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קכלת מכתבכם מה ,7/21ועליו ברצונ" לצרף כמה דעוה ונהוהים
חנני מאשר בזה את
ת,תהפעס לפי ערכתחי אני.בתחילה על" לצין  caאה הצלחתו של מיכה לוין בכמה
על המצב בתנועה
לתו כאן בהנועה(כהתחשב על צרכו להסהגל למנטליוה לגמרי חדשה בשבילו,ולהבנת
שטחים בפעו
הופעות מסוימות של נוער אשר נמצאים במסגרתינו).
לפי דעתי

לא

קבלת הנועתינו

אפי של הזדהות רעיונית עס ערכיה;תהליך התפתחוהה

נעשה במסגרת של מועדון חכרתי,אשר בו את  792190מוצאים ספוק בפגישהם,בדור וכו ...גו-
<רמים חיוכיים ונחוצים להתפתחות הכרהית בכל מסגרה חינופ"ת,אשר מנעו במידה רכה את
צוב דמותה.מאז שהגעתי למונטיבידאו,הנני חושב על המצב הזה,כהבתי גם לכם שאיני מצאהי
י
כאן

צוות של חכרים אטר אהם אוכל לחלק אה פעולתי.קימים  4חברי

מכון

אשר אחד מהם(

מז8

כיר ההנועה מתכונן לעלות,ופעולתו כקרכ התנועה אינה מועילה כביותר;אחד עובד חצי יום
בהכשרה ויתחר השעות מקדיש אוהן לתנועה,נורית ק.אשר יכולחה כבר ידועה לכם,בקושי נקלטה
עבודה.בעיות מטפחתיות אשר ללא ספק משפיעוה עליה,ונוסף לכך שיכת גם לאותם החברים
ל
אשר התנועה לא יכולה להבוע מהם מהומה.את המדריך הרבעיף מסור לעבודתו וגם עושה לו 221
הוכניוח לעלות לאחר המחנות הקיץ(התחלתי

לטכנע אותו שלא אסכים בשום פנים לזה).

צדקתי בזה שכבר  2nanDלכם,שהמצב הוה נוצר מחוסר דמויוה מרכזיות בתנועה
אשר הם כעצמם היו משמשים דוגמא הינוכית לטככוה הצעירות.ההנועה התפהחה תמיד סביב בעיות
פנימיוה (עזיבה מדריכים,תהתנהגוה מוסרית של כמה חברים מרכזיים),אשר קבעו אה אופיה.
לכם

אמסר

במפורט

את

“BRA

7032

בשכבות

השונות,תוכניותל

להן

כתקופה

הבאה:

 nx: “x n2º0nהמספר הכולל הוא של 81חכרים אשר מהם נמצאים בהכשרה שלושה(.אחד מדריך מכון
יחר החברים מסתובכים בעיר עם כעיותיהם המיוחדות טל הארץךץ הזאת.קשה ל"

היום

לקבוע בגצאות מי ומה *עלה.רוב החברים הם בודדים אשר יצטרפו להכשרה,ואתם
יודעים איך זה קשה לעבוד עם חומר כזה.אחד מהחכרים (אשד נמצא בהכשרה יותר
מטנה וחצי יעלה בספטמבר ויצטרף לגרעין בגבע.קבענו אף עליתם של הגרעין הזה
לחודש מרץ,הנני משקיע כוחות להחזיק את החברים האלה\עד כניסתה של החסיבה.
חסיבה ב"::מורככה מ41

חברים,אשר לפי

דעתי אינם מהוים את הגועין

ההנועתי אשר

חשבו

בהנועה.הם סובלים גם מהבעיה המסובכת של איני יודצע,בעיה בכבית,ורק מועסים
יכנסו

כחלוצים להכשרה בצצמבר.ברור דכר אחד אין\יכולים לקחת 200313

עליה

מסודרה של גרעיני(8%38₪3+במ-מצ5ה-מהבב+מ1+םה91בם9%54-523.9-ה55153-מ5-פפק
 99.בגלל שהי'סבות:הראשונה,את העכר של התנואה,שטניה,מסגרתינו החינו-
-כיה

כיום

לא

מאפשרת

לנו

קכיעת

גרעינים

חדשים.

שכבת בונים :ברור לי כבר מזמן שאחת מהפעולוה העקריות שלי היא,עבודה עם השככבה הזאת.
כמה מההברים ככר הושפעו מהאוירה הקימת,כבר עונים כמו המדריכים על אי
אפשרות להתמסר לעבודה,אבל התחלהי לאסוף אוהם ולחרוש עמוק עמוקנפב נקים
סמינריונים ,עבודה אישית לפי מושגינו,להרחיב את המסגרה ולבספה בצורה

יסודית

0
ערך חינוכי

ותנועתי,אשר ללא ספק ובעבודה פוריה נצליח להרכיב חטיבה נוספה.השקעה

זו אינה מפסידה אפילו מבחינה
-היד.אקבל בשבוע הכא את החבר

כספית,במידה ונשקיע עבודה ערכה
בורמן ושוב נשוחה על זה ותקותי

היהיה יותר גדול בע-
היא שנתקן את הסמעוות.

עליה הנוער :הצעחכם לקמת ארגון רציני אשר יטפל בחברות שלימות מהארצוה היבשתהת ,היא
מאוד

חיוכיה.כתבהי

לבנשלום

ושוב הנני

מדגיש שיש צורך להציל את

הנרער

היהודי בכמה ארצותה ביבטה הזאה.לפעולה הזאה יש צורך לרפוז ארצי או
מרכז גדול אשר תוכל לפתור אה הבעיות הכרוכות בעליה(כספיה קליטה וכו).
על אורוגוי אין קימת מסגרה אשר מספלה  27399זה.במידה ויהיה קים ללא
ספק שתיהינה אפשרויות(כיחס לכל פעולה ציונית הנעשה בארץ הזאת) .על
פרגוי היו קימים כמה מועמדים,אשר אי הצלחה בעליתם נובעת מהבעיה הזאת
של חוסר רכוז.במידה ונסעו שליחים לארץ הזאת המיד הופיעוי מועמדים.
חניך אחד עלה יחד עם החברה הארגנסינית.בסיכום *ש לקוות פעולה מבורכת

ent nova

 dao :שלחנו את הצעה התקציב לסוכנוה ההודית ע"י

2>3pn
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הפדרצית.סוכפם במוסדות

המקומיים שהפדרציה תרכו כל ההצעות ושהיא תמליץ בפני בנשלום על noap
התקציבים.בארץ הזאת כנראה יש לבנשלום אמונה שלימה'כמוסד הזה,ותכל

נעשה דרכים.נכהב לכם במפורט את הצעתינו לשנה Tum

לכם שלאור

כפי שפחבה 8כראשית מכחב" הקבלו הפעם דו"ה ע"י התנועה,ברצוני רק לומר

המצב בארץ גויסנו

לפעולות בשטח שה2ם

אאחרונה אשר הדרוש ממני גם מסירות יתר.
ולהבהיר

ברצוני לשמוע מכם ע"י דו"חים
את מעמדי מסביב להתרחשויות אלתה.

או

וכעת בשטח הבבטחוני.ארכז

כל צורה אחרה על

בברכה חבריס
דב אינסמן

הפעולה

הההפתחויוה

האחרונות

