
Ramat Iochanan P2 de Junho 1986 6 pa Ja

Caros Chaverim

Tem esta a finalidade de comunicar a saida do chaver Julio Meller do 6ºgarigonforme o pedido do chaver em asseifa klalitrealizada em Ramat'I. na datade 4 de Junho de 56 .
5% motivos que levaram o chaver a tanto foram expostos em 8880148 011%proprio) chaver , em sintese, como incompatibilidade com o garin ,com avida em chevra de Bror-Chai] e a vontade de estudar devido a uma oportunidade financeira que se The ofereceu pela filantropica disposiçad de um parenkque mora em Jerusalem. Conforme o chaver, ele sempre teve vontade de estu= )dar e esta vontade o acompanhou nestes ultimos I5 anos de vida spermaneceu ?tambem ao entrar nomovimerto » ma hachshara e durante a alias Como, assimO chaver alega , ele não e“jovem e não pode esperar que sua vontade sejasatisfeitas nas condiçoés de desenvolvimento de B.Chail independentementeda disposição de B.Chail satisfaze-la, ou: mao » ele se retira do garin, jaquenao se pode perder a oportunidade +
A“asseifa kBalit'mostrou espirito mais elevado do que a argumentaçãoacimadita e procurou explicar ao chaver Julã Meiller quais são os criterios ,Os pensamentos e normas que o movimento tem e usa em relação a estes casoseO .chaver não atendeu as palavras dos chaveirim . A asseifa klalit nao aten-deu avontade do chaver» Alem desta tal vontade que o chaver expos na reuniao » nao-houve uma troca de ideias franca e aberta por parte do chaverque

fi cougcalado o tempo todo » respondendo 1 aconicamente nada alem do que al-sumas perguntas que os chaveirim lhe dirigiram 4 A sensação da asseifa %18-lit foi a de que 'mos fomos logrados ", o que 3 uma sensação bem legitima.Apesar de tudo o gain se mostrou. a altura e não ficou abalado pela saidado chaver., reagindo posetivamente ao fato +. O curioso desta vontade deestudar se revelou somente prestes & saida do Tº grupo do garin & B.Chail,e o unico shaver que soube da existencia da mesma até as portas. da asseifaklalit se abrirem, foiio proprio chaver Julio,
Fato Assombroso de uma vontade que conseguiu ter I5 anos de existencia!subterranta nos canais 802902888 de um chaver que viveu num grupo de vidacoletiva db movimento ,na hachishara Ein Dorot, ma hachshara em Eretz sieque resolye”se revelar no momento presente «Esperamos que os chaveirimtenham ehgfapara, si » atraves; desta os motivos da saida do chaver ex saibamdar as devidas explicações pará quem assim o quizer . Em sintese a chaverfoi comprado pela generosidade do parente .
Sem meis ,. despedimo-nos com Saudações chalutzianas ,

Alei Veagshem

1 1Maskir. Hagarin- Nachman Falbels.
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