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*"ב שבט השכ"ח

ל*הוטע שלום וברכה,

קבלה* את מכתב*ך וקודם כל את*יהס לדברים הנוגעים להם:
 (1הארכה טליחוהך  -הענ*ן הובא לדלון בועדה ההנועה ובמזכירות ,ובסנ* המוטדות
הובאה ע"* דב צמיר הערכה רבה על עבודתכם ,שלך ושל פינדוקה בברזיל.

אט כי אנהנו פודעים מהו המאמ הנדרש משליהנו בחו"ל ,החלטנו לבקש מכם אה הארכת

השל"הזת לשנה נוספת ,אנחנו צריכפט לסכם אה הענ"ן  90אחצד-הבוגים ולאחר מכן,

נביא

להכרעה באסיפה.
)2

חוברת "הקבוץ היום" * -חד עם שגרירות ברזיל ביטראל אנו נוצ'א הוך חדטיים

חוברת דומה ל"הקבוא ה*ום" על ברור-חה*ל ,בשפה הפורטוגז'ה .החוברח תהיה רובה פאו'יירת
ו*ה*ו בה גם  4המונות צבעונ*ות ,הטכסט כתב שזץ ,העריכה הגרפ"ה היא של מילטון לנדו.
משתהפ*ם במ*"מון החוברת ,לגר"רות ברזיל ,משרד ההוץ ,י*"קא ,א*הוצ הבונ*ס וכמובן המשק.
ההוברת תעלם כ > 000,6 -ואנו נוציא אותחה ב 000,5 -עותקים.

ההזץ

שגר%רוה ברזיל ,משרד-

וההסהדרות ,לוקח*ם על עצמם הלוקה של  005עוהקים כל אחד ולרטותנו ייקחרו 005,2

עותקים להפצה,

ברזיל ב*סראל ,

החוברת הזאת לא תוכל להמכר ה*וָה ויהיה מודפס עליה  :הוצאה סגרירות

גם ההוברת שלנו וגם ההוברה "הקבוץ היום" נעטים ע"* אופסט ולא בסיטה

של גלופזת ( -קל"שאות).

הייחי מציע שההכה עור הדשיים ותקבל אה החוברת של המטק,

 )3קל*"טה מברזיל  -קיימנו לפנ* שבוע דיון במזכירות עם דב צמיר על עניני עליה
וקל*טה מברזיל ,כד* לסכם איזה סוג קליטה אנו מעוניניס במשק ,הדיון עדיין לא הסתייט

והרכבנו גם ועדה שתבהון אה ענ%פנ* הברה-נוער ,טנת-הכסרה ,קבופותף מברזיל וכו".

בינתיים איננ* רוצה לחכות עד שהמזכירות הגמור את הדיונים הכלל"ם ואנ" מביא

השבוע לד"ון אה מקרי העל*ה ששלחה ל*.
))

ה ח ל פ ה *  -בינת"יט עוד לא הגענצ לסכום על המחל*ף של* ,במזכירות הי%ף

ב*"נת*ים הצעות אלו נפלו ומהפשים הלאה.
הצעות (נחזם  ,דב,צ. ),.
 Sm TIPיהל*ף אות* .גם הענין של השליהות דורך במקום.

)5
א,

היום איני יודע

ה ג * גו ה  -אנחנ %מתכוגנ*ם לכמה הגיגוה בזמן הקרוב:
ההגנה מרובעת --

משה מ*לגרום

ב86.2.22-

תההק*ים התונהם של :יבאל וחנה ,יעקב וחנינה,

טרה קרומהולץ פטל יוסף מונטבלר ורות,

כבר מתוכננות שת* ההונות:

של משה פרנקל ושל קוצ"ה עם בט" רוזנבאום .כפי שאתה רואה* ,ש פעילות רבה בשטה זה.
עוד מעט לא *שארו רווק*ם במסק ממוץ לאריה מליץ ונלסון.

ב,
a

מסיבת הור*ט שתהק'יט ב. 86.5.41 -
הג ה 02 -של המטק 

-

בסביבוה מת".

 (6ש כ ו ן  -השכון החדש מתקדם ואס הגשמים לא יפריעו  ,בעוד חדש'ים  -שלושה
הם יהיו מוכנ*ם , התחלנו גם לשפץ את טכון "מן העיר אל הכפר" (בינת'ים  4יהידות),
ואנהנו כבר החושב*ם על בנייה נוספת באס נרצה לקלוט בקצב מזורז.
בינת"ים דהו ,וכסיהיו ל* התסובות בנוגץ למקר* העל*ה שלך ,אכתוב.

ד"ש לך ,לשרה 19993900
ז'מיקו
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