטחון הקיומי מהידיעה
שסבתא אי שם ,ושתמיד אפשר לקפוץ
אליה לקבל חיבוק ,מנה חמה והקשבה.
רציתי לומר לה ש...
אני אוהבת אותה .ויותר מכך ,שהמקום
שבו אני נמצאת כיום הוא בזכותה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
נהיה בעין טובה אחד על השניה ,נוכל
להקשיב ולהיות אמפתיים בלי שזה
יהווה איום על העצמי שלנו.

אני אוהבת בה את...
החוכמה ,הרגישות ,הכנות ,המוכנות
לעזור אהבה לזולת.
לא אשכח אף פעם ש...
קיבלתי ממנה מכתב המספר כמה
הייתי ועודני משמעותית בעיניה.
רציתי לומר לה ש...
אני אוהבת מכבדת ומעריכה אותה עד
אין סוף.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יכבדו אלו את אלו מבלי שיפוט,
תיוג ומיון.

דניאל ויעקב

צילום :הילה שילוני | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :דניאל ארביב ,בית אל ,עובדת במשרד התחבורה
משמאל :יעקב שטהל ,בית אל ,מתחיל ללמוד חינוך בשנה הקרובה
החברים הכי טובים
אני אוהבת בו את...
האומץ והעמידה על שלו ,לא משנה
מול מי הוא יעמוד הוא לא יתבלבל
לרגע ,הוא יודע מי הוא ,גאה בבחירות
שלו ובדרך שלו בלב שלם.
לא אשכח אף פעם ש...
כשהיינו בכנרת לפני הרבה שנים,
הוא הרים את התיק והיו מתחתיו
מלא נמלים .בטעות יצא לו” :איכסה!”
בקול גבוה וקצת נשי .בדיעבד מסתבר
שבמשך כל הזמן שצחקנו עליו ,הוא
שקשק מפחד שנגלה שהוא הומו.
רציתי לומר לו ש...
הוא האדם הכי יקר לי בעולם .שאין
גבול לגאווה שלי על הבחירות ,האומץ
והחוזק הנפשי.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
כל אחד יוכל לבחור את הבחירות שלו
מבלי לחשוש.

אני אוהב בה ש...
היא חברה תומכת ,אמיתית ,אכפתית,
דואגת ומקבלת .את הדאגה שלה
לסביבה ,לבני אדם.
לא אשכח אף פעם ש...
סיפרתי לדניאל שאני הומו ונדרשו לה
כמה שעות ושיחות טלפון להאמין לזה.
עד שהיא לא ראתה אותי ביחד עם גבר
היא לא באמת האמינה .מאז ,התמיכה
שלה היא ללא עוררין וללא סייג.
רציתי לומר לה...
תודה .תודה שהיית שם בשבילי
ברגעים הקשים .תודה על ההבנה,
ההכלה ,ההקשבה ,הסבלנות.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
נלמד לכבד אחד את השני ,נלמד
לאהוב ולהכיל אחד את השני.

אליק ויפה

צילום :הילה שילוני | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :אליק אוסטר ,מודיעין ,פיזיקאי
משמאל :יפה אוסטר ,ירושלים ,לימוד וסבתאות
נכד וסבתא
אני אוהב בה את...
הכרת הטוב .היכולת לראות את הטוב
בעולם ,כדרך חיים וכתפיסה אמונית.
יש לה דרך חכמה לשמוח מהחיים.
לא אשכח אף פעם ש...
בגיל שבע בערך ,נסענו באוטובוס ,והיא
שאלה אותי פתאום אם אנחנו  -הנכדים
 מפחדים ממנה .זה היה מפחיד מאד.לא ידעתי איזו תשובה אני אמור לענות.
אחרי שתיקה ארוכה ,גמגמתי שלא ,מה
פתאום .היא חשבה רגע ואמרה שדווקא
לא יפריע לה אם נפחד ממנה קצת.
רציתי לומר לה ש...
הרבה בזכותה אני דתי היום .הסיפורים
של סבתא הפכו להיות חלק מהסיפור
שלי ,וככה הם מחברים אותי גם לסיפור
הגדול ,של עם ישראל.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
העולם יהיה טוב יותר כאשר אנשים
יעדיפו סבתות על פני אידיאולוגיות.

