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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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 – שנתים למותהמיכל ברנובסקי  
רותי חדד  
  

בשבת האחרונה, נכנסנו לפני סעודת ליל שבת. מיכל שכבה על הספה ושמחה לקראתנו.

  

היא הזדקפה במאמץ והיה לה חיוך – קצת מתנצל.

  

היתה דקה כמו צל, שקופה כמעט, וליבנו נחמץ.

  

דיברנו במין רגילות מאולצת ובהלה נוראה חלחלה בי – שהיא לא תצליח הפעם לנצח.

  

  

היום, אחרי ההלם וחוסר האמונה, התבססה ההבנה שהמצב הוא נצחי ובלתי הפיך.

  

ואף שאנחנו ממשיכים בחיינו – כולנו קצת שונים. מן משקולת קטנה מכבידה על ליבנו – מלווה תמידית
ובלתי רצויה.

  

  

והזיכרון עדיין טרי וחי:

  

חנוכה האחרון שטיילנו יחד ושיצא כאילו במקרה שכל ילדיה הצטרפו. נעם ותם עם מלאכי וכל השאר
כמובן. מיכל פשוט קרנה מרוב שמחה על שכולם נקבצו ובאו.
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אני זוכרת אותה צועדת ומשתעלת ומטפסת ומשתעלת, והדימוי שעלה בי היה שהיא הולכת "על אדי דלק".

  

הכוחות כבר נגמרו אבל הנחישות והשמחה משכו אותה עד הסוף.

  

3 חודשים!!!!!!   ליד תמונתה מהטיול כתוב: "מיכל – 3 חודשים לפני מותה."

  

המחשבה שהמחלה כרסמה בה מבפנים, בזמן שצולמו התמונות בהן היא נראית כ"כ – רגילה... היא בלתי
נתפסת.

  

באותו חנוכה תכננו את טיול העשור בשנה הבאה. אמרנו שנחגוג ונדפיס כובעים או חולצות.

  

בשנה הבאה לא חגגנו. טיילנו בלעדיה, עם מועקה גדולה בלב ועם סיטואציות הזויות שהזכירו לנו אותה בלי
הרף. (מה, אף אחד לא הביא ברכונים?).

  

  

בחנוכה עוד טיילנו. בפורים ישבנו ביחד בביהכנ"ס – מיכל עם רעשן, ובפסח – היא כבר לא היתה.

  

ואח"כ כל שלב וכל מועד שהביא עמו את נקיפת הלב ההמומה של: הפעם הראשונה בלי מיכל.

  

בראש השנה, בארוחה המסורתית המשותפת שהתעקשנו לקיים, כשה"אין" של מיכל כ"כ נוכח וצועק,

  

שגם מיכל וגם אבא של דוד היו איתנו וחשבתי על שיר שקראתי פעם:  נזכרתי בארוחה של השנה שעברה
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"היה חג. שולחן ערוך. גמענו וברכנו.

  

ולא ידענו כי יש אשר מסב עימנו לאחרונה"...

  

  

וכל זה גורם לחשוב על הסופיות של החיים, ולהבין את מיכל שאמרה לי באיזו הזדמנות, אחרי שהבריאה
מהפעם הראשונה: 

  

לא לחכות ולחשוב שאולי בעתיד יהיה לזה זמן. עכשיו! עכשיו צריך להגיד לכל מי שחשוב לך - שאתה
אוהב אותו.

  

  

אז מה לספר על מיכל?

  

שהיא אהבה מאוד את משפחתה,

  

שהיא אהבה את העבודה שלה. (פעם כשזה עוד היה מצחיק חשבנו שעל המצבה שלה תשולב איזו אימרה
בנוגע להיותה מכורה לעבודה.)

  

שהיא אהבה טיולים ובאופן מובן מאליו סחבה עליה תינוקות בני יומם עד הבריכות העליונות בנחל ערוגות.
שהיא אהבה לארח ועשתה זאת בקלילות ובלי לעשות ענין.

  

שהיא התרגשה עד דמעות ממראה ילדים עם חולצות לבנות ודגלי ישראל.
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שהיא דרשה מעצמה וממשפחתה לעשות תמיד את הדברים הנכונים ולחבריה היתה סלחנית באופן מפתיע.

  

שאהבה סודוקו ....ושוקולד ..... ו...אותנו.

  

  

ועוד תמונה:

  

מיכל לפני סלע ענק – מושיטה יד לאשל שנמצא כבר למעלה.

  

התנוחה הקפואה הזו שהנציחה המצלמה – סימלית בעיני:

  

מיכל מושיטה יד וידינו קצרה מלהושיע.

  

בקרב חייה היא הפסידה וכולנו הפסדנו אותה.

  

  

רותי חדד
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