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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

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
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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

לנצח מלכה
ריקי רט  
  

ערב חג הפסח אני עומדת וביד האחת מגהץ, ביד השנייה הטלפון, לאט לאט יורדת ערימת הגיהוצים, ואחד
 אפשר לשלוחsmsאחרי השני נמחקים גם השמות מרשימת איחולי "הפסח כשר ושמח". נכון שבעידן ה-

בהינף נוקיה "חג שמח" לכל רשימת התפוצה שלך, אבל מה עם הבת דודה הפולניה שמצפה לטלפון?
וחברות הילדות שזו ההזדמנות החצי שנתית לדבר איתן? ועוד אנשים יקרים לליבי שחשוב לי לשמוע את
קולם. חולצות הכותנה מאחורי, גם הטלפון המייגע לדודה בחו"ל ואוטוטו אני מסיימת את שתי המשימות.

כמעט. אל השם שרשום בראש הרשימה אני לא יכולה לצלצל. מיכל כתוב שם. בניגוד למשימת הגיהוץ,
המשימה הזאת לא הושלמה. 

  

את מיכל פגשתי בקיץ האחרון במפגש טרום יציאה למסע 'מלכת המדבר' אליו התלוויתי כעיתונאית מטעם
'מקור ראשון'. על מדרגות החברה הגיאוגרפית המארגנת את מסע הג'יפים של 'מלכת המדבר', היא ישבה,

ביחד עם שותפותיה לג'יפ - תמר וכרמית, עם ברק בעיניים והתלהבות רבה לקראת החוויה שמצפה לנו.
מטר שישים וקצת, רזה מאד, אבל מלאה באנרגיות בלתי נדלות ובכל כך הרבה תכנונים לשבוע של חוויה

של פעם בחיים.
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בילינו ביחד בג'יפ לא מעט שעות, פטפטנו וצחקנו וכשכל אחת סיפרה מה הביא אותה למסע, סיפרת שאת
מחליפה מקום עבודה, ובין תפקיד לתפקיד רצית לפרגן לעצמך חוויה מיוחדת. מסע של פעם בחיים. אבל זו

הייתה רק סיבה חלקית. על גדות אגם ברומשה היפיפייה, אי שם בטורקיה, על מחצלת צבעונית בסוג של
משימה קבוצתית, התבקשה כל אחת מהבנות לספר על צלקת שיש לה, ועל הסיפור שמאחוריה. ובין צחוק

על הצלקת של מי שנשרטה על ידי חתולה כשהייתה בת 6, לבין צלקת שהותירה נסיעה פרועה מידי על
אופנים בגיל 10, הותרת את כולנו המומות כשסיפרת על הניתוח שעברת להסרת גידול סרטני בגופך.

בשיחה מלב אל לב אל מול נופיו הקסומים של הים השחור. יומיים אחר כך הסברת לי שהמסע הזה עבורך
הוא גם מסע ניצחון. הנה הצלחת להוכיח לה, למחלה הארורה שגברת עליה. הכנעת אותה ויצאת גיבורה.

במשך שבוע ימים, מנותקות מבעלים, ילדים ועבודה, לימדת את כולנו כל כך הרבה. הערצתי אותך על
היכולת לשלב בין כל כך הרבה תחומים, שאת כולם מילאת במושלמות; אמא לשישה ילדים, מהנדסת
בכירה, מתנדבת, פעילה קהילתית, אמא מאמצת לחייל בודד, רעיה תומכת ועוד. אין תחום בחיים שלא

נגסת בו במלא כוחך.

  

שבועיים אחרי ששבנו לארץ, התקשרתי לדרוש בשלמך ואת התחמקת, וכשהתראינו במפגש הקבוצה
שבוע לאחר מכן בערב קריוקי, סיפרת שהמחלה הארורה חזרה, אבל את בסדר, ומשתדלת להמשיך

כרגיל, ושניסיתי לדבר עוד, עלית לבמה ושרת את שירי ארץ ישראל שכל כך אהבת. מאז דיברנו כמה
פעמים בטלפון, בימים לחוצים החלפנו הודעות, ובחודש האחרון כשמצבך הדרדר, כתבת במייל שאת

מעדיפה להקדיש כל דקה פנויה למשפחה. החלטתי לא להפריע, והבטחתי לעצמי לצלצל אליך ערב החג
ולאחל חג שמח. אבל שבוע לפני פסח, בבית, כמו שתמיד רצית, נשמת את נשימתך האחרונה, משאירה

אחריך שישה ילדים, בעל, ומאות חברים שאספת במהלך השנים כולם כואבים ודואבים.

  

  

את הטור הזה אני שולחת לזכרך לכל המלכות בדואר האלקטרוני. גם שמך עדיין מופיע ברשימת התפוצה.
במחלקה הראשונה בגן העדן בטח סידרו לך מחשב נייד עם חיבור מהיר, אז רק רציתי להגיד לך מיכל,

תודה. תודה שלימדת אותי להעריך כל רגע וכל נשימה, ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, תודה שגרמת
לי להסתכל על הדברים הכביכול מובנים בחיים כממש לא. ותודה, שלימדת אותי בדרך הקשה שמה

שאפשר וצריך לעשות היום, לא דוחים למחר. בשבילי, יקרה, לנצח תישארי מלכה.

  

  

לזכרה של מיכל ברנובסקי, רעיה, אמא, לוחמת אמיצה שהוכרעה על ידי מחלת הסרטן.

  

, פרשת שמיני, תשס"זארגמן – לאישה הדתיתפורסם בתוך 
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