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אראלע"שלום"" ,שנה שובה"" ,מג שפָה",
אינני מבין מדוק אתה מוכן לוותר על שיחה טלפונית בינינו ולהרויה
(x
מה זה שבוע
כל יום אנ* משלפן לך7
שבוע חופס .
אז הכית שעתים ,אז מה? 
הופש? אז מאתרים את זה לשנה הבאה+...
אני מקוה שזה ישפיע.
המכתב נמפר ,כתוב בטוב שעם .
מכאל מלוגובקין,
(a
בלחץ אטתו אשר מאד מהססת מחיי קבוץ הוָא החל להתקשר  dy DAגורמים אחרים
כל הענין
בכל אופן ברור הלל נשאר בתוכנית אצלם .
בעיר באמצעות השגרירות .
הם לא
יש סכויים שהוא בכל זאת יבקר  posaבעוד חודש .
יוכרע סופית בארץ ,
גם יודעים שזה יקח קצת
 JAMאף פעם שיצאו ללפוד ביחד  -מיד עם בואם .
כל הענין כן חשוב  -בקליטתן
זמן עד שהראשון יצ וכל אחד יחכהצ אם ,תורו ,
זו משפחה
הילדים מאד מאד תביבימ ...ובריאים! 
החברהית ,בעקר של האישה! 
באמת מצוינת אבל זה יהיה תלו* בקלישצתם ואף בהט.
ז"ני

אברמוב תתחתן

פימנשל סינשרה עד

עם לואיז

יעלו ארצה דרך מרסליה  -שפ הוא יתגייר .

סוף

החודש ולאהר מכן

הבחור עושה רושם טוב.

הם רשומים במנהל אבל עדיין לא
העגין עם מנהל הסשודנשים נשאר כך ,
סוכש באפ ובאיזו שנה שניהם יתקבלו לאוניברפישטה כ" בברזיל לומדיש רפואת

ברור שהם יצטרכו להפקבל באופן
שיניים  4שנים אבל בארץ זה לוקח  6שניפ ,
הם מוכנים לכל סידור,
אישי לראיון אצל הגורמים בפקולשה ואז יוכרע מה ומ* .
בכל אופן עד שהגורל שלהם ? Yapעל יד?ל
יודעים שהסכויים  DM ,יטפיפ-ישפיפ

הפנהל והפקולשה מוכנים להשאר בכל הוובות כחברי ברור-חיל;
זה אז גם ברצונש להמשיך כמועמדים אצלנו.
מאותו

ההקטר הענין של

במקצוע עובד כעת בבנק .

שמואל

קורלאה מנדט לירה,

ואם יתקבלו אחרי
עוהך

בחור מצוין.

גם רצה להשהלם במנהל עפקים או מדעי אאאאא המדינה.

עד שיחלישו פופית על למודיו
לאחר שיתקבל ו

במנהל רוצה להיות

כעת ברצוני )Saממך השפֶבה בחופא 

קשור לברור

חיל

וכך

עבור בהורה מניחרוי 

דין

e DA
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בחורה חובה ,לא
הברקתי ?0
ג
תיק שלה הועבר לוולברג  oyהעתק אליך ,
אקדמאית אבל תוכל להגיע לתואר *צַאעצ ב.א ,כמשפלת אם נשפל בה שוב ותחתן אותה

עם בחור טוב!
בברור

משפחה נוסעת אשר עליה אקבל עותר שאלון עליה הלא של אניו
חיל הרבה שנים ,נפע בגרעין  2ונשאר במשק )«8591 1

כהן .

עבד במוטסך

זה שהיה
ובמכטבטה

וגט חלק הטפקה קטנה ,אתה זוכר (מאז שעבד בהספקה קטנה  ....הגדלנו את האכלפיה [

כעת אניו

הוא

נשוי

ויש לו

3

ילדיפ,

הוא בן

34

ואשתו

,37

הילדיפ הפ בגיליפ:ז

אשתו מורה בת ספר יסודי 81
ילד בן  - 7כתה ב" ,ילדה בת  5ובן בן שנתייפ.
אניו  TNDמאד רוצה לשוב
שנה .
עושה רושם טוב אש כי מאד מפחדת מחיי קבוץ,
בהיותו תושב חוזר אינני פודע אש יקבל למרכז קליטה כי לפי הנחיות
לברור חיל .
בכל
אמנפ בקשת* בגלל אשתו אז בארץ תוכלו לבדוק מה כן ומה לא.
לא מגיץ 914
אופן כשאלה עקרונית רצופי ₪ ac e é “> a DOE sara Do Da
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בבקשה לשלוח

 ARלד ,אף טופס של ועדת קליטה שלנו למועמדים .
לנו באופן דחוף.
הייתי

בארץ ,בעה

הצעה קונקרטית לפשו-נטיש אשר רשנה הבאה

מבקש ממך להכין

רק בריו רשומ*ם אצלי  001מועמדיש,

הפדר*ך שלהם כאן
לבסוף

יש:לי

כי

לא כולש

צוד

*פעו
שעג

מועמד,

ואפשר לנצל

כנפו

ילמדו

כבר בקשתי מז"ימיקו להיות

זאת לכמה גורמים.

נובלופקל.,

 - 33 8גש היא צריכה לעבור גיור ,להט בת בגיל .5

בךץ

,63

נשן*

-

אשמו

בת

המועמד עושה רושא טוב,

פרטש כמה עבודות ,
איש רצינ* ,מקצועו רופא וטרינארי -כבר  %5שניש .
אמנש
כדאי
מה דעתך7
לא עובד כרופא ושרינארי אלא עושק בעיקר בתחוש מעבדה ,
ץעבוד אתפ לכוון משקנו?
אנא תשובה בהקדם.

עליה.

בינת"ש הקימונ 1כאן תנועת עליה ד* רצינית .

רק בריו ישנם  2=01"o

לצלרי אין לנן פתרונות לבורו.
כתבת* לך ילחוד :עלי עניך דוד רעבו,
המצב אצל מספחתו גם מאד לא טוב ולכן אש לאפשר נפיעה זה יהיה על חשבון
 Baכתבתי ? mapעל הענין.

ד"ש ללאה ולישראל.
אם כבר לתת

נשיקה למשהו

אז תן

אותה לבהירה .

תמטור בבקשה לבהירה

ולבנימין ולאל*ס שלא שכחתי את ענין התערוכה אבל עדיין לא הצלחתי להשיג
גוף שיתמוך בזה.
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