לנעמי אהלן ! !
אני נמצאת עכשיו אצל אמא שלי בעבודה ,וכמו שאת רואה יש כאן מחשב שכותב
בעברית ואפשר גם להדפיס .אז אני מנצלת את ההזדמנות של "מכונת הכתיבה"
וזה כבר המכתב השני שאני כותבת)פספסת את הכבוד להיות ראשונה( .אז אחרי
כל ההקדמה הארוכה נתחיל במכתב עצמו :הרבה אין מה לספר...
אוף! כזה חבל שאת לא באת אלי! עכשיו בכלל כל מה שנשאר לי לעשות זה לשחק
עם אחי )לא שזה כל כך לא טוב אבל אם היית באה אלי היה יותר טוב!( .טוב,
נו ,נפסיק לרחם על עצמנו ונספר לך משהוא יותר שמח ויותר מענין ,אבל
הבעיה היא רק מה !?...אה ,כן נזכרתי :את הדירה שלנו מכרנו כבר מזמן אבל
נשארה הבעיה של לקנות והנה לפני כמה ימים נפתרה גם הבעיה הזאת-קנינו
דירה בק')קרית(מוצקין!! כמו לכל דבר יש מגרעות ומעלות .המעלות הם שיהיה
לי חדר לבד והסביבה תהיה יותר טובה אבל אני צריכה לעזוב את הכיתה ,את
ליאת ולעבור לבה”ס חדש וכיתה חדשה .אנחנו נעבור לשם רק במרץ ולכן אני
חושבת שאגמור את השנה בק' ים ואסע כל יום באוטובוס .אין ברירה! זה יהיה
מכתב קצר אבל אני מבטיחה שאכתוב עוד בבית על ניר בצורה נורמלית כי פה עד
שאני מוצאת את האותיות כל פעם ,לוקח לי שנה לגמור מכתב! אז......

להתראות
גנית

ושנתראה בקרוב!!

יום ה' 23.1.86

לנעמי שלום !

 . . .אני לא יודעת מה את חושבת אבל השביתה הזו לא שאני כל-כך אוהבת ללמוד אבל בכל זאת
כמה אפשר לשבות? אנחנו מפסידים מלא חומר ומבחנים ובכלל אני וליאת דוקא חושבות
שהשביתה היא מוצדקת כי העובדים שגם ככה המשכורת שלהם לא מי יודע מה ועוד הם לא
מקבלים אותה אז בכלל .האנשים האלה לא מיליונרים והם צריכים את הכסף הזה לכן שר
האוצר צריך לספק להם את המשכורות מיד .עכשיו אני צריכה ללכת לחוג ריקודי עם אז להת'
יום ו' :24.1.86
 . . .ובקשר ל Madona -אני שונאת אותה כי היא סתם ע"ץ )קיצור של עובדת ציבור( ולשירים
שלה אין שום תוכן ומשמעות  -אבל על טעם ועל ריח הרי אין להתוכח!
נדמה לי שכתבתי לך שגם אני הסתפרתי קרה ואם לא זה כבר היה מזמן בחופש חנוכה אבל אולי
לא כתבתי לך כי חשבתי שתבואי ורציתי להפתיע אותך אבל עכשיו הוא כבר ארוך וכנראה אני
אסתפר שוב בקרוב .גם אצלי זה מדליק עם פן אבל שום פן לא יוצא לי אז אני משאירה את זה
לספר ובינתיים אני הולכת בלי פן וזה גם יפה )אני מאוד מרוצה מהתספורת(.

בקשר לכיתה שלנו ולבנים לפני שבוע או שבועיים היתה מסיבה שהועד ארגן וילדה אחת רק נדבה
את המקלט שלה וכל ילד הביא משהו מהכבוד .זו דרך מאד טובה כשאף אחד לא רוצה לעשות
אצלו מסיבה .אבל הדבר הכי חשוב בזה שסוף סוף רקדנו סלואו )תאמיני או לא( ושיחקנו נשיקה
סתירה או איך שזה נקרא אצלנו טוררו.
ועוד משהו אבל שלא תחשבי שזה מצחיק או שאני וליאת מתות על ביה"ס פשוט די משעמם לנו
אז החלטנו לעשות עבודה על איזשהו נושא ובחרנו לעשות עבודה על  . . .אסטרולוגיה !
את בטח לא יודעת בדיוק מזה אז גם אנחנו לא ידענו ובשבוע זה אנחנו עושים את העבודה מרצוננו
האישי וזה באמת מענין !!
ועוד משהו במשך השביתה נסענו פעמיים לחיפה .פעם אחת הלכנו כמו שאמרתי לך בטלפון לכלבו
שלום החדש שנמצא במרכז פנורמה ושם יש חנויות למינהם אז הסתובבנו שם ונסענו בכרמלית
ועשינו חיים .בפעם השניה נסענו למוזיאון יפני שאמנם היה קטן )רק אולם אחד( אבל חמוד והיו
בו כל מיני קימונו יפים ובדים ופסלונים וגם הלכנו לסרט "בחזרה אל העתיד" .סרט קצת משוגע
אבל חמוד) .הילד או הנער שמשחק שם חתיך לאללה!(
ואללה כבר נשבר לי הצואר אז
להתראות
בקרוב !
גנית
20-2-86

