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 גידי ידידי שלום רב!

קודם כל אני מתנצל שלא התיישבתי וכתבתי קודם, אך האמת היא שבמשך החודש 
האחרון הייתי עסוק בארגון העניינים שלי פה כך שבאמת לא היה טעם לכתוב לך על 
כל התסבוכות שהתרחשו כאן, אך כעת לאחר שהתארגנתי וכמו שצריך אני מתיישב 

 וכותב לך.

קודם כל אני מצוי כבר בשיגרה כאן. אני עובד חמישה ימים בשבוע שמונה שעות אז 
ספר ערב ויומיים יש לי -כל יום. לומד ארבעה ערבים אנגלית שעתיים כל פעם בבית

לגבי המגורים שלי אז היה לי מזל יוצא מהכלל. למשפחה שקיבלה  .WEEK END-ל
אותה אישה יש דירה בבניין אותי בבואי יש ידידה, אישה זקנה מאוד עשירה. ל

הדומה )אך רק כדי להמחיש לך, משום שההבדל הוא עצום ומיד תבין( לאלה שיש 
אביבים למשל. אך האמת שזהו בניין דירות המפואר ביותר בעיר. לאותה -בנוה

אישה יש שתי דירות המחוברות יחדד. היא שמעה שאני מישראל ומיד הציעה לי 
ן שקיבלתי את ההזמנה במהירות וכרגע יש לי חדר לקבל דירה אחת בשבילי. כמוב

, מטבח הכל שלי עצמי, משהו בלתי רגיל. כמו כן בבניין זה יש TVשינה, שירותים, 
מכבסה אוטומטית כך שאני גומר את הכביסה + יבוש של שבוע תוך שעה אחת. 
בקיצור הצלחה יוצאת מהכלל. לגבי המחיר היא לא רצתה שאשלם כלום אך 

חמישים דולר לחודש. וזהו באמת סכופ פעוט  –לם לה סכום סמלי החלטתי לש
משום שלהשכיר חדר הכי זול נע בין מאה למאה וחמישים דולר, שלא לדבר שדבר 

 לפחות מאתיים חמישים דולר. כמו זה היה עולה לי

 היות ואני מרוויח לא רע החלטתי לשלם וזה הוכח כצעד נבון בסופו של דבר.

שהסתיים בצורה מצויינת. כמובן שתוך כדי כל תהליך  זהו על שלב הארגון
ההתבססות ספגתי פה חוויות למכביר. הייתי פה כבר במשחקי רוגבי והוקי קרח. 
שני משחקים מאוד מעניינים ומלהיבים. כמו כן ביקרתי בחלק מאתרי התיירות של 

אלך  טורונטו כמו מוזיאון המדע שזהו משהו בלתי רגיל )כשאדע אנגלית טוב יותר
שנית(. לגבי עניין החברה, אז בהתחלה היה קצת קשה בשל בעיית השפה אך כעת 
המצב הולך ומשתפר ויש לי פה כבר כתריסר מספרי טלפון של בנות המקום. הייתי 
כבר במסיבה אחת )מתוך אחדות שעוד אהיה( לכבוד הכריסמס והיה באמת נחמד. 

הרבה יותר קל משחשבתי.  כמובן אתה סקרן לגבי השפה. אז להפתעתי הרבה, 
כמובן שעכשיו אני מבין טוב ומדבר לא רע, אך אפילו בהתחלה יכולתי להסתדר בכל 

 מקום )פשוט כשאין ברירה אז אתה מתחיל לדבר(.

 ועכשיו מה נשמע בשכונה? איך החברה? ובכלל מה הולך איתך?

 

 בידידות

 מהבן האובד בקנדה

 מיכה                                                                             



2 
 

 נ.ב. אני לא יכול לכתוב לכולם אז מסור לכולם ד"ש חם.

גידי, מסור ד"ש אישי לאבנר, ירון, יואב נבון, אביב, עמוס ממני )הסדר לא משנה 
מבחינת החשיבות(. אני עוד אכתוב להם אך היות ומכתב ראשון כתבתי לך מסור 

 להם זאת.

  הוריך ובמיוחד לאמך.וכמובן ל

 

 

 

 

 

 


