מתחברים-בוניםעתידביחד
ברגעים אלו מתחיל אירוע של אלפים ברחבת מוזיאון תל אביב לתמיכה וחיזוק המשפחות
והחטופים .נוער ומבוגרים מכל רחבי הארץ יתחברו בניהם בשיח ,לימוד וניגון הלב .נושא
המפגש איך בונים אחדות בין שונים לא רק ברגעי צרה כי אם גם בחיי השיגרה .כול
משתתף מוזמן להגיב לפוסט בדברי תמיכה למשפחות ולבנים ולעשות ׳שיתוף׳ לפוסט בדף
האישי שלו .כך נתחבר וירטואלית ברחבי הארץ.

Liora Shemaאיזה כיף לפגוש אנשים מהעם ששמים בצד את האגו והדברים אליהם הם רגילים ובאים
כדי להקשיב ולזכור שכולנו עם אחד.
אביטלסעדון תודה רבה על האירוע הוא גרם לי להשתנות והכניס לי את המודעות לקשר בין אישי עם
אנשים שסביבי תודה ענקית !!
ולאימהות של החטופים המון אהבה מחזקים אותכם!!
 Oren Hechtכולנו בשולחן מזדהים עם החטופים ובני משפחותיהם ומקווים לשובם במהרה .ובעיקר
מקווים שאחדות העם תעלה על ראש סדר היום בעם גם בעיתות שלום ושיגרה.
Yasmin Nissimמדהים מה שקורה פה! כולם מבינים שרק בחיבור בינינו נצליח לרפא .מבקשים
שתמשיכו ותעשו עוד ועוד כאלה מעגלים.
Noah Ninyoאירוע מדהים .מחמם את הלב לראות את עם ישראל ביחד .מאחלים למשפחות שיבה של
הבנים הביתה בהקדם
Ilay Nissimאני רוצה להתחייב לממש את הציפייה והתפילה של הוריו של נפתלי גלעד ואייל להפוך
עולמות עד שהבנים יחזרו הבייתה שהבנים לא יצאו לנו מהלב ושנעשה הכל לשמור על האחדות של עם
ישראל
Hamy Doronאירוע מדהים ,שיתפנו סביב השולחן והיתה תחושה של אחווה וצורך להמשיך ולהעמיק את
העשייה .יצאתי בתחושה וצורך לתרום לקהילה ,למען יצירה של דיאלוג נעים בין הקצוות והפרייה הדדית.
מתחייבים להמשיך לפעול ולחבר.

אופקזיו שולחן מספר  81מחזק את משפחות החטופים ותומך את החברה הזאת שבעצם תפעל ותרים
עוד אירועים מרגשים כאלו שמחברים את כל עם ישראל יחד לא רק בשביל החטופים אלא לכל נושא
אשר חפץ הלב.