לנעמי ! Hi

עכשיו זה שיעור תנ"ך משעמם עם המחנכת "הנחמדה” שלנו .איזה מרגיזה ,כולם החליפו מקומות
ורק אותי ואת ליאת היא הפרידה כרגיל אז זיבלנו לה ת'שכל ובזבזנו רבע שעה מהשיעור ובכל
זאת היא הפרידה .לפני שבועיים הינו בטיול בבית התפוצות )סליחה לא טיול אלא סיור לימודי(
היה מאד מענין הסבירו לנו על כל מיני מוצגים ועשינו עבודה עצמית באולם שהיו בו דגמים של
בתי כנסת.
או ,את יודעת ,הוסיפו לנו שיעורי ימאות .בטח את לא יודעת מה זה אז אסביר:
בשיעור הראשון )נסענו למרכז הימי חיפה שנמצא בנמל הקישון שהוא נמל עזר לנמל הגדול של
חיפה( לא היה בכלל כיף .רק הגענו וכבר התחילו לצעוק עלינו והמורים היו מאד קשוחים .הם רק
הסבירו לנו כל מיני דברים אבל בשעור השני כבר חילקו אותנו לארבע קבוצות ולמדנו לחתור
בסירות .היה כיף חיים!. . .

טוב ,אז סיפרתי לך את הידיעה המרעישה וגם עשיתי לך היכרות עם הטושים החדשים שלי )זאת
היתה חלק מהמטרה!( ועכשיו לדברים אחרים .דרך אגב אני כותבת לך למרות שלא ענית לי כי
פשוט אני ילדה מאוד חולה שסובלת ממחלה מאוד נדירה ששמה הרפואי הוא שעמום .ככה שאני
אכתוב לך )או יותר נכון אזבל לך( כל שבוע בערך בלי לחכות לתשובה )מסכנה!( אם לא מפריע לך
כמובן ?? אז בסדר?! חוץ מזה אין אצלנו הרבה חדש .הביאו לי לחדר גם את הכסא סוף סוף
ששכחו להביא יחד עם שאר הרהיטים.
תגידי ,מה את מתכננת לחופש הגדול?!

יום חמישי 5.6.86

לנעמי ! Hello

כרגע קיבלתי את מכתבך ולמרות ששלחתי כבר מכתב לפני יומיים אכתוב עוד אחד) .אם לא
אכפת לך כמובן!( מחר יש לנו מבחן במדע ואני מתה מפחד! מספיק שבלשון קיבלתי  0על בטוח
)ואל תצחקי! ברצינות! כי לא עשיתי את החיבור טוב וזה הרבה נקודות!( למרות שעוד לא החזירו
לנו! ואני לא רוצה בשני מקצועות  6-7בתעודה!
ככה ,אין שום דבר חדש) .טוב במשך יומיים לא יכול לקרות כל-כך הרבה חדש(.
אתמול הלכנו אני וליאת לים ישר אחרי ביה"ס והיה סבבה! )יכול להיות שגם מחר נלך( .או ,ואם
כבר מדברים על ים אז נכון שזה לא נורא שיראו את התפר שלי מבחינת יופי אבל לא זו הבעיה -
)הלואי וזה היה רק בגלל יופי -היתי על בטוח קונה בגד ים אחר!( הבעיה היא שאסור שהתפר יהיה
חשוף הרבה זמן לשמש! ואני לא לוקחת את הסיכון! זה יכול להסתבך וזה בדיוק משלא חסר לי!
דרך אגב ,ביום שלפני סוף הלימודים )ה ( 19.6 -אנחנו יוצאים ליום כיף בחוף סגור על יד עתלית.
איזה כיף! חוץ מזה במכתב כתבת שנסעתי לטיול שנתי בגליל וזה היה בגולן! והטיול שלכם
למצדה בטח שמענין אותי!
 . . .אוף ,אני כבר מתה שיגיע החופש הגדול! )בעצם אני מתה שיגיע כבר מתחילת השנה!( ואז נוכל
להפגש ולהשתגע ביחד! . . .

יום ראשון : 8.6
החלטתי להמשיך את המכתב . . .
המורה לתושב"ע בחרה אותי ואת ליאת יחד עם עוד כמה ילדים לחידון בתושב"ע על הלכות שבת,
כשרות ותפילין! צריך ללמוד פסוקים בע"פ וכל מיני שטויות כאלה! טוב לפחות יש איזושהיא
מטרה ללימודי התושב"ע שלנו שגם כך לא הכי מענינים!
איזה כיף עוד  8ימים נטו יש לנו ללמוד!! פשוט לא להאמין!
ביום שישי היתי יחד עם ליאת בים ונשרפתי  !. . .אני סטיק! חוץ מזהה קיבלתי מכת שמש ואחר-
כך במסיבה כל הזמן כאב לי הראש ככה שהענשתי את עצמי כהוגן!  . . .אתמול הינו עם עוד שתי
משפחות שהיו אתנו בפריז בפיקניק ביער והיה חמוד .אחר-כך אחרי הפיקניק נסענו לים והיה
כיף!
או ,המבחן במדע שסיפרתי לך בהתחלה שמתתי מפחד היה קל .הוא היה מבחן אמריקאי כמו
תמיד אצל המורה הזאת אמנם היה קצת יותר ארוך אבל קל!
אוף כל משאני כותבת זה רק על מבחנים ולמודים! אז אני חושבת שבשביל לא לשעמם אותך יותר
מדי אסים .

