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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

ב"ה, מוצ"ש פרשת חיי שרה, כ"ז חשון תש"ע

מיכל ואני  
צביקה סופר  
  

מיכל, מעבר להיותה אחותי הבכורה, היתה גם חברה טובה שלי. זה התבטא בהרבה דברים, אך בראש
ובראשונה בא לידי ביטוי בקשר הטוב שנרקם בנינו במשך השנים. יש לי הרבה זיכרונות ממיכל, לאורך כל

השנים שגדלנו ביחד, כאשר היא תמיד הופיעה כדמות המגוננת, הדואגת, כמו אמא קטנה.

  

אחד הזיכרונות הראשונים שלי בהקשר זה, הוא משנת 1973. בשנה זו עברה משפחתנו מפתח תקוה
לראשון לציון. נשלחנו ללמוד בביה"ס "סיני". מיכל נכנסה לכיתה ז' ואני לכיתה ב'. ביום הראשון ללימודים

היה לי קשה. כיתה חדשה, אני לא מכיר אף אחד ויצא שבהפסקה עמדתי מחוץ לכיתה ובכיתי. במקרה
מיכל עברה עם כמה חברות וראתה אותי (לא הבנתי אז איך הצליחה להתחבר לאנשים בזמן כ"כ קצר),

לקחה אותי לצד ועודדה אותי.
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שנים ספורות לאחר מכן, מיכל הדריכה אותי בבני עקיבא כשהייתי בשבט מעפילים. עוד לפני כן, מיכל
הכניסה בי את ה"רעל" לתנועה. הסיטואציה של אחות שמדריכה אח, אינה פשוטה ולא התאמצתי ע"מ

להקל את המצב,נהפוך הוא. למרות זאת עברנו תקופה נפלאה, בה התחזק הקשר בנינו. מיכל היתה אחת
המדריכות הנערצות על השבט שלנו (לימים, צוריאל ראשל"צ). 

  

בבר המצוה שלי היתה זו מיכל שישבה איתי לכתוב את הדרשה, וזה כנראה היה הכי טבעי בעולם.

  

בשנת 1980, עברתי ללמוד בישיבת אור עציון ומיכל התגייסה לצבא לגרעין נח"ל. שמרנו על קשר
במכתבים והיינו נפגשים בשבתות ובחגים, בבית. בתקופה זו הקשר הלך והתחזק. אין תחנה שמיכל עברה

שלא באתי להתנחל לכמה ימים ולפעמים אף יותר, בסעד, מגדל עוז ובמלכישוע. תמיד קיבלה אותי
בשמחה שידכה לי אחד או אחת מבני הגרעין שלה והרגשתי הכי מאושר בעולם. פעם אחת אף לקחה אותי
להופעה המשותפת של שלום חנוך ואריק אינשטיין, יחד עם בני הגרעין שלה. כאשר עמדתי להתגייס היה לי

ברור שאני הולך לגרעין נח"ל והגרעין שאליו הצטרפתי היה מיועד בתחילה למגדל עוז הקיבוץ שאליו היה
מיועד הגרעין של מיכל.

  

גם בשנים הבאות כשהייתי בנח"ל, מיכל ליוותה אותי לכל מקום ואפילו באה עם אשל לבקר אותי כמה
פעמים. ביתם של מיכל ואשל, היה תחנה קבועה בדרך בין הצפון לדרום, תחנה שהשתדלתי לא לפספס.

  

לאחר הצבא, החלטתי לנסוע לטיול ארוך בחו"ל. אשל הציע לי לעבוד בשדה יעקב והוא ומיכל הזמינו אותי
לגור בביתם בתקופה זו. כמובן שקיבלתי את ההצעה וכך גרתי אצלם כמה חודשים. בחודשים אילו, הקשר

ביני ובין מיכל התחזק מאד. מיכל ואשל דאגו לי כאילו הייתי בנם למרות שהיו זוג צעיר בתחילת הדרך. 

