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SÓBRE MEFALSIM

ACEREMÊNIADEALTÁDEMETALSIM

A ceremonia oficial de Alia, teve lugar ne segunda-fel
ra, 12 de Julho de 1949, 15 de Sivan 5709, l dias apos a chegada
da vrimeira kvutza pars lançor os alicerces em nossa colina,

Ao chegerem os ultimos chaveirim de Gvat com o raiar -
da segunda-feira, Ja encontraram inicics de um acampamento com
alguma semelhança a kibutz... um "tzrif!! (casa de madeira) comple
to erguia-se sobre a colina, um segundo "520213" com,o teto jqua-

se coberto e c "chadar naochel!!, Reconhecia-se tembem o inicio-
do "miklachat! (banho), No alto da colina distingulam-se 8
tenques de agua vinda dos carros principais que levam agua ao Ne
guevo. 2 o :

Apes um ravido 812000800 060 aberto, começaram os cha-
veirim a nreparar-se para o "tekus"(ceremenia) de alia. Ne verda
de, muitas forgas vera Os prevarativos ndo sobravam 208 08781 -
rim, , Nos vrimeiros dies trabalhavamos desde o nascer ete 0 por
do sol, sem qualquer descanco. Felte de meterial, dificuldedes-
no transporte, fizeram com que o trabalhc se tornesse mais difi-
cil; Houve comganheiros que pensavam realizar a ceremonia dois
meses apos a alia, quando tudo esta pronto para a recençac de vi
sitas. Mes,a maioria quiz ger fiel a tradição, preparar a cere-
monia no pronrio dia de alia e não torna-le um simoles simbolc.A
maioria decidiu e es visitas desculparam 08 000008 prepartivos -
que encontraram, A

Temos csperanças de que em nosso primeirc aniverserio,
encontrarac nessas visitas, mais ordem, paciencia, comocdidades,e
O que mals....

É) Os onibus começerem a chegar. Tremeu a terra velo seu
pese... . mevimento insessante, carros grandes e vequenos.Visitan
tes de todos 08 centos do 0812. ₪18 que chegam os três onibus
"Droim-Iehuda!! de Tel-Aviv, Descem pele estrada que leve ao Ne-
guev, voltam-se vara um atelho onde distingui-se uma modesto pla
ca: MEFALSIM, viajam mais 8CC metros erguendo atraz de si densa
nuvem de vo, cue nos faz lembrar es velhes Mcshavot!! da Argenti
na, :

C acamnamento ferve nela grande numero de nesscas.Pena
não terems muito a ver, DBerracos é não mais, Chador Haodrel 9
uma barraca, Cozinha? novamente barraca. Machsan? outra vez bar-
raca. E se querem uma Mazkirut - somente em barrace.

Nossos chaveirim prepararam um palco. Mas nãc se ilu-
dam, cebrimam apenes o terraço de um dos "Tzrifiml enfeitarom a
parede com es bandeiras das quatro nações de nossa proventencia:
Argentina, Brasil, Uruguay e Chile. Mas estas eram anvenas ban -
deiras... Duas verdedeiras bandeiras saudavam des cantes do 081-
co: a bandeira Nacional e a de classe...

Sim, anos falamos sobre este dia, sobre o momento em
que acrescentariamos um novo elo na corrente de ishuvim desta -
terra, E eis que este momento chegou, quando vimos com nossos o
lhos o mapa cficial que o Keren Kaymeth Leisrael imvrimiu, selien
tendo um novo nome:Mefalsim, ri

Mas, não temos tempo gara recordações e sonhos - tudo
urge, o sol ja ge voe, o calor e grende, e ceremonia tem inicio,

Scbem eo valco revresententes des diverses institui -
ções ,o entre cles e vresidente do varlemento Josef Schorintzak.-
Noa e facil dominar o grande nublico quo procura cenhecer a re
gigo. Chama princinalmente a atenção o grande barril brance vor
melho que demarca os limites de nossa terra 6 60 pais ao mesmo
tempo... Nõa ce fecil tambem deminar os Jornelistes que, temaram
luger na mese vrincival c se apressem,e fazor um relatorio sobre
a ceremonia, mesmo entes dosta ter inicio, Nác desecravoremes 0
desenvolvimento da coremenia, vouparemos c trabalhe covtando o 



