
  
                    8.9.87  

  !לנעמי   
למרות (כ  הוא נחמד וכזה מתחשב ומבין "אבל בסה. . . הוא . יש לנו מחנך קוראים אותו גלעד. . . 

  ).תי שהוא נכנס לנשמה יותר מדי לפעמיםשכבר הזהירו או
בכלל יש לנו . לשון והבעה ודווקא בצורה מענינת יחסית למורים אחרים, הוא מלמד אותנו ספרות

  (!). להסטוריה ואזרחות שזה מנהל הסניף , ג"לג, ע" לתושב-מלא מורים 
. דעת בערךבמתמטיקה אנחנו לומדים מה שאני כבר יו. כך-מבחינת הלימודים לא קשה לי כל

  .באנגלית יש לנו מורה קשוחה מאד ויש לי הרגשה מוזרה שהיא שונאת אותי אבל זה לא בטוח
יש לנו . בהפסקות אני מסתובבת עם אנדה וגם היא די מסתדרת. כ הכיתה די בסדר"בסה. . . 

  .5 ולאנדה 0 שיעורי 3לי יש !  שעות 37במערכת 
. אני חוזרת הביתה סחוטה. והעומס של המערכתלקום מוקדם , הבעיה היחידה היא כל הנסיעות

  .ס"זהו על ביה
מ באיזה יער מסכן ובסוף הגענו לבריכה של " ק200הלכנו איזה . ביום חמישי היה לנו טיול. . . 

שם שרצנו חצי יום והיה די משעמם כי היה קפוא להכנס למים אז סתם ישבתי . אורן-קיבוץ בית
  .עם ילדה אחת חמודה ודיברנו

  

  
  . ון ואני מקיימת'הבטחתי שאקרא לך קפוצ

  . ע לגליל התחתון"היה לנו מסע גדנ ) 29 - 27(רביעי וחמישי ,  שלישיבימים. . . 
 אוטובוסים והכיתה שלנו כמובן היתה צריכה להתפצל 3 - כיתות ב4ביום הראשון  דחסו אותנו 

  !)? לא מספיק משלמים להם-הקמצנים האלה (
  . . .הלכנו והלכנו והלכנו וכל שני מטר גם עצרנו

  .בלילה ישנתי כמו איזה גולם. . .  ליד הכנרתבלילה ישנו באוהלים בחוץ
  ). חוץ מכמה קטעי התייבשות בדרך(באופן כללי זה היה טיול מגניב וכיפי לאללה . . . 

אז הייתי בהצגה ?  זוכרת שאמרתי לך שהכריחו אותנו לקנות מנוים-גם אני הייתי בהצגה 
  :ועכשיו תשמעי איזה הצגה" הלילות העליזים של פרנקפורט"
חולה , שתי לסביות שלבושות במינימום,  ויש חדר אורגיותPORNO CLUB -א מתרחשת בהי

בחיי . כאלה" נחמדים"אחת שרוצה שיענו אותה ועוד כל מיני טיפוסים , איידס שחושב שהוא ישו
 אגב הצגה מאד -דרך! (כך הרבה פסיכים בהצגה אחת-צריך להיות מוכשר כדי לתקוע כל

  !) חינוכית
 

   19.11.87'  יום ה              !ון 'לקפוצ  
  !!!! . . . כרגע קיבלתי את המכתב שלך וקודם כל מגיעה לך תודה ענקית על הטבעות החמודות

דווקא בזמן האחרון יש .  אני מקווה-ע דווקא כתבתי די טוב "היום היה לנו מבחן בתושב, אוי. . . 
. בכלל במתימטיקה הולך לי נורא בקלות.  במתימטיקה בבוחן ובמבחן100 -לי ציונים טובים 

  .כי קלודווקא מתימטיקה חשבתי שזה יהיה המקצוע הכי קשה ובסוף זה ה
ובגלל ( בפיזיקה 65הציון הכי נמוך עד עכשיו שקיבלתי זה , 8 - 7רוב הציונים שלי עכשיו זה 

  ).פיזיקה אני לא רוצה ללכת למגמה ריאליסטית כי צריך לעשות בגרות בפיזיקה
  

    יום שבת28.11  
א לא ונ(אמנם הכיתה שלנו זכתה מקום ראשון . בקשר ליום ספורט אז זה סתם היה מבאס. . . 
  . אבל לי אישית לא הלך!) לזלזל

  
  



   2.12',   יום ד
אמרו לנו שנגזום עצים אבל בסוף הביאו אותנו למקום מלא קוצים . ל"ביום ראשון היה יום קק

  !לנו שק ענקי ואמרו לנו למלא אותוועוד נתנו . . . ! ואמרו לנו לאסוף בלוטים 
 -כך היה לנו טיול באיזור והגענו הביתה בערך ב-אחר. כמובן שמילאנו איזה עשירית וסתם נדקרנו

  . אחרי כל החנטריש6:30

  
  

   7.12.87,  יום שני
היינו צריכים ! זה היה מיאש. . .  ס להתרים" אחרי שהיינו צריכים מביההיום חזרתי מתה

   !מתהועכשיו אני .  תירוצים1001להתרים בהדר ששם כולם זקנים ובחנויות מצאו לנו 
הם היו פה בחיפה אז היא . ביום שבת היתה אצלי לשעתיים מסכנות מאיה החברה שלי מפריז

דווקא נורא בא . . . וכה תהיה פגישה של כל אלה שבארץהיא אמרה לי שאולי בחנ. . . קפצה אלי
לנוף , כך לילדים כמו סתם לאוירה-לא כל(לי לראות את כל הילדים מפריז ואני מתחילה להתגעגע 

  ).מהחלון ולסתם דברים קטנים ובכלל באופן כללי 
  :ועכשיו הנה משהו חמוד שלמדתי היום

If two witches had two watches 
Which witch would have 
Which watch? 

  . . . ועכשיו תנסי להגיד את זה מהר ! ?הבנת 
  ! ! !ון ' מכתב מקפוצ-?  רק אני גומרת לכתוב אבא שלי נכנס לחדר ומה יש לו ביד

  !אני רוצה חופש כדי להיפגש איתך. . . 
  !)כך רחוק-וזה לא כל(ועד אז   

  

  ! Bye         מגנית
  

  25.12.87  שייום שי                !ון 'לקפוצ
  

שבאו לכבוד ) המורה שלי לפסנתר לשעבר(אמנם לא מזמן נפרדנו אבל יש אצלנו עכשיו אורחים 
מה (לנית אז אני ברחתי לחדר 'הם יושבים ומסתכלים בוידאו איזה תכנית על צ. היומולדת שלי

רובי אתמול באו הדודים שלי ובת דודה שלי בהפתעה ועוד ק). שאז אמרתי לך שאמא שלי תקליט
  .משפחה של אבא שלי וסבתא שלי כמובן

  .אמא שלי רצתה לבטל את זה בכלל בגלל שהסבא וסבתא של יולה חולים ולא יכלו לבוא
דודה שלי אבל היא נדחתה בגלל שכמה מהחברים -היום היתה צריכה להיות המסיבה אצל בת

 -ס והם ביחד בבסיס הם נשארים שבת בבסי(שלה לא יכולים להגיע ולה ולחבר ששלה יש תוכניות 
  ). . . שם היא הכירה אותו והתאהבה בו

  .אז להתראות לבינתיים. . . כבר קוראים לי לאכול , אוף
 סיפרו סיפורים -כך נורא -בסוף לא היה דווקא כל.  בלילה אבל אני כבר רוצה לגמור12עכשיו כבר 

