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  1.5....3יום ו', 

 

 שלומות! אבא, אמא, חגי, עמוס,

 ואענה על מה ששאתם ואוסיף חדשות מכאן. 2./25-קיבלתי את מכתבכם מה

אז שתדעו שכל הדברים הקטנים נקיון החדר, כביסה, אוכל וכו' מאה אחוז. אין 

בעיות בכלל ואני מאורגן מצוין. מכיר כבר את המכולת טוב מאוד, כביסה אני עושה 

שמר היטב מה גם שעם בשבוע באה פעם בשבוע וזה מצוין וכמו כן נקיון החדר נ

את המצעים )זאת הרמה פה בדירה ובכלל לא בא  אשה לנקות את החדר ולהחליף

בחשבון שאגיד לדוגמא שאני לא רוצה שהיא תעשה זאת. הליידי הזקנה בכלל לא 

וזה בסדר גמור ומאה אחוז(. אני לומד אנגלית  –נתנה לי ולא תיתן לי לפעול כך 

עתים כל פעם וכמובן שעובד גם בסופי שבוע. ברור שאני ארבע פעמים בשבוע ש

מרגיש התקדמות רבה. עיתונים עבריים אני לא קורא. אני מקשיב לחדשות 

בטלוויזיה כל יום )מבין טוב מאוד( ופעם בשבוע מגיעה הנה עיתון יהודי שעוק 

בעיקר בישראל ואותו אני קורא כך שיש לי תמונה על הדברים המרכזיים 

בארץ . לסבתא דורה ולסבא וסבתא יצחק ועדית אני כותב מדי פעם על  המתרחשים

 הקורה אותי פה.

יות נתוכ אני שמח מאוד שהחלטתם על בניית חדר עבורי למעלה. במידה ויש כבר

הייתי רוצה שבמידת האפשר יהיו לי שרותים משלי ואפשרות למיטה זוגית. זה 

 רעיון מצוין ענין החדר למעלה בשבילי!

 התפתחויות פה הקשורות בעבודה.וכעת ל

באשר לעבודה אצל טדי אני כמובן ממשיך לעבוד משם שאין לי שום אפרות אחרת 

זה בכלל לא בא  –י שלא אעבוד וסתם אתבטל נוזה מצחיק מאוד וגם לא הגיו

אולם נראה לי שיש אפשרות די ריאלית לקבל משהו בתחום הביטחון פה  בחשבון.

בראל ובמהשך לשיחתנו הקודמת הוא התקשר עם  וזה למה. היום שוחחתי עם

הקונסול פה. מה שהתברר שהאבחנה שלי הייתה מדויקת )בקשר לצורך באנשי 

. ואפילו יותר מדי מדויקת. בראל סיפר לי שכרגע ביטחון לאחר עניין תאילנד(

אנשי ביטחון מהארץ אל הקונסוליות והסוכנויות של  מתבשלת תכנית לשלוח

ישראל ברחבי העולם ואפילו אצלהם שני הסטודנטים שעובדים כרגע כאנשי ביטחון 

כנראה יצטרכו להפסיק. מכאן שכרגע יש אפשרות להכניס אותי לרשימת אנשי 
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הביטחון אך רק מסידור מהארץ. נוצר כאן מצב מצחיק שאם הייתי בארץ הייתה לי 

אך היות ואני פה אבקש לברר שרות לקבל תפקיד פה )בסוכנות או בקונסוליה( אפ

אם באמת המצב כזה. ואבא אם יספרו לך שצריך לעבור קורס וכו' אז זה די 

שטויות. אני מכיר את הקורס ואתה יכול להגיד בשקט שאני יודע להשתמש היטב 

העסק הוא באמת  לפי באקדח )זה נכון( ובכלל יש לי את כל הנתונים לתפקיד. אם 

הערכתי אז אבקש לפעול בנידון. האגף העוסק בכך זה אגף הביטחון של  משרד 

 החוץ )עוזי נרקיס בודאי יודע על כך( היות ובראל סיפר על כך כאינפורמציה מסווגת

 במידה ולא, צריך יהיה להכניס את שמו כמוסר האינפורמציה זה יהיה יפה. 

