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בהזדמנות ברצוני להוסיף כמה הערות בנוגע לעניני עליה:
מספחת מרון  -כפי שכתבתי לכם האיסור לעליה כבר *שנו

ומטפלים בסי-

דוררים המעסים לנסיעה ,ייתכן מאוד שיצאו את ברזיל ביולי או התחלת
אוגוסט ,למרות שבתקופה הזאת לא *עלו עם גרעין

חברי התנועה ויצטר-

כו לנסוע לבדם ,ההחלטה הזאת באה מצד אחד מפני שהענין)כבר נסתב הר-
בה זמן ומצד שני בגלל הגורם החדש שהופיע שהוא אָכנסוא שולמית להריון
השלישי :בהתחלת יוני היא כבר תיהיה בחודש השליסי והיא לא תוכל לח-

 y npהגרעין בגלל הסכנה ששוב לא י*אפשר לה לנסוע בגלל מצבה.

משפחת בראון  -גם השבוע קבלתי מכתב בו ההורים מבעים את התנגדותם
לעלית הבת לפניהם ,יש להסביר לבנים את הבעיות שתיהינה לקליטת ה-

בערה במידה והיא רק תעלה בעוד שנה ולא תוכל להתקבל בחברת הנוער ב-
משק ,אני כבר כתבתי להורלם ,אבל אולי מכתבים מהבנים *היו יותר פ-

רודוקטיביים.

אסתר שנקין  -יש לזרז את הדיון עליה .הבת היא אחת המועמדות הטובות
.שבטיפול לעליה לחברה החדשה ,אבל כפי שכבר כתבתי היא לא תוכל לעלות
בלי טהאם תלווה אותה,

ז'ימה ט*לטלבוים  -הודיעו לנו חברי ההנהגה הארצ"ת שהוא שוב חיפש
אותם והביע את רצונו לעלות עס הגרעין הבא ,כדאי שתבררו עם בנו מה
הוא יודע על תכניות אביו ותודיעו לנו מה עמדת המשק כלפי הדבר ,לפי
דעתנו יש להמשיך בעמדה שהוא יבוא לביקור ולא יעלה באופן קבוע.
במכתבי הקודם שכחתי למסור על ענין לוי פרישמן ,אני הם-

שכת* לקבל מכתבים ממר ,מרגלית מעלית הנוער בדרשה שאני אספל אצל מר,
פריטמן למען החזרת  9393לברזיל ,לדאבוני לא הצלחתי לשכנע את האב ל-
הסכים לתכנית והוא ממטיך להציע שיפנו את הנער לקרוביו בארץ במשק שער
הגולן] ,מצד שני הוא מסר לי שלוי מאוד מרוצה בברור חיל מאז שעזב את
מסגרת התברה וברצונו להמטיך במשק עד גיוסו לצבא ,אני מבקשת שתודיעו
לי החלטתכם הסופית.
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