אני אוהבת בו ש...
הוא נכדי הבכור ,שהפך אותי לסבתא,
למרות שזה לא תלוי בו בכלל .אוהבת
את חכמתו המשולבת בהומור ואת
יכולתו לבטא דברים בלשון יפה.
לא אשכח אף פעם ש...
את רגישותו כילד כמעט בן שבע ויחסו
אליי אחרי פטירת סבו.
רציתי לומר לו ש...
אני אומרת לו הכל ,כל הזמן .אולי אני
לא מספיק אוהבת להכריז על אהבתי,
אבל חוץ מזה אני אומרת מה שאני
רוצה :אני רוצה  -אני אומרת.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
העולם הוא טוב כבר ,רק אנחנו בני
האדם צריכים להשתדל לא לקלקל
וללמוד לקבל את האחר.

יבניה ועינה

צילום :הילה שילוני | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :יבניה קפלון ,אלון ,מנחה מנהלים
משמאל :עינה ישי ,ירושלים ,עובדת סוציאלית
דוד ואחיינית
אני אוהב בה את...
האומץ לשנות את מה שבידה לשנות,
את החתירה לקבלת מה שלא בידה
לשנות ואת חכמת הלב שלה ,המבחינה
בין השניים.

אני אוהבת בו את...
ההתמסרות ,את ההענקה ללא גבולות,
את הנוכחות המלאה והחום הכן; יודעת
שהוא תמיד לצדי בעתות משבר ,מלווה
אותי לצמוח מתוכן.

לא אשכח אף פעם את...
חילופי המבטים בינינו ,בימי מסה,
שמבקשים את הסימן הבלתי-נראה
שעל המצח ומזכירים לשנינו “שאנחנו
משוגע” והכל טוב.

לא אשכח אף פעם ש...
כמה שמחתי לראות אותו מאושר וכל
כך איתי ,בחתונה של שי ושלי ,בימים
הטרופים ההם שאחרי היציאה מהארון.

רציתי לומר לה ש...
המשפחה המופלאה שאת רוקמת,
שאתם רוקמים ,היא עבורי השראה
צרופה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
גילוי הלב“ ,אני הומו” ,לא יפרק
משפחות ולא יקרע את הנפש ,ורק
יהפוך את החיים לכאלו שראוי לחיות.

רציתי לומר לו ש...
השתחרר .תן ִלדברים להפוך
להיסטוריה ,ותן יותר אמון ,בעצמך
ובזולת.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
לא נפחד לקפוץ אל מעבר לעצמנו ,אל
תוך החוויה של אדם אחר ,ועם אומץ
לתת לו לגדל אותנו.

איילה ואריאלה

צילום :הילה שילוני | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :איילה פלק ,ירושלים ,מנכ”לית ארגון חברתי
משמאל :אריאלה רשף ,ירושלים ,מחנכת בתיכון
חברות טובות
אני אוהבת בה את...
הישירות והיושרה העמוקה שלה ,את
הלב הרחב ואת הלהט לפעול למען
הדברים החשובים.
לא אשכח אף פעם את...
הפעם שאריאלה נזקקה פתאום לייעוץ
בתחום התאמת הבגדים ,שבסופו היא
גילתה לי שיש לה דייט ,עם אישה .זה היה
חמוד שהיא חשבה שלא הבנתי לבד.
רציתי לומר לה ש...
תענוג לראות אותה שמחה עם
המשפחה הנפלאה שהקימה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
א.נשים יוכלו להיות מי שהן ולחיות עם
מי שמתאים להן ,בלי לחשוש מתגובות
הסביבה.

אני אוהבת בה את...
הישירות והאהבה.
לא אשכח אף פעם...
שכשיצאתי הארון בפניה קיבלה אותי
בלי שאלות והכילה אותי בתקופות של
פרידה וקושי ,כשלא יכולתי לשתף
אחרים.
רציתי לומר לה ש...
אני מעריכה אותה ואת מה שהיא עושה
בחיים ואת איך שהיא יודעת להיות
חברה טובה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
יהיו הרבה יותר אנשים כמוה.

הלן ויאיר

צילום :דור לובטון | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :הלן אלבום ,רמת גן ,סבתא שאוהבת לשיר
משמאל :יאיר שטראוס ,אריאל ,מתכנת מחשבים
יאיר הוא בן זוגו של חיים אלבום ,בנה של הלן
אני אוהבת בו את...
טוב הלב ,ואת הרצון לעזור מיד איפה
שצריך.

