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אמיר פלוט
ברזיל
שלום לך אמיר,

באניני עולים,

הפעט כותב לך אני הזות ובזמן האהרון התחלתי לספל

 suaאלבלניק -חשבנו שתבין פונתנו במפתבו האהדון של דב צ.

בעיו השיכדך היא אחת הבעיות הקשות ביותר שַלנו כעת ואתה יודע
 012מאוד מה ההשיבות של דירה בקל"טת עוליט חדשסים ,נוסף לזה,

פמה חבריס זוכרים חת  ",באינו" ממפלטים והתעורר אצלם חטשש רצינ"

שמא סוג זה של אנ*שיס"מתאים לחכרה שלנו ,מכל האמור אליך להבין
שהטסוב בידתר ה"נז להפנותם למקום אחר,

משפחת אפלזיט -כל הטיפרל במשפהה צו עד עפסיו  ,היה בידי מחלקת
חעללה של הסוכגות ,לפני כמה *מיט הוזמנת"* למתלקת הקל"טה בת"א

וסט העמידו אות" (אפרים אביגור וגב .סבצדלוב) ,לפני מצב אשר עד

פה היה לנו בלת" ידוע לגמר* ,בעיות עס משפחה זו התחילו עוד

לפני עליתה בפעם הראשונה ב ,75-בין יתר המפתבים ,קראעי בת"

שלה מכתב של אגסי מתאריך  16.8.3בו הוא מביא הסתיגות רבה ע
המטפתה ,ביחוד על הבעל 91) , n2p90על השארותה בקבוץ (לא ברור
לי כיצד דברים אלה ידועים לאגסי ולא היגעו אליך) ,מכל מקום,
*שנה נתיח בפוכנות לא לספל במספחה זו במקרה ולא שארו במסק

ותרצה לעבור למקום אחר ,אבל אם אנתנו נעמיד תנאי לקבלתם י*תכן

ויקכלו על עצמם האחריות עליהס אם הס לא ישארו אצלנו ,התרשמות"
הכפללית היא שיש במשפתה זו הרבה דבריט מאורפלים ולקבלס יהיה
להסתבך כבעיות אסר הפתרון הטוב ביותר להן הוא לֶא להכנס בתוכן.
אבל ק"מת המלצתך לקבלם ולפני אנתלים סופית לא לקבלס אנחנו רו-

ציס שוב לשמדע דעתך לעור עוצדות תדסות אלך אשר כַפ* הנרא לא

ידרעת עליהן קודס.

פרידה פיי'ג -תשובתנו

הינה היוב'ת,

מטפחת אהרוניביץן] -תשובתנו הסופית היא לא,

קרמניצר -לצערנו העמוק נסיון זה של  qaאהותו של אהרון דפ-
דוז
דנ argsאנו שסולחים לך מכתב לאמו וכן העתק בשכילך .אס
תמצא לככון לא למסור אותו איסית ,תמחוק הלקו האהרון,
הכגובת -:אלנה קרמניצר

חלו בזמן האחרון שנוייס רבים במשק ,על זה אני מקוה שהמזכיר
יכתוב לך ,ברכת הטתיה כשר פועלת וכן המרפאה ההדשה ,השורה הרא-
שונה של הצריפים (מרפאה ,חדר המהנדסיס והצריף של הוגו) פורקו
ונוצר נוף חדש בפסק ,מגרש כדורגל מופן ומהכה לשובך,
ד"ש לטוניה ולילדים.

בב"ת  -מקס קיאנובסק'  -מזכיר מנהלי
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לכבוד

אמיר פלוט
ברזיל
סלום לך אמיר,

בעאניני עולים,

הפעט כותב לך אני חלות ובזמן האהרון התתלתי לספל

 suaאלבלניק -חשבנו שתכבין פונתנו במפתבו האתרון של דב צ.

צעדרהטיצדך היא אחת הבעיות הקשות ביותר שלנו כעת ואתה יודע

סוב מאוד מה ההשיבות של דירה בקל"טת עוליט הדשסיט ,נוסף לזה,
פמה חבריס זוכרים את ",באינו" ממפלסיס והתעורר אצלם  vonרציני

טמא סוג זה של אנ*שים"מתאים לחכרה שלנו ,מכל האמור אליך להבין
שהטסוב ביותר הזנו להפנותם למקום אחר.

משפחת אפלזיט -כל הטיפול במשפהה זו עד עפסיו  ,היה בידי מחלקת
העידהשלהסוכגנות ,לפני פמה *מזם הוזמנת* למתלקת הקליטה בת"א
וסט העמידו אותי (אפרים אביגור וגב .סבצדלוב) ,לפני מצב אשר עד
כה היה לנו בלתי ידוע לגמר* ,בעיות עס משפחה זו התחילו עוד
לפגי עליתה בפעם הראשונה ב ,75-בין  nºהמפתבים ,קראעי בתיק
שלה מכתב של אגסי מתאדיףך  16,8,3בו הוא מביא הסתיגות רבה על
 Vinda ,ansvonעל הבעל ,עָכן ספקות על השארותה בקבוץ (לא ברור
לי כיצד דברים אלה ידוע"ם לאגסי ולא היגעו אליך) ,מכל מקום,

? namנהיח בסוכנות לא לספל במספתה זו במקרה ולא שארו במסק

ותרצה לעבור למקום אחר ,אבל אם אנהנו נעמיד תנאי לקבלתם *תכן
ויקכלו על עצמם האחריות עליהם אס הס לא ישארו אצלנו ,התרשמות"
הכפללדית היא שיש במשפחה זו הרבה דברים מאורפלים ולקבלם יהיה

להסובך בבעיות אשר הפתרון הטוב ביותר להחן הוא לֶא להכנס בתוכן.

אבל קימת המלצתך לקבלט ולפני שנתליס סופית לא לקבלם אנתנו רדו-
צים סוב לשמדע דעתך לאוָּר עוצשדות הדסות  897אשר כַפ* הנרא לא
ידרעת עליהן קודס.
 -mamaeתשובתנו
פרידה פ''ג

הינה חיובית,

משספחת אהרוניביץ -תשובענו

הסופית

היא

לא,

רמניצר -לצערנו העמוק נסיון זה של בן אהותו של אהרון דפ-
דו
 Aאנו שולחיס לך מכתב לאמו וכן העעק בשבילך .אט
תמצא לככון לא למסוזר אותו איסית ,תמחוק הלקו האהרון,
הכתובת -:אלנה קרמניצר

חלו בזמן האתרון שנויים רבים במשק ,על זה אני מקוה שהמזכיר
יכתוב לך ,ברכת הטתיה כשר פועלת וכן המרפאה ההדשה ,השורה הרא-
שונה סל הצריפים (מרפאה ,חדר המהנדסיס והצריף של הוגו) פורקו
ונוצר נוף חדש במשק ,מגרש כדורגל מופן ומהכה לשובך,
צ"ש לסוניה ולילדים.

בב"ח  -מקס קיאנובסק'  -מזכיר מנהלי

