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מזכירות המשק
ברור-חיל

חברים יקר*ם
בזכותכם להתלונן על איתור תטובותינו .לא חשוב עכשיו איזה
היו הסיבות סהביאו לאיחור  jarנדמה לנו טיותר חטוב להכנס ישר לענין.
קבלנו את מכתביבם ם  4 ,4/01 ,4/2והאחרון מ  4/82אשר

הגיע היום,

והמברק ם  4/41שהגיע כתשסובה למברקינו ם .5/15

 אנו מציינים בשממה שסוף-סוף הקשר עם המשק התחדש וקיבלנוידיעות על התפתחותו גם בשטח המשק* וגם בשטת החברתי .מברכים בזה עו-
לים חדשי*םן זוגות חדט"ם והורים חדשים .מברכים את הענפים החקלא%יים
השונים בהתפתחותם ובה"שגים היפים ,את הרפת בהגיעו לחליבה המיכנית
ובעקר עם בנית המכון לחליבה ,את הפלחה עם הארגון היעיל וברכישת

כלים חדטים ,את המשץ כולו בהתקשרותו לרשת של חברת התשמל (סוף-סוף)

ובהתחלת בנית חדר האכל ,ילדים ,מטפלות והורים בעד הבתים החרשים,
בעקר גן ובית-כולל ,לבסוף מתברכים עם הצעד החטוב של חתימת החוזה
אשר יביא למשקנו מפעל תעטיתי Y
ממכתביכם וגם על נושאים אחרים יש לנו הרבה נקודות לברר

אתכם:

מפעלים כספיים -:בלי לדבר על בקשת דכ רוזנהק כד* שנתענין בגיוס
בספים לבנית האמפיטאטרון האזורי ,קבלנו מהמשק
7
ee
פניות להתענין :א -עם משפתת סגל ,כד* להש*ג שאחד הגנים יהיה על
שם הצייר הגדול שנפטר ,ב -להשיג את האפצעים לבגית מפעל עלית הנוער

é

 )7010 pena:חינוכי") ,כל זה בלי לקחת בחסבון את העבודה למען גיוס

כספים לבנית חדר האכל ובלי לדבר על בקשת מכונות הדסוים ובעקר טראץק-
סורים שהביא משה שרייבר,

וכל

זה כלי לקחת בחטבון

את ענין

התעשיה,

נכון שהחבר"ם יגידו שכל זה תטום ונחוץ אבל נדמה לנו שיש לברר כמה
נקודות ולהראות לכם שהדבר אינו פשוט ,יש לקחת בחשבון גורמים שונים
המשפיעים על הישוב היהודי בבראזיל כגון ;:התבוללות כל פעם יותר חז-

קה והתרחקות מעניני יסראל(,כבר רחוקה ההתלהבות סהיתה קימת בתקופת

הכרזת מדינת ישראל) +משבר כלכלי רצינ* הקים בבראזיל

(ערך הקרוזירו

כל פעם יורד יותר-היום מחיר הדולר הוא  951קר).
הועד למען ברור-תיל פתפפף קפשתף עובד יפה למען חדר הצכל.
ואנגו תוסבים טעכטיו שהתחילה הבניה יס לרכז את כל הכוחות כדי להשיג

הסכום הררוט להבטחת סיום הבניה באופן מהיר ,בגלל זה אנו חושבים
אל

שהועד לא צרין לקחת על עצמו השגת מכונות ,מופיעות לפעמים הזדמנויות

של תרומות רציניות שטאפשר להטיג למטרות אתרות (לדוגמת  -האוסו ע"י

פיגנזון) אבל אנו חושבים שבזה אתם י*כולים להשיג יותר ממנו בזמן בקו-

רם של אנשים אשיר'*ם

השנה בארץ(.