אני אוהב בה את...
הדאגה והאהבה שלה לילדים שלה ואת
הרצון שהם יהיו מאושרים.

לא אשכח אף פעם את...
עוגת השמרים הטעימה שהוא הביא
לי כשהגיע עם חיים לשבת בפעם
הראשונה.

לא אשכח אף פעם את...
החיוך והאור בעיניים כשחיים ואני
סיפרנו לה שהחלטנו להתחתן.

רציתי לומר לו ש...
אני מאוד שמחה שהוא בן הזוג של הבן
שלי  -כי אני רואה את החיבור הטוב
שביניהם ואני מאושרת בשביל שניהם.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
ההורים יקבלו את הילדים שלהם כמות
שהם .כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם
כך ועלינו להאמין בו ולקבל את זה
באהבה כי הכל מאת ה’ והכל לטובה.

רציתי לומר לה ש...
האופן בו היא קיבלה אותי אל תוך
המשפחה  -בצורה כל כך מחבקת
ואוהבת  -לא מובן מאליו.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
החברה תבין שהקדוש ברוך הוא לא
עושה טעויות  -כולנו נבראנו בצלמו,
וגם אנחנו רוצים חיים של אמת ושמחה
מתוך אמונה שהקב”ה אוהב אותנו.

רות ומרים

צילום :דור לובטון | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :רות לייקין-פייגין ,רעננה ,סטודנטית לספרות אנגלית
משמאל :מרים לייקין ,רעננה ,עובדת כגננת וסטודנטית לחינוך בגיל הרך
אחיות
אני אוהבת בה ש...
היא מכניסה כל כך הרבה מחשבה למה
שהיא עושה ,במיוחד לאחרים .היא לא
עושה כלום בחצי לב .זה תמיד תענוג
לראות את העבודה שלה.
לא אשכח אף פעם ש...
הלכנו לדיסניוורלד .הייתי כל כך
נרגשת ,כי זה כל מה שרציתי לעשות
בפלורידה.
רציתי לומר לה ש...
את אחות מושלמת.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יבינו שאהבה קיימת בין שני
אנשים שרוצים לחיות את חייהם יחד
וליצור משפחה .זה אולי נראה קשה
ליישם את הרעיון של שני גברים או
שתי נשים  -אבל בסוף היום כל זוג
רוצה את אותם דברים.

אני אוהבת בה ש...
היא מקבלת אותי ,וזה היה ככה מאז
שסיפרתי לה שאני לסבית .היא גם
עושה מאמץ כדי להכיר את חברתי,
מתעניינת בנושאים להט”בים ,ומאוד
גאה להיות אחות לשני אחים גאים.
לא אשכח אף פעם ש...
היא הכריזה שהבית שלנו הוא “בית
ההומואים הבינלאומי” ,ומינתה את
עצמה לנשיאה.
רציתי לומר לה ש...
זו בהחלט ברכה שנולדתי למשפחה
כזאת .ורות לעולם לא תבין באמת עד
כמה אני אסירת תודה על כך שקיבלתי
אחות כמוה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
כל אחד יבין את המשמעות האמתית
של “ואהבת לרעך כמוך”.

יעל ונעמה

צילום :דור לובטון | הפקה :דניאל בוקובזה | עיצוב :דרור צונץ

מימין :יעל רשלין ,מעלה אדומים ,מהנדסת תוכנה
משמאל :נעמה גלעד-חיים ,פתח תקווה ,כתיבה ותוכן
חברות קרובות
אני אוהבת בה את...
החום שקרן ממנה כשהיא אמרה לי את
שמה.
לא אשכח אף פעם את...
הרגע הראשון שהבנתי שאני הורה
כשהחזקתי בידיי את בתי הבכורה.
רציתי לומר לה ש...
אני תמיד אהיה כאן בשבילה ואקבל
אותה לא משנה מה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
טרנסג’נדריות לא יצטרכו “לעבור” יותר,
כשלא נצטרך יותר מצעדים.

