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לכבוד
אהרון שניידר
בנימין רוייזמן
ב רז ,? 3

7091

השכ"ט

באפריל 9891

שלום רב,
לאחר שלוש פגישוה אינטנסיביות עם המחזור השלישי של שנת הכשרה ,ברצוני
 70011לכם דר"ה ראשונ? על התרשמותי על קברצה זו.
זר הקבוצה הסרבה ביותר שהיתה עד כה ,לא רק בגלל האהדז הגבוהא של אנשי

הנועה אלא גם בגלל החרמר האנוסי המעולה(,זה כולל גם לא-תנרעהיים).

בפגישתי הראשונה אתם עוד בכפר המכביה בר בילד אה יומם הראשסון ,הסברתי
להם על התוכנית הכוללת ,מה מטרתה ,מה  manoלכם ואם ברורה להם בדיוק משמעות
ההשהתפות בשנת ההכשרה.
לגב* הארגון הסברתי להם מי מארגן אה הענינים ,איזו תנועה זר אחוד
הבורנים ומה מתכה להם בחזרתם לגולה ,ומ* אחראי עליהם בכל  8התקופות שיעברו
ביטראל ,לא היו כל שאלות ,החברים טענו שהכל ברור למדי.

בגשר

הזיו הס התקבלו בצורה יפה רנאותה ביותר מכל הבהינוה ,קבלו  5ימי

 vamלהכרת מספחה ,ידידים וכו*.

עתה ,כשם שעשיפי בשנה האחרונה ,אנ" מעביר לכם דו"ת מפורט על כל אהד

מהמשתתפים(אני מדגיש שזה רק לאחר  5פגיסוה) .אני תקוה שאוכל לשלרה לכם דר"ה
מידי הודשים על שסינורייס התקדמויות וכו .
מאוריציו מ"לגרום  -מרגישסים שהוא חבר והיק בתנועה ,תודעה תנרעתית עקמוקה ,עובד
מצוין ,לומד מצוין ,ממלא הפקיד מזכיר הקבוצה בצורה טובה מאד .מפעיל ועדות ,עוזר
לחברים ,יודק לארגן ,עוזר לדן סגב המדריך .כחור מפרר ,יש לי הררשם לאתר שנוכתת:
ביטיבה אהת של מזכירות הקבוצה שהסר  71אופי של מנהיג ,בתרר עם תכרנות אישירת יורתר
מדי טובות על מנת להיוה לפעמים תקיף ,רוצה לומר ,טשנותן ש"יעלו" קצה עליוץ בפסה
*ש לנו שיחה נוספת בבררר היל.
פליציה

ורשויאק =-

משפחת משה כרם,

רוא"ם גם כן

שהיא

והיקה בהנרעה,

עובדת

ולומדת סוב,

מאומצת

נבחרה ע"* הקבוצה לועדת תרגות ,בעלת אופ? והרבה רצון 012$

אצל

ז'אני מרה *מפולסקי  -אותן תהכונות , DAהיא נבהרה ברעדת הרבות וחברה סובה של
הקודמה.
הלנה פלדמן  -בצורתה החיצרנית מזכירה לי את הבנרת התנועתיות בתקרפת* ,שמנרת רקצת
רשלנית  entradaתודעה הנועתית הזקה,

נבחרה לרכז ועדת עתונות ועושה זאה בצורה מצויינת

רגשנית מאד ודואגת לקבוצה .למרות שיס לה הרבה הבריס שאינה אוהבת אותם במיוהד.

רחל רוזגרין  -מורגש שהברח ות*קה בתנועה במלוא מובן המילה .אין בעיות אהה ,עובדת
ולומדת טוב ,לא פעילה במיוחד ,מוכנה לעזור אנ יבקסו זאה ממנה .לא

נבהרה להפקיד

בלשהו.

