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   , מיכאל יקר שלנו
  
  . בשבט- יום עברו מאז שנפרדת מאיתנו בטו30

אומרים שבן אדם לא קובע את יום לידתו או את יום מותו ובכל זאת אם היתה 
 בוחר להיפרד ביום זה מאיתנו עם מסר ניתנת לך האפשרות מיכאל  הרי שהיית

  .ברור מאוד
גם , זהו חג שבו נוטע אדם שתיל שיצמח בעתיד , טו בשבט הוא חג אופטימי מיסודו

זאת בשביל הדור הבא הוא אם לא יזכה לראות את העץ בשיא פריחתו עדיין שותל 
תקנה אופטימי חסר , כך היית מיכאל .  לבנו או לנכדו שיהנה מפירות אותו העץ�

 אני זוכרת ךמיום שהכרתי.  ועשייה ברוכה היו מנת חלקך כל יום, שאהבת האדם
מעלה רעיונות על ,  את חוויותיך מאותו היום בנמרצותכותב , אותך רכון על ניירות 

פרוייקטים עתידיים שהיה בכוונתך להוציא לפועל ותמיד נדהמתי מחדש 
בלי כל קשר לגיל ולמיגבלות נבעה ממך האופטימיות והיצירתיות ש, מהחיוניות
הרגשת צורך להביע כמה מילים ,  שבו השתתפת שמח או עצוב בכל אירוע. הפיזיות

עם הזולת היה כל כך מפותח שידעת תמיד להגיד שלך כושר ההזדהות . לחוגג ולאבל
אם היתה לך אפשרות . את המילים הנכונות בזמן הנכון ותמיד ריגשת את כולנו

והכי חשוב צח בנאום מרגש המבטיח לכולנו שאתה בסדר היית פו, כעת מיכאל
סבא נפלא ואהוב על כל , בעל ואבא דואג ואוהב, כזה היית. שנשמור על עצמנו

, כאן נכנסים באופן טבעי בניך. שירת חייך מיכאל הופסקה אך לא תמה. סובביך
פירות העץ ששתלת . את הלפיד הלאה כדי להצדיע לך אבא יקר ולשאת ,שתיליך

בהערכה ובהמון , ים רבות קודם לכן בשלים כעת לשאת על כתפיהם בכבוד שנ
  . אהבה את סיפור חייך המופלא ולהעביר אותו הלאה לדור הבא עם מסר ברור וחזק

  ,ערך המשפחה מעל לכל 
  ,אהבת האדם
  , חינוך לערכים

  ,אופטימיות בלתי מתפשרת 
ת גם אם המציאות מראה פרוץ גבולוולשנות ל, העיזאמונה ביכולת של כל אחד לו

  .אחרת
הצלחת מיכאל בסיבוב חיים דרמתי אחד להוכיח לכולנו שגם אם מאבדים משפחה 

ניתן לקום כמו , חמה ואוהבת בתקופה האפילה של ההיסטוריה האנושית , מפוארת
להקים משפחה לתפארת שתמשיך ותתקיים גם , לבנות עצמך מחדש, עוף החול

. טוב לב ואמונה גדולה  ,הזרוע אלא בהמון אהבה וזאת לא בכוח כאשר אינך כאן
 ה" בעחגוגנבהמשך , איילהעליה לתורה של לחגוג את מיכאל הספקנו מאז לכתך 

     , השם   אם ירצה, נכדה חדשהת את בת המצווה של בר ועוד השנה צפויה ליד
אחד קשורים כינו ואנו חייך ממשיכים דר - כל זאת מוכיח שוב ושוב מיכאל שניצחת

  . לשני בזכות אותו נצחון זה
נעשה הכל שמורשתך תמשיך להתקיים גם אני מצדיעה לך מיכאל ומבטיחה לך ש

   .ות הבאיםדרך הדור
  

  . בההבהמון א
  

   .מזל 
 