לאון

פפר

יצ %השבוע לביקור רשמי

של

ששה שבועות בישראל .מאמצים טהועד משקיע עם הנ"ל עדיין לא נשוא פר*

A

מבקטים מכם לבוא במגע אתו).
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במה שנוגע לתקשיה הדבר הוא סונה במקצת היות ולא מדובר על
תרומות; אבל נראה לנו קסה להשיג שעכשיו קאפיטאליסטים מקומיים יהיו
פעונינים בהשקעת הון ב"שראל ,בכל אופן תוזרים על מה שכתבנו במכתב
פרסי אל ארוין .אנו זקוקים לפרטים מושלמים ,על יסודם אפשר יהיה לבסש
את הסיכויים המעשיים ולהדריך אותכם לפנ* ההחלטה על שליחת תבר מיוחד
למסרה זו.
לבסוף בקשר עם המוסדות החינוכיים :ידוע לנו שמשפחת סנל
רתוקה מאד וקסה לקרבם  -הקשר עם הסגביבה פהודית וציונית היה תפיד ררך
לזר סגל עצמו והיורשים והמשפחה הם קשים .אנו מנסים למצוא דרך להגיע
אליהם ,נודיע לכם את התוצאות .בקטר עם מוסד של עלית הנוער הבעיה היא
למצוא אנשים המעונינים בדבר .ניסיפ( %אילנה) כמה סביבות במשך השנה
ולא מצאת"*  TNתסכום הוא רציני מאד ואיני חושבת שסנצַליה להסיגו ,רק
 ORיופיע מקרה מיותד,
עלית הנודער -:נגענף בשטח הכספי ונטאר לנו לדבר על החברה שתתארגן
ביולי ,מעבדים פה שבעה נערים אבל רואים ביניהם כבטוחים
לעליה רק סלושה ,ישנו מקרה קסור בעלית הורים ועליו נדבר הלאה ,כוונ-
תינו היא שקבוצת הנערים אטר תעלה תסע יחד עם חברי התנועה שאָעלו באו-
גוסט,
עליה -:במברקכם ואחר כך במכתבים אתם מבקשים שנפנה את כל המקרים של
עליה אל מר" ,שוב שבריו ,ברצוננו להעמיד אותכם על העובדה שאנו לצ
יכולים לקבל גישה כזאת לגבי המועמדים ,היות ועצם העובדה שאנו מפנים
מועמד אל יסוב ,פרושו של הדבר כאילו המשק כבר מוכן לקבלו .עלינו ל-

3

סכם קודם כל בינינו(המשק איתנו) על כל מועמד ומועמד וברגע שהמסק

מסכים לקבל מועמד קז עלינו לספל אצל מר" ,שוב את האישור הכספי לעליה.
תמקרה של מספ ,לובין יכול לשמש לדוגמה לאיזה סיבוכים עלול להבאי או-
תנו מר* ,סוב במקרה שננהג לפ" הצעתכם* .סנן בעיות של שכון וכו" שיכו-
לות לא רק לקבוע קבלת מועמד אלא גם לקבוע את תקופת עליתו ,בגלל זה
שאלותינו על  “90Dמרון .הם יהיו מוכנים לעליה ביולי ,עם שני ילדים
קטנים :האם יט מקום בבתי ילדלם? יש שכון? או כדאי שיתכו ,זה מה רצינו
לדעת ועל זה לא עניתם.
 7113עכטיו על המקרים שבטפול;:

נסליו מיסוק  -מכתבה סל אמו סעליו לפנות אל מר ,יסוב בקטר109999 
(לפי הוראותיו של מזכיר המשק),

גרם לסבוך הענין היות ואנו מצידנו

|  )00031 2 2ליטוב שהמשק לא מעונין ולא פוכן לקבלו,
dy

| מריה ברנדס  -תחסבנו שהמקרה יצא מסדר היום היות וכבר יותר מחצי שבה
(ול* מחפשים אותנו אודותיו ,עלינו לדעת האם צריכה ליהיות יוזמה מצידנו
ולגבי הענין ולחפט אותה,

À
ל
|

AAA
-

e

vi
o NE

ad

מטפ' מלר  -המטפחה הזאת צריבה לעלות יִחַד עם חבר*
והבת

המבוגרת ,סריטה,

תעלה

באוגוסט

ש,ז,

יחד

עם

%

החטיבה ) 2977בפברואר)

קבוצת

עליה

האתרונה

למשק ,הננו חוזרים לענין היות ולא רוצים שהוא ירד מסדר היום לתכנון
O
א סל הטכון ויתר הבעיות הכרוכות בעלית הורים( .ראו מכתב שנשלח אליכם
 e» 5/10/57( 2/88 pe
/

משפ" מרון  -מתכוננת לעליה ביוני או

יול*",

היות והאישור הכספי כבר יש,

 ,34אנו התקשרנו עם המספחה וסדריכים אותה בקטר עם העליה,

משפ" בראון  -תכניתם באמת לעלות רק באמצע  ,9591אבל לא משוכנעים -90
לוח את הבת לפני זה ,אנף מבקטלם שיעשה לחץ מתאם המשק והבנים על מנת

שההורים יסכימו לעלית הבת באוגוסט כד* שהיא תצטרף לחברת הנוער.
מטפ"

שרייר  -רהתהאת תכנית הבקור לטנה פבאה,

גב +קוגן  4של סוניה ודב)  -עד כמה  0719לנו דחתה את תכניתה של
נסיעה ,בגלל ערך הרולר,

«DX

רומנו  8חפש אותנו

לפני

>= -

כשבועים והראה לנו

מכתב של רחל בו

היא

כותבת שאם ברצונו לעלות היא תטפל בהשגת מקום לקליטתו ,הוא מתכה לת-
שובה כדי לנסוע ,אבל כנראה לא לברור תיל.

