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א' דהוה"מ פסה השכ"ט

לשזן ,ז'ימיקו ואהרון שניידר -

שלום

רב !

זה כבר זמן רב שאיני כותב לכט אישית ,הדפים האינפורמטיבייט נטלחים אליכם אחת
לשבועייט  -שלושה ,אני מקוה ,ואם נוט'ף אה הצ'יזבאטים שסיכולהם לשמוע מפי שזן,

להניה שאתם די מעודכנים.
עניני עליה:

יש

באסיפה האהרונה הוחלט לאשר אה עליהן של המשעהות סימוני ארמנד ומגדה מסאן

פאולו ,משפהה בוריס ולטיציתה דהיס מסאן-פאולו.,

ווינטוריב ,אחיו של אבא חיים ,אוסר כבר

e

מזמן ,אשר למשפחת סימוני הוחלט להמליץ בפני שליה הסוכנות לעניני עליה שיעבירט קודם
למרכז קליטה ,לפשפחה צעירה זו יוהר טוב לבוא אלינו עס בסיס טוב בעבריה ,דבר טיקל על

קליטתם ויאפשר ניצול טוב יותר של הפוטנציאל שלהט .אם קיימה אפשרוה שיופנו למרכז קליטה
בבאר-שבע הדבר רצוי מאד ,בגלל הקרבה והאפטרות לשמור על מגע אהם ,גם מבהינת המקצוע טלו
*האפשר לסוכנות להפנוהו למרכז כזה.
שזן ,אנא ,עשה כל מה שביכולהך למען זאת .אהרון ,כדאי לעמוד אהם בקשר ולהסביר להם אה
הסיבה לכך.

הענינים הסתבכו בגלל הילד הבכור שצריך להמנס לכיהת אלמוגים.
משפחה  12017מריו:
כיתה זו מונה  52ילדיט ואין באפשרותה לקלוט עוד ילד אחד נוסף .בועדה חינוך מהפסים כל

מיני פחרונוה אלטרנטיביים ,יש אפילו שהציעו שהילד יישן בהדר ההורים ,הבעיה היא שאין
זו בעיה בת רגע אלא למשך שנתיים וחצי לפחות ,עד ש"אלמוגיט" יעברו לשכון נעורים .בכל
 ARTהענין יובא לאסיפה הכלליה בעוד כ !8-ימים .הסיכויים קלושים מאד ,כי כל סידור מתקבל

על הדעת ידרוש הזוזה ב 4-כיתות ,אם לא יוכלו לחכות עד האסיפה אולי תציע להם מטהו אחר לש-
נתיים הבאות?
מה נשמע בעבודה שלכם ,האם בנין התנועה בסאו-פאולו כבר נחנך?

מה נשמע בברזיל?

איך היו מחנות הקיץ?

בכלל,

שלשוט נערך כאן סדר פסה .השתהף קהל של  987איש ,בגלל סיבות אישיות לא השתתפהי בסדר
אך הכל אומרים כי היה ארגון למופה ,יפה וחגיגי .אמנם ,חסר לנו ז'ימיקו ,אך שיינפלד,ומשה
פרנקל ההליפו אותו בלית-ברירה ,נקוה שיהזור במהרה לקראה הטדר הבא ולו רק לחופשה מולדה.
אחמול יצאו  86חברים לטיול של יומייס ברמה ,לא היה להם מזל כי סוב חזרו הגשמים,
ירדו כאן ,מ 32-בבקר עד  8בבקר  -כ 54-מ"מ,

 Braאסיים ,אני מקוה לקבל מכס מכהבים ,לפחוה אחת לשבוע .אהרון ,אל השכח שכעה אהה
היהידי בסאן-פאולו ,דרישת-שלום הם לכל הנטים והילדים (והעוזרות)...

הג שמח ,בידידות,
so Iê

אהרלה,

rm
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