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הנני כותבת לכם היום כדי לתודיע על מצבי אחרי* סיכום של

החלפת מכתבים ביני לבין מר ,דור אומנסקי מהנהלת עלית הנוער בירוטלים,
כפי שידוע לכם החליטה הסוכנות לבצע קיצוצים רציניים בתק-

ציבה השנה ,למרות כל ההבטחות כשאני *צאתי לתפקיד* ,גם בשנה הראשונה

של שהותי פה היו לי בעיות רציניות בגלל פ*גור בקבלת פספים,
סיבה הזאת לא *כולת" לקיים כמה מהפעולות שהיו בתכניתי.
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ובגלל ה-

בהתחלת מרץ כתב לי מר ,אומנסקי שהיה דיון בסוכנות ובמיוחד

 "nbaעלית הנוער על מנת לחסל כמה מרכזים שהיו מחהזיקים שליחים מהמחלקה.

בין ההצעות היתה קיימת גם הצעה של חיסול הנציגות בברזיל.
אחרי שיקולים רבי*ם ,כתבתי למר ,אומנסקי והבעתי את הסכמתי

לעמדה הזאת,

היות והנסיון של שנה הוכיח לדעתי שאין הצדקה להחזקת אדם

מיוחד לתפקיד זה ,לפיידעתי יש לרכז יותר תפקידים למספר יותר קטן של
שליחים ,במיוחד כשמדובר על שליחים מרכזיים של הסוכנות ולא על שליחים
שפועלים בקרב תנועות הנוער .היתה יכולה להיות הצדקה מסוימת אם החזקת

אדם מיחד היה *כול להבאי פכי יותר גדול ,אבל למעטה זה אינו קורה בנו-
גע למספר מועמדים לְעָלית הנוער ,ואפילו  novaריכוז כספים אני לא הצלתת*
אות מעטיות (ייתכן שאדם אחר היה מצלית בזה יותר ממני  -אבל
להתברך ב
אני פה ,ראיתי לנכון להביע את דעת* שגם לעבודה הזו איני
היות ועס
רואה צרך להחזיק שליח מיוחד של המתלקה) ,הצעת* למר .אומנסקי שהטיפול
בהטגת מועמדים יעשה ע"י הטליח המרכזי של מה" הנוער והחלוץ ,הלות והוא*

האדם המרכוי סעומד בקסר עם כל זרמי הנוער שהם המקור העקרי לעליה.
קיבלת* השבוע  andoבו מודיע לי מר ,אומנסקי שבישיבת הנהלת
עלית הנוער קבלו אתעמדתי והוא מוד"ע לי שהוחלט שאני אסיים את תפקידי
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הזמן מודיע לי מר ,אומנסקי שהיות ולא הוחלט על כל

שינוי בקטר לשליחות של נפתלי ,הענין הועבר לדיון במח" הנוער והחלוץ
כדי טשם יוחלט על התוספת הפטפחתית שהוא *קבל נוסף למסכורתו

עד סיום

תפקידו,
אני הצעת* למר .אומנסקי שהיות ואני אמשיך שהותי פה עוד
שנה ,אני בעצמ* אגמור את הטיפול של המועמדים שעכטשיו בידי; אבל תשובתו

היתה בעד העברה המידית של כל הענינים לידי השליח המרכזי של מח" הנוער
והחלוץ .בסותני סזה לא יפריע לטיפול באדגון הקבוצה שתצסרף לחברה החד-

שה

במשקנו,

במידה מסוימת חושבני שפתירתי באה לסובה היות ואני אוכל ל-
התפנות יותר לעבודה בשביל התנועה ,וגם בשטח עלית הנוער אהיה יותר חופ-
שיה לפעול רק למען משקנו ותנועת אחוד הקבוצים ,ולא אצטרך לשמור על עמ-
דה נאוטראלית כפי שהיה עד כה,
בברכת7חבר*ם
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