  

בזמן ששהיתי במזרח, נשארתי בקשר מצויין עם מיכל ואשל, מכתבים וטלפונים. אם הייתי מתקשר הביתה
ולא היתה תשובה הייתי מתקשר למיכל.

  

אחרי הטיול היתה זו מיכל שיחד עם אמא שלי דחפה אותי ללימודים. 

  

בשנים שאחרי הלימודים כשהתבגרתי והתחתנתי, הקשר שלי ושל חגית עם מיכל ואשל היה מיוחד.מיכל
ואשל חגגו לנו שבע ברכות בביתם בשדה יעקב וליוו אותנו לכל אורך הדרך.
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כאמור הזיכרונות רבים והיריעה קצרה. בכל האירועים והתקופות שהזכרתי וגם באלו שלא, מיכל תמיד
כיוונה אותי ועזרה לי להגיע להחלטות. אחת העצות שקיבלתי ממיכל היתה לעשות, בזמן שמקבלים

החלטה, שני טורים של בעד ונגד ואז לנתח את מה שכתוב ולהחליט בצורה עניינית ונכונה,עצה בה אני
משתמש עד היום בקבלת החלטות.

  

כשמיכל חלתה, החלטתי להגיד פרקי תהילים לרפואתה. פרק אחד שתמיד התקשר לי עם מיכל, הוא פרק
לט'. פרק זה מדבר על חולה שנמצא בייסורים, ומרגיש שהוא לא אמור למות בשעה שהקב"ה קבע לו. בצד
תלונותיו של החולה, הוא נשמר מלומר דברים חריפים על גורלו ואף מתנצל על דבריו שבאים מתוך חולשה

ומצב של קדחת. הדברים שאומר החולה הם מצד אחד, תלונות בסגנון איוב (אם כי בצורה מעודנת יותר)
ואמירות בסגנון קהלת, אך מצד שני גם הכרה בכך שגורלו נתון בידי בוראו והוא זועק ומתפלל שגורלו

ישתנה. (עיקר הפרשנות מפירוש דעת מקרא).

  

יצא המקרה ופרק זה קראתי ביום השבעה של מיכל.

  

מאז מותה של מיכל בטרם עת, אירוע שגרם לי טלטלה רצינית, אני ממשיך לומר תהילים בכל יום לזכרה
קווי דמיון נוספים.  ובכל פעם שאני מגיע למזמור זה אני מוצא

  

למדתי שאדם צריך לברך על הרעה כפי שמברך על הטובה. לא חייבים לקבל את הגזירה ואפשר
להתפלל לשינוי, אך מרגע שהתקבלה, אין לנו אלא לקבל אותה.

  

מותה של מיכל הכניס אותי לפרופורציות נכונות יותר ולמדתי שהחיים חזקים מהכל. לפני עמדו שתי
אפשרויות. האפשרות לטבוע ביגון ולחשוב על העבר בלבד, או להתגבר על הכאב ולהמשיך הלאה.

  

מיכל. אני בחרתי באפשרות השניה.

  

פעמים רבות, יוצא לי לחשוב מה מיכל היתה אומרת בסיטואציות מסויימות. אני מוצא את עצמי מתייעץ
ומנהל דו שיח איתה בליבי, ואפילו חשבתי לכתוב מכתבים ממש. 

  

כשאדם מת הוא משאיר חלל אצל כל אלו שנשארו מאחור. זה דומה לכריתת איבר של אדם. בהתחלה
זה כואב נורא ויש תחושה שכאב זה ישאר לנצח אך ככל שעובר הזמן מתרגלים לחיות בלי אותו איבר
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והכאב מתעמעם. זה לא הופך ליותר קל אך החיים מלמדים אותך להמשיך לחיות במצב החדש. לפעמים
הזכרונות מקשים ומעיקים ויש עליות וירידות, אך הכיוון הוא כיוון של התקדמות ותקוה לטוב.

  

בשבעה, כתבו לי ילדי יותם, איתי ואהד: "לא רצינו שמיכל תמות", גם אני לא!

  

לנצח אחותי אזכור אותך תמיד.

  

  

צביקה
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