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מש

היה בבר מוכן ,בשקבלתי את המכתבים שלכם אשר גרמו
מכתבי
לסיפוק רב עקב /1 :האינפורמציח השלמח ששלחתם
 /2המבתבים לועדיס למען SP PRI AS
ים היו ממוהמרים על שלא אשמתם את קבלת הצק של פיגנסון.
הוזעד
לפני שאנש לענות למכתבים אשונים ששלחתם ,הרינ לחודיע
לח .ישזב ,שם " 50122בגלל אי-חבנות שהתעזררו
שהתפלאתי ממכתבכם מ 6711
 nyשליחינו בברזיל וכו וכו"4
ברור לנז שהדבר נוגע במיוחד לעלית משפחת נפתלי מיסוק.
מן הסכתב הראטון שאני דאילנה שלחנו על הנושא הזהד אמרנו
O
של המשם ,אם כי אין אנו מאמינים שיסדרז TDI BR
ברורזת שנפעל לפי רצונו
קום אחר בארץ שלא במשק ברורדחיל ,פעלנו לפי החזראזת והח 7
תלי מיסוק במ
בקשזתנו ,אם עקב לחץ המטפחה ,הצטרכתם להגיע לאזתה מס-
בר ישזב פעל לפי
מן ההתחלה ,הר* מותר להזדות בזה ברזרות ולא להתפרק
קנה שאנחנז הגענו
מהאחריות ולזרוק את הכל על השליחים.
החבר ישזב מכיא אותנו די מוב זיודע שפעלנו בתבונה ,אבל
אליו,ובצזרה בזאת  7הוזא חוסר הערכה מפפקת לשליחיו זאף
המכתב של המשק
חוסר גישה חברתית.
תי בפןדפאולו שוחחתי עם הש רה אילנה  7והיא בלי 710
בהיוז
 511310 pooלחתום על המכתכ «Nim
זכעת לענינים חסדירים:

משפחת פונרף  -באתי בדברים עם החבר ילוב וחוא כבר התחיל
ל פונרף.אגב ,אין אתם יכולים לשלוח לנו את הכתזבת שלו?
לחַהקָּש את  231ש
 qaיהיח המפול יותר מהיר.

אבינ על יצםסם בבפקב ” לא שלחתם את הכתזבת,אפילו
E
הצלחהי לחשיג  7כך שעדין לא ספלתי בעניז.
יטראל לא

משפחת פיבל  /7פריץ פיגל [ואשתן,
בספפמבר" אוקמזבר מתכוננים להיזת באהץ.

בצירזת

En

נוסעים להרבח ארצות ו-

אבל צריכים להשיג מהםצ לא רק הזד-

חשוב שחהם יבקרו púna

סקשה /8 : yהטתתפותם בועד למען ברזר"חיל,כאן.
הזת אהנז בדבורים אלא ב
ועד

ב /ע"י מתן כספים ,חם מאוד עשיריס

היהודים בברזיל .עקב סכסוך לConde
לפני זַמן קצר  3531חרבה למוסדזת
E
תפקה בתנובה של הישוב בריו ,הפסיקו את כל"
לא הס
 PEO ותשאש
זלהטיג ממנה מתנה ,יש לה הרבה בנינים
התרומות ,עליה צריכים לחשפיע

כעת היא כבר נתנה קומה שלמה לצירזת ישראל,
גדולים ובאחד מהם שבונים

 12 ,08-192 2915.R9 MD.פתיוו.

בעד .למען .ברור-מול

שהמזכורות חהזאת לא מתיחסת ברצינזת לפקולות הועד,
 3ים

בי

לא שולחים

לא מודיעים על קבלת כספים ,הנהלדוגסח ,שלחו

כסף באפריל

מבתבים ואפילז
לק נית רכב ,ועד היום לא קבלו תשזבה.
ברב למלם  7אסרתי לו את המכתב של המשק יחד עם התמונות

להטתתף בועד למק] ברזר -חיל,אם כִי הוא היה
באותה הזדמנות הזמנתי אותו

את ה-

0

הוא מפחד שיאשיסו אותו בתמיכה לתנועה מפוזמת ,הסברתי לו
מוכן,
בדל ביננו לבי[] ברזיליאנים*צ של תצועות אחרזת שהלכז למלקים שונים,
ה

»

.

