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ד ר בנשלום  -ידושל*ם
 רזיואמיר פלוט

לד"ר מבנשלום

שלום רב

הנני כותב את פכתב זה אחר* הרהורים רב"ם ואחר*י שכבר
מספר פעמים דחתי את כת*בתו; עכשצז;/המצב  3350* TIP voaפמרביט א
בחובתי לפמסוד לך דו"ח על הענין והַבקש חוות דעתך.
כשבאתי לברזיל היה לי ברור שאבוא כנציג הפהלקה

להקחסיש ממטב מרצי וזפבני לפעולותיה;אק
מאת ברוכים הוא הסביר ל* שהשקיע כמעט

9

ועלי

כאשר קבלת"* את התפקידים
כל זמנו בעניני הגזברות.

הנני נסתי ללכת בדרך אחרת;כבוגר התנועה החלוצ"ת בברזיץל
ראת" כחובת* לתת *ד לתנועות ולקסור אא קשר*ם עם הארגונים
הבלתי חלוצ**ם.ונראה לי שה משהו עשתי בשני הכוונים הללוןבצד שני

הודא האיש היחידי באמריקה הדרומית אשר מרכז תקידיו את נצזגות
המהלקה

והגזברות וברור ל" שהודות לזה תנועות הנוער מקבלות את

תקציביהּ (דבר הראסון בחשיבותו לפעולותיהן התקינות ) בצורה
מסודרת,דבר אשר אינגו קורה בארצות אחרות;הביעו אל*

תלונות

דבות מן התנועות בארצות)1%בטה ,בפיוחד מן ארגנטינה,אורוגואי וצילה.

והבנות" שפעולות המחלקה תצתרכנה לסבול קצתןוהמחיר אשר נבשלם בעד
|
קבלת עלנו העול של הבזברות הוא כדא* .
אבל במשך הזפן המצב התחיל להשבות,פר שלפה תמוז,נציג
הגזגברות לאמריקה הדרומ"ת,התה"ל כל פעם יותר ויותר לדרוש מפנ*

סדור"ם בודוקרטיים חדשים אשר אינם היו קי"מים קודם;התכן ופסדור*ם

הלו הם יותרמדוייקים מי בחינה גזברותית,אבל לי נראה שהיו
אשר יעלותם ה'א קטנה מאוד ביחס לעבודה הבוספ\ אשר בופרים.

חדוש*ם

לכם בחודשים האחרונים הקדשתי יותר ו"ותר זפן לגזברות,
בנזק רב לפעולות הפחלקה;ן;אנט"ם שפה נבמצאים ופה היו בבקור יכולים
להעיף על השעות הפרובות אשד הנני עובד ובכל זאות אין אני פספיק
לעשות את מה אשר נחוץ לפחלקה.
פנעתי את זה כמה ש*כלתי והיו לי אפלו סכפוכים קשים

עַם מר תמוז;אבל ברב אאמאלקא

הפקרים היתי* נאלץ לבתר.ולכן הגעתי

יותר מפעם להרגשה שאין אנ" פמלא את התפקיד כפי שצריך אלא למען

הגזברות באלץ אבי להזנ"ח את תפקיד" המחלקה.

ועכשיו הגענו לעוד דרישות נוספות הגון:

חודש"ם.

א) תסלום לבגרי המפון

פעם בחודש במקום פעם בשלושה

ב) דרישה על חתיפן .חודשים של כל בוגרא פכון על התמלכה

החודשית ,בפקום קבלה רגילה מי טעם התנועה.

ג) העריכת הפאזן החודטי ב 18-להודש בפקום  ב52-
מפי שהיה נהוג עד עכש"ו ועל "די כך תשתוש הבקור"ם בפסן פאולו,
מקום אשר בן מתרכז רב העבודה עם הנוער.
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ד) פלוי הודאות פדויקות פי טעם בזברות אמל"ט

להוצאות הכסף ,בצפצום פוחלט של החופס הדרוש בשקילה מקופית "לזא

הצרכים ( בתוך התקציבים הפאושסרים).

o Do

הנני שוב חוזר על הסבד שהלו סדור*ם אשר פקלים על א
פעולות גזברות אמל"ט ואשר *כניסו קצת *ותר סדר בעבודת הגזברותן
אבל יתנו "ותר ויותר עבודה טכגית אשר *פגָעו בצורה קשה בעבודתצ:
במחלקה.
הסברת* את זה למר תמוז ואין הוא פוכן לזוז טפה פן
ההוראות הג"ל ] ואחר* וכוח לאשקל הבבותי שעל* להתקשה אתך 2021
המצב.

Y

שוחחתי על כל הענין עם בורפן והוא הב"ע את דעתו

שעלנו לעזוד את בזברות ברזילוֶגם ל* בראה שאבז צר*כים לבתר על

עמפה זאתן  7339מב*ן שהתנועות *סבלו פ* זַה ,אבל לפעולה AVISA
למחלקה נדאה ל* שאנו צריכ*ם להתרכז בעבודתנו .

הנני מוכן למלא בהאלטתך והנצי פבקש תטסובה ברורה
ופהירה מ" צדך; בפדה ותחל*ט שץעלנו להפש*ך למלא פה את תפקיד גציג
הגזברות אוכל לטפל אך ודק בדבר"ם המ"נימל*"ם והאדמיציסטרט"גיים

של המהלקה ,בל* אפסדות ממסית של יזפה כל ( envאו להכנפא

בסכסוך

חזק מאור עם כזברות אפל"ט ).בנראה ל* שחבל מאוד היה לבזבז איש

 pubלעבודה אדמינ*סטדטיבית אסר פקיד *וכל לפלאו.
במדה ותוכל למצפאש א*זה שהו פתרון אשר *עפ"ד את הגזברות
בעבודה שה" ממלאת תפקיד רק אדמ"נ*סטרט*בית ותאפשר ל* לעסוק
בדברים האופרטיבי*ם של מחלקתנו,גם ברצון אפלא אחר* החהלטתך.הננ*
רק חושב שהפצב הבוחכ" א*צנו לטובה לאף אחד.
ובסכום :א*ן לָ* מצב רוח בגלל כל הענין ובטוחני “asno
ממלא את מה שפוטל על" בצורה טובה;אב* דק דודש ב"הור הפצב והעפדת

הדברים באמיתותם ,בל* שנתן לטסגרה להוב*ל אותבו לחוסר הפעילות
הנדרשת.
וברצון רב אה*ה מוכן למלא כל החלטתך.

בברכה

באמנה
II

Cubs

אמיר פלוט

העתק  :אפרי*ם בר*ח  -אחוד הבוְבּים.
מזנירות קיבוץ e PINTA
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