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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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רחל ורשאי

  

לא האמנתי שדבר כזה יקרה,

  

שאני אשב ואכתוב לך מילות פרידה.

  

תמיד היית זו את שהמילים יוצאות לה בשטף,

  

היינו יושבות יחד ותוך כמה דקות היתה רשימה לתפארת.

  

  

הכרנו לפני שבע שנים, היית בהריון עם יאיר

  

ותוך זמן קצר הצטרפתי גם אני. את ילדת חודשיים לפני.

  

לא יכולתי להגיע לברית,

  

אז באתי לבקר אותך בבית, מאז אותו ביקור הפכנו חברות.

  

אחרי שנתיים, זאב קרא לי למשרד ואמר ברצינות גמורה:

  

מיכל בהריון, זה אומר שכנראה גם את... הוא צדק.

 2 / 5



מילות פרידה 

נכתב ע"י רחל ורשאי
שישי, 17 דצמבר 2010 00:44 - 

  

  

כשהתבלבלו ביננו וקראו לי מיכל, קיבלתי זאת כמחמאה

  

ואפילו לא אמרתי שטעו,

  

היית פשוט חברה.

  

כזו שקשה לקבוע איתה כי את תמיד עסוקה.

  

אי אפשר להמלט מהמחשבה מדוע לוקחים את הטובים.

  

אַת שכל עוולה כאבה לך,

  

שלא ידעת מה עוד ניתן לעשות בזמן ההתנתקות,

  

שגידלת משפחה לתפארת, עבדת וגם ארגנת, יזמת, עשית ותרמת.

  

בכל זמן היית בתכנון של איזה אירוע,

  

בר מצווה לקרוב, חתונה, יום הולדת עגול,
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.תמיד עם רעיונות מקוריים וטוב טעם

  

  

כשדיברנו ביקנעם על כך שיום אחד ייפרדו דרכינו

  

וכל אחת תהיה במקום אחר,

  

ידענו שהקשר כבר לא יהיה יום יומי, אבל לא ידענו עד כמה.

  

בתקופה האחרונה היית כבר במקום אחר, שונה,

  

חווית חוויות ייחודיות לך,

  

אבל בשבילי תמיד תישארי מיכל.

  

עם השמחה והאמונה, המרץ והעשייה,

  

הרצון לשלב בין כל העולמות ולא להזניח כלום,

  

עם הדאגה לילדים ולאשל,

  

עם התלתלים והציפורניים שכבר לא תכססי.
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אוהבת אותך

  

ויודעת שיש עכשיו מישהו ששומר מלמעלה,

  

שיש לו כלים להפוך את העולם ליותר איכותי.

  

  

אוהבת

  

רחל
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