יום ד'31/1/13 ,

גידי המון שלומות!
היום הגיע אלי המכתב שלך.
אני בהחלט התפלאתי שלא ענית לי מיד וכמובן שכעת אני מבין היטב מדוע.
האמת היא שבאמת כואב לי עניין ההורים שלך .אם אתה זוכר ,עוד לפני שנסעתי
אבא שלך עזב את הבית לשבועיים וזה נראה לי די משונה ,כמובן שלא שאלתי אותך
כלום .אני מאוד הופתעתי מכל העניין אבל אני רוצה שתשתדל באמת לעודד את
אמך ,ואילו אתה תתכנן לך את החיים בצורה טובה .אם אתה חושב ללכת ללמוד
השנה ,תחשוב על מספר נוסף של חודשי קבע (אפילו שאני יודע שהצבא זה די
מטרד) ,ובכלל גידי שתדע שאתה בהחלט יכול להתארגן כאדם עצמאי .מה שקרה
בין הוריך זה בהחלט כואב ,אולם דווקא כעת מצווה עליך להיות חזק ולא רק
בשבילך .יכול להיות שהתמונה שקיבלת על מצבי הייתה זוהרת מדי ,ואני חס
וחלילה לא אגיד שאני לא מאורגן ,אך שתדע שסה"כ אני עובד קשה ולמעשה השבוע
דחוס מאוד מאוד .אני שיניתי קצת מהעבודה שלי .אני עובד חצי יום בקונסוליה
כאיש ביטחון וחצי יום אצל קרוב המשפחה שלי .פשוט העבודה אצל קרוב המשפחה
הייתה די משעממת ולכן היות ונוצרה אפשרות לקבל חצי משרה בקונסוליה ,לקחתי
זאת וזה בהחלט מגוון את העסק פה .מה שנותר לי לבלות זה בסופי שבוע ואני
משתדל להפיק את המקסימום מכך .האמת היא ששלושת השבועות האחרונים היו
נהדרים מבחינת מזג האוויר ויצא די הרבה לבלות בסופי שבוע .עיקר הבילוי
מתבטא בהליכה לבארים (פה שותים כמו שצריך) וכד' .זה די נחמד וסה"כ אני מכיר
די הרבה חברים כך שאני מנסה ליצור לי מסגרת חברתית מסויימת .עד עכשיו לא
נפגשתי עם אף ישראלי וכמובן שכעת אהיה קרוב יותר לישראל (התחלתי לעבוד
בקונסוליה רק אתמול).
הבנות בקנדה די טובות ,אך האמת היא שאני חושב שבישראל הרמה אולי יותר
רצינית .אגלה לך סוד ,אחרי החודש הראשון שבו המטירו עלי כתובות ומספרי
טלפון (בעיקר של בנות יהודיות),ירדתי מכל העסק משום שזאת לא כך סחורה
הרצויה לי (חתונה וכו' וכו') ואני מנסה לצאת לבלות עם גויות בעיקר .דבר נוסף
שבהחלט קשור לכל עניין הבנות זאת דורית .ואני לא מתכוון שהיא לא מרשה לי
דבר זה או אחר ,או שאני מתנהג כפי שאני מתנהג בגללה .האמת היא שמערכת
היחסים בינינו יותר רצינית ממה שחשבתי כשהייתי בארץ ,וזה בהחלט משני
הצדדים ,ומה שלא אעשה יש לי תמיד את ההשוואה אליה כשאני יוצא עם בנות
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מפה ,השוואה למערכת היחסים בין שנינו ולפעמים זה קצת מפריע (אבל אני באמת
לא מצטער).
סה"כ מצבי באמת טוב ,אי מצליח לחסוך סכום כסף לא מבוטל ,רואה עולם ואחרי
החורף אערוך תיור בארה"ב ,ואני מתכוון לחזור דרך לונדון כך שזה בהחלט יכול
להיות ניסיון מעניין ואפילו חשוב ,משום שתדע שלראות גם משהו אחר משלנו נותן
לך ומכל הבחינות .אני אחזור לארץ בערך עוד חצי שנה וכמובן שיש לי מספר
אפשרויות ,כשאחת מהן ללכת ללמוד.
האנגלית שלי בהחלט הולכת ומשתפרת ואני חושב להחליף את הקורס הנוכחי
בקורס הכנה לאוניברסיטה פה .סה"כ לא איכפת לי שיהיה לי קצת קשה ,זה
למעשה יצריך אותי למאמץ מוגבר .מה שדרוש לי עכשיו זה בעיקר עבודה על כתיבה
וקריאה (משום שלדבר אין כמעט בעיות).
לגבי עניין הקניות .לא קניתי הרבה משום שראשית עוד לא הכרתי היטב מה הולך
בשוק והיכן ושנית לא הייתי צריך להרבה .כמובן שתוך התקופה הקרובה אקנה
יותר והכוונה בעיקר לביגוד.
סה"כ אני באמת מרוצה מכל המהלך הזה ואם תהיה לך פעם אפשרות למשהו
דומה ,הייתי בהחלט ממליץ .זה מרחיב אופקים במידה רבה.
הייתי רוצה שתכתוב לי ביתר פירוט מה הולך בשכונה ,משום שנכון שאני מתכתב
עם דורית אבל בסיס הקרב שלה זה עכשיו חיפה ,כך שעל נוה-מגן אין לי כמעט
אינפורמציה .דבר נוסף שהייתי מבקש אותך ובאמת רק במידה וזה נראה לך ונוח
לך .אם אתם הולכים לאיזה משהו כמו הצגת חצות ביום שישי או איזה סרט או
הצגה ביום שבת תראה אם תוכל לצרף את דורית לעסק .וזה באמת באמת רק
במידה ויהיה לך נוח ולה נוח ואני סומך עליך שתדע לעשות זאת טוב אם זה ייצא
לפועל (מספר הטלפון שלה .)113-383
אני מקווה שכעת נתכתב בצורה רצופה יותר ,ובאמת גדעון ידידי הרבה הרבה חוזק
ובעיקר עזרה לאמא .אני בהחלט רוצה שתדע שאני הבנתי את המצב טוב ,ופעם
נוספת הייתי מביע את רצוני שאתה תהיה החזק בכל העסק.

כל טוב וד"ש באמת לכולם
מיכה
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נ.ב.
בעניין דורית אי באמת רוצה להיות מדוייק .זה לא זה שהיא לא מבלה ,היא עושה
זאת טוב .פשוט אני חושב שהבנתי מתוך המכתבים שלה שכשהיא נמצאת בנוה-מגן
די הרבה פעמים היא לא יוצאת לבלות (והכוונה לסופי שבוע) .ולכן במידה וזה
יתאים לך פעם זאת או אחרת ויהיה נוח ,תעשה זאת בצורה מתאימה.
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