  .מענינים וצחקו והיה דווקא די נחמד
  .אני מתה מעייפות אז לילה טוב

  
  26.12.87  יום שבת 

אמנם הרבה דברים לא השתנו מאז הלילה אבל . נמאס לי לעשות שיעורים אז אני כותבת לך קצת
  !)בזה אני מומחית (שכל ' נמצא משהו לזבל לך ת-לא נורא 



אני כל הזמן הולכת עם הצעיף והכפפות שנתת לי במתנה כי אצלנו בבית נורא קר וקפוא ומר לי 
  ). . .הביטוילמדתי את (בנשמה 

אני לא ממש מתחרטת אבל אני . כך טוב שעברתי לריאלי-בכלל לפעמים אני חושבת שזה לא כל
אמנם ידעתי שתהיה . חושבת שהיה יותר טוב מבחינה חברתית אם הייתי הולכת לאורט מוצקין
  .כך-לי בעיה כזאת מהתחלה אבל לפני שזה באמת קורה לא חושבים על זה כל

. . .). כמו הצעיף שאני לובשת (יכאון ושהכל רע ושחור אבל הכל גם לא ורוד אל תתרשמי שאני בד
  . . .עד לפה ההתפלספות שלי

  
  :29.12.87, יום שלישי
  .כלומר לא בדיוק אבל לא הרגשתי טוב אז נשארתי בבית. אני חולה

אני יודעת שעוד מעט יהיה לך אוסף . היה לי משעמם אז עשיתי לך את הברכה לשנה החדשה
 העתקתי אותה מברכה -הברכה הזאת לא מקורית . רכות ממני אבל אני מקוה שזה לא רעב

  .ב אבל לא נורא"שקיבלנו מחברים שלנו בארה
  .כפי שאת רואה גם פה כתבתי רק באנגלית כי פשוט באנגלית זה נשמע יותר יפה

  . . . אצלנו בבית קור אימים אז אני כל הזמן יושבת עם תנור כדי לא לקפוא
  

Good Bye ! 
 See you soon . . . ! 

 !)חופש רק עוד חדשיים וחצי  ,   soonאיזה (
From Ganit Tsinman  

  
  

  20 ינואר 88' יום  ד              !ון 'לקפוצ         
  

  ?!?מה אני רואה על השולחן , כך טוב והנה- נכנסתי הביתה אחרי שישנתי באוטובוס כל
  !?!ון'מכתב מקפוצ

   -שזה באיחור וקצת הרבה מאד באיחורקודם כל למרות , טוב
  

     טוב -מזל      
   . . .15את כבר בת   

  ).סתם בא לי לברך אותך עוד פעם(
והיה לנו . הכל חרגיל והיום היה לנו מבחן בערבית שדווקא עשיתי טוב. אין לי הרבה מה לכתוב

היה לנו בחן ו. . .) רעדנו מפחד סתם (בחן במתימטיקה שבסוף בדקנו על הלוח ולא מסרנו 
  . . . ).רעדנו מפחד סתם ועוד פעם (באנגלית שבסוף בדקנו בכיתה 

  !. .  כיף-ומחר בטח יהיה לנו בחן רשמי  ובקיצור 
  ).מיספרתי את הימים ביומן! (?!? ימים עד לחופש הגדול 152את יודעת שמהיום יש עוד 

  
  22. ינואר. 88' יום ו
ועוד (אני האדם האחרון שחורש . . . ווה במתימטיקהביום שני צריך להיות לנו מבחן מש. . . 

אחרי זה אני כבר במילא לא (למבחנים אני מתכוננת יום לפני מקסימום שעתיים ) במתימטיקה
  ). קולטת כלום

  .בכלל המערכת שלנו קשה
" בכלל לא מתלוננת"אל תביני אותי לא נכון אני . . . כך מענין אבל סתם-אני יודעת שזה לא כל

  .כך הרבה שעות-שיש לי כל" שמחה"ומאד 
 ולא 11:00 - וגומרים ב9:00 -אבל בכל זאת כשאני רואה איך פה באורט שליד הבית באים ב

  !!!יודעים כלום אני שמחה שהלכתי לריאלי למרות שזה קשה ומעייף ומלא שיעורים



  
  



  26.1.88' יום ג

  
. אני יודעת שכבר פעם כתבתי לך את השטות החמודה הזו אבל היה לי משעמם אז עשיתי חדש

  . . .)דים את בטח חושבת לפי הציורים שאני מתה על אדום וירוק אבל זה הטושים היחידים שעוב(
  

   27.1.88' יום ד
היא כבר היתה חולה הרבה זמן בסרטן בראש . היום נפטרה אמא של ילדה מהכיתה שלנו

  .והמשפחה ידעה שזה מה שיקרה
רק את החברות שלה נכנסות . אותה לא ראיתי אחרי שהודיעו לה. הודיעו לה את זה בהפסקה

 אחים 3ויש לה עוד . . . זאת לאבד אמא  אבל בכל -לי לא היה איתה קשר מיוחד . לכיתה בוכות
   . . . ! ! !3 1/2וביניהם אחות בת 

   30.1.88, יום שבת
 כמה -אנחנו עושים תורנויות בכיתה . ביום חמישי הייתי אצל אותה ילדה שאמא שלה נפטרה

אז הייתי . צ וככה כל יום" בעיקר אלה שגרים רחוק וכמה ילדים באים אחה-ילדים באים בבקר 
,  דווקא דיברה איתנו-היא לא בכתה או משהו כזה .  בנות2 ביום חמישי בבקר עם עוד אצלה

  . . !אני לא מסוגלת אפילו לתפוס דבר כזה . חייכה וקצת צחקה אבל מרגישים שזה לא אותה גלית
  . . .טוב זה עושה לי דיכאון אז נעבור למשהו אחר

  



  
  . . . בקושי גמרתי לצבוע (חשבתי שמצאתי עוד טושים שעובדים חוץ מהירוק והאדום 

  . . . . . . מגנית           
  

  5.2.88יום שישי               !ון ' לקפוצ        
ל "יש היום מסיבה אבל אין לי איך להגיע כי אבא שלי נסע לחו. עכשיו ערב ואני כמובן בבית

וגם אין לי מה ללבוש וגם אני יודעת שאפילו אם ) כ" אבל על זה אח-קונג -דרום קוריאה והונג(
  .הייתי הולכת הייתי מרגישה חרה אז אני כותבת לך

 כי קניתי - לא כמו פעם שעברה שהיו לי רק שני צבעים -והפעם זה יהיה מכתב מאד צבעוני 
  :ציירת כמו שתראיטושים ואני מאד מתלהבת מהם ואני כל הזמן מ

  
  

מחר הוא . היום הוא טס לפרנקפורט שבגרמניה. ל" אבא שלי כמו שכבר אמרתי לך טס היום לחו
יהיה יטוס לטוקיו שם הוא ישאר יום אחד ומשם הוא ימשיך לסיאול שבדרום קוריאה שם הוא 

כמובן !! הייתי מתה להיות במקומו ! ?נשמע מגניב אה. כ עוד שבוע בהונג קונג"שבועיים ואח
כולל ריבוק ועוד כל מני (אתמול ישבנו ועשינו רשימה של דברים שאנחנו רוצים שהוא יביא לנו 

  . . . )דברים 

  
  . יש לי עכשיו התקפה-את עוד תראי הרבה את צבעי הקשת 

ס קונצרט של להקה ישראלית ששרה בסגנון של הלהקה שאז כשהיית אצלי "היום היה לנו מביה
אז להקה כזאת אבל . אלה מאנגליה ששרים בלי כלים ושאז התלהבנו. נסענו לעכו לשמוע אותם

