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Caros chaverim,

Tem esta ₪ finalidade de comunicar e seidan do cha-
ver Julio Keiller do 6º garin, conforme o pedido do chever em às-
seifa Klakit realizada em Ramet Tochenen ,e data de 1/6/1956.

og motivos que leyaram o chaver a tanto forem ex-
postos em asseifa Klelit pelo proprio chaver, em,sintese, como in
compatibilidade com o gerin, com a vide de chevra de Bror-Chell e
e vontade de estudar devigo a ums oportunidade financeira que se
lhe oferecgu pela filantropica disposiçao de up parente que mora
em Jerusalem. Conforme o chever, ele sempre teve vontade de estu-
dar e esta vontado o aconpenhou nestes ultimos 15 snog de vida, א
permeyeceu tembem so entrar no movimento, ne hschshara g durante
a elis. Como, assim o chever alega, 618 neo 6 joyem e nso pode es
perar que sue vontede soja satisfeits nas condiçoes de desenvolvi
mento de Bror Chail independentemente da disposiçao de Bror Chéii
satisfaze-ls ou nao, elo se retira do garin, je que nso quer per-
der a oportunidade. 2

48880118 klal1t mostrou espírito mais elevado do
que s argumgnteçao acima dite, e procurou explicar 80 chaver queis
sao os criterios, os pensamentos e as normgs que o movimento tem
e usa em relaçeo a estgs Gesos. Q chaver nao atendeu as palavras
dos chaverim. A 8886118 klolit nao atendeu s vontede do chever.ã-
lem deste tel vontede que o chaver expos na reuniso, nao houve u-
ps troca de ideias franca e aberta por parte do cha ver ,que ficou
081800 o tempo todo, respondendo laconicemente nede alem de slgu-

s perguntas que os chavgrim lhe dirigiram. à sensgçeo ds sssei-
fe klalit foi a de que "nos fomos logrados”, o que € uma senssçao
bem legitima. Apeser de tudo o garin de mostrou s altura e nao fi

ססוג 8581800 2618 saida do chaver, resgindo positivamente ao fato,
0 curiosom desta vontade de estudar so reveloy somente prestes s
saide do 1) grupo do Garin a Brgr 6hall, e o unico chever que son
be dels ate as portes da asseifa Klelit de abrirem, foi o proprio
chaver Julio, Pato assombroso de ums vontade que conseguir ter as
snos de existencia nos canais cerebrais de um chavey que viveu em
um grupo ,de vida coletiva do movimento, na hachshara Ein Dorot,na
hechshsra em Kretz e que resolve se revelar no momento presente .
Esperamos que os cheverim tenham claro pers si, straves desta, os
motivos de saida do chever e saibam dar ss devidas explicações pa
ra quem essim o quizer. Em síntese, o chaver fol comprado pela ge
nerosidade do parente. à

Sem veis, despedimo-nos com ssudaçoes chalutzisnas.
Aleí V'Agsheme assinado - Naciman 781061 - Easkir Hegarin.

 