%

לבסוף מוא הציטס להקים זעד למען חקבוצים הברזיליאניס,ברור
אותנו ועל כן סכמנו להפגש פעם אחרת .קבענו שנעשה מסיבה

שזה לא מענין

עם הקרן הק"מת לכבוד נטיעת החורץה.
לי נדמה שעכשך המזכירות יבולח לשלזח לו מכתב ולה צמינו לפר
עזל במסגרת העד שלנו ,זה פבול להיות דבר חשזב כי באופן אדטוססי יגַפס

לפעולה זוגרת צעירים שבד didas
 070915ומנדל שר"בר 7

 IZ. MARAברי רג
נסינו להתמיד בקשר אתם וזה נתן במידת 8פלר

טֶפשרותנו  ,הם התבוננו כבר להזור אבל קרם אסון במשפחה :חדוד של מינדל

נפמר וזה גרם להלם לאמה ,הם יחצרז באוגוסס ,יש להבין את המצב.
גַּם אתח הינו בקשר וידענו כבר על החלטתח,
כנראה תחזור עם משפחת טר"בר,
בפרטים לא נכנסתי ,בי גם לא חיו נצתונים בידי.
 0213221בנבבפ12צנ2ר פוברטנגני.עבבי
ואת יחזדח ציסמן

מן הקופה..

831

מברכים את המשק

על סיום מפעל זס ונקוח שזש יוסיף כבוד למשק בלי

גרעין שביעפי ה
א/אבא קדדסדר

לגרוע

אני תומך בעמדתכם ויש לערוך ברור מקיף:
 7 pap “sent opa vosאת ההתנהגות של עוב"

דוזת מוגמרות,
ב /מסען  -יש לברר עם ההנהגה הארצית..
ג /חזפש עליה -אֶם היח להם כסף לטיול שה ארזקך באירזפה ,ברור
חיב את קופתם,
ח"ים בה]" חפשתיו יחד עם החבר איניפסמן,לפי דעתנו יהיה קשה
אותו,

עקב הלחץ המשפחתי.
חים קניגסחל7 2

יחזור בהתחלת .9591

 noyn (ed. os Se MOR e AAעפשו  7תנסה
 95 ¿nATn27 2180 ABלברר טוב את הענין.
אם
מילה

על

כי

עברז

כחודשים מאז

בחרז

את המוסדות ¿PUNA
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קצלה

הנושא.
מצפה

לתשובתכם,

בברכת אחברים
אברהם

png 0

הצמרי

a

לבפוף םוא הציט להקים ועד למען הקבוצים הברזיליאניםס,ברור
שזה לא מענין אזתנו זעל כן סכמנו להפגש פעם אחרת ,קבענו שנעשה מסיבה
עֶם הקרן הק"מת לכבוד נטיעת החןרשה.
לי

נדמה שעבשו

לו

המזכירות יבולה לשלוח

לפר

סכתב ולהצמינו

ארסוסטי ינפס

עזל במסגרת ה[עד שלנו ,זה פבול להיות דבר חשזב בי באופן
דתהיפחה לועד .בריו,
לפעולה זוגות צעירים שבד NN
משה  40379שר"בר  7נסינו להתמיד בקטר אתם וזה נתן במידת אפשר

אֶפשרותנו  ,הם התפוננו בבר לחזור אבל קרש אפון במשפתה :חדוד של מינדל

נפטר וזה גרם להלם לאמה ,הם יחזרז באזגופט .יש להבין את המצב.
בעמי הדרוביץ  7גַם אתה חינו בקשר וידענו כבר על החלטתח,
בנראה תחזור  DPמשפחת שר"בר,
בפרטים לא נכנסתי ,בי גם לא חיו נתונים בידי.
ל עבבי בנבטן 2 2+2Id cda DA

ואת יהזדח ציסמן

מן חקזפה..

דות מוגמרות,

אנו

מברכים את הסשק

לגרוע

על  Gan DIDזפ ונקוח שזש יוסיף כבוד למשק בלי

גרעין שביעי ה

א/אבא קדיסדר

ב /מטען

אני תוסך בעמדתכם ויש לערוך ברור מקיף:

ד  vosלטיפל ואיני

מבין

את ההתנהגנות של עוב-

 -יש לברר עם ההנחגה הארצית..

ג /חופש עליהד אֶם םיח להם כסף לסיול שה ארזך באירופה,

שיש לחיב את קופתם.

חים בה 1[7

חפטתיו

לשכנע אזתו ,עקב הלחץ המשפחהי.
7
להביא.

אם

תי

כי

עברז

ייחזור בהתחלת .9591
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את שאזל,.בחזרה.

יחד  ans DVאיניפמן,לפי

יש לבהר סנב
כחודשים

את הענין,.

מאז בחרו

דעתנז

יהיה

 no yn feעפשו  7-תנפה

את המוסדות במשה,

eu
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קבלר

אף מילה על הנושא.
מצפה לתשובתכבם.

בברכת חברים
אברהם
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