. אבל בסוף כולם נהנו.  בטח משהו משעמם-בנו קונצרט בהתחלה חש. היה נורא נחמד. ישראלית
  ).בעבוד כמובן( אפילו שיר מרחוב סומסום -הם שרו כל מיני שירים מצחיקים 

  
  :'  יום ד24.2.88

גם אנחנו נטענו שתילי אקליפטוס מסכנים ובגלל שלא היו . . . גם אנחנו כמוכם נסענו לנטיעות. . . 
הם הוציאו שתילים שכבר נשתלו ונתנו ) ס יצא"כל הביה(יבה להם מספיק שתילים בשביל כל החט

  . . . לנו לשתול אותם פעם 
ישר אחרי התעודות יש לנו מסע . . . יש לנו קצת חופש. . . ברוך השם נגמרו לנו כבר המבחנים

בגלל מה שקורה עם הערבים חיפשו מסלול בטוח . . המסע הוא לירושלים .  איזה דפוק-ע "גדנ
  . ימים3 רק והוא ימשך

! סוף סוף אני לא אצטרך לנסוע בבוקר באוטובוס! ל"אבא שלי חוזר ביום שבת מחו, איזה כיף. . . 
  . . . !).זה הדבר הכי חשוב (



אני אסיים לבינתיים כי אמא שלי כבר מתעצבנת עלי שלי יש זמן לכתוב מכתבים והיא , טוב
  .עד שיהיה לי עוד מה לכתוב' אז להת. שוטפת רצפה

  :תו יום בערבאו
  .כך מה לעשות אז אני כותבת לך-אין לי כל. חזרתי! אהלן

. אני חושבת שאני פשוט מתאבדת. ס הרצה לנו"מנהל ביה. אתמול היתה לנו הרצאה על המגמות
  : כ בעיה להחליט כי פשוט אין לי ברירה"אין לי כ! אנחנו צריכים להחליט אחרי חופש פסח

  . . .  מגמות6יש 
  . . . נקודות מתמטיקה בבגרות והמגמה היחידה שאפשר לעשות זה ריאליסטית5ות אני רוצה לעש

  . . . נראה לי שזה מה שאני אבחר בסוף כי אין לי שום ברירה אחרת
  

  : בבוקר6:50: השעה' יום ו
  !ס"למרות שנורא מוקדם אני כבר בביה

  !ס" לביה6:40 לבוא ב - פעמים צריך להתייצב 3 מי שמאחר -ולמה 
אתמול אבא שלי צלצל ואמר שיש לו הרבה עבודה אז הוא לא חוזר ביום שבת !  איזה חרה. . .

  !אני אצטרך להמשיך לנסוע באוטובוס ! אלא ביום שלישי
  

   :28.2.88יום  ראשון 
או יותר נכון פטריק !! איזה סרט מרהיב". ריקוד מושחת"אתמול כשהתקשרת בדיוק הייתי ב

הסרט עצמו לא מי !! א נראה עלוב לעומת איך שהוא נראה בסרטבצפון דרום הו!! סוויזי המהמם
הוא . . . זה שווה לראות אותו רוקד ובכלל . . .  כרגיל אבל  happy end -י נורא ו ' קיצ-יודע מה 

  !!!משגע בסרט 
עם איציק " עיר חופשית"ראינו את ההצגה . היה לנו יום תיאטרון. איזה יום נחמד היה לנו היום

כ  היינו צריכים להפיק לבד  "כ הייתה לנו שיחה איתו ואח”שזאת הצגה מאד יפה אחויינגרטן 
זה היה נורא מצחיק כי גם מורה אחת השתתפה . כ ראינו אותה"הצגה שמצלמים אותה ואח

  ! היה כיף לא רגיל-ובכלל 
  ?את מתחפשת? מה את עושה בפורים

  
  

  :2.3יום חמישי 
ם להביא את  שיעורים ראשונים למדנו אז היינו צריכי2. ס"ביום שלישי היה פורים בביה. . . 

  .התחפושות בשקית

  
  

הילדים אצלנו יבשים . אני חושבת שהייתי היחידה מהכיתה הדפוקה שלנו שהתחפשה. . . 
  .דוסנובים שזה מפחי

  
 -כשחזרתי הביתה אחרי הדיסקו מי חכה לי בבית . בערב בדיסקו היה סתם דפוק ומשעמם כרגיל

  !!ל"אבא שלי שחזר סוף סוף מחו
  ריבוק גבוהות: הוא הביא לי

  נות חמודותלב) לא ספורט(נעלים 
  שעון

  .הבעיה שהיא קצת קצרה מידי ! חצאית מיני מעור. . . ו 
  !לעצמו אבא שלי הביא קומפקט דיסק 

כך -הבעיה שאין לי לאן ללכת כל. קט עור וביחד עם החצאית זה משגע'לאמא שלי הוא הביא ז
  !קסט-לאחי הוא הביא דבל. . . ' קט וכו'חגיגי עם הז

  



   :13.3יום ראשון 
קסט אז אני קיבלתי את הרדיו שהיה אצלו ועכשיו אני -אחי קיבל דבל. בת בבית חולהאני יוש

  . . .).נראה לי שנדבקתי ממישהו (שומעת רדיו נונסטופ 
  .ע"עכשיו תשמעי איזה בעסה היתה עם המסע גדנ

  .בזה עשיתי שטות ותיכף תראי. החלטתי שאני יוצאת למרות שיש לי חום. . . 
  .ה שחצי יום יש סיור לימודי בירושלים וחצי יום טיול בטבעהטיול היה מאורגן ככ

. וכמעט נרדמתי יחד עם כולם משעמום) עם חום כמובן(ביום הראשון הלכתי את הסיור הלימודי 
מיד גלעד שלח אותי . כשהגענו לחלק של הטיול של הטבע אמרו למורה שאני לא מרגישה טוב

ישבנו באוטובוס ודיברנו על כל מיני דברים . . . הנהג היה גנוב. לאוטובוס ונשארתי עם הנהג
  .וטילנו קצת ליד החנייה והיה נחמד

  ! . . ממש יפה, מסודרת, נקיה! זו אכסניה מגניבה. כ נסענו לאכסנית בית וגן"אח
כמובן כל הזמן היה לי חום אז עם עוד ילדה שלא הרגישה טוב החלטנו שאנחנו חוזרות הביתה כי 

  ! חום וכאבי ראשלא יכולנו לטייל עם
.  הגעתי הביתה-נסחבנו באוטובוסים עם כל התיקים ובסוף לא להאמין . חזרנו עם אחד המורים

  .היה לי נורא חבל שהפסדתי את המסע

  
  
  

  17יל  אפר88' יום  א              ןו'צפוק ל        
. . . שום דבר מיוחד לא קרה ואין חדש תחת השמש חוץ מזה שמחר יש לי מבחן בגיאוגרפיה 

  .ככה שלא משעמם לי. בפתח עוד מצפים לי מבחנים מסכמים ועוד לפניהם מבחן בפיזיקה
מחר ומחרתיים יש . בירם שבו אנחנו צריכים לצעוד-ביום רביעי יש לנו את טקס יום הזכרון בבית

אפילו (בירם וזה מרגיז כי זה גם מעייף וגם חוזרים הביתה יותר מאוחר -נים בביתלנו אימו
  ).שמפסידים לימודים

