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חברים יקרים
קבלנו

את מכתביבם םמ  6/61 6 6/01וההעתקים של מכתב*ם אל

מר בירלובסקי ב ,6/01מר פרישמן  36/11ומר *טוב ב.6/11
תחילה רוצים אנןו לברך את חברת "הדרורים" בעד הפלטתה להטלי*ם

את ברור היל כחברים נאמנ*ם לה ,אנו מברכים גם באופן מיוחד את מחנכי ה-
נערים שהטקיעו מאמצים גרולים להג*ע למצב הקיים לם החברה ,ואנו מתיתרים

בשמחת המשק עם ההתלטה הזו בתקוה שגם עם החברות הבאות נצלית באותה המידה.
בקטר לענ9נים הסותפים העומדים בברור  ,2%331עלינו לפסור:

₪

מפעלים כספיים  -שמחנו לְדעת שאתם מקבלים את עמדתנו לגב" הועד ואנטים
אתרים ,אין לנדר תדטרת מ<רחדרת למסרר , AIRפחפים למכתבכס
בי
בנוגע לבקורו של מר ,פפר ובכלל בנוגע לתוצאות מעטיות עם בקור יהודים שו-
בים מברויל,
על  >0 7527 narלנו להגיד טמתביטים עם התנהגותה של הפזכירות
כלפ"* מר ,פיגנזון וַהועד למען ברור ח*ל בתוסר הודעה על קבלת הכסף לקנית
האוסו חרנולס" שכפי תידוע לגו כבר נמצא בשלימושט המסק מומן ,כבר הבהרנו לא
פעם את החטיבות הרבה שיש לפעולות הכספיות צורת הקטר סהמשק מקיים עם התצב
מים ,העובדה שעד היום לא נתקבל אסור על קבלת ה"אפידבית" שנשלת אליכם ב
 4/12והכסף שנסלת ב  ,5/52גורמת למצב פאוד לא נעים לנו כלפי התורם 130
כלפ* הועד ,אנו באים במגע עם התורם גם בענינים מקומיים של התנועה ובעקר
של ההכשרה ,ותמיד הוא תרזר על המוזר סבענין ,ומתחיל להסיל ספק אם בכלל
; nows quaלארץ ,בנוגע למכתב של ארוין על  93232תעשית משדרי "טרנזיסטור"
ר.,

*

פיגנוון

הוריע לנו

שאינו

מוכן

שעד כה עם המקרה של האוטו,
אנו

Dipo

שתתקנו

את

לשום מגע כל עוד

המצב

בדחיפות

ויחס

המשק אליר

?092

“a

הרצויה,

העברת בסף  -ב  6/01כותבים אתם שבקרוב יצא מכתב לועד לפען ברדר חיל על
יודעים בבלל על הדבר,
ענין זה ,המכתב לש הגיע וגם אנו לא
ב"נתיים הגרעין

כבר הַגַיע ארצה (

אנו

יודעים לפי

מכתבים

 Rdיודעים מה לעטות ,יש רץ להסלק מסקנה שהמשק אינו
הצדקה טענינים אלה ישתבו

כל כך

הרבה ומן

פרטיים),,,

ועריין

זקרק לכסף ,אין 010

ויס להשתדל לענות את הג*ישה,

מכקרים  -טמחנו לרעת על הררשם החיובי שרוב התי*רים קבלה מהמשק ,למרות
טשנודעלנושהיו מקרים שלא נתקבלו כראוי מתעם התברים האהראים בתפקירים
( ייתכן שנםעס לקבל אורתים ,אבל יש לזכור שכל אחד שבא 200 299 201 13ºK
קרים שקדמו לו),
בין

האנטשים סאתם

נכנסנו

במגע אחר*

שובם מהארץ,

רוצים אנו

למ

סור על הדברים שהביעה גב" רוזה זגר ,נכון שהאשה הזאת תטובה בםיותד לעבנונ-

דת התנועה כאן ,ונכון שאנו הדגטנו על קבלת פנים יפה לה ולבשים "פיונירס"
אצתרות שאתה בקרו  poxa axבתקופת יום העצםאות ,אבל עלינו להזהיר אותכם