יום שישי 20.6.86

אהלן! קיבלתי את שני המכתבים שלך יום אחרי יום ומאד שמחתי!
היום היה היום האחרון של הלימודים ,קיבלנו תעודות ועפנו הביתה!!
התעודה שלי טובה .כמעט הכל  9חוץ מ 8 -בתנ"ך והסטוריה ו 8 -בספרות.
מסיבת הסיום שלנו היתה מוצלחת .אני השתתפתי בריקוד ובמקהלה וחוץ מזה אני וליאת צירנו
את התפאורה ולגמרי שכחתי זכיתי מקום שלישי בחידון בתושב"ע כשגם את שני המקומות
הראשונים תפסו ילדים מהכיתה שלנו .פרס קיבלתי את העט שאתו אני כותבת עכשיו.
אתמול הינו כל השכבה בנוה-ים מקום שבו יש מגלשות מים והיה סבבה! )חוץ מזה שנשרפתי
כהוגן( .מחר בשעה  6באות אלי כל החברות שלי למין מסיבת פרידה כזו על זה שאני עוזבת שנה
הבאה.

נ.ב .אני עוד לא יודעת בדיוק מה התכניות שלי לחופש .אני הולכת לקיטנה של התנועה לשבועיים.
איזה כיף יהיה לנו מחנה ל 4 -ימים בקיבוץ ! . . .
נ.ב .אין במכתב הזה הרבה כתוב יש יותר קשקושים!

17.7.86
! " Hiבת דודה" !
)הזהרי זה מכתב משוגע(
הפעם זה לא יהיה מכתב מאד צבעוני כי אני נמצאת אצל סבתא שלי ואין לי פה טושים .אני
נמצאת פה כי הקיטנה נגמרה ב) 11:00 -ב 15:00 -יש לנו הצגת תיאטרון אז חבל לי לחזור הביתה
ושוב לנסוע .סבתא שלי כרגיל מאכילה אותי שחס וחלילה לא אגוע ברעב ולמרות שכבר אכלתי
ארוחת בוקר בבית היא נתנה לי עוד אחת בגודל של ארוחת צהרים ואחר-כך יש עוד ארוחת
צהרים ככה שרעבה אני לא אצא מפה.
איזה פשלה היתה לי אתמול! הינו צריכים מהקיטנה לנסוע ליום כיף בחיפה )כולל מוזיאון וסרט(.
אז באתי לקן של התנועה בבקר ב 8:00 -ואני רואה הקן סגור ואף -אחד לא בא .חיכיתי עד 8:30
אחר-כך התעצבנתי ונסעתי הביתה וברב "חכמתי" לא התקשרתי לליאת .אחר-כך בסביבות 2:00
ליאת מתקשרת מחיפה ואומרת לי למה לא באתי? והתברר שהיה צריך לבוא ב 11:30 -ואני
טעיתי! איזה קריזה חטפתי! אחר-כך גם קניתי חבילת פימו ואבדתי אותה בקיצור זה לא היה
היום שלי! אבל כמובן אין רע בלי טוב והטוב הוא שאם הייתי נוסעת לחיפה לא הייתי רואה את
בת-דודה )האמיתית( שלי שעוד מעט מתגיסת וככה היא והחבר שלה באו אלינו והיה כיף!

בקשר לפימו  -איזה עבודות מתוקות אפשר לעשות! עשיתי מלא סירות וגם שני פיסלונים! וקניתי
חוברת ועכשיו אני עובדת לפי החוברת! עשיתי גם עגילים וצמיד! אפשר מלא דברים לעשות! . . .
נ.ב .היום כתבתי הרבה או יותר נכון נכון קשקשתי וכמעט לא צירתי אבל לא נורא .סולחת לי
נכון?
נ.ב .תמסרי תודה מיוחדת לאבא שלך שהביא אותי וגם על הסוכריות שהוא קנה לי בדרך ! . . .
ובקשר למשקל זה לא בגלל שישבנו ולא עשינו כלום זה בגלל שגבהתי ב 2 -ס"מ ואני לא צוחקת -
עכשיו אני כבר  1.53מ' לא סתם! כמעט אולסי פרי!
)כשחזרתי מדדו אותי(

! Bye
הגיע הזמן אה?!
Remember M
Remember E
Put them together
! And remember ME
והגרסה שלי:
Write to
Write me
Put them together
!And write to me
!as soon as possible

לנעמי !