 בעיקר ישבתי -לא עשיתי שום דבר מיוחד . שאלת אותי מה עשיתי בהמשך חופש פסח, אה. . . 
י  אבל הפעם לשם שינו-הגולן -עשיתי טיול אחד עם ההורים שלי לרמת, קצת על העבודה באמנות

  (!)נצלתי מחום 
זה ! את חייבת לקרוא את זהו" פרחים בעליית הגג"היום גמרתי את הספר הרביעי בסדרה של 

כ הגיוני  שדבר כזה יקרה "אפילו שהם  דמיוניים ולא כ(ספר או יותר נכון ספרים מקסימים 
  !). איך שהסופרת כותבת את זה את מאמינה לה-במציאות 

  :2. מאי', יום ב
אני יודעת שמלא זמן לא כתבתי ושאני מגעילה וחזירה אבל אני מקוה שלא תהרגי אותי ותסלחי 

  .לי
  . . .  בזמן האחרון יש לי נורא לחץ של מבחנים מסכמים ואני חושבת שאני אשתגע

  . . . !אני שומעת את הקסטה שהקלטתי ממך מלא וכל פעם אני נזכרת בך . ב.נ



  
  21.7.88                  !לנעמי 

  
  .אני מקוה שעוד לא שכחתי כמה אותיות. החזקתי עט ביד וכתבתיכבר מזמן לא 

  . . . כרגע גמרנו לדבר פעם שניה בטלפון  אבל בכל זאת אני כותבת לך
והיינו בסרט לול שכמו שאמרתי לך כבר  הוא  ) לילה אחד(דודה שלי יומיים  -הייתי אצל בת

חבר שלה או בקיצור רמי ועוד ,  יוליהדודה שלי או בקיצור -בת, היינו בסרט אני(!). מומלץ מאד 
  .חבר של רמי או בקיצור עופר

חבל שהטיול עם הקיאקים לא יצא וכנראה גם טיול האבובים  כי ההורים שלי אומרים שזה 
  .מסוכן
דודה שלי הביאה דיסקט למחשב של לימוד הדפסה בשיטה עיוורת בעברית ובאנגלית אז . . . 

דודה שלי שהולכת -אולי גם קצת בגלל בת( נדבקתי להדפסה הזו הקלטנו אותו גם בשבילנו ועכשיו



עוד מעט תקבלי מכתבים מודפסים . ואני כבר יודעת חצי מהאותיות) עכשיו לקורס להדפסה
  !) . . . ראי הוזהרת מראש (שבהם אני אתאמן 

  
 

   12.8.88יום שישי             !לנעמי     
  

  . אתמול חזרנו מאילת והיום קיבלתי את המכתב שלך
מה שטוב במלון הזה שהוא לא . היינו במלון מסכן של שני כוכבים אבל לא נורא. באילת היה כיף

הוא נמצא על חוף האלמוגים ובחוף הזה אפשר .  דקות נסיעה מהעיר5היה ממש בתוך אילת אלא 
ם מסיכה ושנורקל ולראות ממש ליד החוף שוניות אלמוגים ומלא דגים צבעוניים לצלול ע

ימי יכולנו לראות בעצמנו -את כל הדגים שראינו במצפה התת! וזה מה שעשינו. ומקסימים
  .הרגשתי כמו צוללנית כמו שמראים בסרטי טבע על הים! כשצללנו וזה היה ממש מגניב

החלטתי שבפעם הבאה שאני . לנו מהחום והצטננתיסב, חוץ מהים אכלנו במסעדות טעימות
ה צעירים גם 'ראיתי שם מלא חבר. ה'נוסעת לאילת זה לא יהיה עם ההורים שלי אלא עם חבר

  ! זה יכול להיות מגניב! בגילנו שבאו לאילת לבד



  
  . . . אני מקוה מאד שתבואי אלי בהקדם האפשרי כי אני חושבת שאני אשתגע. . . 

 
 Bye ! 
See You Soon ! 
.ממני   

  

   10.9.88יום שבת             !לנעמי     
  .של הלימודים!) שמצידי יכול להיות גם האחרון(סוף סוף חופש אחרי שבוע ראשון 

(!)  בנים 30 - בנות ו10יש לנו בכיתה . השנה כפי שאת כבר יודעת אנחנו במגמות ואני בריאליסטית
קונים 'גאונים כאלה מרובעים עם משקפיים וקצת הרבה חצ. יש לנו כמובן הרבה ריאליסטים

אבל יש גם כמה יצורים גם מהבנים וגם מהבנות . ואסטרונאוטים ויצורים מוזרים אחרים
   .כ זה לא נורא כמו שחשבתי שזה יהיה "ובסה") הרבות("

  
כל הגאונים מתחילים להפגיז .  ישר מרגישים שהרמה כבר הרבה יותר גבוהה-מבחינת הלימודים 

אני בכלל לא מבינה , אומרים ובכללתשובות מפוצצות בשיעורים ואני לא מבינה מילה ממה שהם 
  . . . מה אני עושה בריאליסטית

שהלכתי לריאליסטית ולמרות שקצת קשה אני חושבת . . .) עדיין (בכל זאת אני לא מצטערת 
  .שבסוף אני אסתדר

  ). רובם(יש לנו מורים דפוקים 
  :יש לי אמרה חמודה שהעתקתי מאיזה חנות

Of all the things I’ve lost 
It’s my MIND I miss the most . . . 

  .זהו לבינתים
  12.9, יום שני

  :ועוד משהו חשוב ששכחתי  שיגיע אליך אמנם קצת באיחור אבל תמיד יותר טוב מאשר אף פעם



  

  !שנה טובה   
  במקום לאחל לך דברים שגרתיים

  שנה מתוקה והצלחה בחיים:  כמו
   אני רוצה שתאחלי בשמי לעצמך

  .פץ רצונך את כל הדברים בהם ח
   ויחד נקווה שבשנה הזאת 

  .יתגשמו כל החלומות
  

אז תסלחי לי . זהו ניסיון נואש של חברתך חסרת הכשרון לכתוב שיר או ברכה או משהו בסגנון
  -אם זה חסר תקנה 

  !הרי העיקר הכוונה 
  14.9.88'  יום ד  

אפילו לא !!!  ממךכמה נחמד לבוא הביתה אחרי יום מתיש של לימודים ולמצוא על השולחן מכתב
  .הורדתי את התלבושת המגעילה וישר קראתי אותו

  :ואני כותבת לך!) אי אפשר להיות בה יותר מדי זמן(אחרי זה הורדתי את התלבושת 

   1.11.88                    ...לנעמי    

הרבה לא . היום יום הבחירות ומשעמם לי ואין לי מצב רוח אז כדי להתעודד קצת אני כותבת לך
לפחות עוד שבוע אנחנו יוצאים !). ?נשמע מוכר לא (מבחנים ושיעורים , מבחנים,  מבחנים- קרה

  . לטייל לארבעה ימים  לגולן וזה קצת מעודד
  

   15.11.88' יום ב
. אמנם קפאנו מקור אבל גיליתי אנשים מאוד נחמדים בכיתה שלנו. היה לנו טיול נחמד. . . 
  .כ יש לנו כיתה חמודה"ובסה

 בנות ואין את 9כ "י מרגישה את עצמי הרבה יותר במרכז העינינים בכיתה כי אנחנו בסההשנה אנ
  .ככה אני מרוצה, הסנוביות והסנובים של שנה שעברה

  
  
  
  

  



  
  
  
  

