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 דורית חמודה שלום!

 לאחר ההתארגנות הראשונית שהייתה טובה כפי שכתבתי לך, החלו הבעיות.

רצוני שתביני אותי בצורה מדוייקת, ההרגשה שלי וצורת ההתנהגות שלי היא קלה 

של הומור ותיור. הבעיה המרכזית היא שבזמן האחרון הגיעו לקנדה מספר גדול של 

וכד' כתיירים ונשארו לעבוד כך שנוצרה אבטלה והחלו  אנשים מאוגנדה, איטליה

להקפיד בקשר לכל רשיונות העבודה. מכאן שרשיון עבודה אני לא יכול לקבל לכן 

אני מתחיל לעבוד ביום שני באופן לא חוקי. מכאן שצריכים לשלם לי במזומן כך 

אני  אבל שזה לא ייכנס לספרי החשבונות ומכאן שהמשכורת שלי לא תהיה גבוהה.

מקוה שזה יספיק לי למחיה. דבר שני זה עניין הארכת הויזה. אני נרשם כרגע 

דנט. מה שאצטרך להוכיח זה שיש לי בסיס ללימודי אנגלית ואבקש ויזה של סטו

מחיה כאן. דבר זה יסודר ע"י אבי בישראל ע"י בנק כלשהו. הבעיה האחרונה זה 

 מציאת החדר אך אקוה להתגבר גם על זאת.

 לך כאן את כל הבעיות ורצוני שלא תקבלי תמונה מוטעית מהמצב.כתבתי 

כך שאני   TOP-המשפחה שלי כאן היא מהקבוצה הראשונה של טורונטו, ממש מה

מקבל יחס מצוין, מבקר בכל המקומות היקרים וחי כמו מלך.  אני עסוק כל היום 

. מקום נהדר במרוצי סוסים, הוקי, רוגבי. כמו כן הייתי עם טדי בבית המלון שלו

המון חתיכות ובכלל אווירה בינלאומית. מה שברצוני לציין כאן שלאחר יומיים זה 

קצת נמאס לי כל העסק הזה של עושר ובילויים. תאמיני לי יקירתי שיש דברים 

הרבה הרבה יותר חשובים מהכסף. אני מסתובב בכל המקומות היקרים בלי עניבה! 

הכל. ברצינות, אני  שאני מרגיש ומצפצף על )איזה אסון פה למשפחה(, מתנהג כפי

באתי הנה ליהנות ולתייר, באמת שאינני חושב שהם פה יכולים ללמד אותי משהו 

מהותי בחיים. יש לי הרושם  שהכל פה סובב סביב הכסף והבילויים ויש להניח 

 שזהו המצב לאשורו .
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שהמשפחה פה מאוד אוהבים אותי, לא כל כך ברור לי למה  דבר נוסף רצוני שתדעי 

)אולי בשל ההתנהגות הטבעית שלי. אני אומר מה שאני חושב כמובן בצורה יפה( כך 

שאני בטוח שהכל יסתדר בצורה טובה משום שמעמדם פה חזק מאוד כך שיהיה 

ה מה לחץ במקומות המתאימים והעניינים יסתדרו בסדר, אני כלל לא דואג. טוב, ז

שיש לי לספר בינתיים על עצמי. מה שלומך? הלימודים? ההרגשה? ובכלל מה המצב 

 בארצנו הקטנה?

 שלום ולהתראות

 בהמון אהבה                                                     

 מיכה                                                                      

 

ניפגש מספר חודשים קודם מתריסר החודשים המתוכננים. תכתבי לי נ.ב. כנראה ש

לכתובת שעל המעטפה כל עוד לא תהיה לי כתובת אחרת. כתבי לי את שם המשפחה 

 שעל הדלת שלכם בדירה. 


