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קבלנו ב*מ"ם אלה מכתב מחברי שנה הכשרה ברזיל מהזור ג" עט עצומה התומה
ע"י מספר חבר"* התנועה ,אשר מתאר את מקום ההכשרה בארץ .כמו כן קבלנו העתק מכתב
למזכירות ברור היל ולועדת התנועה של ברור היל ומכתב ממזכירות ההנועח בברזיל
למדור הדרום אמריקא" שלנו.

לבסוף קבלנו

"הערכה חדשה על שנת הכשרה".

איני רוצה להכנס לכל השתלשלות הדברים וכמו  97אין אני רוצה להכנס
לבעיות הפורמליות  -מי יחליט מה ,ובאיזה צורה נשלחה מכתב למזכירורת העולמיה ,אם
זה רק בתור העתקי מכהב"ם המיועדים למקומות אחרים .אינני גם רוצה להתיתס הפעם

לעצם העצורמה שהיא גורס שלילי הינוכ* ,אינני  9102שהגיק הזמן ,שחברי הנועה
צריכים לנקוט בצעדים כאלה ,שאינם עוזרים במאום.
אנזי מתהיחס רק לההלטות שנקבעו בנוכהות שני שליהי אהרד הבונים וכמו כך
עובדות שנקבקו  -דהיינו ,שאחוד הבונים תטפל בהכשרה מבחינה ארגונית סידדרית

וברור היל מקום ההכשרה  -תטפל אידיאולוגית והוארגן את כל הסמינרלם חקטורים בשנת
אנו מאד מתפלאים על צררה קעבודה צזו ,בעיקר ולמרות העובדה ,שבאוגוסט 86
הכשרה.

נשלחה אליכם כל התכנית עם ציון מקום הסמ"נרים ובןך היתה התכתבות ענפה בין אליעזר

גלרזברג והתנועה ,כל רמז לא ניתן בענינים שהפזכרו.

ראיתי תמ"ד בשליהות האינטרס הכללי ההלנרכי רלא האיגטרס הצר לוקל פטריוטי ,הננר
מוחה נמרצרת על שנתתם יד לשליתת [מכתב"ם מטוג זה%
כמובן ,אהוד הברנים ? 2מסכימה ולא הסכים לתכתיבים כאלה .אחרד הבוניט

מובנה במידה שלא נגיע לעמק השווה להתנער מכל ענין שנת הכשרה ברזיל.

נעשתה פעולה

רציניה ביותר להשגת מימוך לקיוט סמינר של  4חודשים בבית ברל ,שוס גורם לא עזר
לנו פרט לתנועה עצמה ואינני חרשב ,שנבון

יהיה שקבוץ פרטי *התיל לספל בענינים

אשר הם נהלת עבודתה של מזכירות תנועה.
לפני שנה ובהתכתבורת שהיתה עם פיליפ קראוץ  10813סיכומיט שהיו עקב
שנת ההכשרה הראשונה ,הותלט ,שהתקופה הקבוצִית השניה תהיה ברור היל ,גם זו היתה
החלטת ועדת התנועה שהתקיימה בברור היל בהשתתפותנו .ישנו רק גוף אחד אשר מוסמך

לההליס על המסלול רועל התוכנית והוא מזכירות התנועה  -בשיתוף פעולה ובהתיעצות עם
התנועה ועם ועדת התנועה  ama oתחיל .לא כך נעשה והמכתביס שנשלחר מדכהים זאת.

הננ" מסיים

בעוד ימים מספר תפק"די רזה למעטה מכתבי האהרון ,לא חשבתי

לנכון שמכתב מסוג זה צריך להשלה ע"י מהליפי לייב גרלן אף על פ* שהוא בתמרנה,

היות וגם לא חשבהי לנכרן ,שבכנ"סתור לתפקיד צעדיו הראשונים צריכים להתבטא בהתכתבות
מסוג זה.
אנו רואים בחהומרה רבה הצעד*ם שנעסו בקסר לתוכנית ההכשרה על התלוקה שהברפ
התנרעה בברזיל קובעים למזכירות אחוד הבונים ,על קביעה שרירותית של מקום ההכשרה
ועל הוסר הבנה מרהלט של *חסיט שצריכיס לרקורס עם תגרעה.
צעדנו הבא יהיה פגישה עם מזכירוה ברור היל בכדי להגיע לסכומים היוביים יותר.
לסיכום :נראה לי שאם לא *מצא פתרון נאות ,תועמד שנה ההכשרה של ברזיל
לכשלון מוחלס.
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העתק :מזכירוה בררר חיל,

דב וינר  -ועדת התנועה ,ברור חיל.
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