  15.2.89              !לנעמי     
אני כותבת לך למרות שתורך לכתוב אבל לא כתבת כבר מלא זמן ואני מדוכאת אז בא לי לכתוב 

  .לך
 4היה לנו מסע של . כ הרבה זמן שאני לא זוכרת על מה כבר כתבתי לך בפעם האחרונה"כבר עבר כ
אמנם המסלולים היו די קשים וארוכים !  עד עכשיוזה היה מסע הכי יפה שיצאתי. ימים לנגב

  .ואנחנו כמובן קיטרנו אבל זה הרי ההובי שלנו
ס " ביה- תשימי לב עכשיו טוב -היינו צריכים לישון באוהלים בתכנון אבל בגלל שהיה קר מדי 

ם היתה לנו אמבטיה ע. אנחנו לא האמנו עד הרגע האחרון!!!  כוכבים4הריאלי שיכן אותנו במלון 
הכיתה שלנו . בקור, זה שהיינו צריכים לבשל את האוכל בחוץ, רק מה שהיה דפוק בכל זה! שיש

  . זאת אומרת רק חלק קטן אבל זה מספיק. ממש חמודה
  

  
   13.3.89            ? מה נשמע , שלום    
  . תי ממך את המכתב ואני כבר עונההיום קיבל

  . . .):? מתוחכם הא (שאלת על היום קולנוע אז אני עונה . . . 
סרט יפה עם ויליאם הארט שלא חסר לו מבחינת מראה וגם ". משדרים חדשות"ראינו את הסרט 
  . . . הוא שחקן טוב

  
  

  :26.3' יום א
 אבל למרות 64זה היה הבלט של מדריד עם רקדנית רוסית מאוד מפורסמת שהיא כבר בת . . . 

. ה היה ממש יפה וז- מותו של ברבור -שהיא כבר זקנה היא ביצעה ריקוד שבו היא הכי מפורסמת 
היו גם כמה קטעים מודרניים עם גברים ! היא הזיזה את הידיים כאילו אין לה בכלל עצמות

  .בקיצור נהנתי. שרקדו מאד יפה
  .או'צ        

  



  
  

  Hi                15.5.89    נעמי 
  . . .אני מקווה שיהיה כיף. אנחנו יוצאים סוף סוף לשרות לאומי בקבוץ יבנה

 או יותר בנים 10 בנות ואיזה 3יצאנו . היה כיף לא נורמלי. ני אספר לך על יום העצמאות
השתוללנו וצעקנו . תבהתחלה הלכנו לראות הופעו!). זה לא יאמן הצלחנו לגרור אותם

 אנשים אחד על השני ואני הייתי 3הבנים העלו אותנו על הכתפיים ואפילו עלינו ,  נחמד
עלינו לכרמל ושם .  בנים3 בנות ו 3כ הרוב חזרו הביתה ונשארנו "אח! ה וזה היה מפחיד
 שיכורה מהבירה והייתי אז קנינו בירה ושתינו בחוץ ונעשיתי קצת. נו להיכנס לפאב

  ). . .או אפופה כמו שאת אומרת
                 29.5.89   

  .שרות כבר לפני כמה ימים אבל רק עכשיו אני כותבת לך אז סליחה
  !יה ממש ממש כיף

  . . .תה נורא חמודה וגיליתי עוד כמה אנשים חמודים שלא ידעתי קודם שהם כאלה
זה היה קצת קשה . היינו צריכים לעקור צמח שצומח יחד עם הכותנה. קר בכותנה
  .אנחנו הבנות הלכנו בשדה ושרנו כל הזמן. בל לא נורא

  !?אבל זה כל הכיף לא, ועל העבודה!) ?קיבוץ מה את רוצה (תלוננו על האוכל 

  25.6.89                   !נעמי  
  . . . חרי הבגרות הרגשתי שבאמת התחיל החופש

  ! התחיל החופש ואני לא רוצה יותר לשמוע על זה חודשיים-בר על בגרות ולימודים 
 אני עובדת בטכניון בסוף אוגוסט אני 23.7 - 4.8ב  . כ הרבה תכניות לחופש"אין לי כ

למצוא עוד עבודה אבל בינתיים עוד לא מצאתי למרות שחיפשתי אבל אני רוצה . ס"יה
וגם שתהיה לי תעסוקה . . . ) מילת המפתח (אני גם רוצה להרוויח כסף . משיך לחפש

  .ני לא אתפגר משעמום
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  Hi                26.7.89לנעמי       

  .כרגע קיבלתי את המכתב שלך ואני כבר עונה. . . 
כ ולפי מה שהבנתי "אני אעבוד שם שבועיים סה. עבוד ביום שני בטכניון במשרדהתחלתי ל

ככה שבאמצע יש לי זמן ואני רוצה . ס"ממש בסוף החופש אני אעבוד בביה. מקבלים גרושים
  !לראות אותך

  
  24.8.89                  !לנעמי   

.  ממש מעולהס" פשוט העבודה הזאת בביה-קודם כל אני שוב מצטערת שלא יכולתי לבוא אליך 
 3לא רע בשביל (ח " ש100אנחנו כמעט לא עושים כלום ומקבלים כסף טוב וכבר עשינו כמעט 

  ).ימים
בחופש הזה זה פעם . זה היה אחד החופשים הכי טובים שלי. עוד שבוע ויום נגמר החופש. . . 

  .מקווה שבחופש הראשון נוכל להיפגש סוף סוף. ראשונה שאני עובדת
  
  
  
  

  3.9.89                  !לנעמי   
. אני עדיין די בהלם. כ חבל שנגמר החופש"כ! ס הזה"איזה דיכאון הביה.  היום השני לסבל, היום

כ הרבה "בירם הסניף בכרמל וקצת קשה להתרגל לכ-ברנו מהסניף בהדר הקטן והמסכן לביתע
למזלי אני עם כמה . וכיתה חדשה ומורים חדשים שלכל אחד השגעונות שלו, אנשים פתאום

  .  חברות מהכיתה הקודמת כך שאני לא לגמרי לבד
  

  
  
  

  3.11.89                   !לנעמי  
יצאנו בסוף . . . היה די נחמד אבל ציפיתי שיהיה יותר כיף. אתמול חזרתי מהשירות הלאומי

 ימים ראשונים ירד גשם וכמעט לא עבדנו דבר שני שלושה. לבסיס ליד אכזיב וזה ממש קרוב לבית
  .ורק ישבנו באוטובוס

  ).בנינו גדרות תיל(לא היתה עבודה קשה ) 'האוכל הצבאי הגרוע וכו(אבל למרות כל התלונות 
  .השרות אמור היה לגבש את הכיתה אבל זה לא בדיוק הלך

   
  

   13.1.90                  !לנעמי   

פים 

 סרטים, דיונים, הרצאות. ר מדי מרוכז

    
         

לנעמי  

נו! פשוט התאהבתי במדבר! היה מקסים. ע למדבר יהודה"היינו שבוע שעבר במסע גדנ. . . 
 זה תמיד -מאד נהנתי אפילו אם לפעמים היה קשה וכמובן התלוננתי וקיטרתי קצת ! . . . משגעים

גם עם מזג האויר היה .  רק את הטוב והיפה זוכרים-כ כבר לא זוכרים את זה "אח. חלק מהענין
באוהל גדול של , ישנו באוהלים. גם התנאים היו יותר טובים ממה שחשבנו שיהיו. . . לנו מזל

  .גם היו מקלחות ובקיצור סביר בהחלט. חמישה עם רצפה
היה מענין מאד אבל יות. השבוע היינו בסמינר על השואה

מה עוד שהנושא . כ הרבה בבת אחת"כבר נרדמנו ולא יכולנו לקלוט כ.  ועדויות מהבוקר עד הערב
  . הוא נושא קשה

     
  

   4.5.90'    יום ו                 !