אני אוהבת בה את...
את האומץ שלה ,את הכוחות שבה ,את
המסירות הבלתי מתפשרת עבור האמת
שלה בצד המאבק לזכויותיה הצודקות
כהורה אוהב.
לא אשכח אף פעם ש...
היא הצליחה כנגד כל הסיכויים,
כל העוינות ,כל המילים הרעות ,כל
המאבקים הממושכים והמתישים
לבנות את עצמה כאישה חזקה ,ופשוט
להיות מי שהיא.
רציתי לומר לה ש...
אני אוהבת אותה ומאמינה בה .את
תנצחי ,יעלי ,אני מאמינה בכך בכל לבי.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
הצדק ינצח .ואני אכן בטוחה שכך יהיה.

ערן ,הלן ויואל
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מימין :ערן אשכנזי ,באר שבע ,סטודנט לעבודה סוציאלית
משמאל :הלן ויואל גורדון ,תל אביב ,מנהלת תקשורת שיווקית
דודים עם אחיין
אני אוהב בהם את...
הביטחון ,השמחה בדרך שלהם.
לא אשכח אף פעם ש...
הם תמיד שם בשבילי.
רציתי לומר להם ש...
בזכותם הרבה יותר טוב לי.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
ילמדו מהדודים שלי קבלה מהי.

אנחנו אוהבים בו את...
האומץ ,הרגישות ,האיכפתיות והדאגה
לזולת.
לא נשכח אף פעם ש...
הוא סיפר לנו על ההתמודדויות שהוא
עבר בחיים.
רצינו לומר לו ש...
אנחנו אוהבים אותו ומאחלים לו את כל
הטוב שבעולם.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
כאשר נהיה יותר קשובים לאחר
ולשונה.

מעיין ואריאל
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מימין :מעיין מגנהיים ,ירושלים ,קצין משוחרר ,עורך תוכן
משמאל :אריאל גרוף ,תל אביב ,תחקירן ועורך בטלוויזיה
חברים מישיבת ‘רעותא’ ,מושב כרמל
אני אוהב בו את...
היכולת להסתכל על הכל אחרת .לבחון
מחדש את כל הנחות היסוד.
לא אשכח אף פעם ש...
חזרתי בליל חורף אחד מירושלים
לכרמל בה למדנו .כשהגעתי לקרוואן
הקפוא של אריאל נכנסתי לחדרו,
החדר היה רותח מהרדיאטור ,ואריאל
ישב וכתב תסריט .נדמה לי שזה משהו
שמאפיין את אריאל ,היכולת להתנתק
לעתים מהסביבה ולרקום סיפור בפנים.
רציתי לומר לו ש...
המקוריות שהוא ניחן בה אינה חטא
ואיננה סטייה אלא מתנה שמעוררת
השראה אדירה בכל הסובב.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
נרגיש יותר את כאבו של הזולת ,כאילו
היה שלנו .ואולי בכלל  -להרגיש.

אני אוהב בו את...
ראיית החיים העמוקה ,הרגישות
הפתוחה והכנות המיוחדת הזאת .יש
במעיין אומץ מעורר השראה לחשוב
אחרת ,לבחון אחרת ולחיות את השינוי
מתוך נאמנות עצמית ולא להתבייש בו.
לא אשכח אף פעם ש...
מעיין הראה לי את הספינר החדש שלו
מקופיקס.
רציתי לומר לו ש...
הוא אהוב ,מוערך ומוערץ כל כך כל כך.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
נוסיף אור ואהבה על פני חושך ושנאה,
שוויון וחופש על פני אפליה ודיכוי.

שמעון וליטל
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מימין :שמעון אזולאי ,ירושלים ,גנן בגן ילדים
משמאל :ליטל אזולאי ,גן יבנה ,סטודנטית לחינוך
אח ואחות
אני אוהב בה את...
שמחת החיים שלה ,הנתינה והרגישות.

אני אוהבת בו את...
הכוחות הנפשיים שבו.

לא אשכח אף פעם ש...
בכל פעם שיצאתי לתל אביב היא באה
לקחת אותי ,אפילו ב  4בבוקר.

לא אשכח אף פעם ש...
כל פעם שאני צריכה אותו הוא שם
בשבילי.

רציתי לומר לה ש...
היא אחד האנשים הכי יקרים לי בעולם.

רציתי לומר לו ש...
אני אוהבת אותו והכי מאמינה בו
בעולם.

העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יבינו שאהבת חינם היא הדרך
לחברה מתוקנת ,אנחנו יוצרים את
המציאות.

העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יקבלו את השונה מהם.

