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שלוס רב,

אני מקוה שבינתיים קבלת את פכחבי הראשון בענין עלית הגוער וכפו-כן את מברקי.
בינהיים טפלהי כאן בענין זה בכל השטחים סהעליה במכהבך,אלינו ואל פר קלרמן .נושא
זה הוא בעל חשיבות גדולה מאד לדעתי ובעל הרבה סיכוי*ס לעהיד ,לכן פעלהתי בבל המהי-
רוה ובכל הדרגים הנחוציה.
!  -פניהי ביום קבלה מכהבך למר קלרמן על-מנת לקבוע אתן ראיון .אך הוא היה עדיין
בחו"ל.
 - 2נפבטתי ,מספר ימים לאחהר מכן ,עס טר גינה ,כיוט מנהל כללי של עלית הנוער ,על-
 524“ namאתו כל האספקטיט חהעלית ובט ענין המימוץ לזה .לדבריו ,עלית-הנוער

מעוניגנה ותגיט לנו כל העזרה הכהוצה( .גינת הריתו מכר ותיץ שלי עוד מהיותי תלמידו)
אין להם כרבע מסגרה כספיה מהא"מָה אבל פוכניט לדון על זה בפיוחדר .סכמהי אתו קגישה
 “a 9179 npbo13הבַא ,ה 96.1.7-יחד providas op

 - 3בענין הכרח לימודיהם לקראה ה-

 Aלש  ,\ 5 > 0אין לעלית-הנוער כל אפשרות

לדון בנוטא  DÍכי הוא הורג מספמכותמ .הייתי במשרד ההוץ ,בדקהי את ההסכט ההרבותי בין
שהי המדינוה  -גנ כן אין.

הציעו לי לספל בענין באמצעוה נספה הרפוה ישראל בברזיל,

אבל לדעתם התימת הסכם כזה ימשך לכעלה מספה  .פניתי לשגריר האוא ברזיל וסכמתי
אהו:

 taאני בוהב לו מכהב רשמי עם בקשה להכיר בהקודות שלנו בברזיל לצורך ה-
(3

הוא מעביר אוהו למטפרד ההוץ הכרזילתי ולפשרד החינוך,

ולדעהו  -הוך כדי

הדשיים אוכל לקבל איטור רשמי.

דרןך-אגב ,אין כל אפטרות להבטיח למיקהו העודת-בגרות ,זה הלוי בהלסיד עצמו .גם אין צורך

בזה ,עלינו להבטיה שַהקודה-גטר שלנו הוכר כתעודה-גמר הקווה לד DNS Do

בברזיל.

 ₪ - 4י כ ו ן :קיימות שתי אפטרויות ,בפינה-הנוער בבית ,או בסיכון כפו ילדי הסשק .פינה
הנוער איגנה מוצאת--חן בעיני ואני
מציע אה האפערוה המניה .זו באה כהשבון החל מהודס
ספטמבר כטחלק מכנינו ( 21בערך\ ילכו לצבא.

25.8: 4
הס ללמוד  DP «quim manaאפשרוה של אולפן אזורי .לי נראה
 - 5לי מו נ :בזמן הראקון יה*ה עלי
אולפן בביה ,או  5 -- 4חדשים הראשונים באחד ממוסדוה עליה-הנוער .נברר דאה עס גינה.
יוחר

 1 - 6ו ו ת:

עוד לא סכמנו .למעשה ,הצוות הדרוש לקבוצה כזו הוא :מדריך מנוסה ,ומספלת.

ים ,או שלוש ,הצעות ,אבל לא כרורוה קדייץ .אכחוב לך ברבע שָיהיה ברור.
אטר למדריך  -יש שהי

 - 7לכל זה יש תנאים :א) כל החלמידיס המועמדים צריכיס להיות בוברי גמנסיה עברית ,בעלי יִדִיעַה
$

ה בעבריה .אחרה  -אין  931כל אפשרוה להבטיח פקום לימוד מסודר כביה"ס האזורי.
מביר
ליהם להיות בעלי רמה שכלית סבירה ולא אותם ילדיט בעלי בעיוגה נפשיוה .דו מסגרת
ב) ע

סונה לבמרי מאשר חברות הגוער שהורגלנו להן בהנאים שונים .כלומר ,השוב שאוהם נהונים
שמטרה במכתבך הראשון ,והם 51 ,נערים בוגרי גמנסיה עבריה ,ממשפתוה מסודרוה ,יהיו נהוני
אמת.
ג) אני הושב (זה לא תנא* בל יעבור) שעל ההור"ם להטהתף מבחינה כספיה בהתזקה בניהם9312 ,

של  006דולר להודשט אינו מובזס בכלל .
/

בפגימיה של הישיבה בה

ב"י,ל .פרץ" וב"התחיה"  -לא משלמיס פהוה.

מצלמים  008אלף קרוזירוס לחודש .בהוצאות הריאליוה על

 payיצטרכו לקבל .תוסיף לזה סיכון ,כלכלה ,הלק מהבגדים ,עבודת המטפלה ומדריך ,וארי 91
סבום הגבוה בהרבה מ 05-דולר להודע .א*ננ* דן כרגע לאן ילך הכסף  -לברור חיל או עליה-

8

eaOm

נערים כאלה  -הם הרבה *והר מזה .רק שכר לימוד בביה"ס הוא  ' 0041לשנה ,בלי שקורי עזר

הנוער.
בסיכוט ,אנו עובדים על זה במלוא המרץ והייתי מעונין ביותר לקבל ספך ,בדטיפות ,פָרטים על
המצב.

3

n

ה

לא אוטרו,
חיל,

ר
הן

¿ny

ה:

היו

לנו

 בהההלה בגשראו

 7*13*0Dy

מסעיץ
הזיו,

איהוך הבוניט בנושא,

אהר-כך כחדשיים

וחצי

ארבעה ,הדסיט בערך ,האחרוניט ,כאמור

ההצעות שהתגבסו,

בביה-ברל ,שוב גטר

 -מחר

השב

ואה"כ

כרור

וביוס “a

sam

הזיו

ועדת המנועה

אך

קדיין

בישיבה מזכירוה ,וידונו על זה סהדט.

ב ור י 5

 xo > uo. yyה :אינגי זוכר אם כתמקי כבר על זה  -או עדיין לא ,המזכירות רואה

מלא אה כל הסאלונים ,לעכור בדיקוה רפואיוה,ופסיפולוגיוה(עבור
בהיוב אה בואם .כלומר ,עליהס ל

הילדים) ואח"כ ,בהתאה להוצאות ,נדון באסיפה.
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