 זה מן מרתף -ההופעה היתה במקום נורא חמוד ! ז שהיתה פשוט מקסימה' ג

לנעמי  

      
הלכנו להופעת. . . 

. יש נרות וממש אוירה אינטימית. קטן והקהל יושב על מחצלת על הרצפה והנגנים ממש לידך
 הוא בא לקחת אותנו ושמע -בא שלי נהנה אפילו א! (נורא נהנתי! המוסיקה היתה פשוט מצוינת

  .)את ההדרן
  

!                   15.5.90    

 -אולי זה הדבר הטוב שבלקבל תשובה אחרי מלא זמן . ודם כל  נורא שמחתי לקבל ממך תשובה

אני לא  . 10.6 - חופש שבועות ואני צריכה לשבת וללמוד לבגרות בהיסטוריה שתהיה בכשיו
  .בדיוק עושה את זה כמו שאת רואה

  
ק

 גם לקבל תשובה מהר זה -אבל זה לא אומר שאני רוצה שלא תכתבי לי מלא זמן . נורא שמחים
  !כיף

ע. . . 



. קצת קשה לי לקלוט את זה! דודה שלי מתחתנת - בת-לא יאמן ! דודה שלי -מחר החתונה של בת
השנה עוד מעט . כ מהר"בכלל הזמן עובר כ. . . ז וטיילנו יחד נראה שרק אתמול היתה אצלנו בפרי

  
  10.9.90                  !לנעמי   

לא נסעתי , שלא כמו רוב האנשים סביבי, אני. ת מה שקרה בחופשקודם כל צריך להשלים א . 
גם  

זה גם .  לילות ומאד נהנתי4היינו שם ! אז שהיו פשוט מהממות'בהופעות ג

  

 יום ראשון חופשי - ימים בשבוע 5אנחנו לומדים רק . ס ושוב חזרנו לכל הלחץ"ועכשיו התחיל ביה
  .3,4 -בל בגלל זה אנחנו לומדים כל יום עד מאוחר ואני מגיעה הביתה ב 

  . נגמרת ומגיע החופש הגדול
   

  

. .
.עבדתי שבועיים בעבודה של אבא שלי יחד עם אחי והיה נחמד. לשומקום ונשארתי בארץ
בקיץ הזה בכל חור היתה איזו הופעה (הייתי בקצת הופעות . ח" ש350הרווחתי סכום מכובד של 

  ). או איזה פסטיבל
צללנו , הלכנו לים, שכרנו דירה! ז באילת וזה היה כיף'פש נסענו לפסטיבל הגלקראת סוף החו. . . 

וכמובן בערב היינו 
  בעצם הדבר העיקרי שעשיתי בחופש הזה

  

  

א
              
  26.10.90                  !לנעמי   

ראיתי הצגה של התיאטרון . יתיא הצגה שרא
הם 

         31.10.90    
קודם כל . הסמינר היה מאד מענין.  ימים בסמינר בירושלים3הייתי מים האלה שלא כתבתי לך 

ה 

הדבר המסעיר ביותר שקרה לי בזמן האחרון הו. . . 
כמובן שחייו של הסוס . זה ספור של טולסטוי  על סוס". ספורו של סוס "-הרוסי שבא לארץ 

. השחקן הראשי היה מעולה גם שאר השחקנים היו טובים. ההצגה היתה נהדרת. משל לבני אדם
 לא השתמשתי לקחתי אזניות לתרגום סימולטני אבל כמעט(כמה שלא הבנתי ממש כל מילה 

  .פשוט תודה לאמא שלי שלקחה אותנו להצגה. מספיק שהבנתי את המשמעות כדי להנות) בהם
אני כמעט לא מספיקה לעשות . חוץ מזה השגרה של הלימודים ממשיכה יש לנו השנה לחץ נוראי

  . שום דבר חוץ משיעורים ועבודות למיניהן
  

           
בי

זה עושה אוירה מאד מיוחדת וז.  זה היה ברובע היהודי בין כל הסמטאות ובתי האבן-המיקום 
דיברנו שם על כל מיני דברים כמו למשל . הנושא של הסמינר די בכלליות היה יהדות. מאד יפה

ית והקשר שלנו אליה בתור חילונים ועוד כל מיני דברים תרבות יהוד?, במה אנחנו יהודים
זאת בעצם . זה גרם לי לשאול את עצמי כל מיני שאלות שבינתיים נשארו בלי תשובות. מענינים

הדבר .  לגרום לנו להתחיל לחשוב ולעורר בנו שאלות ולא לענות עליהן-היתה המטרה של הסמינר 
כלום על התרבות היהודית שלנו ושאנחנו צריכים העיקרי שלמדתי שם זה שאנחנו לא יודעים 

.  לבחור מה אנחנו מקבלים מתוך התרבות הזאת ומה לא-לדעת כדי שנוכל לעשות את הבחירה 
אולי זה יקרה בשלב . אני לא יודעת מה מכל זה גם יתורגם למשהו מעשי. אבל קודם כל לדעת

הדבר היחיד שאולי יקרה זה . ודעתאני לא י. יותר מאוחר בחיים שלי ואולי זה לא יקרה בכלל
הנושא הזה מאד מסובך ויש עוד . ששאלו אותנו אם נרצה עוד סמינר בחנוכה או פסח ואמרנו שכן

אני לא יכולה במכתב לספר ולהסביר את כל הדברים שהיו שם ואת כל המחשבות . הרבה שאלות
  . בכל אופן מאד נהנתי. שלי בעקבות זה

            
  
  
  



  
  
  ".הקלות הבלתי נסבלת של הקיום"בהמלצתך התחלתי לקרוא את . ב.נ
  

  
  



  21.1.91                  !לנעמי   
אני שמחה שאין לימודים אבל . אני יושבת בבית ודי משתעממת? מה שלומך בימים טרופים אלה 

די נמצאים בלחץ ומתח . זה לא סתם חופש רגוע ושקט! מעצבן אותי שאי אפשר לצאת מהבית
למה רק אנשים . ומקשיבים לרדיו ומסתכלים טלויזיה וכל הזמן חדשות עד שכבר מתפוצץ הראש

לוקחים את ,  כשיש אזעקה נכנסים לחדר כבר בלי לחץ-אפילו לזה התרגלו ! לא מתרגלים 
  . . . המסכה לכל מקום באופן שגרתי

  
  בהרבה אהבה                 
  .גנית                  

  
  
נפגשנו אחרי המון המון זמן והיה ! אני מאד נהנתי. אני באמת מקווה שנהנת מהיומהולדת. ב.נ

  !נורא נחמד

  
  

  16.4.91                  !לנעמי   
  ?מה שלום הרגל. נורא הרבה לא כתבתי לך ואני באמת מצטערת

פ " בע-ביום חמישי הבא כבר תהיה לנו בגרות ראשונה . לומדים ולומדים. אצלי הכל די שגרתי
אני מקווה שיהיה לי כוח . . . וד ואז מתחילות כל הבגרויות  אנחנו גומרים ללמ7.5 -ב, באנגלית

  .ללמוד עד הסוף כי כבר די נמאס לי
נראה לי שכלום ולמרות זאת זה נראה לי . מחר יום העצמאות ואנחנו לא יודעים מה נעשה. . . 

