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אחוד הקבוצות והקבוצים
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לשזן ,ז'*מיקו ואהרון שניידר  -שלום רב,

תבת* לכם ,היית' בהופשה מתפקיד והוחלפתי ע"י דב ר" ו-
מצטער מאד שזה זמן רב לא כ
שני

3

טפים שהיו בספול —  2901ונכהב לכם .לכן השתוממתי על
סוזנה לוי .בכל זאת הדברים השו
המברקים שהגיעו.
יד כתבת' שאנו מעונינים בקל*טתה ובקשנו נתונים על
.
 אושר לפני כחדשיים ומאברמו
ז'ני
בפנייתי הראטונה אל*הם אמרו לנו שבל" כל נתון אין
 939139 n3Dלברר בבי"ס לרפואת-שינ*ים.
כה לתשובה להבהרת המצב  -הדיון היה על ז'ני אברמוב לב.1
בכלל על מה לדבר .עד היום אני מח
%
פול רגיל במזכירות כבר מזמן ה*יתם מקבלים תסובה .הפנייה
לו ה"יתם מבקשים ט
מולוגולובקין -
ר ישיב .הטפול הועבר לידו  -אני רצתי אחריו עד עכשיו ללא
לביעה בהעדרי ונאמר ל* שבקשתט שדב צמ*
ן והמגמה לקבל אה המשפחה היא חיובית ביותר* ,סנס בכל זאת פרטים
תוצאות .המזכירות דנה בעני
יב עליהם ,למטל  -להבט*'ח לו ש*וכל ,לאחר זמן מסוים ,להמשיך ל*מודיו
מסוימים שקשה לנו להתחי
לנו שאין בעיות בזה אבל להתחייב קשה .בדיון סוכט לבדוק את האפשטרות שמיכאל
לדוקטורט .נראה
מה אפשר לעשות .אם אפשרוה זו לא קיימת  -ננסה לברר ,ע"ס עבודותיו
יבקר בארץ ונראה במשותף
פשר לעשות .עבודה בשטה של מחשבים לא חסרה .בל" לחכות לתשובתכם אני מברר
הנמצאות אצלנו מה א
בקטכט להציע לו הביקור( .בכל  NRPאני עוד מקוה שדב צמ"ר *כתוב לו ,או לכם).
בינת"ים כאן.אבל א
פחה ,בבוא הבדיקות נדון מחדט .אבקסכט להקפיד ,לשלוה לנו
סוכם עקרונית לקבל את המש
קלינגר -
 .הפרט*ם שבמכתב א*נם מספיקים לדון .אנא ,אל תתעצלו  -זה יקה לכם
לפני כל דיון השאלון שלנו

עוד חצי שעה ו*מנע כאן דיונ*ם ,תלונות וויכוחים.

משפהה גולדשטייןך-.
קרן נסיעות-.

סוכם לא לקבל את המשפחה .אין לנו כל נתונים שיאפשרו לקלטם.

ות חושבת שאין לוחר על קרן נסיעות ,ההנועה דרשה כל השנים מטליחינו להשתתף
המזכיר

ן ההנועה ותמ"ד הצליחו לדתות זאת .ידוע שרמת המשכורת שלכם היא נמוכה ביותר ,מכתבכם בנידון
בקר
המלצות השגרירות בריו נשלחו לסוכנות וידוע גם בתנועה .כדאי אולי שתפנו לתנועה ,בהסתמך על
עם
ביט אלה ולבקש הקפאה קרן התנועה עד העלאת המשכורת .הבעיה במשק היא חמורה  -הצרכים הולכים
מכת

וגדל"ם והאפשרויות אינן גדלות באותו היחס.
 -proaסיימנו בשבוע שעבר :קציר החיטים  -יבול לדונם  491ק"ג ,תפו"א  99.2 -טונות לדונם- 

»

למעלה מ %08-איסום; גזר-אביב  44.6 -טונות לדונם ,סלק-סוכר  8 -טון לדונם עם  - %5.21סוכם,

הישגים אלה ,כך נאמר לי ,מצטיינים לא רק בקנה מידה אזורי אלא כלל ארצי ,ההכנסות מגידולים

אלה הרבה מעל למשוער( ,בכל זאת חסר כסף לנסיעות לחו"ל).

נחום חזר לפני מספר *מים ומסר לנו ד"ש מכולכם (פרט מז'ימיקו) עניני "עזרא"  -סאץ פאולו,
עניני עליה וכד'  -נדון עליהט רק בשבוע הבא ומיד אכתוב לכם.

בינתיים כל טוב ,ד"ש למשפחות ולילדים,
אהרון טלנברג

בשם אופנהיימר ,בחור צעיר ,דתי .הוא מורה

שזן  -צריך להופ'ע שס שליח מטעט מהלקה החינוך ורה של* ושל שיינפלד לתלמוד ,הוא מורה *וצא מהכלל
להיסטוריה ולהלמוד באוניברסיטה של ה"א ,והיה מ
טוב .אנא ,קבל אוהו יפה ותמסור לו ד"ס הם ממני.