To Nomi

משעמם לי אז החלטתי לזבל לך קצת את השכל . . .שמעתי שאחר-כך את נוסעת עם מרינה
לקיבוץ בנגב אז גם איך היה שם אני רוצה לשמוע )לא לקרוא! אם הבנת את הרמז ה"דק"(.
אבא שלי עכשיו בחופש והוא ודוד נפלו על כל הראש  -כל יום קמים ב 6:00 -הולכים לשחק טניס
ואחר-כך ב  (!) 7:30מעירים אותי והולכים לים .בים כיף אבל אתמול למשל מכל ההשכמות
האלה ישנתי בצהרים איזה  3שעות והיום לא הלכתי אתם לים כי נמאס לי לקום מוקדם! )אני
עושה "הפגנה"( )ודוקא היום לא היו גלים (. . .
תגידי ,מתי את מתכוונת לבוא ?! אני עוד מעט אשתגע !!
נו ,מה עוד יש לספר? אתמול היינו כל המשפחה בסרט "מסע עסקים של אבא" .חוץ מכמה קטעים
שהם לא בדיוק לילדים זה סרט חמוד .אני רוצה גם ללכת לסרט "זאב צעיר" בגלל השחקן מיקל
ג' .פוקס .איזה חמוד הוא .ראיתי את הסרט הקודם שלו "בחזרה לעתיד" ונדלקתי .חוץ מזה
הייתי פעם בהרקדה של ריקודי עם בלי לדעת כמעט שום ריקוד ושבאמצע נקרע לי הסנדל .וזהו
ככה החיים זורמים .אני קוראת עכשיו את "הנסיך הקטן" בצרפתית ודווקא די מבינה אבל בכל
זאת אני צריכה מדי פעם את אמא שלי )בינתיים אני רק בפרק השלישי בסוף אבל לא לזלזל( .וחוץ
מזה אני עושה דברים מפימו )הפלסטלינה שנכנסת לתנור ביתי( ותדעי לך שאפשר לעשות דברים
מקסימים .למשל עשיתי שלט לדלת שלי מפימו .קשה לתאר את זה אבל כשתבואי תראי .ועשיתי
מלא סיכות ,עגילים וסתם פסלונים ושטויות וזה לא קשה! זה אמנם לא זול ועכשיו אחרי שאמא
שלי העירה לנו כמה פעמים הפסקנו לקנות עוד חבילות )חבילה  (1.80 -נאמר של לבן וצהוב שזה
צבעים שצריכים אלא החלטנו קודם לגמור את משיש .אני לא יודעת אם זה כל-כך מענין אותך
הפימו אבל אמרתי שאני אזבל לך את השכל אז היית צריכה להיות מוכנה.

The
End . . .
נ.ב .הסתפרתי ! קרה אבל קצת שונה כשתבואי תראי !
IF YOU WON’T
COME SOON . . . .
I DON’T KNOW
WHAT WILL I DO . . . .

ל"קקטוס"

! Hi

אוף ,אוף ,אוף ! עוד  4ימים מתחילים הלימודים!
 . . .אני משקשקת לקראת התחלת הלימודים בגלל שאני נכנסת לכיתה חדשה וביה"ס חדש )בעצם
למי אני מספרת הרי יש לנו אותו גורל  ( . . .ואני מתה מפחד ! הכי נורא שיש לנו תלבושת ירוקה !
טוב די נשבר לי מלדבר על ביה"ס ! דיה צרה לשעתה  -כמו שאמרו חכמינו!
 . . .בקשר לזה שלא באת אלי אני מבינה אותך וסולחת לך )אפילו אין מה לסלוח כי זה לא
אשמתך !( ובטוח שלא כועסת עליך!
אני מאד מאד מאד מאד מאד מקוה שתבואי אלי בחופש סוכות אפילו לכמה ימים ואם לכל
החופש אז אין מאושר ממני בעולם ! ! )נחתה עלי המוזה ( . . .
נ.ב .גם אני הייתי רוצה לראות את גבירתי הנאוה" .אני מקוה שזה יגיע לחיפה.

יום ה'

