יום ו'22/2/32 ,

גדעון ידידי שלומות הרבה!
שמחתי לקבל היום מכתב ממך ואני קודם כל שמח שהמשבר שפוקד אתכם נהדף
בצורה טובה על ידי אמך משום שאצלה העניין באמת מכאיב ,ובאמת מסור לה
דרישת שלום חמה ממני.
אני מבין שכולם עוזבים את הצבא ומתאקלמים באזרחות (לא הבנתי אם נמרוד
ויאיר כבר לומדים בטכניון ממש ,לא במכינה?) אני מבין שאתה משתחרר במאי
ורוצה לעבוד עד פברואר שנה הבאה בכדי לחסוך כסף ללימודים .יש לך כבר
מחשבה בקשר לעבודה שתהיה לך? כמו כן כתוב לי מה עושים כל האחרים ,אביב
למשל במה הוא עובד וכל שאר החברה ,כל אחד במה הוא עוסק בשלב זה של
החיים .דע לך שכל פרט מעניין אותי אפילו פרטים שנראים לך שגרתיים .בקשר
לדוריתאני באמת לא דואג משום שכפי שהיא כתבה לי היא מבלה היטב ובכלל היא
באמת בסדר בכל עניין הנסיעה שלי לקנדה.
אצלי חלה תפנית כפי שידוע לך בקשר לעבודה .אני עובד כשלושת רבעי יום
בשגרירות כאיש ביטחון וזה באמת הכניס אותי שנית לאווירה הישראלית .שלושה
חודשים לא שמעתי מילה בעברית ולא קראתי שום דבר עברי ,וסה"כ זה טוב לחזור
ולהרגיש טוב בבית .עיתונים מגיעים ברציפות ,גם אם יומיים שלושה יותר מאוחר,
אך זה בהחלט נותן לי אפשרות להיות מעודכן בנושא הארץ .כמובן שאני קורא
עיתונות מקומית כל יום וכמובן שביומיים האחרונים כולם רוגשים בנושא המטוס
הלובי .במידה ואתה יודע פרטים מאחורי הכותרות בעיתונים כתוב לי .סה"כ כמובן
שכל הנושא הזיק מאוד לתדמית הישראלית פה ,בחו"ל .כללית מצבי משופר.
אני מרויח קצת יותר וזה נתן לי אפשרות לקניות ביגוד וברוך השם יש פה בלי עין
הרע מבחר ענקי ומגוון.
גם בנושא הבילויים חל שיפור ואפילו הכרתי פה מספר גויות לא רעות .אחת מהן
היא שווצרית אבל מה זה שווצרית ,חתיכה כמו שכתוב בספרים ויצא לי לבלות
איתה כבר מספר פעמים .צורת הבילוי הכמעט בלעדית פה זאת הליכה ל PUB -או
מועדון לילה ,שתיה ריקודים וסה"כ האווירה מאוד עליזה ובלי דאגות .בכלל,
האנשים פה מאוד שלווים בהשוואה לארץ וזה באמת לא מפתיע .אני אישית
קיבלתי הרבה מאוד ומכל הבחינות בארבעת חודשי שהותי פה אני לא כל כך יכול
להסביר ספציפית אך העיניים נפתחות לך לראות שיש הרבה דברים אחרים פרט
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למזרח התיכון ,הצבא ונוה-מגן .לא שאני הייתי נשאר פה יותר משנה ,לעולם לא אך
זה טוב ובריא ומוסיף לראות וללמוד על העולם ,ופה זה בית ספר מצויין .אבל
למרות הכל ,ישראל זה המקום ואני לעולם לא הייתי מחליף את זה בשום דבר
בעולם .הנושא הכספי אצלי מצויין ובחודשים אלה אני מתכנן את המשך העניינים
לעתיד וכשיהיו דברים ברורים אכתוב לך על כך.
באמת כל טוב וד"ש לכולם בבית.
מיכה
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