ושבעזרת ה' אחינו החטופים יחזרו במהרה.
Yael Sharabiהאירוע מדהים ,לא השתתפתי בדבר דומה אף פעם ואני שמחה שיצא לי .אני רוצה לשלוח
למשפחות את תמיכתי ,וכמה שזה נראה קשה עכשיו ,ואני בטוחה שזה ככה ,להבטיח שכולנו נעשה כול
שביכולתינו לתמוך ולהחזיר אותם הביתה.
Neta Vainbergהורי החטופים תשארו חזקים,עם ישראל אתכם כאחד.אוהבים אתכם ומחכים יחד אתכם
לבניכם שיחזרו בשלום הביתה.
Israel Shustermanשולחן מספר  811מתחייב להמשיך את השיח של הערבות ההדדית גם במשך היום-
יום עם הקרובים שלנו ,החברים שלנו מהבית ספר והשכונה ובכך לייצר חברה יותר טובה .
ליבנו עם החטופים!!.
Yossi Uzielמרגש להיות במקום אחד שכל העם נמצא בו מאוחד למען חזרת הבנים הביתה.
תהיו חזקים משפחות יקרות ותדעו שכולנו בתפילה שהבנים יחזרו הביתה.
Shaul Darמאחלים שהבנים ישובו במהרה הביתה .וגם שהעם שלנו ידע להיות מאוחד לא רק בזמנים
קשים אלא כל יום .כל ישראל חברים...
Lian Landsbergאנחנו השולחן של אמי מעלה,קייט,מאיה,דוד,ליאן,יוני ודניאל מתחייבים בזה להתחיל
את השינוי בחינוך,לעזור לאנשים זרים אפילו באמצע הרחוב! בכדי להראות איחוד,לגלות באנשים שמולי
מה אני יכול לתת לטובתם,לראות קודם כל את הטוב באהשים,מתחייבים לחטופים לשמר עבורם את
הלהבה החיובית גם אחרי שיחזרו בע״ה,ברמה הפרקטית לראות בן משפחה בכל אדם שאפגוש בחיים
בנוסף להמשיך תמיכה ועזרה בזולת בכל הזדמנות,לעשות שינוי בעצמי,בעצמנו ובכל אחד למען שינוי
כללי,מתחייבים לקבל את השונה! תודה לאמי אשר הדריך אותנו,גרם לנו לדבר מהלב,מאחלים לכולנו
שנתאחד מסביב לנסיבות בשורות טובות ונחזור להיות עם אחד בלב אחד!
ושבו בנים לגבולם.
Meital Ashkenaziמרגש מאד אין מילים אירוע של קירוב לבבות מדהים!
החלטנו במעגל ,לפתוח את הלב לאחר,לנסות לשנות את עצמי להיפתח לסביבה לעזור לאנשים ולחפש
דווקא את אלה השונים ממני ולא לשפוט אחד את השני
מחכים יחד להחזרת הבנים.
חדווהשרעבי כותבת הישר מהעצרת למען הבנים החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב ,בה אני נמצאת
עכשיו ,אירוע מרגש עוצמתי וחשוב מאוד ,מתפללת ומאחלת להשבת הבנים הביתה ולאחדות עם ישראל.
Ravit Busheryישבו איתנו בשולחן נערות מפנימייה שחשבו שמביאים אותן לתל אביב לעשות קניות,
ונער שותף לחדר של אחד הנערים שנחטפו ...חיבור כזה עוד לא ראיתי ,צמרמורות של עם אחד...
Moty Yarhiממש מצמרר לראות את כל האחים והאחיות מכל קצוות הארץ נאספים למקום אחד
להתחבר עבור האחים החטופים  .החיבור הוא בשורשו של עם ישראל ורק משם הוא מקבל את זכותו
לקיום.
אוריתשרון גלעד ,אייל ונפתלי יקרים ...מקווה שתקראו זאת בקרוב ותתרגשו איתנו יחד מהחיבור המיוחד
שמתחיל לקרום עור וגידים בחברה הישראלית
Ofir Kliperאירוע מדהים ומרגש ,ממש מורגש האיחוד בעם ישראל ...מאחלת למשפחות הרבה אהבה
ושהנערים יחזרו בשלום .שנזכה להיות כולנו כמשפחה אחת .
Lidor Sabriחוץ מי זה שהאירוע מדהים ושעשינו בתור עם מצווה ענקית למשפחות של החטופים אני
חושבת שבשביל לעשות שינוי שאתה רוצה לראות אז תיהיה אתה השינוי .והשינוי מתחיל מהדבר הכי קטן
גם אם זה להגיד בוקר טוב למישהו ואחרי זה זה יחזור אליך רק בטוב ובעזרת ה' ניראה את שלושת

החטופים בריאים ושלמים וכול הכבוד על הרמת האירוע העצום הזה.

