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Prezado amigo Berale !

Deveria ter escrito a mais tempo, pois nad é justo de
nossa parte fazer o Meshek esperar tanto tempo por nossa volta, sem ne

nhuma satisfagad de nossa parte.

Conforme o combinado deveriamos ter voltado em fevereiro,
Acontece porem que os dois primeiros mezes nao estivemos em P. Alegre ₪

aléem do mais o Guilad nosprámeiros tempos extranhou bastante a mudanga
de vida, o que não seria lôgico nos voltarmos quando ele começou a se a

costumar,

Vamos ao que interessa:

Nossa voltaa Israel -- Em principio voltaremos depois de

Pessach, Data naõ sabemos ao certo ainda , pois estamos vendo se vol-

tamos de charter isto é numa escurçaô num aviad fretado o qual é direto

e muito mais baratos,

Nossa situaçaôd em B. Chail -- Até agora estivemos pensando

o que fazer e como fazer, Em algumas coisas modúfiquei meus pensamentos

mas tenho dois pontos claros:

1- Quero completar meus estudos para o Master em Rechovot

no ano letivo entrante,

2-NaS posso continuar no Meshek querendo estudar,

Até agora tive uma situagad bastante irregular no op

muitas vezes estive por sair, e creio que recebi do meshek muito mais À

que dei. Na desejaria de forma alguma que a 81008086 86 2601%1886 66 םס

vo. Assim sendo seria melhor eu naô estar mais no Meshek juntamente com

a familias

Antes de sair para esta via gem muita gente nos perguntava

se voltariamos a Israel - ou ao kibutz. Nunca tivemos nossas duvidas que

voltariamos tanto a um como a outro. Mas parece que em certo aspecto todos |

viram melhor que n'os mesmos.NaS saimos dai com esta intençao mas por uma

serie de fatores , Kará ma she Kará,

Talvez em um mez estaremos ai creio, Creio que me fãz

entender, espero que nad me interpretem mal. Sobre os meis chafatzim

peço tua opiniaô . od; 4 + pyoa 