בנוגע למה שמספרים לאגנשים מסוג זה ובמה שמוסרים להם באופן כמעט רשם* -
היות והיא אמרה שמה סהיא מספרת נמסר לה ביטיבה עם המוכירות,
 “32רוְזַה זגר הוזמנה ע"י הועד למען ברור תיל לשיחה עם ההורים,
היא רברה בהתלהבות רבה אבל הביעה דברים עם תוכן מועט ,אבל רצתה לעטות

רוטם רב והתחילה לספר על כל בקטות המשק וצרכיו .בין היתר ,שני רברים הלא

ורג ב גא

%אמרה טמאוד הרגיוו אותנו בגלל הרושם טהטאירו בקהל ובגלל המצב הלא נעים
שנוצרו לגבנו כחברי המשק :א ,ספרה גב"  7121 ny20בץקורה הראשון במשק היא
מצאה את החברים מאוד מוצעגים היות ועדיין לא קבלו את הכסף למען התתלת

גנית חדר-האכל ,אמנם בביקורה הטנ* כולם שמחו מאד מפני שהסכום הררוש כבר

היה אצלם ,אם כבר ספרו לגב" זגר על הבעיה הזאת ,אפשר היה לספר עליה בסל-
מותה ולא להשאיר לנו את ההסברים על כל הפרטים אחרי שדבריה השאירו את הרו-
שם כאילו הרעד לא שלח את הכסף בזמנו ,  .2דברה הגב" זגר על הקסת מפעל
תעטיתי בברור-תיל ,העקנין כבר ידוץ בין הרבה אנשים ביסוב ,ובודאי הורים
יודעים על תוכניותנו ,אבל לא ראינו שהיה שום צורך שתספרו לגב" זגר פרטים
על נושא זה ,בעקר כטאינו בשל ואתם מוסרים לנו לא לפרסם שום דבר עליו.
בודאי גב" זגר נכנסה לפרטים שלפי דעתנו היו מיותרים ונוצרוש מצב בלתי
 3870היות והינו נאלצים להפסיק את החיכוח עד שתבוא שעתו .לא היה שום צו-
רך שהיא תמסור שתבר מיותד יבוא לפעולה כספית למען הקמת הפפעל ,לא היה שום
 3191שהיא תדרוש את עזרת הועד לפעולה זו ,ולא היה שום צורך שהיא תדבר
דברים לא נכונים בנוגע לחתימת החוזה והתנאים שלא שהיא מסרה באחרזים שאינם
לפי הנתונים שבידינו.
גרעין

עליה  -נודע לנו לפי מכתבים פרטיים של חברים שהגרעין

האחרון

הג*יע

למטק אחרי טיולו המוצלח של תודש ימים באירופה ,בקשנו לכם
שתכתבור פרטים על תכניות לעתיד הגרעין הזה ,מקום הכשרתו וכו ,אנן תקוה
שתמלאו את בקשת*נו בהקדם האפשרי ,גם בקשנו שתכתבו על משק עליה ועניני
המכס .אנו מזכירים שהגרעין הביא אתו הרבה דברים שנתנו ע"* ה"פיונירס"
ונשי הועד למען ברור-תיל ואנו תקוה שהפעם המכתבים לתודה לא יאחרו כרגיל.
נערים לכתה "ח"  -כפי שנמסר רק שלושה משבעת הנערים המועמדים לעליה נראים
לכו כבטוחים ,ננסה שהם *עלו באוגוסט לפרות שקבוצת הברי
התנועה רחתה את תארין עליתה והינו רוצים שהנערים יסעו יחד אתה .אק %31
יכולים היום כבר למסור פרטים בנידון זה.
עליה  -בתחילה רוצים אנו להביע את צערנו על צורת היתסים הקימת מתאם המז-