4.9.86

לנעמי ! Hi

אני יושבת עכשיו בשיעור תושב"ע "מענין" עם מורה צרחניה .למזלנו יש לנו תושב"ע רק פעם
בשבוע אבל לרע מזלי )בעצם אני לא יודעת אולי למזלי הטוב( אנחנו לומדים שוב את החוברת
שלמדתי שנה שעברה.
 . . .הילדות בכתה בסדר גמור .הם קיבלו אותי יפה ומנסים לעזור לי ולקבל אותי לחברתם. . .
אבל יש לי גם כמה דברים שאני לא אוהבת אצלה למשל :שאלתי אותה משהו על ספרית ביה"ס
אז היא הסתכלה עלי במבט כזה ושואלת אותי מופתעת" :את אוהבת לקרוא ?" אמרתי לה טבעי
שכן אז היא בכלל שכחה לסגור ת'פה  . . .זה מראה רק על הרמה שלה !  . . .יש גם עוד ילדה
חמודה ,אנדה. . .
היום בערב )נמאס לי לדבר על ביה"ס !( אנחנו הולכים לבלט סינדרלה אז אחר-כך נוכל להחליף
חויות בקשר לבלט.
יום א' שעור תנ"ך7.9.86 :
הבלט היה מאד נחמד ,התפאורה והתלבושות היו משגעות אבל הטכניקה ואיכות הבצוע היו
ירודות .סינדרלה היתה גרועה ,ממש תלמידה ואלו מלכת הפיות היתה טובה .הקטע הכי יפה
וחמוד היה הקטע עם העכברים המתוקים שהיא הלבישה אותם .גם האחות שגילם אותה גבר
היתה טובה והשניה לא כל-כך .היה גם יותר מדי ארוך הקטע של הנשף כמעט נרדמתי! ובפיצוץ
שהיה כשהפיה הלבישה אותה לנשף נורא נבהלתי .אני גם חושבת שהיא לא יכלה להחליף בגדים
כל-כך מהר לכן זו היתה פשוט רקדנית אחרת כי זה רק דקה ולא ראו אותה אז לא ראו אם זו היא
או לא .גם בסוף הנשף כשהיא שוב היתה עם בגדים בלוים זו לא היתה היא .עד כאן על הבלט.
שלשום היתה לנו "מסיבה" אצל ילד אחד והיה סתם דפוק ומשעמם .הבנים רצו רק "סלואו"
ןאנחנו לא רצינו . . .אז בעשר בערך הלכנו וזללנו גלידה וראינו סרט בכבלים והיה הרבה יותר כיף
מ"המסיבה" הדפוקה .אתמול הלכנו שוב אותו הרכב לסרט "חתיך ,חתיך" .רוב לאו באמת חתיך
אבל הסרט לא מי יודע מה . . . .שניהם מתפשטים כמעט לגמרי בסרט!
אוף ,אני מתה לישון! איזה שעמום! המורה הזאת מנתחת כל פסוק וכל מילה מסכנה שעור שלם!
בינתים באיזה  3-4שיעורים הספקנו  8פסוקים בפרק א' בספר ישעיה!
יאללה מספיק לקשקש אני כבר שולחת לך את המכתב הזה!

כמובן אני שוב כותבת לך בשיעור תנ"ך משעמם )אלא מה?!( וכך אני ניצלת מהרדמה כללית!
היום אני הולכת יחד עם ליאת )מקרית-ים( לגבירתי הנאוה ! אמא שלי קנתה  4כרטיסים בטכניון
בהנחה ולא ידעה מי הולך ובסוף מסתבר שרק אני ודוד הולכים לכן נתנו )תמורת כסף כמובן!( את

 2הכרטיסים שנותרו לליאת ואחותה .אנחנו נוסעים באוטובוס או יותר נכון ב 2 -ונפגשים בחיפה
)אני וליאת( ומשם נוסעים לכרמל ביחד.
שוב נוכל להחליף חויות גם בקשר לגבירתי הנאוה.
אתמול הסתפרתי לא כל-כך מוצלח כי רציתי קצת שינוי אז הסכמתי להצעה של הספרית שתעשה
לי פוני מדורג .זה מאריך לי את הפנים אז איכשהו השכבתי את זה ובסוף זה לא כל-כך נורא וחוץ
מזה שזה יגדל!

