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ח.י.
הנני ממתין עד עתה את המכתכ עם כל הפרטים שכקשתם על משפהת קופרשמיס,
מהתנועה ככרזיל ואין שומעים אותם כלל וכלל.כתכתי רשמית אל ההנהגה הארצית,
וגם מכתכ לסניף פורטו אלגרא.אלא מה עלי לעשות,קכלתי את מכתכבכם והנני רוצה
למסר . DOדו"ח קצר על הסתרחש כאך ואיך הנצי מפלה :את דמני פכרך הזה.כעת לאהחר
כמעת  7חודשים של פעולה כגלות,הנני יכול לצין כספוק את פעולותי למען המשל
ללא התחשכות על המשימות ההיסטוריות של עמינו כמשך הדורות.איני זַּוכר הזדמנות
ככל

הופעותי לפני

הצכור,שכהן

לא

עמדתי

עלהחשיכות של המפעל

החדשה הזאת הננצי ככר מתחיל לפרסם דרך העית[נצות
הזאת הנקראת כרור

היל.צדקו כל אלה שאמרו שהדרך

הזה.וגם כאן כארץ

והרדיו על ההתפתחות של הנקודה
הטובה להפעיל

את החכר לעכודות

צכוריות,היא הפעולה עצמה וכמיוחד העכודות מסוג זה שאנו נאלצים לעשותה כאן
יוסף א.ומושקה אשרהטעמואת הסטעם הזה,יודעים להעריך היסכ את עמדתו של שליח
תנועתי הנמצא כפעולה מחוץ לכיתו לתקופה די ארוכה.
נכנסתי יפה לפעולה כאן ,התקכלתי ע"י ההכרים כאן כפרסונה גראטה ,ועמדתי
בקרכב התנועה משכיע רצון.שטהח הפעולה שלי הוא די רהכ,ועלי להודות אינצי יודע
למי את שהותי ככרזיל את החודשים שעכרו,אשר הכשירו אותי לקראת פעולתי העתידה.
יש הרכה מה לעשות כאן כעקר,בהתחשב בעכר ההסטורי של התנועה הזאת וגם על המסו-
רת הלא מכורכת שהיתה קימת כאן ועל הוסר גוף רציני ותנועתי כארץ אשר ככחינהחינוכית היה יכול למהר את התהליך ההתגכשות הנחוץ פכל תנועות הנורער,אין זה
קיים דוגמאות אישיות אשר ישמשו גורמים חיוכיים לשככות הצעירות ,וגם ההכשרה
כאן אשר היתה צריכה למלא תפקיד הינוכי חשוכ,רק מקשה כתקופה הזאת להתפתהות
של התנצועה.עכודתי העקרחתכעת היא להחדיר משמעת תנצועתית כקרכב התנועה ,אשר עד
עתה
לא הכירו.הנני משקיעה גם כוהחות להחזקת ההכשרה ,ונרמה לי שאצליח לפתח אותה

ולהכין את השטח לכניסתם של חכרי הגרעים הבא()41בערך.
הנני פועל עם השככות הכוגרות בעקר עם החטיכה ,והכונים המכוגרים אשר
יטצרכו לשאת בעול
התנוקה כעתיד הקרוכ.הננו מתכוננים להרחיכ את שורות התנועה
ובחודש הזה יצאנו אל הרהחוכ,ופועלים לפי המושגים של התנועה הכרזילאית כהרחכה
אחד מהקשיים הרצניים כאן הוא הוסר ההזדאות התנועתית אשר אינו מאפשר לדרוש
מחכרי התנועה את המקסימום,וליצור חוג של חכרים שאתם אוכל לשנות את האופי של
תנועתינו כאן.
נוסף לפעולותי כתנועה הנני גם צריך לפעול בקרכ הנוער הלא מאורגן,כשח"ם
אשר גוזל ממני שעות;הנני אחראי על תעמולה ועתונות לפי החלוקה של העכודה הזאת

בין השליחים,כך שאני ושליח של השומר |הצעיר כעלי העסק כאן,ומכחינת פוליטית

הנצי צריך לשים עין בו,בכרימשלא א ישחפמש את הפעולה לסוכתם כפי שעושים תמיך.
יחסינו התנועתיים כאן הם כסדר עם כל התנָועות הנוער,הנוער הציוני תופסת מקום
 n12200 2172 3223הצעירות(המכורים עזכו כזמן שדרשו מהם הגדרה עצמית וכניסה
בהכשרה).עם השומר במידה ונפעול נוכל להתהרות אתם.נצלתי נגדם כל הפרשה עם ארן
וזה חימם אותצו במקצת ,אלא אי אפשר לתת לעכור כשתיקה דכר כזה,כלישנזכיר ?pa
כמה עובדות.לעת עתה הנני מסים את הדו"ח הקצר הזה,וכמידה שאקכל כימים האלה;
מכתב מכרזיל עם הפרטים שכקשתם,אכתב לכם כמהרה,אכקשכם להעכיר את החלק התנועתי
שבמכתב לועדת התנועה ,ולמסר להם ד"ש ממני,וגם לחכרה כולה.כרצוני לקכל מכם יותר
פרטים על חיי המשק והתפתהותו המשקית והכרתית,כמדומני אין זה לכקש יותר מדי.
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