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מזכירות המשק
ח.י.

כרצוהי לדון על מספר דברים ואנ? מבקש שזה ישאר במסגרת המזכירותה.

ראשית כל עלי

לציץ אה קבלת מכפביכם האחרובים,יתד עם תמונות המשק.

אני מקוה שחתמשיכו לכהב ולמסור אינפורמאציה שלמה על הנעטה במשק.
כ ריו  -בימים קקרוביס  Onיכתבו למשק,תיכף אהרי שיפממו אה ה-

שלהם( 4הצגוה של בילה גנאוער)

תוצאות של המפעל הראשון

כל  vinהם יסדרו "הה" בכיה אחר.ילצערנו,מספהה כהן לא משתפת כעה

בפעולוה-כנראה רוגזת על משהו ..הרוח החיה בועד היא יהודית שפירא.

סילביה שניידר-סמחתי לדעה שבכל זאה חפלטהם לקבל אותם ואני
מקוה שתעשו מאמציט לקליטהם הסובה.

גס

ואשתו,מריו

הגרעין  6עברו בריו שלשום.נוסעים:זיסיו,רוזה,שוליניו
סוזנה,גברת שנקר «NaN
אני רוצה להפנות אתה תשומה-לבכם לכמה דברים:א)כשתדברו אתם על כל
העבודה שלהם בהנהגה התנועה,יש להזהר מלנקוט לשון הותר מדי חריפה
ב)לשוליניו(כך נודע לי בסוד)ישנן בעיות בקשר לקליטה בקבוץ(עבודה)
ויש לנסות לעזור לו בהרבה.
ג)3עם ילדה שנקר לא ההינה בעיוה,אבל

נצסרך "לקלוט"אה אמא.

הורי לוברבאום -לפי בקשתכם דברהי עם אחותו.בסכום:אהרון רוצה Anv
יעלו

/

והשליה שלנו

בסן-פאולו

עוד

יצטרך לשכנע את

הורין .בכל אופן הדבר הוא לא אקטואלי.
'הורי ששה פיכמן  -משה כהב להורים שלו שיעלו.האשא מוכנה אבל האב
מקוה שיסחדר כאן יותר טוב.בינתיים הדבר הוא
 03977לא אקטואלי.
 8של הועד -אתם לא כהבהם אם עליזה זוסקינד הכרעזהת על דולרים.
צריכים לחפש צורה להודיע לזיסיו במכהב לאירופה או
י

[|בנמל האם הוא צריך להכריז ועל במה.

משפחה פיק  -אבקשכם להציג אה הבעיהבפני ועדת הקליטה של האחוד,

כי הענין כאן הוא חשוב.
מכונת הסרטה קטנה -אולִי ההיה לי הזדמנות להביא מכונתה-הסרטה קטנה
(סרטים של  8-61ממ ).ואני רוצה לצעת האם עדיין
) Roקימת כזאה.זה דבר טוב לביה-הספר ולעליה-הנוער.
בעיוה המשק -בעיון רב קראנו על שלל הבעיות שנוצרו כהוצאה מגדולי-
נו המהיר.אנו מחכים בכליוו?( ₪להצעוה הועדה המיוחדת
שמונהה לכך.
אגב,אני עדיין מחכה שתשלחו אלי אה רשימת בעלי התפ-
<קידים.

pe

נפהלי ואילנה  -המצב הוא די קשה,כי עכשיו רק נפהלי מקבל משכורה

 777770077כרתק .,אם לא יגדילו את המשכורח או אם לא יסכים
יהיה
לההזיר אוהם מהר,נפתלי יצסרך לצאה אה ההפשרה ולעבוד בכדי ש
לו פרנסה.הוא,בעצם,כבר רצה לעשות זאה ותחת לחץ ההנועה החליס

לחכוה עוד קצה.יש לציין שמצב ההורים של אילנה(מבהינה כספיה\הוא

לא הכי טוב .איננו מבינים למה אין ההנהגה העליונה מספלת או כו-
 nadלנו על הענין.פשוס לא יפה
ואני מבקש מהמשק לההענין בדבהר.

ולא הנוכי

שחברי משק יהו

במצב כזק

החזרה*נו  -כבר כהבתי פעמגים על נידון זה,לדב צמיר .כיון שהדכר
סוכם במזכירות המשק,הננו פוהנים אליכם,בבדי שתסכמו
 "oעם דב צמיר וההנהגה העליונה .בתכניהנו להיות בפסח במשק.

כיון שעוד מעט נכנס לקלחה של המחנוה ותיכף אחרי נסע ?1% VON

אירופה,הננו צריכים כבר לההחיל להתקשר עם הסוכנוה-אבל.לא נוכל

לעשוה זאה,בלי שדב יודיץ להם קודם,

הננו מבקשיסאקמשק לטפל בענין ולמסור לנו אינפורמציה מלאה על ה-
נעשה  novaהזה.

ד"'ש לפל החברה