יום ה' :18.9
איזה מקסים! המופע היה משגע! נורא נהנתי! כולם היו מקסימים .ריטה ועודד תאומי )פרופסור
היגנס( ,פיקרינג ,אבא של אליזה ,אמא של היגנס ,ששר מקסים! וגם כל הרקדנים והזמרים
הקטנים למיניהם.
יום ג' : 23.9
אני מצטערת שלא כתבתי ולא שלחתי כל-כך הרבה זמן אז עכשיו אני אמשיך .כמובן אני בשיעור
אבל עכשיו אני בשיעור טבע ,המורה המסכנה מדברת אל עצמה בעיקר כשכולם מפריעים לה אבל
היא יותר מדי טובה לתלמידים ולא מענישה אותם ומאמינה לכל השטויות שהם מספרים לה.
הייתי שלשום בריקודי עם והיה נחמד .מדרמה אולי אני אצא . . .
ביום שישי היתה מסיבה וביום שבת היתה יציאה אבל אני לא הלכתי כי לא התחשק לי וחוץ מזה
בכלל אין לי מה ללבוש! )אבל ברצינות!( .בגלל זה אנחנו עכשיו בחיפושים קדחתניים אחרי
מכנסיים.
אוף! נמאס לי מביה"ס סופית! הילדים מפגרים ,המורים מפגרים! אז מה עוד נשאר לי?! אני רוצה
שיהיה חופש סוכות ואת תבואי אלי !!!
היום היה לנו מבחן באנגלית די קל אני מקוה שהצלחתי.
אוף ,יש לי בעיה :נכון אחרי כיתה ח' אנחנו עוברים לתיכון ?! )אני יותר נכון( .אז יש בחיפה
"ביה"ס הראלי" שזה ביה"ס פרטי על רמה מאד גבוהה שבת-דודה שלי למדה שם ואמא שלי נורא
לוחצת עלי שאני אלך לשם .יש גם לידינו ביה"ס אורט שהוא לא על רמה גבוהה .לי אין כח שוב
לנסוע רחוק ושוב להתנתק מהחברות ובכלל נמאס לי אבל אמא שלי נורא לוחצת עלי ואני לא
יודעת מה לעשות .אם יש לך איזו שהיא עצה בשבילי תכתבי לי .אני יודעת שזה על רמה גבוהה
וזה הרבה יותר טוב וזה יעזור לי גם הלאה והלימודים יותר חשובים מאשר החברות כי אני אוכל
להתראות אתן אבל אין לי כח!
טוב כבר כואבת לי היד אז בינתיים להתראות ואני מקוה שאני אשלח אותו בקרוב!
8.10.86
לנעמי !
עוד לא קיבלתי את המכתב שלך אבל משעמם לי כי יש לנו עכשיו שיעור "אזרחות" אבל המורה
צרודה ולא יכלה לדבר )גם אם היא היתה יכולה לדבר אנחנו לא הינו נותנים לה לדבר( אז תקעו
לנו מורה אחת שגם לה אנחנו לא נותנים לדבר אז היא נתנה לנו לעשות מה שאנחנו רוצים.
 . . .היום אני מתחילה לסרוג  -אני צריכה לקנות צמר ואז אני סורגת סוודר .מה דעתך על מזג
האויר החורפי? זה מצוין! גם מבחינת הגשמים שאולי סוף סוף תהיה שנה גשומה והכנרת תתמלא
קצת וגם אני אוהבת חורף.

לנעמי !

יום ג'

28/10/86

תנחשי איפה אני ?! לא תאמיני אבל אני ב  . . . . -שיעור !!! )לא יאומן כיסופר -הא?!( ועוד שיעור
טבע!
אני הולכת להרדם ומפהקת נון סטופ! המורה לא יכולה להשתלט על הכיתה אז כולם מרעישים
וברקע נשמע קולה של המורה צורח וצווח!  . . .חבל שלא הבאתי ספר לפחות הייתי גומרת את
הפרק השני של "עלובי החיים" ,היה הרבה יותר מענין וגם "קצת" יותר מועיל! אוף היום כמעט
פירקתי את השעון המעורר! איזו חוצפה מצדו להעיר אותי! זה לא פר שנגמר החופש! טוב נפסיק
לזבל לך ת'שכל כי את בטח מרגישה בדיוק כמוני!

 . . .מצטערת שלא כתבתי קודם ,פשוט הייתי עסוקה וגם דיברנו בטלפון אז לא נורא.
ביום חמישי הייתי ב . . . .החלקה על הקרח !! את בטח לא מבינה איפה ,מה ואיך אז  -מתחת
לבית שלנו פתחו מין ביתן כזה כמו אוהל אטום ובפנים יש החלקה על הקרח .זה אמנם לא זול -
 10ש"ח לשעתיים )אי אפשר שעה( אבל פעם בחודש חודשיים לא נורא!
הלכתי עם ליאת )מק .ים( ועם עוד חברה מק .ים כי ליאת כבר עשתה בארה"ב אז לפחות מישהו
ילמד אותנו .זה נורא קל )לא נורא קל אבל אפשר לזוז  ( . . .אמנם קצת נופלים וקופא התחת אבל
לא נורא!  . . .אני וליאת החלקנו ביחד ועשינו סיבובים )המחיר כולל נעליים!(
 22.1.87יום ה' שעור טבע )שעור אפס(:
אני מצטערת שלא המשכתי קודם ועשיתי הפסקה גדולה  -פשוט הייתי עסוקה וגם לא היה לי
משהו מענין לכתוב . . .
יום ו'  23.1.87שעור תנ"ך:
איזה כיף ,אולי מחר אני עוד פעם הולכת להחלקה על הקרח יחד עם בת-דודה שלי !!
נ.ב .היה מאד כיף בהחלקה על הקרח  -היינו בת דודה שלי ,החבר שלה ,ליאת )מק .ים( ועוד חברה
מק .ים והיה סבבה . . . . . .