הרבה יותר קוסם מלהסתובב ברחובות בין מיליוני אנשים ולחטוף פטישים על הראש ולראות 
  .'ם סוג דאמני

זה הכל עדיין בגדר תכנית מאד מאד מעורפלת כי זה מאד תלוי . ב בקיץ" אולי אני אסע לארה
בכל אופן התכנית בינתיים היא שאני ואולי גם אחי נצטרף לאבא שלי . במה אני אעשה בצבא

יורק ואז אבא שלי יקח חופש וניסע לטייל -נהיה איזה שבוע בניו. ב בקיץ מהעבודה"שיסע לארה
  ? יורק לבד ביום למשל אני ואחי -אפשר לטייל בניו: יש לי שאלה. בעוד מקומות

  
  

  25.4.91                  !לנעמי   
פ באנגלית וזה ממש עזר לי " באותו יום שיש לי בגרות בע-המכתב שלך הגיע ממש בעיתוי מצוין 

אר הילדים עכשיו במקום לשבת עם ש. להסיח את דעתי מהמבחן ולהרגיע את עצביי המרוטים
  . . . .מהכיתה ולמרות  הלחץ אני מעבירה את הזמן עד למבחן בנחת וכותבת לך מכתב

פ "בעוד שבוע יש לי בגרות בע". עונת הבגרויות"פ באנגלית התחילה את "הבגרות הזאת בע
באמת .  יחידות היא באמת נמוכה3בצרפתית אבל זה לא מטריד אותי במיוחד כי הרמה של 

הזמן והעצבים שמשקיעים בבגרויות , תחילים לתהות אם לכל הלחץכשמגיעים לסוף מ
) סליחה על המילה(אני רואה איך הציונים המחורבנים האלה . המטופשות האלה יש ערך
כ "אני רואה לאיזה לחץ מטורף אנשים נכנסים ואני לא כ, כ מצליחים"משפיעים על אנשים שלא כ

את שלא מועילה לכלום ובטח לא משקפת מה מצליחה להבין למה צריך את השיטה המפגרת הז
אבל כולנו צריכים לעבור את זה אם אנחנו רוצים ללמוד באוניברסיטה . שבנאדם באמת שווה

  . וכולנו ממשיכים בזה עד הסוף
26.4.91  

גם קיבלתי כבר ציונים . עכשיו אני כבר בבית אחרי המבחן שהיה הרבה פחות נורא ממה שחשבתי
   .98 קיבלתי - וממש הפתעתי את עצמי



זה הספר . אם לא קראת עדיין אני ממליצה. אורוול' ורג' של ג1984גמרתי לקרוא עכשיו את הספר 
  . הוא באמת יפה. של מדע בדיוני היחיד שאני מוכנה לקרוא ולהנות ממנו

   
  

   20.5.91' יום ב              !לנעמי     
 שנה יצאנו בעצם 12ישבנו בבית קפה והרגשנו שאחרי .  זה היה יום עצוב. ביום שישי גמרנו ללמוד

 -זה נחת לי על הראש ס אף פעם לא יגמר ופתאום ביום שישי "תמיד היה נראה לי שביה. בלי כלום
  !אם הרווחנו מזה משהו, ואז מתחילים לחשוב אם היה שווה בכלל ללכת לריאלי! הנה זה נגמר 

 כל אחד כתב איזה משפט לזכרון לכל אחד מהילדים -ביום שישי עשינו בכיתה משהו נחמד . . . 
פתאום הרגשנו איך שאין לנו כמעט שום קשר עם אף אחד מהכיתה ופתאום נהיה קצת . בכיתה
  . חבל

נה חברתית כבר מבחי.  האם היה שווה בכלל לעבור לריאלי-כל זה מוביל לשאלה שכבר הזכרתי 
יש הרבה . גם מבחינת הלימודים זה לא היה בדיוק כמו שציפינו כשעברנו לשם. . . הראתי שלא

הריאלי מתימר לא רק . מורים דפוקים שלא הכינו אותנו כמו שצריך או שלא הכינו בכלל לבגרות
 Boolshitאבל כולם יודעים שזה הכל . להכין לבגרות ולהיות מוסד לימודי אלא גם לחנך

אני חושבת שהדבר הכי חשוב שזה נתן לי זה ? אז מה הריאלי כן נתן לנו . ומתיחסים לזה בהתאם
 -אם הייתי נשארת בקריה והולכת לאורט .  ממש במובן הפיזי של המילה-הרחבת אופקים 

  . הייתי חנוקה בשטח המצומצם הזה. מסביב לבית'  מ20מוצקין לא הייתי יוצאת מרדיוס של 
  ". עיר הגדולה"לי איפשר לי לצאת מהבית להמעבר לריא

אני לא בטוחה שאני רוצה את זה אבל אין לי . פתאום אנחנו כבר כאלה גדולים וכביכול בוגרים
  .אף אחד לא שואל אותי. . . הרבה ברירה 

היא ? זוכרת אותה. כמו כדי לסגור את המעגל פגשתי באותו יום בערב בהופעה  את ליאת קיברי
ואז ניתק הקשר ולא ראיתי . מוצקין. עד שעברתי לק' כי טובה שלי עד כיתה זהיתה החברה ה

  . אותה שנים
ביום שישי יש לי בגרות ). למרות שאין לי בדיוק כח בשביל זה(עכשיו צריך ללמוד לבגרויות . . . 

  . . . !! שאז באמת הכל ייגמר 10.7עד . . . בעוד שבוע בכימיה ועוד ועוד ועוד , בצרפתית
 עדיף -זה בהחלט היה בילוי נחמד לסוף השנה .   אגב ההופעה היתה מאד מצחיקה ויפהדרך

  ".הפסדנו"מהמסיבה השכבתית ש
  

   בבוקר10:00    21.5.91' יום ג
אני משערת שהיה נחמד . אני אפילו לא יודעת איך להגדיר איך היה. זמר-הינו אתמול במחזור

גם . האנשים על הבמה לא היו החברים שלי. םאבל לי באופן אישי זה לא עשה שום דבר בפני
  .היו כמה  קטעים טובים אבל גם הרבה זבל. ההצגה לא היתה מי יודע מה

רק עוד דבר אחד . (עכשיו אסור לי לבזבז את הזמן אני חייבת להתחיל ללמוד אז להתראות, זהו
  .)ים שלי אני גם לא רוצה שההם על הבמה יהיו החבר- שלא תביני אותי לא נכון -קטן 

  .אני מקווה שנתראה בקרוב ונוכל לדבר על כל הדברים 
  .אני מתגעגעת

  
  .גנית            



  



  
  

  
  
  

    
  

  26.7.91                !לאמא וסבתא  
. ם שהמוזיאון פה ליד יפתחומחכי) לא סנטרל פארק(אנחנו יושבים עכשיו בפארק מקסים 

אנחנו מסתדרים . אנחנו כבר כמעט שבוע פה וכבר התרגלנו לסביבה. בינתיים דוד מצלם סנאים
כל יום אנחנו הולכים !!  הוא כזה רזה -את אבא לא הייתן מזהות . מצוין בעיר וגם ביננו

יזורים מגעילים יש פה א. העיר מאד מענינת. קילומטרים וכבר חרשנו ברגל כמעט את כל מנהטן
אבל אין מקום בגלויה לכתוב על כל החוויות אז נשאיר את זה . ולידם איזורים יפים ועשירים

  . . . לארץ



  . . .!)אם נחזור כי מצא חן בעיננו כאן ואולי נשאר פה (
  .גנית ודוד ואבא !  ש לכולם"תמסרי ד          