Aluma Davidiאנו מתחייבים להמנע מסטיגמות ,לצאת ולהכיר אנשים אחרים ,להוריד רמת ביקורת על
אחרים ,להגיב באינטרנט בנושאי חיבור וערבות הדדית ולדבר על כך ,להכניס לתחום הפוליטיקה את
נושאי האחדות .פשוט מדהים פה!! חזקו ואמצו !! שנשמע רק בשורות טובות ,ונתאחד בעזרת ה' כל עם
ישראל גם לא בזמן קושי וצרה..
Avihu Wetzlerמדהים לפגוש פה את עם ישראל הטוב .ישבתי פה עם אנשים שאני לא מכיר וסביר
שברחוב בכלל לא הייתי שם אליהם לב ופה אחרי קצת שיחה מהלב שכל אחד הקשיב לשני הרגשנו ממש
משפחה אחת .אני מאחל לעם שלנו שנדע לעשות את זה יותר לא רק שיש צרות ואויבים שמאיימים עלינו
מבחוץ ושהדאגה המשותפת שיצאה מהערב הזה תביר את הבנים הביתה.
Kinneret Triffonמאחלים מעומק ליבנו שהבנים ישובו לזרועות משפחותיהם וחבריהם בשלום ובמהרה
ושיחזרו לחברה מאוחדת ומחוברת .השולחן שלנו לקח על עצמו ממחר לחייך ,לפרגן ,להחמיא ולתת
תחושה טובה לאחר באשר הוא.
Gal Mordechayעכשיו גם תגובה ממני ,אני גאה להגיד שהייתי חלק מדבר כ״כ גדול! הכל תלוי בנו  ,אם
נתחיל כל אחד בעצמו נגיע למטרתנו  ,עם גדול ומאוחד בכל ימות השנה .למשפחות וקרובי החטופים,
ליבי איתכם ואני מקווה שתזכו לראות את בניכם במהרה ..עם ישראל איתכם!
נועהנבט התכנסנו כאן היום לתת כח למשפחותיכם ומקווים שתחזרו אלינו בקרוב בעזרת השם בריאים
ושלמים .שתדעו שכל עם ישראל איתכם דואגים לכם בכל רגע ורגע ומחכים לכם אנחנו מקווים לשמוע
את הבשורה המשמחת שחזרתם אבל לא אנחנו לא נחזור להיות מה שהיינו אלא נתאחד ונתקרב זה לזה
יותר ויותר ונהיה משפחה אחת .עם ישראל
הקבוצה של בתאל (רומן  ,ורד  ,שילה  ,קטיה  ,דביר  ,נועה  ,טל ).Roy Acocaאנחנו השולחן שמשיבים את הבנים רצינו לאחל למשפחות היקרות שהבנים ישובו הביתה
במהרה בריאים ושלמים .וקבלנו על עצמינו להתחיל להיות נחמדים לאנשים שאנחנו לא מכירים ,גם אם
הם ממגזרים שונים ועדות שונות .אנחנו מקווים להמשיך את האחדות שנכפתה עלינו מלמעלה כך שבפעם
הבאה נתחבר ונתאחד מתוך רצון ונסיבות טובות.
אוהבים ומחבקים אותכם  -השולחן שמשיב את הבנים!
Tal Pennבשולחן שלנו ישבו חברים מהישיבה של גלעד ונפתלי .ישבו גם בנות משבט צופי דן ת״א .דנו
על נושאים חשובים וחשבנו איך אפשר להמשיך את האחדות הזו גם בשגרה רגילה .חשבנו שיהיה טוב אם
כל אחד ישנה את התפיסה שלו לגבי האחר בתקווה לגבש מטרות משותפות ולפעול כלפיהם בשיתוף.
שנצליח לבנות עתיד טוב יותר ביחד .
נכתב על ידי המשתתפים ביחד.
Segev Kaufmanמרגש להנחות מעגל שייח כל כך מרגש תורם ובונה .ולשים לב לרבדים השונים
שבחברה שלנו -ועוד יותר לראות איך הדברים נשמעים בנחת ..ובאמת מקבלים אחד את השני ..ועוצרים
לרגע לחשוב על האחר ועל דעתו .וככה להגיע לאיחוד ולתיקון של עם ישראל ..
השולחן שלנו לקח על עצמו-להיות בנאדם טוב לאו דווקא לסובבים אותנו ..אלה לכל אדם באשר הוא.
להיות פתוח לדעה של האחר .ולדעת להקשיב ..אבל באמת.
חגילב גילעד ,נפתלי ואיל .עם ישראל עוטף אותכם באהבה ,מעל זמן ומקום ,מעל כל הרע .כי בעצם
באמת באמת כולנו נשמה אחת .איתכם ,אוהבים אותכם ,מחכים לכם במקום שאליו כולנו שייכים ,אחרי
מסך הדמעות ,אחרי כל המסיכות והתקוות המדומות והאמיתיתיות ,אנחנו עומדים להפגש ולהיות שוב יחד
כאחד שלם ,אין סופי וחם ואוהב .גם השונאים לאוהבים .וכבר כעת אנחנו איתכם כל ישראל ,ערבים לכם.
Efrat Sharonרציתי לאמר למשפחות הילדים החטופים ,שאני אם לילד צעיר ,ואני כל כך כואבת את
כאבכם ודואגת את דאגתכם ,ומחזקת את ידיכם...הלוואי שלא נצטרך יותר לסבול בכדי להתאחד!!!
הילדים יחזרו הביתה בשלום ולאחר מכן נתחבר רק בטוב!!!