777

פיר אתנו בנוגע לענינים אלה ועל גיסתו אל מר ,יסוב כאילו אנו יצר-

נו את א* ההבנות בכל הפרוצדורה הקימת בסוכנות ,כאילו שאנתנו לא רצינו לק-
בל את העובדה של היופו כאן של נציג מחלקת העל*ה .אין אנו רואים שום הצדקה
בזריקת אשמה אלינו בבעיות שהמשק היה צריך לפתור ומצא לנוח יותר לטפל כפי
שעשה .,אנו תקוה שבעתיר הגישה הזאת תשתנה ואתם לא תבואו עם שעורים יפים
על דברים שירועים היטב גם לנו וגם לכם ובודאי גם למר* ,שוב אבל תפעלו
כפי שאתם בעצמכם  54253חושבים לנכון ,ז,א ,בקשר הדוק וברור בינינו לפני
מסירת המקרים אל יטוב.
משפ .מיסוק  -קבלנו את המכתבלם ,לא נותר לנו לעטות מאומה הי
והענין נםמצא כבר בטיפול ע"י מר ,ישוב לפי התכת-
בות ישירה צֶם המטק.
q
מטפ ,מרון  -החליתו לעלות ברביעי לאוגנוסט ,משתדלים לסדר את
נסיעתם י*חד עם רב איניזמן רומשה ומנדל שרייבר,
למרות סהם אינם נוסעים דרך חברה צרפתית.
משפ .מילר  -מסרנו כבר מזמן טמפקרה אינו דומה למשפ ,קופר-
שמיט ,אמנם האחות בשם חנה היא חברת החטיבה של
הגפעין השמיני ,סאריסה סייכת לגרעין השביעי והיא תעלה בקרוב עם הקבוצה
|
;אחרונה סל פעילי התנועה לברור-תחיל.
משפ ,בראון  -אחרי חליפת מכתבים ממושכת ההורים השתכנעו 0
לוח את הבת קודם ,כד" שהיא תכנס לחברת הנוער
התדטשה במשק ,יש עכסיו לעשות כל המאמצים כדי לטפל באפשרות עלית ההור*ם

כמה שיותר מהר(,ברצונם לעלות ביאנואר)

גב" אסתר שנקר  -נפגשנו עם הנ"ל אחר* קבלת עמדתכם וניס:ינן
להפביר לה את הנימוקים שהביאו את המזכירות

לזה ,היא אינה מקבלת את ההצעה ורוצה לעלות כמה שיותר מהר ,מצבה כאן
קשה והיא לא תוכל להמש*ך בו עוד כשנתיים ,במידה והיא תחפש לה סידור

חיים אחר ישנם סיכויים מעס*ם שהיא בכלל תעלה ומצד שני ישנה האפשרות
שהיא תדרוט את התזרת הבן .מהבת היא אינה רוצה להפרד וגם אינה *כולה
לאפשסר לה לנסוע ל
בדה בגלל בעיות תוקיות קסורות עם משפט הפרדתה סבעלה,
הילדה מתאימה לכתה

"ה" ודוצה לעלות ,יש לנסות לערער על החלטת המזכי-

רות לפען קבלת גב" שנקר עוד לפני גיוס בגנה לצה"ל ,אנו מקוים שטהסאמץ
יהיה כדאי כגלל שני ילדיה ,תודיעו בכל אופן בדחיפות המץקסימאלית על
התלטתכם החדשה,