א/אסתר שנקין  -אמא של שאול אליעזר (אורלנדו) מחברת הנוער ,נפרדה

מבעלה וחיה בבית הוריה עם הבת שבערך בגיל  ,41הילדה יכולה להיות
מועמדת טובה לחברת הנוער המדטה ,אבל אינה יכולה לצאת לבדה את פרזיל
בגלל בעיה הקטורה עם הפרדת ההורים ,נוסף לזה התנאים הכלכליים הם
כאלה הדורטים זירוז העליה ,שאול אליעזר

ישאר עוד השנה במשק ואתר כך

יתגיסן נוכתותו של הנער במשק תיהיה רצויה בתקופה הראשונה של התאקל-
מות האם,אטה שסבלה הרבה כחים ורוצה לחיות יחד עם בניה ,אתרי ההפרדה
מבעלה עבדה ב"קליאנטלה" ,יהודיה  ,90901שתוכל להיות במשק אבל תעבור
בלי ספק משברי קליטה ,נבקש שתענו בהקדם האפשרי בגלל שקימות בעיות
 0).הנטורליזציה ויהי*יה תבל על הילדה אם היא תאתר להתקבל בתברה.
מ,מ,ק - ,אנו

מודיעים שהניל מתכוננת לעליה עד סוף

הסנה,

היא לא קסו-

רה לאף גרעין עליה ונדמה לנו שהיא מתכוננת לנסוע באופן עצמאי ובלי

כונות ברורות להשתקע במשק ,אף על פי עמדתנו שהיא צריכה להתרגל לחייה
הסבעים בברזיל ,לא יכולים למנוע רצון של עליה היות וזה יעטה על תש-

בונה.
בקורים -;:קבלנו את רטשימת המבקרים האחרונים במשק .בלי ספק הועד יחפש

7070707070
הינו

אותם כשיתזרו ,נוסף למשפט היפה יכולם התרשמו יפה מהמשק"

רוצים לדעת אם הספקתם להגיע ל"תכלת" עם מישהו

ביניהם.

תנועה 8:החברים מהגרעין שיגיעו יוכלו למסור על המצב עם המשטרה,

77

יותר

סוב מאתנו דרך מכתבפְבבָקבודה נמשכת באופן כמעט רגיל אבל יש

צורך להזהר ,כנראה לא נצליח שהמשפט  8₪יכנס ל"פורום".
גרעין עליה -:במכתב של ההנהגה הארצית של התנועה קבלתם הידיעות על
בסיעת הגרעין וההורים ,יכול להיות שיהיו סינויים בקשר
 ORתאריך הגיעם ארצה של החברים הנשארים באירופה לטיול .התברה עליזה

סוסקינד תוכל למסור לכם ביתר בטסחון,

יושי

 32-02לחודשט זה נוסעים

רא-

פאפורט וחברה פאנ* שלצטרפו לחבר* הגרעין באירופה על מנת להגיע יחד

לברור-תיל ,הינו רוצים לקבל פרטים על תכגית ההכשרה של הקבוצה בארץ.

הקבוצה היא קטנה ולא מהוה גוף מלוכד; אולי *היה יותר סום שיצאו יתד
רק לקורס לעברית ויצאו להכשרה מקצועית בעוד זפן מה ,במכתב למתסנאית
נשלתה רשימה של משק עליה שפשהתברים לוקחים אתם .על המשק להודות אל

הפיונרים ונשי הועד למען ברור-תיל,

העברֶת כסף -:ברטות הועד  50310של  000,5דולארים ,הוא מוכן להעבירם

0

ברגע ויקבל הוראות איך לעסותו .דר .קורינלדי מציע שזה

%

יעסשה על שמם של אחד מחברי הגרעין כגון; -עליזה סוסקינד או שרה צרשניה.
ממתינים להוראות המזכירות,
בזה

אנו

מסים*ם

הפעם,

ll br

בברבה
4

,

נפתל* ואילנת
העתק למוטקה ושוטנה בריו,

\

