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Warning:  strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled

the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/da

te.php on line 56

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 198

Warning:  mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 117

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 245

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 249

Warning:  strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 250
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אזכרה למיכל ברנובסקי  
רני קרן  
  

פגישתי הראשונה עם מיכל היתה מתישהו בפברואר 2003, בארוחת הצהרים, במפעל. הייתי אז מהנדס
צעיר באסם שמסתובב בין המפעלים ומביא איתו כל מיני משימות עם כל מיני שמות מוזרים באנגלית.

במרבית המפעלים לא ממש התקבלתי בלבביות כך שקבלת הפנים ביקנעם היתה מפתיעה ונעימה מאד.
שם השפה ותרבות של נסטלה היתה כבר חלק משגרת היומיום.

  

מאיפה אתה , שאלה אותי מיכל עם חיוך לבבי, עניתי שאני גר ברמת הגולן בקיבוץ אורטל, ולא ידעתי
שברגע זה אני זוכה למקבץ מרשים של נקודות חיוביות אצל מיכל שמיהרה להתפעל מהרפת המשוכללת

שבאותם ימים היתה חדשה ויוצאת דופן, ובכלל רמת הגולן זה טוב, הוא משלנו חשבה לעצמה...

  

ומאיפה את שאלתי? אני מכאן , ממושב קרוב למפעל, שדה יעקב , מכיר?

  

אהה, בטח שאני מכיר, עניתי, אפילו מכיר מישהו משם, בחור מקסים...נו איך קוראים לו, עושה איתי מילואים,
וגם לו יש רפת, שמרנו ביחד לילות שלמים בחאן יונס, נו איך קוראים לו, שם יפה כזה...מיכל כבר קולטת
במי מדובר, אבל נהנית להתעלל בי, ואני ממשיך ומספר על לילות שלמים של שיחות עומק על חקלאות

ועל פוליטיקה , וויכוחים על צדקת דרכנו וכו' וכו'

  

אשל קוראים לו, נחלצת מיכל לעזרתי, אשל! אני נזכר בדרך פלא, אשל ברנובסקי, את מכירה אותו?

  

כן, מכירה אותו לא רע, מיכל אומרת וכששאר השולחן מתקשה להתאפק מלצחוק מתחיל לרדת לי
האסימון שיש סיכוי לא רע שמיכל ברנובסקי קשורה איכשהו לאשל ברנובסקי, ועם מכנה משותף כזה הפכנו

צי'ק צ'אק לחברים טובים.

  

בשנתיים שלי במטה, יקנעם היה המקום המועדף עלי ולא רק משיקולים גיאוגרפיים, ארוחות הצהריים
במקומות העבודה הן בדרך מקום לרכילות וקיטורים על מקום העבודה כמו גם להחלפת חוויות על האח
הגדול של אתמול, ביקנעם זה היה משהו אחר לגמרי, זה היה מעין פרלמנט שמתכנס מדי יום רק שאת

מקום הקיטורים והרכילות תופסים שיחות ברמה אחרת לגמרי. מעיין פרלמנט ערכי שכזה שלוקח הפסקה
משגרת העבודה והחיים ודן בדברים שברומו של עולם, בו יש מקום לדיעה אחרת, להקשבה, לפתיחות

ולסובלנות, לקבלת האחר, ערכים שלצערנו אינם מספיק בנמצא לא רק בשולחנות ארוחת הצהריים אלא
בחברה שלנו בכלל.. תמיר ורחל היו מאבני היסוד של הפרלמנט הזה אבל אין ספק שהרוח החיה שם היתה
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מיכל. הפרלמנט הזה משך אליו מדי יום אנשים מהמטה אבל גם עובדים מהמפעל, חלקם עולים וחלקם
דרוזים שחיש קל מצאו את עצמם באותה ספירה אינטלקטואלית רעיונית. היה בה משהו במיכל שבכלל לא

איפשר התעסקות בזוטות היומיומיות. גם נסיונותיו של עזרא להפיל אותה בפח הבדיחות הגסות נתקל
בשיתוף פעולה מפתיע שרק חידד את איכותו של הפרלמנט. 

  

מיכל ואני לא הסכמנו על שום דבר, זה התחיל בענייני אמונה ושלמות הארץ אבל עם כניסתי לניהול
המפעל זה עבר לעימות מקצועי לא פשוט בכלל. היא היתה אשת עקרונות, עקרונות ברזל ואמונתה באה

לידי ביטוי בכל תחום שהוא כנראה שבאותה מידה . כך שכשבאתי עם תפיסה שונה לחלוטין וציפיתי ממנה
להביא את עוצמותיה ומקצועיותה אל התפיסה החדשה זה בכלל לא בא בחשבון מבחינתה. ובסופו של

דבר גם הביא אותה לחפש את הדרך החוצה מהמפעל. אך גם כאן, כמו באי הסכמות תיאולוגיות ולאומיות,
היה לי אליה כבוד והערכה עצומים שבדרך כלל נעלמים חיש קל בסיטואציות מעין אלה. אני רוצה להאמין

שזה היה הדדי. 

  

מיכל היתה בעיני סמל לחיים משותפים, לפלורליזם, לקבלת האחר , למציאת הפתרונות שיאפשרו לחיות
יחד, דוגמא בולטת לכך התה בחזרות למופע השלושים של המפעל. זה היה בתקופה בה מיכל היתה אחרי

סערת ההתנתקות , וקצת אחרי ולצערנו גם לפני המחלה, ובלב ליבה של ההשלמה עם עזיבת המפעל,
ולמרות כל אלה נרתמה במלוא כוחה להפקת אירועי השלושים, היא כתבה, אירגנה והשתתפה בהקלטות

ובחזרות. עד שכמה ימים לפני הסתבר שבאחד הריקודים מיכל צריכה לתת יד לאחד הגברים במהלך
הריקוד, אלא שזה לא אפשרי על פי סולם הערכים של מיכל, שכזכור אין פשרות לגביו. זה כבר היה מאוחר
מדי בשביל למצוא לה מחליפה ואני כבר ראיתי איך אנחנו נאלצים לשנות את התכניות ממש ברגע האחרון,

אני מניח שכל אחת אחרת היתה עושה מזה מהומה גדולה, לא מיכל...זה היה עניין של דקות עד שנשלף
הפתרון בדמותה של מטפחת. במקום לתת יד זו לזה, אחזו מיכל ובני אם אינני טועה במטפחת שחיברה

ביניהם והכל המשיך כרגיל לאנחת רווחתם של כולם...את זה אני לוקח איתי ממיכל..שאם רוצים וזה מספיק
חשוב אז גם מטפחת קטנה יכולה לגשר על פערים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים ולגרום לכולם לרקוד

ולשמוח ביחד.
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