אריקה ומיכה
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מימין :אריקה דהאן ,ירושלים ,גיוס סטודנטים ללימודי יהדות ב’מרכז פרדס’
משמאל :מיכה יהודי ,ירושלים ,סטודנט ללימודי קודש
חברים טובים
אני אוהבת בו את...
שלוות הנפש בו ואת ההומור הציני.
לא אשכח אף פעם ש...
סיפר לי על המסע שלו בפעם
הראשונה והיה פתוח לכל שאלותיי.
רציתי לומר לו ש...
הוא בן אדם מדהים ושמגיעה לו כל
האהבה שהוא מקבל.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יתרכזו באתגרים ובהזדמנויות
שלפניהם ולא בקשיים.

אני אוהב בה את...
הצורה שבה היא שמחה בשמחתי,
דוחפת אותי לדרוש מעצמי ומהסובבים
אותי ונמצאת שם בשבילי לכל דבר.
לא אשכח אף פעם ש...
לא ידעתי למי לפנות בקשר לבעיית
אינסטלציה דחופה בדירה שלי .היא
הציעה לבוא לבית שלי כדי להעיף
מבט וכך גיליתי שהיא שרברבית
מוסמכת...
רציתי לומר לה ש...
התמיכה והעצות שלה עזרו לי להגיע
להחלטות היותר חשובות בחיים שלי
בשנה האחרונה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
כולנו נבין שנבראנו בצלם אלוקים,
בדיוק כמי שאנחנו ,ואנחנו רצויים,
אחרת לא היינו כאן.

רבקה ושלומית
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מימין :רבקה ציק ,מעלה מכמש ,סטודנטית לריפוי בעיסוק
משמאל :שלומית קובלסקי ,ירושלים ,סטודנטית
חברות ילדות
אני אוהבת בה את...
רוח ההתנדבות והערכים החשובים
שלה .כוח הרצון והליכתה אחרי
החלומות שלה .את האהבה ,הנתינה,
האופטימיות והתמיכה שהיא נותנת.
לא אשכח אף פעם ש...
גרנו בבניינים שכנים בשנת השירות
הלאומי שלנו .שלומית תמיד הזמינה
אותי .היא זו שהכירה לי את הפורום של
איגי ובזכותה הבאתי את עצמי בפעם
הראשונה לקבוצת הנשים הבוגרת.
רציתי לומר לה ש...
אני אוהבת ומעריכה אותך כל כך ,על
האהבה והחברות שלך אלי ועל כך
שאת אף פעם לא מוותרת.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
המאבק הפמיניסטי ירסק את
הפטריארכיה והאור ייגבר על החושך.

אני אוהבת בה את...
הלב שלה .היא גם מאוד חכמה.
וחברה טובה.
לא אשכח אף פעם את...
הפעמים שיצאנו לריצות ברחובות תל
אביב אחרי יום עבודה .ושהיית שם
בשבילי כשהיה לי קשה .וגם כשיצאת
מהארון לפניי.
רציתי לומר לה ש...
כיף לי לראות אותה; היא שמחה,
נינוחה ,יותר עצמה.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
נלמד לקבל ,לכבד ולגלות סובלנות
ואהבה כלפי כל אדם ,חבר או זר.
שנדע להטיב זה עם זה ולא למצוא
איך להתקיל את השני .כשנלמד לפעול
מתוך אהבת חינם ודרך ארץ.

יאיר ,יהונתן ויעל
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במרכז :יהונתן ממן ,אלון שבות ,מורה ,פילולוג ,סטודנט ללשון ותלמיד ישיבה
מימין ומשמאל :יאיר ויעל ליאחוביצקי ,ירושלים ,קצין בצבא וסטודנטית
לריפוי בעיסוק
יונתן ויעל הם אח ואחות
אני אוהב בהם את...
הנחישות שלה ומסירות הנפש שלו.
את העובדה שהם ראויים זו לזה.
לא אשכח אף פעם את...
השיחות שלנו לתוך הלילה כשהיא
התלבטה מה ללמוד באוניברסיטה
וכשאני סוף סוף סיפרתי לה את
הסיפור שלי.
רציתי לומר להם ש...
הם מסבים לי נחת.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
הלוואי וידעתי מה יעשה את העולם
טוב יותר .בינתיים אני יכול רק להשתדל
ללמוד את הטוב ואת העולם.

