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São Paulo, 12 de Setembre de 1958
A Vaskirut do Kibutz Bror Che41
Bror Chail

Queridos Cheverim,

Ref. - Dicionario Hebraico - Português e Portugués - Hebraico
Fazemos refeência à nossa carta de 28 de Julho p.Pp., que por enquan-

to não nos Wparece tenha recóbido resposta.

Como lhes dissemos concluindo a mencionada nossa, a situação não nos
parecia tão favoravel'para conseguir prontamente a adequada remuneração do trabalho efetuado pelo chaver Iehuda Zitman.

Examinando novamente todo o problema com os Diretores do Centro Gultural Bragil Israel de São Paulo, tambem na presença do Secretario da Embaixada
de Israel, Dr. Pinchas Lapid, apos amplo debate ficou assentado quanto
segue:

1 - 0 Centro vé com prazer a compilação do Dicionário e aprova a decisão
de fazé-la.

Devendo ser este o primeiro passo pera fevorecer a tradução recíproca
das obras das duas literaturas contemporâneas, torna-se necessario que
o Dicionario seja feito com o maximo cuidado e com toda responsabilidade.
Deriva-ss disso, em vista da importância da obra, que o Centro não po-

de emprestar nem sou patrocinio nom seu apoio financeiro, sem ter e
certeza absoluta do padrão elevado 6 indiscutivel da compilação.

Para atingir este objetivo, é preciso, entés de mais nada, que
o Kibutz
envie ao Centro o seguinte:
3
a) um ensaio da obra, de pelo menos umas vinte paginas prontas
para
a matriz, tanto para a parte Hebráico - Portugués que para
a par-

te Portugués - Hebráico;

b) uma lista completa de tode a bibliografia consultad
a (dicionários,
grematicas, enciclopédias, eto.);
c) um relatorio do Compilador sobre os critérios
adotados ne compila-

ção, estrutura, padráo, etc. de Dicionário plansjado;

d) o parecer escrito de possóas de cultura
e embiente recadómico óm
Israel, capazes de se menifesterem a respeito
de nivel da obra.

5 - O Centro observa com prazer que ja dois
editores brasileiros manifestam
interesse numa eventusl publicação ou co-publ
icação do Dicionário; mas
observa tambem que uma discussão pormeno
rizada a respeito é prematura,
até

que não forem resolvidos com 8851818080 08
requisitos mencionados

no item 4%.

0 Centro juta todavia que & publi
cação de
Fortuguês o Português - Hebraico) deve ser ambas as metades (Hebraico feita num so lugar, com uma
única diretriz, afim de der a toda
a obra os mesmos carateristicos,
empregando os mesmos tipos tipog
raíices, o mesmo papel, a mesma
dica lar
naçao, etc.

y
E” preciso, pois, que essa Mask
irut cuido de satisfazer as exig
cias do Centro no menor prazo poss
ênivel, para encaminhar a pendénci
a A sua solu20»
>
Os. dois editores brasileiros
que mostraram interesse para
a even-

tual publicação ou co-publicação

são - segundo o que sabemos - o Sr. Abrahão

Kogan (Editora Guanabera) e o Sr. Zvi Tatom
(Henrique Iussim), ambos do Rio.
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A respeito do ensaio da obra, esclarecemos que foi julgada insufíi-

ciente 8 "amostra" enexa à sua carta de 14 de lergo p.p. Insistimos, pois,

apres
para que o ensaio seja aprosentedo er condigóos adequadas para uma bos
038086: é parece-nos aconselhavel, embora isso custe dinheiro, que talvez o

Kibutz deveria fazer organizar uma "prova" tipográfica, de algumas paginas ,
mostrando a efetiva disposição dos textos português e hebráico.

For parto deste Comitê, naturalmento, haverê todo o apoio afim de
facilitar a solução do problema; portanto o Kibutz podera conter com a nossa
colaboração e = nossa beca vontade.

Copia da presente estamos enviando tambem so Sr. Dr. Pinchas Lapid,

Secretário da Embaixada no Rio, bem como aos shlichim do Kibutz atuelmente no
Brasil, Chaverim Tzoran e Hatzamri.
Subscrevenmo-nos cordialmente.

Comitó de "Ami
q
de Bror Chail"
Adalberto
 לposta.)
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