קבוצה הנועתית ,בהור רציני בפהשבותיו ,אבל ילדותי
ישראל קופרשטיין  -שייך לאותה
בהתנהגותו .מוכן לכל משימה ,עוזר לשמור על מסגרה קבוצה*ת ,נבהר לגזבר הקברצה.
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אמסור במכתבי הבא דו"ח על שתיהן.

דינה סטכמן — לא מההנועה ,מראה פנים נהמד וכן פהמדה כבת שיחה אך ענין שנת ההכשרה
אינר מענין אותה .מספרית ,חושבת שהפקידה בקבוצה זה רק לטייל ,יודעה עברית .היו כמה
אי-נעימויות ,אבל זה הורקן .בגלל תכרנותיה האישיות הסובה הרשבני שהיא תשתפר ותהיה
אחת הסובות בקבוצה .הזמן יאמר זאת.
אהרון שפירו  -הבר תנועה,עובד ולומד טוב ,בא ? Paxכדי להכיר מציאות "שראלית nov
שמע עליה .לגבי סוף התקופה ,עדיין לא יודע מה לעשות ,במידה ויהזור לברזיל הביע

נכונות לעבוד בתנועה או במרכז יהודי כלשהו,

 nOסרהיו  -הבר תנועה ,היובי מאד מכל הבהינות.
שלמה  -הקבוץ המאוחד  -בחור שסקט ,אין בעיות.
ברנרדו פלר

בוריס בר
אליו ברגמן

בהורים שלא היו בתנועה ,בכל אופן משתלבים עפ חברי התנועה .שלושתם

בועדה ספורט,

מרקוס  -ותיק בתנועה , Nºעס הוסה סרהיו היגנם ה"בדרנים" של הקבוצה ,.כלם נהנים ממצב
רהם המרומם.
ארננ"  -ותיק בתנועה ,אין בעיות רציניות איתור למרדת שנתקל עם המדריך מספר פעמים נבהר
לסדרן עבודה,

לא כל כך מסור לתפקידו.

רובנס  -ותיק מהנועה ,בתור

"שר מאד,

ארפי

הריף שרלט בעצמו.

הבר מזכירות

ופעיל מאד.

ברנרדו  -ות"ק בתנועה ,בהור רציני ,מוכן תמיד לעזור בפעולות ,אפשסר לסמוך עליו,
 - ₪ות"ק בהנרעה ,בחור טוב ובלי בעיות.

נבהר לרכז ועדת ספורס.

המזכירות שלהם מורכבבת כדלקמן:
מזכיר  -מאורציו מילגרם
 ישראל קופרשטייןגזבר 
ועדת הרבות -פליסיה ורשוויק ,מרה ימפולסקי

ועדת ספורט -לואיס ,שלמה ,בור"ס ,ברנרדו פלר

עחונות ויומן -הלנה ,מרליאנה ואריקה
אהראי למועדון -אליו

מהסנאית בגדים -אריקה
סדרן עבודה-ארנני

ב 21 -לאפריל הקבוצה מסיימת את התקופה הראשונה בגסר הזיו עם מסיבה גדולה שנוטאה יהיה
ברזיל .ב 51 -לחודש אנו פותחים את התקופה הטניה של התרכנית עם הסמינר של בית ברל,.
בפהאתה

הגיגית.

עד כאן

הדר"ח הקצר,

אבקשכס להעביר

תוכפך

ando

להנהגה הארצית

שעקב עומט

העבודה
איני יכול לפפוב כעת בספרדית .אעסה זאת בעוד שבועיים .כמו כן ,קבלתי את

המכתב של

ההנהגה הארצית בו הם כותבים ל* על הההלטות המשותפות יחד עם יעקב מרגל*ת ותררדו שניידר.

ובכלל ,על השיתוף בין שנת ההכשרה ולימודים בין ברפיל וארגנטינה לקראת שנת  ,.?07-1אנו

מעיינים בהצעותיהם ובישיבות הקרובות של המדור,ועדת יעוץ וועדת

היום.

אני נפרד מכם במועדים לשמתה!

יעכץ ב
הרחלפרגנקעללה.
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