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To par

 *n22pמכתבך מן ה 61-ח.ז *1733 . qnDDלענותו,פוניה
ואני מאוד מורים בעד הד"ש ואני תקווה שהנך בריא לבמר" והכל בסדר
בברורלת"ל ,בכלל (ואצל ,משכפהתךה «0D
ובפבור לעקנינלם:

 (1עלית הנועב  :הננ" פרגיש כאן את הלך הרוח אסר קי*ם

 Xבעל*ת הבוער בארץ;זה מתבטא לסרוב לקבלת פועפד*ם בל* שום סבה
אוביא קטיביתובא-עברת תקציב,אנחנו כבר בנובמבר וטרם קבלתי את
התקצלב אפריל  -/1691סרץ  2691כמו פן  2020 nova pisoתסובה לא

למכתבים ששלחת"

בענין.

בקשר לתקציב

ובפיוחד לדוב.

דברת"*" עם בנבשלום בהיות(ו במונטבידאו

והוא הבט"ח לטפל

בינתדים אני מוציא רק הסיניפום האדמנסטרטיבי ההכרחי

(תשלום למשכודת למזכירה ודואר) (הגב עוד סבה לפכסוך עם תסוז)

 DIVAדבר לפעולה אופרטיבית.
ובקשר לתאר*כ* עליה של הנערים :אנז לא התערבת"* בקביעת

תארכי הנסיעה,זה נבעשה ב*ן דב לבין
בהתאם למכתבך ,אפנה מיד לדב.

a

אבסי,נציג המחלקה לעליה;

 )2מספתותלמסק :הנגי מחכה להודעתכם למחלקה לעליה על
 /עליתם ,במיוחד משפחת שפצרו ומשפתת בורר;כפו כן ישנם פה שני מקרים
בודדים של עליה;אח של רקת ווינר ובנגדוד של שאול אייזנברבגגָעם
הראשון אני כבר שותחחתי,אך קשה לדעת בדיוק םל הוא אחר"* שחה קצרה.
נראה ל" שסרות יכולה לתת לכם פרטים מדוייקים.א *%על בנדוד של שאול
אייזנברג אכתב אחר*" שאראן אותו.
 (3םפוז :הבעיה היא לא שלי,מי הוא הבנאדם הזה אתה כבר
יודעְ:הסתכסכת" אתו רק מספני שלא רצת" בשום פנ*ם ואופן שה] ירכב
עלי ועל התבועות semדרברתי עם בנשלום על זה והוא *בדו

את הבעיה,

השליתים

פה אאא;*א><%תאאפץ<קלאא פאוד פרוגזים על*ו

(אב-

נרי הוא היתירי הפהגן על"ו),אני בהחלט מוכן להמטיך בגזברות (וכל
הסליחים תומבים' ב)%001-אך אין אני סוכן לקכל את הכרעותין כילד

טוב.אני ברצון אמסיך לטפל בדכרים [באותה הנאמנזת סעסיתי עכשין)

אך אין אני מוכן לוותר כאשר הוא רוצה לפגוץ בתנועועת נוער.

 )4רב אינספן :כאשר דונקין היה כאן הוא דבר אתי על
צלבודה לבור דב בוונצואלה אך דב איננו מסכים,הוא פוכן לעבוד MX
בתבועה אך יהיה מוכן ד ר בנטלום להחזיק טליח המיש* כברזיל?

אני מבקט שתמסור ד"ש ממני ומאת סוניה לכל חברי הפשק
שלך

OS

אמיר

20620/2028

י'!ב כסלו תשכ"ם

1
79211

אמיר פלום
ברזיל

4H

 017719 9 noapo mpo asשלי
כמה דברים אשר
פתבת במכתבך האחרון.

דכבר ענית.

ברצוני

לענות לך על

ואין
 .עלית הנוער -:כתבתי
לי מה לחדש.
 ,2משפהות למשק -:אני מקוה שפבר קבלת העתק של הודעאנו למוסדוםת העליה.
כובנד להסמיד אחרי גמר הדיונים באספה הכללית.
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את

של רות וינר -:אגיד

לך את האמת ואבקש אותך

לחמור

זאת בינינו.

רדת ומספתתה העניפה ( 6ילדיא) ,מתלבסים קשה מאוד בקליסתם במשק,

במיוחד רות .איני רואה עכשין הזפן המתאיס לעסוק בעליתו.

פאולו מוסקוביץ -:אני מקבל אהנחיות שלך,
של כספיט ,לפני שאביא זאת לדיון ,אבקסך
נון ,בצוע ,פקות וכו .,.אלקטרוןו-מכונאות
בועיאת מקומו בדקו מוטב לקבל כל הפרסים,

במיוחד במה שנוגע לרזרוה
להסביר במה הוא עוסק ,תכ-
הוא מושג כללי ועל מנת לק-
לאדם בגילו ,שאלת העבודה

היא מכרעת תסום כך כדאי לברר הכל לפני עליתו.

משה ק
ץ -:תדבר לא נראה לי כלל .בגילו קשה מאוד *היָה לחשיג עקבודה
קבועה בכל
 1pDשהוא בגלל חוקי העבודה הנוקטים באחץ ,אול* תפרס מה

בדיוק עבודתו ,תיט נשיט שה מושג לא בדור.

הא

תופדר

גם ס

מלות? אם
נדק
ץ פרטים או:י גוכל למצחא מקום בשבילו בינינו ונוכל לסתכן ,אס הוא
לא ימצא מקום אחר יוכל להשאר בבית.
אני רוצה סיהיה לך ברור סלא אביא הדבר לדיון כל הזמן שלא אקכל תסו
ה ממך.

ובן-סלום וְּעַל
תמוז -:אני יודע שאפריס מנהל סיחות על זה עם דו בקין
מנת לא לערבב תתומיט ,אשאיר העניך לטפולוושקול דעתו שלו.
אינסמן
ו
 -:סוכם אס אפהימלק שהדא

עושק אס המל על מבת להעביר אותו

לY
שליחדתתממלאיה בינואף ,אני מקוה שהוא יסדר זאת .

אני

זה הכל בונתיס ,תמסזר דרישת שלום לסוניה
לא כופביתיות ואתה בודאי מקבל ה"מבע" ות