מתבשל, )אם מה שנמסר לי מדויק( אז דומני שיש ובאמת היות והעסק רק עכשיו 

 אפשרות סבירה לעשות משהו וזה יהיה טוב מאוד מסיבות ידועות. 

היות דבר נוסך שבררתי זה שיש אפשרות  לבצע תחקיר ביטחוני גם פה, ושוב פעם 

ואני כבר נמצא פה ולא צריך לשלם את כרטיס הטיסה שלי והיות ואני מאורגן 

אפילו מבחינה אובייקטיבית זה מתאים. וכמו כן אני לא  אזטוב ומדבר אנגלית די 

כמו סטודנט, יש לי אפשרות לעבוד כמו אדם רגיל וסה"כ אני כמעט לא מוגבל 

  בשעות.

סה"כ כפי שאתם מבינים הכל שיגרתי אבל שיגרתי טוב ומאורגן פרט לעניין העבודה 

י לחקור ולחפש משהו שהיא מאורגנת אך לא לרוחי. בכלל אני אף פעם לא הפסקת

 אחר ובאמת הדבר היחיד שאני זקוק בשלב זה לעזרה מהבית זה בעניין הנ"ל.

כמובן שכל המכתבים שאני כותב מיועדים לכולם גם לחגי ולעמוס. אני מקווה שזה 

היה ברור. לגבי עניין הנהיגה של חגי זה באמת בזמן )הרבה לפני הבגרות( ויעשה את 

עמוס אני מבן שאתה מאוקלם היטב בח' )ולפי הקצב הזה הרישיון באמת עכשיו. 

 אנחנו נגיע יחד לאוניברסיטה(.

מתוך פגישות שלי פה בעיקר עם זרים איתם אני לומד בבית הספר )כוונתי לא 

( אז ברור לי אז אני מאורגן מצוין. וכמובן שאת האופי המצויין נותנת הדירה קנדים

יכול להתלונן על משהו, אפילו לא על  ומה שמסביב לה. זה מצב שאני באמת לא

העבודה אך מה לעשות אני לא מוכן להשלים עם עבודה כזאת ולכן אני מבלבל לכם 

בבית כל כך הרבה עם ענין העבודה. אני שואף לשינוי בכיוון ומקווה זה לא מטריד 

מדי את אבא משום שזה באמת באמת הדבר היחידי שאני זקוק לעזרה מהארץ  

שאני עושה פה הרבה או יותר נכון כל הזמן משתדל לברר עוד אפשרות ותאמינו לי 

ועוד אפשרות מכאן שבאמת רצוי לעשו את כל המאמצים בעניין העבודה. כמובן 

 שבטקט וברוך השם יש לי על מי לסמוך בנידון.
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 בקשר ליחסים שלי עם המשפחה.

לקבל ולא מתוך אז אני מאוד בסדר ועם כולם. כמובן שיש דברים שאני לא מוכן 

עקשנות, אני אדם מבוגר ויודע מה שאני רוצה ובהחלט אני  לא חושב שנהגתי לא 

נכון.  יותר טוב להתנהג כפי שאי נוהג מאשר שלאחר שנה יגידו לי שאני דומה 

לפנינה. )אתם חושבים שאני לא יודע מה הולך פה, לאחר שבוע הבנתי הכל(. אז 

שלי פה הובנה כראוי גפ אם זה היה לאחר באמת יותר טוב שכל מערכת היחסים 

תקל עם היילה. אני באמת בסדר ואפילו דיויד רמז לי פעם שיש איזושהי עבודה 

אצלו ואמרתי לו שזה לא על הפרק בכלל. וזה אמנם הקלף האחרון שלי פה אך אם 

יהיה אפשר להימנע מכך זה יהיה טוב, משום שזה יהיה מסובך מכל הבחינות.  אך 

על כך. אבל כאמור  חשוב טוב טובצטרך לאת תהיה האפשרות היחידה אבמידה וז

 אני מחכה לעניין הביטחון כאן וסה"כ באמת ההרגשה טובה. 

 כל טוב המון שלומות לכולם

 מהבן מיכה

 


