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 2/...3/2יום ו' בחצות,   

 יקירתי שלום!

חזרתי זה עתה מהדניסים, או יותר נכון הם החזירו אותי. אני עוד אכתוב לך על 

דיוויד דניס שהוא האדם הכבד באמת בכל הערב, משום שנפגשתי עם אביו של 

 י כותב.המשפחה, אבל כעת פשוט התחשק לי לכתוב אז התיישבתי ואנ

וזה באמת שיא חדש, פחות משבוע והמכתב אצלי  .//3-הגיע אלי המכתב שלך מה

ממש נהדר. שמחתי מאוד על הציון היפה שקיבלת ואת רואה, את פשוט מאה אחוז 

ואפילו בלימודים. אז תדעי להעריך את עצמך ויותר חשוב להאמין בעצמך, משום 

 עצמך.שאת שווה יותר ממה שאת מוכנה להודות בפני 

 מגן.-לגבי ימי סוף השבוע בנוה

דורית, את אולי לא תאמיני עד כמה שאני מכיר אותך מתוך מה שאני יודע, מתוך 

מה שאת כותכת ומתוך מה שלא נכתב. מזמן היה ברור לי שזאת נקודת התורפה 

ואני כתבתי לך על כך כבר לפני הרבה זמן )אם תבדקי מכתבים קודמים תיווכחי 

היות ואני רוצה שיהיה לך מה שיותר קל לעבור את התקופה הזאת, שהצדק איתי(. 

משום שאני אוהב אותך. ובטח כבר עמדת על זה שאני משתדל לדאוג לדברים שאני 

אוהב )ואת באמת האהבה הגדולה שלי ובלי שום מרכאות(, אז ניסיתי למצוא 

בתי מכתב , שכתתרון מסוים גם לבעיה הזאת. ומה כוונתי, כתבתי במכתב הקודםיפ

לגידי. אז במכתב הנ"ל הסברתי לו את המצב בנוגע לנקודה הזאת. ואל תדאגי, 

כתבתי לו שאת מבלה היטב, אולם אני קיבלתי את הרושם שכשאת נמצאת בסופי 

. ביקשתי .//3-מגן המצב הוא כפי שאת כתבת לי בראשית מכתבך מה-שבוע בנוה

הם יוצאים )בטח הוא ויואב נבון או מגידי שבמידה ויהיה לו נוח ולך נוח, ובמידה ו

 משהו דומה( להצגת חצות או סרט טוב במוצ"ש אז שיזמין אותך.

 ואני רוצה להבהיר שני דברים היטב.

ראשית ובמידה והוא יצור איתך איזהשהוא קשר )אני קצת הייתי זהיר בשל מצבו 

יהיה הנוכחי שכתבתי לך עליו( זה לא יהיה בגלל שאני ביקשתי. זה בהחלט לא 

כפי שאת מקובלת ולא בגללי, אז שלא  מתוך אי רצון אלא מתוך רצון, משום שאת

תחשבי שהזמינו אותך מתוך איזה חוב מוסרי למה שביקשתי. שנית, במידה ולא 

יהיה לך נוח או שזה לא נראה לך אז אל תצאי משום שאת לא חייבת שום דבר, 

מקוה שאת לא כועבת על כל  אפילו שאני כתבתי מה שכתבתי לגידי. דוריתי, אני

העניין )ואני הייתי מאוד מאוד מדויק במכתב לגידי( משום שעשיתי מה שעשיתי 
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מגן. התלבטתי די הרבה -באמת מתוך רצון שתצאי ותבלי גם כשאת נמצאת בנוה

זמן בקשר לכל הענין אולם בסופו של דבר הגעתי למסקנה שאת יכולה להנות 

ח לגידי( תצורת בילוי כזאת. דבר נוסף שתדעי, )במידה וזה יתאים לך ויהיה נו

שכתבתי לגידי שבמידה וזה יהיה נוח לו ומתאים ונוח לך אז או.קי, אולם במידה 

שלא אז אין צורך בכל הענין. אני מקווה שהסברתי את עצמי היטב. כמובן שבמידה 

ידי ילו שכתבתי לך על כך או לא תגדי תג .ויצלצל אלייך אז תפעלי כפי שאת רוצה

. ת כפי שאת תפעלי. אני לא כתבתי לו שכתבתי לך על בקשתי ממנולו, זה באמ

ולסיכום הענין יקירתי עשיתי את זאת מתוך המון אהבה ובמידה שאני החטאתי 

את המטרה אז אני לוקח על עצמי את כל האחריות אבל תוך נקודת הגנה שתחליטי 

ורוצה שגם בימי שישי/שבת ההגנה: אני אוהב אותך  תנקוד –את אם היא רצינית 

 מגן תצאי לבלות.  -בנוה

חמודה, אני אסיים את המכתב להיום משום שאני מת מעייפות וכמובן שאמשיך 

אותו מחר. כתבתי משום שבא לי לכתוב, משום שאני חושב עלייך המון ובכלל, את 

יודעת שיש רגעים שמרגישים בצורך לכתוב אז אלה הם רגעים מהקטגוריה הנ"ל. 

אני מסיים להיום בלילה טוב, המון חלומות טובים על שנינו, נשיקות ובטח כמספר 

 הכוכבים והכי הכי חשוב בכל אהבתי.

 

 מיכה                                                                                               
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 2/...2יום ש',    

של סוף שבוע ובהחלט יש לי כוח )חשק תמיד( לכתוב  כעת קמתי מהשינה הבריאה

 לך על אתמול בערב ועל הקורה אותי בימים אלה.

