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הנני מודה לכם עבור מכתבכם האחרון אשר אליו צורף דו"ח מקיף
)48
על הנעשה בבית.לא הספקתי לענותו עד עתה,כי היחי עסוק בסמינריון ורק אהמול
ומושלם
 >n2vממנו;ואם עלי לסכמו אוכל לומר לכם שהשגים רכים התוספו לסוכבת התנועה בשבוע הזה
של רכוז עיוני.הנכם שואלים אוחי על מעשי בקרכ ההנועה3ה8בצא)4ותוצאות של הפעולהת הנ"ל
פעמים מספר נסיהי לתאר לכם את ההליכי ההתפתחוה של מסגרתינו בשנים האחרונוהורק ע"י
הםכנה הזאת הוכלו לרדוף לאחר ההשגים ,ולהבין גם את  292. 202139020דעתי לא הצליחה
התנועה במשך התקופה הזאה ליצב את דמותה,וכעת הננו מרגישיםןהיטב על בשרינו אנו.
המדריכים המועטים שלנו ממשיכים לעזוב אוהנו לפני עליתם(בעיה מוסריה כלבד,ואי בחירה
נכונה של המועמדים),ובתהלךך זה במשך  584הזמן הכיא אותנו להפקר שלם.הננו פועלים עם
שני מדריכים מבוגרים,בלי כל אפשרות להרחיב אה מסגרהינו.את השכבות הצעירות הננו עוד
מחזיקים איך שהוא,ועלינו להתמסר יותר לשכבות המבוגרות,ורק כך במשך הזמן ובהתמדה
נצליה להשיג משהו.וכך הנכם יכולים גם להכין את מצבי אני,הנני חושש שבשנה הזאה לא
אוכל להשקיע כל כך הרבה מרז,על אף ההשגים היחסיים  %%3שלנו.יש לצין שכל הפעולו
De
המרכזיות נחרטו כפרשות שלימות בתולדוה התנועה כאן.
לאחר השנה הזאה אפשר לקכוע ששנהיים של שליחות לחכר לבד היא
הקופה די ארוכה.בל תשכחו שנותקתי מהחכרה ונפלתי בין ילדיס אשר לא יכולים להוסיף לי

סיפה של סיפוק,ובלי לרצות התנאים אשר הנני חי נעשים מדי פעם לפעם יותר קשים.
וה שמוסדותינו יהיו יעילים כזמן אשר אצטרך לשוב ארצה,ולא להרשותגארכה ?09 01
הנני חק
 naשנקבעה עבורי(וגם להתחשב בשלושת החודשים שפעלתי בברזיל,פרושו של הדבר להמצא
)por
התשי"ח).שמחתי מקריאת הדו"ח שַלכם,וגם על התפהחות המשקית והחברתית בקרבינו
אצלכפם לפסח
רכוי האוכלוסיה,ומאידף גיסא שוב עמדנו דום ליד קכר אחינו אשר נפל להגנת
במיוהד על
שך חינו.הנני מזדפה באבלכם הככד ממרחקים אלה,בתקוה המלאה שהחכברה תמשיך
המולדת והמ
יא,ושמו של פקִבלינסקי ז"ל,יסמל בהולדהה משקינו דמות חיה והגבורה העילית
את דרכיה  58ה

במסורת עמינו.

חבריס,אסתפק בשורוה הנ"ל בתקוה שהגשתי לכם אה המבוקש.

ף ההקשרתחי עם דודך עוד לפני כשנה,ובמידה מסוימת ניתנה לי האפשרוה לחלב
 OSיי מי
פידה הצורך כלי להשתמש בקשר המשפחתי הקים בינכם.
ופברכת

חבהים

שלום ולהתראות
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מסרו ח"ש לכל החכרה.
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