 . . .אוף ,אני עומדת עכשיו ולא רק אני ,בפני מבוי סתום! )סליחה על המלים היפות אבל זה מה
שמתאר את הרגשתי  .( . . .בסוף השנה אנחנו צריכים לעבור לתיכון .הבעיה לאיזה תיכון?!
תראי את האפשרויות:
אורט מוצקין  -נמצא מתחת לבית אבל רמה נמוכה ומקצועי.
אורט ביאליק  -לא שונה בהרבה מאורט מוצקין  -מקצועי ולא שוה לנסוע בשבילו.
בסמ"ת  -ביה”ס על רמה גבוהה בחיפה אבל מקצועי.
ראלי  -יש בחינות שלא בטוח שאני אעבור וגם לנסוע ואני לא רוצה לבד! אני מפחדת וחוץ מזה זה
גם עולה המון כסף  2000 -ש"ח לשנה! אבל זה ביה”ס על רמה גבוהה מאד ובת דודה שלי למדה
שם וגם ההורים שלי נורא לוחצים עלי שאני אלך.
אם אנדה היתה רוצה ללכת איתי היה יותר טוב  . .מבוי סתום! אני בכלל לא יודעת מה אני רוצה
להיות ,מה מענין אותי ומה אני רוצה ללמוד ! . . .
16.2.87
אמא שלי לקחה את החומר למבחני כניסה לריאלי .נעשה לי שחור בעיניים! שיכנעתי את אנדה
שתבוא איתי ואנחנו ננסה להתגבר על החומר וללמוד אותו . . .יש לנו רק חדשיים ! במתימטיקה
אני לא יודעת מהחיים שלי וגם באנגלית ובהנדסה ובדקדוק ובעברית  . . .בקיצור אלה הם כל
המקצועות שנבחנים ! . . .
1.3.87
מצטערת שלא כתבתי המון זמן  -אני יודעת שאני "חיבת" לך מכתב ושלא כתבתי הרבה זמן אבל
אני מאד עסוקה בימים האלה ב  . . .התכוננות לבחינות בריאלי .כבר כתבתי לך על זה ועכשיו
אנדה ואני לומדות ברצינות .באנגלית אני מתקדמת לבד עם אמא שלי )לאנדה יש מורה פרטית(

ובמתימטיקה אנחנו לומדות יחד כשאמא שלי מסבירה לנו )או אבא שלי  -בפעם האחרונה( ועכשיו
לנושאים אחרים קצת . . .
במלאכה אנחנו תופרים סווטשר שאני צריכה לגמור מחר והיום קניתי בד למכנסים  -רציתי שחור
אבל לא היה אז קניתי ורוד )רציתי שיהיה לי חליפת טרנינג עם הסווטשר שנתת לי במתנה!( .

מה נשמוץ? המורה מזבלת איזה משהו על יהושוע אז החלטתי שאני אעשה לה טובה ולא אעשה
בושות וארדם לה באמצע אז אני כותבת לך כי גם אין לי כל-כך הרבה זמן בבית אז עכשיו יש לי
זמן מצוין!
איך עבר פורים? התחפשת? אני לא בדיוק התחפשתי סתם לבשתי איזה משהו של אמא שלי,
התאפרתי ,עשיתי שביל בצד והעברתי את כל הפוני וזהו .בביה"ס היה נחמד ,לא יותר מדי אבל
לא נורא .בערב היתה מסיבה אבל כמובן לא הלכתי .בזמן האחרון אני נפגשת עם אנדה כמעט כל
יום ולא רק כדי ללמוד .הבעיה הוא שאין לנו כל-כך הרבה זמן כי המבחנים הם ישר אחרי פסח!
אוף ,השני שיעורים האלה הראשונים נראים לי כמו נצח!
היום במקום ימאות אני ואנדה הולכות בהתנדבות לגן של ילדים לקויי למידה .זו כבר הפעם
השלישית וזה די נחמד .הילדים חמודים למרות שהם לא ילדים רגילים.

יום חמישי ,שעור אזרחות מרעיש ):(19.3
המורה צורחת וצווחת ,ואף אחד לא מקשיב וכולם מפריעים )כמובן!( .אני הולכת להרדם טוטלית
וכל משאני עושה זה רק מפהקת )נשמע מוכר הא ?!(

 31.3.87יום אחרי שדיברתי בטלפון:
 . . .ביום חמישי אני נוסעת לבת דודה שלי כדי שתעזור לי קצת באנגלית כי היא יודעת יותר טוב
מאמא שלי .באופן כללי עכשיו אני לא שמה הרבה על הלימודים וכבר מזמן שכחתי מה זה לעשות
שיעורים בבית  -יותר חשוב לי עכשיו ללמוד לבחינות וברוך השם יש מספיק מה ללמוד !!. . .

 . . .אני מוסיפה איך ביליתי ביום העצמאות.
אז ככה ,נסעתי לליאת )בק.ים כמובן( ויחד עם עוד חברה טיילנו קצת בניצן )זוכרת?!( כי רצינו
לראות את אחותה מופיעה .הסתובבנו קצת ואחר-כך אבא שלה הסיע אותנו לק.חיים ,מקום
שממנו יש הסעות אוטובוס לחוף הכרמל בחיפה .עד שהגענו לתחנה ,עד שחיכינו ונדחסנו
באוטובוס ועד שהגענו )שעה נרקבנו באוטובוס המחניק!( לחוף הכרמל היה כבר  12בלילה .בחוף
היו הופעות יפות עם זמרים כמו יזהר כהן ,ירדנה אר)ג(זי ,גידי גוב והמנחה אלי ישראלי .עמדנו
שם והסתכלנו ,צחקנו והשתגענו .בקיצור היה כיף והרבה יותר מענין מאשר להסתובב בניצן.
כשהתחלנו לזוז כבר היה לקראת  4בבוקר . . .ישנתי אצל ליאת ובבוקר חזרתי הביתה.