רוברטו

מר,

רטקובסקי  -קבלנו מהנ"ל,

אביו

של הנער *עקב

מחברת "הדרור*ם" ,פניה לעלות בסוף

השנה הזאת ,בקטנו ממנו *ותר פרטים ,אבל בינתיים אנו מבקסים מכם לברר
את הבעיה עם הבן ולכתב לנו באופן עקרוני מה עמדת המשק לדבר,
נערים מעל גיל עלית הנוער  -בטיפולינו לחיפוט נערים לכתה
ח" נפבשנו עם  4מקרים של נערים שרוצים לעלות אבל אינם יכולים להתקבל
במסגרת עלית הנוער בגלל גילם הגבוה בהיותם כבר מעל  .61ברצוננו לדעת
 povoa oxמעונין בקבלת נערים אלה או אם אנו יכולים להפנות אותם אל מר.
*סוב כרי שיתפש בסבילם אפשרות של קליטה במקום אתר בארץ.
עוזבים  -קבלנו

בצער את ההודעה על סיום פרשת שלמה ויסמן

עם

עזיבת ה-

מטפתה לחולון ,אגו תקוה שהם יסתדרו יפה ולא יהיו מועמדים לירידה כפי
סקרה עם מקרי*ם אחרים של חבר"ם שעזבו את המשץק ,אנו תקוה גם שהם ימשיכו
ביחסים סובים עם הפסק ובטופים טהוא יהיה תמיד מוכן לקבלם תזרה,
*אין אנו מכירים מספיק את החברים האחרים שעליהם אתם מודיעים
אבל תמיד חבל לנו לדעת על א* קליסת אנשים בחברה,
בנוגע לאליהו

עץלינו למסור

ברגר,

שלמרות קיום קשר אתו

אין

אנו

תלוי סיכוי חזרתו לארץ ,הוא אומלל גם פה ,ואין להגיד
כאן מועסה מזאת שהיתה לו במשק ,אבל כל בני משפחתו | ₪
והוא ימטיך רווק אין בלל סיכויים שהוא יחסב לחזור לי
לחתונה ,ואם היא תופיעה תכנית העתיד של אליהו תיהיה

רואים שבזה יהיה
בבטתון שבדידותו
צאים פה ,ונמידה
ראל .אין מועמדת
תלוףפה בה.
 DJאנדרה וחנה נפגשנךף ,מר .פישר באמת אינו בקו הבריאות ואנ-
דרה עוזר לו בעבודה כל פעם יותר ,הוא גם לומד ענינים קשורים עם הנהלת
מפעלים מסחריים ,הזוג סודר יפה בדירה נעימה ומחכה ללידה הקרובה של היו-
רש ,בינתיים א*ן סום דבר ברור כלפ* העתיד.

רוטרמן  -אנן תקוה טההחלטה תיהיה באמת הפיתרון הטוב ביותר לבעלה ,נשתדל

לקיים אתם את הקטר הרצוי כדי שהענין

לא

יהפך לעוד מקרה של

ירידה.

לוי פרישמן  -קבלנו את ההעתקים של מכתביכם אל אביו ואל מר ,בידלובסקי,
DIDהאבכבר ידועה לנו ,אבל נשתדל שוב לשכנעו ,למרות שסמכתביו של לו:
חוזרים על רצונו להשאר בברור חיל ולהתגיס בזמנו לצה"ל ,ודברים אלה on
בימוק חזק לאב כדי להתנגד לעמדתן סל המשק ועלת הנוער ,קצת בגלל שהו*
רוצה להתפטר מצרה וקצת מפני שהוא באמת אינו מסוגל להחזקת הנער פה ,מר,
פריסמן משתדל בכל צורה שבנו ישאר בארץ ,בכל אופן נלחוץ עליו וננסה לה-
גיע להחלטה סופית.

נטליו גוסרמן-טרננברג  -באחד ממכתביכם נגעתם בבעית דרשת האם לירידת ה
בער ,קבלתי קודם לכן מכתב ממירה עודות אותה בעיה ועניתי לה מיד .לא ק-
בלתי טום תסובה ואנ" מבקסת לדעת איך עוסד הדבר,
נת עתה מסתפץקים

חברה היות ופסוף

בזה,

אפריל פא קבלנו

מקבים בקרוב

דו"ת.

לשמע על

הנעטה ממשק

וב-