  

  
  

    
    



  
  
  
  

  
  

  
  
  



  1.10.91                  !לנעמי   
ניסיתי פעם . עבודה לא מצאתי. כ על מה"כבר מזמן לא כתבתי וזה בעיקר בגלל שלא היה לי כ

אחת קידום מכירות מבית לבית אבל זה היה שטויות ולא הלך בכלל והבנתי שזה סתם בזבוז זמן 
  .ועזבתי את זה

 מהצבא קוראת המון ומדי פעם נפגשת עם אנדה כשהיא חוזרת, מה שאני עושה זה לומדת נהיגה
  .ויוצאת לאנשהו

פסטיבל תאטרון בעכו ,  פסטיבל הסרטים בחיפה-בסוכות היו פה באיזור שלנו הרבה פסטיבלים 
  .כ הלכתי אליהם"אבל דווקא לא כ

. תכתבי ואם כבר התגייסת תכתבי לי כתובת צבאית אם את רוצה? מתי בדיוק את מתגייסת
  !ותכתבי גם סתם ככה אפילו שאת בנאדם עסוק

 אני רוצה לציין שמאד נהנתי באילת והחמישה ימים האלה היו מאד נחוצים בשביל קצת . . .
  !זאת היתה חופשה לענין. לצאת ולהתרענן

  
  17.10.91                  !לנעמי   

  
אני כמובן ממשיכה ללמוד נהיגה וגם החלטתי לעשות פסיכומטרי בדצמבר אז אני לומדת . . . 

 אלך לחוג גרפיקה ואז סוף סוף אני אוכל לעשות משהו כי אולי בקרוב אני. קצת מהספר כשבא לי
אבל לבד אין לי רעיונות . ממש מדגדג לי באצבעות, כל הזמן מתחשק לי לעשות משהו בגרפיקה

  . ואין לי שום מטרה ואני לא עושה כלום
  .רובן יצאו מוצלחות. יצאו תמונות מאילת. . . 

  

  
  



  .חיילת, זהו להפעם  
  אני מקווה שישבצו אותך בקורס טוב  
  !ומחכה לשמוע ממך   
        
  .גנית      
    
  29.10.91                  !לנעמי   

  
אמנם המכתב שלי לא כזה מהיר אבל עדין לא . זה היה ממש כיף לקבל ממך תשובה כזאת מהירה

  .עבר הרבה זמן
את מחזקת את . באמת כל הכבוד.  שמחה בשבילך שקיבלת תפקיד מענין ולא האזנהאני ממש

למען האמת כבר . (הטענה של אמא שלי שאף פעם לא מזיק לדעת רוסית ושזה אפילו יכול להועיל
  ).  במקרה שלי זה אבוד-נמאס לי לשמוע את המשפט הזה 
  . . .אצלי החיים פחות או יותר כרגיל

  
  3.12.91                  !לנעמי   

. כ הרבה על מה לספר"לא כתבתי כי פשוט אין לי כ. מזמן לא כתבתי מכתב וגם לא קיבלתי אחד
חשבתי שכבר התגברתי על . תקופה זו של חיי מאופיינת בחוסר מוטיבציה ובשקיעה באפטיות

הדברים חוזרים אלי בהתקפות של .  חודשים אבל מסתבר שלא לגמרי3דברים שקרו כבר לפני 
זה לא . וכדי להגן על עצמי מפני הרגשות אני פשוט משתדלת לאטום את עצמי לחלוטיןדיכאון 

  .תמיד מצליח אבל אני משתדלת
עשיתי .  נכשלתי בטסט אחד ומחר יש לי עוד אחד-רק כמה ידיעות . ממש אין לי הרבה מה לספר

כת לחוג אני הול). נראה בתוצאות אם זה באמת היה לא רע(אתמול פסיכומטרי שהיה לא רע 
  . חוץ מזה אין לי הרבה קשר עם העולם החיצון. וזהו. גרפיקה

  
  

אולי זה לא . עד אז אני מרשה לעצמי לשקוע במין נירוונה.  שבעות צבא ואז הכל ישתנה3 1/2עוד 
  .טוב אבל לי אין שום כוח נפשי לעשות משהו אחר

ריעה לי אבל הבעיה היא כ מפ"עצם העובדה שנכשלתי לא כ.  נכשלתי שוב בטסט4.12.91. ב.נ
  .מקווה שיהיה בסדר. שבסוף אני לא אספיק להוציא רשיון עד הגיוס

    
  22.12.91                  !לנעמי   

 -קיבלתי היום את המכתב שלך אחרי הרבה זמן שחיכיתי לו אבל קיבלתי פיצוי על ההמתנה 
! שוב תודה. 'טזזה היה ממש יפה מה שכתבת וגם הפוטומונ. המון המון תודות! ברכה מקסימה 

  .כולם במשפחה התלהבו גם כן
  



  



  

    

  



  
  

כולם כבר . פרק שלם בחיים שלי, עוד שבוע בדיוק מהיום אני עומדת להתחיל משהו חדש לגמרי
שזה , אני באמת מקווה שאני לא אתחרט שבחרתי בקורס הזה! בתוך כל זה ואני רק מתחילה 
רונים אני משאירה את כל הדכאונות וכל מה שהיה בחודשים האח. ימצא חן בעיניי ושאני אצליח
  !מאחור ומתחילה הכל מחדש 

 טסטים וביום שלישי 3 -כבר נכשלתי ב. דיברת במכתב שלך על טסטים ונגעת בנקודה כואבת
אם אני ! יהיה לי טסט רביעי וזאת ההזדמנות האחרונה שלי לפני הצבא) הולדת שלי-בדיוק ביום(

כ "זו לא נקודה כ. רים ילכו לעזאזלנכשלת שוב כל אלפי השקלים שההורים שלי שילמו על השיע
   ! WISH ME LUCK. כואבת כמו שזה מרגיז ומעצבן

היא כבר דואגת לקשט !  הצנזורה כבר דואגת לכך- דרך אגב כבר לא צריך לקשקש על המעטפה 
  . . .בחותמת , את המעטפה במדבקה

                    23.12.91   
 670 - 650מוך ציפיתי למשהו בסביבות כ, גם אני. קיבלתי היום את התוצאות של הפסיכומטרי

אני לא רוצה להשוויץ ולהתגאות  ! 733 קיבלתי -מקסימום אבל להפתעה כזאת לא הייתי מוכנה 
הרוח וחוץ -זה כמובן שיפר לי את מצב. יותר מדי אבל במקרה הזה הייתי ממש המומה מהתוצאה

מאד חיובי ומועיל מכל זאת יצא משהו -מזה זה אומר שכל הזמן הזה לא היה לשווא ובכל
אמא שלי אומרת שעכשיו זה . עכשיו כבר אי אפשר להגיד שלא עשיתי שום דבר. החודשים האלה

כמובן שלי זה עדיין כן משנה אבל עכשיו אני . כ משנה אם אני אעבור את הטסט מחר"כבר לא כ
בלתי ציון גבוה גם באנגלית קי. יש לי לפחות הצלחה אחת טובה.  לא בהכל נכשלתי-לפחות רגועה 

  . . .  עד כאן פרק ההתגאות העצמית -טוב . 142 -
                    24.12.91   

  !אין לי יותר מה להוסיף אז אני שולחת לך מכתב אחרון כאזרחית 
  

  באהבה            
  .גנית            

  !איזה זקנה  ! 18היום אני בת . ב.נ
  

  
  
  
  