לנעמי ! Hi

13.5.87

מה ניש ? אני רואה שאת מאד מתלהבת מהמחשב! . . .
* בקשר לארוויזיון :קודם כל חצי ממנו חרפתי )רק מראה כמה שזה היה מלהיב( ככה שאת רוב
השירים בכלל לא ראיתי .רק את של ישראל והניקוד .אני דווקא לא מסכימה אתך  -לפי דעתי היה
לנו את השיר הכי חמוד והכי מקורי ! כולם התיחסו לזה ברצינות משוועת ושרו שירים שהתוצאה
שלהם היא שנרדמתי! לא זכינו במקום טוב כי כולם אנטישמים ומראש היה ברור מי יתן לנו
נקודות ומי לא!! בקשר לשיר שזכה הוא נחמד )השיר( וגם הוא נחמד )הזמר( וגם אני כמוך
מתלהבת מכאלה עם שיער שחור ועיניים כחולות )ניגוד!(
* אנחנו מפליגים בימאות לעכו! איזה סבבה ,מפסידים יום לימודים! וחוץ מזה כל ההפלגה היא
סבבה!
* יש לנו דיירים חדשים בבית  -חזירי ים!!! אח שלי המשוגע רצה איזה חיה אז יש לו חזירי  -ים!
הם ממים אבל גם מסריחים! הם אמנם קצת מפחדים מאיתנו אבל בכל זאת אנחנו מוציאים
אותם מהכלוב )גם כן כלוב  -איזה ארגז פלסטיק מסכן!( ומלטפים אותם.
* איזה כיף התחלנו בחזרות למסיבת סיום )סיום היסודי  -משהו משהו!( .עכשיו כמעט ולא
נלמד! הנושא הוא טיול מאורגן וממש ממי! אני משתתפת בהופעה עם כדור-סל ובמקהלה כי רב
המופע הוא שירים.
יום שבת 16.5.87

שוב יש לי כמה דברים לספר אבל נתחיל מהדבר הכי הכי חשוב  -התקבלתי

לריאלי! וגם

אחי!
* אתמול היינו בהפלגה לעכו במפרשיות .היה סבבה! בדרך לשם היינו במפרשית .כשהגענו לעכו
אכלנו חומוס ופיתה ובדרך חזרה המורה הסכימה לקחת אותנו בסירת מנוע  .אז ישבנו על הסירה
והשתזפנו! היה ממש כיף! וגם נשרפתי כהוגן. . .

לנעמי !

15.6.87

 . . .אוף ,החזרות האלה יוצאות לי מהאף!
כל היום ! ולא מספיק שבביה”ס אלא גם אחרי צהרים! כל-כך בא לי חופש!
2.7.87
מצטערת שלא כתבתי כל-כך הרבה זמן  -פשוט לא היה שום דבר לכתוב עליו .
ביום ג' באנו לביה"ס וקיבלנו תעודות -ממש בדיחה ,התעודה שלי  9 -באנגלית כי המורה לא
נותנת  10והשאר  - !10רק מראה באיזו קלות מחלקים אצלנו עשיריות ואיזו רמה "גבוהה"! )אני
יכולה לשכוח מתעודות כאלה בריאלי  -שם אני אקבל  4 ,6וכו'(.
אחרי שקבלנו תעודות הלכנו אני אנדה ועוד ילדה אחת ועוד  4בנים לבריכה והיינו שם איזה 6
שעות! היה סבבה חוץ מזה שנשרפנו כהוגן וגם חטפנו מכת שמש ועכשיו כל הפרצוף שלי אדום
והגב כואב . . .

לנעמי !

12.8.87

מה ניש?
 . . .הייתי גם עם אנדה בבריכה לפני יומיים .לקחנו אתנו גם טניס ו"שיחקנו" או יותר נכון ניסינו
"לשחק" קצת בבקר ואחר-כך הלכנו לבריכה .הפעם שחיתי רק  550מ' כי שיחקנו טניס ואז היה
לנו פחות זמן. . .
מה עוד ?!  -במקום עוד מכנס שחור זה שחיפשנו כל-כך קניתי חצאית מתוקה בצבע ג'ינס  -אפור
עם פרחים  -מאד חמוד .וגם תפרתי לה באותו צבע גופיה  -כלומר סבתא שלי תפרה  - 3/4היא לא
נתנה לי לעשות שום דבר!
אבא שלי הביא לי מחו"ל עגילים ושרשרת כסף עם אבן כחולה מאד יפים וגם נעלי ספורט )לא
פירמה  -סתם חמודות וזולות( וחולצה ועוד כל מיני שמונצס לכולם.
אתמול הייתי בסרט שם הורד .היתה רק הצגה ב 9:30 -וחזרנו )אבא שלי ראה איתנו ת'סרט(
הביתה ב . 12:00 -הסרט מאד יפה ומאד מפחיד  !!! . . .כדאי לראות.

