
des em Setembro estar“ em produção,
Eu gostária que o enr, pensasse no assunto & nos escreves,

se à respeito,
7%( CHEVRAT NOAR OLÉ + O primeiro grupo de Jovens do Bra

sil que se educaram no meshek voltou do exereito e estão se inte =
grendo no meshek, O segundo grupo vai sair para o exercito em Agos.to e nos estemos pensando em mandar um chaver ou chaveráBfim de or
ganizar um novo grupo,

Nos estamos ao pur das dificuldades mas eu creio que este
cominho é certo e que não temos outras possibilidades,

Existem tambem no meshek dificuldades não pequenss, os
chayerim estão deixendo de ser jovens, se sente com muito mais in =
tensidade o peso da gronde tenso do trabalho e do baixo nível de
vida,

As erianças crescem e hf mitos pais e ambos » que rc:
sentam pra os chaverim uma felicidade — aumentam o peso que o ₪6 =
Shek carrega, e isto junto com a erise da asricultura cris uma seña
sagío de que nds nio progredimos, Nuturalmente os chaverim sobem
que nos dois proximos anos, aparecerão mod: ficações radicais, mas O
dis « dia é tão ou mais forte que os projetos mais roslizgveis,

O peso sobre os chaverim sumentou porque o meshek cresceu
$8 con lds de chaverim para Erez o mímero de chaverim nio umentous,

Mas eu ersão que conseguiremos ultrapassar esses dificul=
dades que são-as inherentes à natureze hunns. Quendo é snr, esti
ver aqui poderemos conversar meis form-lmente e eu estou seguro que
O que estamos fazendo val Interessé-lo,

Pera não fieor em felte eu quero responder 8 probiámasque o snrs levantou. é1) O DICIONÁRIO HEBR:TCO-PoRTUCITS 4 Fu lamento muito pelo |esenvolvimento deste caso, mes quando comecei a tentar compreendês |resolve-lo ele estava 17 0001100014 e
0 Tehude = q quanto eu consegui esclerecer no momentoque resolveu em seu coração abandonar o Kibutz, e=ventou a hipótesde cue o dicionário poderias der-lhe wma vant: gem financeira e d

te muito tempo evitou de todas as formas entregar o materisi pedi
com & desculpa que ele só tem um origincl e não pode mendd-los

discussões com o Iehuda adquiriram um aspecto desagrãedavel e finslmento o essunto foi resolvido num edvosado, O הת emetende nas entrelinhas e nó carater0 que eu escrevo que fi meom subentendidas muitas e desagr>dabilíssimes discussões,
Finelmente ficou combinado possibilitar ao Tehuda Procurarums forme conjunta pera tirar o dicionírio e ele dar? resposta nos

próximos dias,
Eu peço desculpas de não ter ánteZcedido.a resposta, todoO assunto estava num situação tão duvidosa e « mplicada que só ago-

ra posso lhe dor um sinal mais cloro da situação,
Ev compreendo o carater delicado das rel ções com o CentroCultural Israel Brosil, mas creia que fizemos tudo afim de resolver

este assunto delleado de form: aceitayel,
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