אנחנו אוהבים בו את...
ההבנה ,הדאגה והאכפתיות כלפי
אחרים .את הרצון להפוך את העולם
למקום טוב יותר.
לא נשכח אף פעם את...
התמיכה וההתייעצות באינספור
נושאים .גם כשהיה לחוץ תמיד דאג
לפנות את הזמן.
רצינו לומר לו ש...
אין כמוך בעולם כולו .שתמשיך להיות
הבן אדם המדהים שאתה ואל תיתן
לאף אחד להגיד לך אחרת.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
יותר תלמידים יפיצו את תורת החיים
שלך.

עקיבא וירדן
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מימין :עקיבא בלוך ,תל אביב ,מתכנת
משמאל :ירדן נאור ,תל אביב ,פיזיותרפיסט
חברים מבית הכנסת “קהילת יחד”
אני אוהב בו את...
הכנות ,את האכפתיות האמיתית ,את
אהבת התורה ואת הצניעות.

אני אוהב בו ש...
הוא אדם עם לב טוב ,מהסוג שרואים
דרך העינים.

רציתי לומר לו ש...
אני מאד מעריך את השליחות שלקח
על עצמו בהקמת בית המדרש ‘ואהבת’.

לא אשכח אף פעם את...
רוחב הלב והפתיחות שבהם התקבלתי
לבית הכנסת “קהילת יחד” בתל אביב.
עקיבא ורבים כמותו עזרו לי להרגיש
שווה בין שווים .רצוי ואהוב לעבוד את
ה’ ביחד איתם.

העולם יהיה יותר טוב כאשר...
אנשים יקשיבו בכבוד זה לזה.

רציתי לומר לו ש...
עקיבא! ירבו כמותך בישראל.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
עוד ועוד בתי כנסת וקהילות דתיות
ילכו בדרכיה של “קהילת יחד” ,וכמו
עקיבא ילכו בדרכיו של רבי עקיבא
וישימו את מצוות “ואהבת לרעך כמוך”
ואת אחדות עם ישראל בראש סולם
הערכים.

שלומית ,דניאל וניסימי
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באמצע :דניאל בוקובזה ,ירושלים ,הנחייה ,כתיבה ואקטיביזם
מימין ומשמאל :שלומית וניסימי נעים נאור ,ירושלים ,אשת חינוך וכלכלן
חברים טובים
אני אוהב בהם את...
החום ,רוחב הלב ,הפשטות ואת החן
הרב והמדבק שבזוגיות שלהם.

אנחנו אוהבים בו את...
האומץ ,את טוב הלב והיכולת שלו
למזג חדש וישן.

לא אשכח אף פעם ש...
הוזמנתי לסעודת שבת אצלם ולא מצאתי
את הדירה (שהייתה בקומה השנייה ולא
הראשונה כפי שחשבתי) וחזרתי הביתה
לסעודת קורנפלקס ופריכיות.

לא נשכח אף פעם ש...
נתקענו בלי בייביסיטר ,והוא עשה
שמיניות ובא להציל אותנו.

רציתי לומר להם ש...
אתם מעניקים לי השראה גדולה
ואמונה בדברים שלפעמים נסיבות
החיים מקשות על האמונה בהם.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
יותר זוגות הטרוסקסואלים דתיים
ישאלו את חבריהם מהקהילה הגאה
מתי הם באים אליהם לשבת עם בן או
בת זוגם.

רצינו לומר לו ש...
נשמח לרקוד ביחד בחתונה שלך.
העולם יהיה יותר טוב כאשר...
לא נתעסק בחשבונות ההלכתיים של
האחר  -אלא בתיקון העולם.

לפני שנה הראינו לכם בעיתונות ובפייסבוק את הפנים היפות
שלנו  -להט”בים מהעולם הדתי ,בדיוק כמוכם; לסביות,
הומואים ,טרנסיות-טרנסים וביסקסואלים.
השנה אנו מבקשים להראות לכם את את הפנים היפות של
אוהבינו ואהובינו לצידנו .הסבתא ,החבר מהישיבה ,החברה
מהעבודה ,הזוג מבית הכנסת ,החברותא  -נשים ואנשים
מבקשי טובתנו  -עם לב אוהב  -שחיבקו חזק כשסיפרנו להם
מי אנחנו ,שמצהירים על אחווה ועל סולידריות ,שותפות
ושותפי אמת לתיקון העולם שלנו.
הכנסו לדפי הפייסבוק שלנו והביטו בנו.

הפנים שלנו יחד.