בא גם אבא של דיוויד דניס שהוא האדם הכבד   DINNER-אז כמו שהזכרתי ל

במשפחה. זהו טיפוס באמת מרשים ומיד ברגע הראשון אתה מרגיש את  )כספית(

מגן( ובהחלט -שביקר פעם בביתנו בנוה הכוח הגלום בו. הוא הכיר אותי )משום

בניית  –נראה לי שמצאתי חן בעיניו. הוא סיפר לי על הביזנס האחרונים שלו שהם 

בית קיט בקליפורניה בשבילו ובשביל אישתו. מה אגיד לך, במשך כשעה בערך הוא 

תיאר את הבית וכנראה שזה משהו בלתי רגיל )אם תהיה לי הזדמנות יש לי הזמנה 

בטורונטו. הסתבר  הה(. לאחר מכן עברה השיחה לרכילות על החברה הגבוגם לשם

לי שרבים מבין אנשי החברה גרים בבית הדירות שאני גר פה )הבניין שיש לדניס( 

וסה"כ היה מאוד נחמד, משום שהזקן הזה ניחן בכושר תיאור ודיבור בהחלט 

לט לחייך מבלי מרשימים. הסכומים שבהם דובר היו כל כך גבוהים שיכולתי בהח

להרגיש אפילו קנאה כלשהי. סה"כ זה די נחמד לראות ולשמוע על כל העניינים 

 האלה שהם בהחלט בתחום הזה הקלאסה.

 בעבודה אצלי אני כבר מאוקלם.

הכרתי אתכל העובדים ואני מתעניין בכל המשרדים. זה טוב משום שסה"כ 

תיירות לישראל לגבי על ומשרד שאחראי על ה-מרוכזים שם בקונסוליה משרד אל

כל קנדה. אני מנצל את רוב שעות היום ללימוד אנגלית, ומה אגיד לך מיום ליום אני 

שמח יותר ויותר על כל המהלך הזה. האמת היא שלעבוד יום שלם זה קשה מבחינת 

חצי יום זה בהחלט מצוין. זה נותן לי אפשרות ללמוד אנגלית ולהנפש השעמום. 

ום עבודה פיזית. אני מחזיק את המקל בשני הקצוות. יש לי קצת ואח"כ יש לי חצי י

גישה חופשית לכל עניין ישראלי פה וכמו כן נשמר הקשר עם טדי לצרכי העתיד. כמו 

כן העבודה הזאת המסוימת טובה מתוך כך שבמידה וביום מהימים ארצה לעבוד 

שמש מטעם מחלקת הביטחון של משרד החוץ בחו"ל זה בהחלט יוסיף לי. אני מ

בתקן של מאבטח )אם זה אומר לך משהו( ואחראי עלי איש ביטחון שנשלח מהארץ 

במיוחד לתפקיד. אני סה"כ עובד כ"נוסע עובר בגשם" ולמה כוונתי. אני לא שייך 

לשום גוף ישראלי בארץ, אני עובד לפי שעות )קצת יותר מאשר בעבודה השניה( 

וזהו זה. דבר י אומר שאני עוזב מחר וסה"כ אין לי שום חוזה לגבי שום דבר, כך שאנ

נוסף שהעבודה הזאת נתנה לי גם כיסוי טוב להמצאותי פה. סה"כ אני הייתי פה 

במסגרת של אדם שחי מחוץ לחוק )בעניין העבודה(. כעת אני  עובד בצורה חוקית 
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לחלוטין וזה בכלל לא חשוב זה שאני עובד אחה"צ עבודה נוספת )זה מאוד מקובל 

 .פה(

חושב שאת יכולה להבין את כל השיקולים לגבי המהלך הזה, משום שאני מצידי אני 

ניסיתי להסביר לך את הכל. מזג האוויר אמנם לא דומה לחודש ינואר היפה, אך 

בהחלט אין הרבה שלג ולמעשה בשלושה הימים האחרונים לא ירד שלג כלל. מה 

רוח קרה מנשבת די בחוזקה. שמרגיז זה שהכל אפור פה )מזג אוויר לונדוני טיפוסי( ו

אני כרגיל לפני הטלוויזיה ובענין הזה אין אפס. אתה תמיד יכול לבחור לך תוכנית 

 סל אמריקאי טיפוסי.-טובה ואחרי הכתיבה אני מצפה לראות משחק כדור

האנגלית בהחלט משתפרת והעבודה בקונסוליה בהחלט הוסיפה לי זמן )שלא היה 

בר בהחלט יפה וברור שכל שאני מצליח להסביר את לי( לקריאה ולכתיבה. אני מד

 עצמי בצורה מדויקת זה עוזר להרגשה הטובה.

בערב אני חושב שאצא לבילוי חברתי באיזה מועדון לילה עם בחורה שוויצרית 

שהכרתי פה. אני אשלח את המכתב עוד היום משום שמחר אני כמעט בטוח נשאר 

אני רוצה שהמכתב ישלח עם המשלוח  בבית, והיות וכעת אני מתחיל לעבוד בתשע

 של הבוקר.

חמודה שלי, מה שלא יהיה את הזמן אי אפשר לעצור והוא פועל לטובתנו )אני רוצה 

שתשתדלי לבלות ולהעביר את הזמן בצורה הטובה ביותר. דבר נוסף שאני רוצה 

ת מה/חברים או שיהיה לך במחשבה זאת אפשרות של מקום לשהות בלונדון לתקופ

ום שאני עדיין לא הרמתי ידיים )כפי שאת כבר עשית(. עניין שדומה( ממשהו 

 המקום יכול לפתור כמעט את הכל.

 המון המון אהבה ובכלל מה שרק אפשר לתת לחברה כמוך.

 אני                                                                                                         

 

 

 

 

 


