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אגי בותב לפס במ"וחד על החלסה שנתקבלה בישיבת המזפירות
שעָבךָ ,בקשר לתאריך חזרתו של דב למשק ,ובכן ,בזמן טארלה היה כאן,
מחצי שנה ,חוא הצלית להפקיל לתץ די כבד על חכרי תמזכירות ועוד הברים,

מנת שנאפשר לדב .צמיר לנסוע לברזיל

ב

לתקופה של שנח בערך ,פדי לעזור בעבודה

בזמנו ) 2770רבים הב"או את הסתיגויותם מנסיעח זו,בגלל פל
והחסוב היה בזה שדב היח צריך  giras promoובכל זאת ,בהתחשב שזת ה
 Numשבים על גבי שנים ,וְעַל סמך המכתבים הרכים טקבלגנוד מהשליתים על
התמוהבתנוע ,ועל הצורך החיוני בנסיעעו טל רב ,תהגענו במזכירות למסקנה,

וע יסע,

ואם כבר אז לפחות לשנה אחת,

למען טננסה פעם לקעמיד להוציא ביחדמטקנ

י עתיד העבודה בתנועה ,ומכבה האמיתי,תיום.

y

הדעה הקאת נתקבלה ברוב קולדת במזכירות ,היתה גם הצעה של המיע

בה גם תמפו דב וארלה והיא היתה! דב יסע ,אבל רק לחצי שנה .אמוד הקבוצות

ושטתוד הקולמי פגו למסק סדב יהיה בחוךץ לא יותר פחצי שנה,
שתי ההצקות תובאו לאסיפה הכללית ,ונתקבלה הַהצָעָה הראשונה ,אמנט
בהפרש קולות מנימלי,ההצעה סל כמה הבפים ומיקום במזכירות היתה :שליחות של חצי
ה עט אופ
צית של עוד חצי שנה  -במידה שבמקוס דב ויתר השליחיס יתליסו על כך,

עברו מספך תודסיס,וחכרים רביס ,גפ מהמזכירות ומהתברה בכלל,
) 31א
כלי ,סברצונט לכקערעירעור על ההחלסה שנתקכלה אז ,מכל מני סיבות סכניוג,
לא י ולנו
להביא הענין לדיון טוב , Vimos plהצלתתי להביא העירעור ליסיבת
המ
זכירות ,ושם הותלם פה אחד ,להביא לאפסיפה הכללית רצוננו לשגנות את התחלסת

הקודמת,

ולקבל החלסה כדלקמן :הננו פונים לצוות הטליתיס בברזיל טסיבדקו יחך

עס ךב צ
עמיר ,את האעשרות  INTיסיים את עבודתו באותה הדות של ההצעה שבזמנו
ה
וצעת ל-ידי ארלה ודב במזכירות ובאסיפת,ז.א ,.חצי שנת עם אופציה של 912
החפ" «NIN
א ,אין לנו צל של ספק שנוכחותו של דב בבית ,מאד נתוצה ,ועל

זה לא היה ולא יהיה הלקי דעות ביננו.
ב ,על
אף הדרישסות השונות  092731מטעס האתוד ,שברצונם לגיים
את דב ,לעבודה אחרי פשת,
ושהיה ברצונס גט לבוא לאסיפה המללית לפערער על

ההתלסה של שנה אחת ,החליטה המזכירדת להביא את הענין לקסיפה ללא קשר עם
בקטת האתוד
 ,היות סברצון החברים לשנות את ההחלטה בלי התְקָרבות של גורמי pm
במידה והאהוד יפנת לגיוסו של דב ,אחרי תהסקמתו העקרונית(וזה כנרא האחוד עשה
בבתב) ,אז המשק ידון לגופו של חענין.

מה שנוגע ללעכבןוחתאןנו כבפרוזניילם ,לצוות השליחים טיתד עם דב ,תדונהעקצצס העניץ,
וכמובן מאוד מבקשים אותכס  000021בבקשת

; DIAאשךר רוצים את חזר
תו בהקדס האפשרי %39 ,מוכנים לקבל כל החהלטה אשר תבוא
על ענינ
"ס שסונים ,אכתוב לכם בקרוב ,על ההחלטסם המהירה אנו ממתינים,
ף לפל ,ולאור
dinoכת רוציס להכין את הבית החדש ,למשפתת אצמיר ,עפ הפל מה
 gradoל"ותיק" ,נא ל וב לנו בךדחיפות על תאריך חזרתם.

ד"ש למשפחות ,הכל סוב לפם,
ותחג קמח,
צבי חזן.
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