que publicou o "Davar" nc dia seguinte:
UMEFALSIM :-: PRIMEIRO ISHUV DE CHALUT7IM SUL-AMERICANO"

de Filhes e netos dos priinciros coloncs de terra do Ba

rac Hirsch na Argentina, jovens dc Brasil, Uruguay e Chile ,
que chegaram ecmo chalutzim para Fretz, oriundcs do movimens$

to "Dror", que particivarem ,em nossa guerra de libertagáo,or
gueram ontem, sed terra do Keren Kayemeth Leisracl a "Mefal -
sim", E este o primeiro ishuv de chelutzim de continente sul
americano nos limites do Neguev, ao lado de Mir-Am 0 8 806 -
metros da estrada principal do Neguev. Numa distancia do -
poucos quilometros, divisa-so a cidadela arabe "258" 88110מ-
tando-se a alta casa de "Muchtar",

A cerementa de Alia teve um carator fostivc especial
contando= com representantes do todas es instituições, visi-
tantes em grande numero, do pais e do geluth, cheveirim do
"Ichuã Olam! e do Kibutr Amenchad, chavoirim de kibutzin ví-
zinhos, Um estremecimento v2assou velo 0028080 de tres quan-
de um des chalutzim, Menachem Caini, leu ume carte chegeda -
de Mosesvillo-“Argentina, juntemente com um equinho do terra,
- "Nos Judeus da Mogesville - dizia e certe- enviamos cato-

saco de terra aos comnos da Argentina, come simbolc de união
entre nossos filhos e notce que nece hcje cs fundamentos de

seu kibutz nc Estodc de Isracl, - (0880 0086160: 000 208 men-
dem um voucc de terre de Isreel,

Viemos nara ea remediar um arro comotido ,ססק 8

0868 - disse Menachem em respesta- nos filhos e netes danue-
les que em fins do seculo vassado cetebelecerem-se no Argon-

tine, vensando tronsforms-la em einénimo de felicidade e re-
dençec vera os judeus, lhes enviaremos, cenferme seu pedido,
um veudc da terra de Isracl, mes temes um 0081606 ₪8
os pees avrendam de seus filhos, que venham tcdcs erguer co-
nogco este empreendimento de produção o ecnstruçac!!,

Joso? Shprintzek, presidente de Parlamento, expri -
miu esperanças deste primeirc ponte trensferme-se em força

magnetica para c levantar de um mevimnento chalutziane no cen
tinente sul-amcricanc, Falaram ainda representantes dos ing
tituições, de kibutzim, chaveirim da Argentina,

“A Liahka Harashit do Keren Kayemegth Leisrael publi-
cou um felheto especial para c dia da alia, de quel reprodu-
zimos trechos:

" O,plano de vovcar o Neguev e sous arredores fron=,
telricos esta se tornandc em realidede. Foi anexade cutre e
lo na cedeia de povoaçõees que rcdeia a estreita faixa costoi
ra que caiu em poder des egipcios. Entre Nir=Am e Saa, sobre

solo nacicnel - redimido Dolo Judalsme de Brasil, e que fet

designade pela Keren Kaymeth Leisreel como NACELAT “EHUDEI -
BRASIL - fci fundada no die 15 de 810ט8מ 5709 )12-6-910(8 cc-
lônia "Mefalsin" (os que abrem ceminhc) - e primeirs des cha
lutzim sul-emericences em Israel, A E

Não cbstante Mefalsim ser um nonto astretegicc 8
se encontra na linha de frente, cs seus habitantes querem 0
seu desenvelvimento cempleto 6 280160. E, cfetivamente hcje
as condições vara esse fim sac mais favoraveis dc que se tem
po quende se encentrevam nessa regido os nrinciros ccleniza-
dores - Gvar-Am e Nir-Am, que estavam sos em meic da desola
ção e luteram centre 5 sódo, enquanto que nas nrefundidades”
de suas terras estavam tezourcs ceultos de agua inaprecia -
vels,cu, Berct Ytzchak que, em seu temve, fci a 00810868
avançade do Neghev 8 que scfreu grandes dance, da mesme for-
me gue a sua vizinhe Sasd, nos combates do anc nassedo, Mefel
eim tem 3 vantagens: torra - uma superficie ininterrupta do
3.0C0 8 3.500 dunans; agua - e grande canálização de Neguev,
passa vela sua proximidedo o dela afluem nora a jovem cclo -
nie 30C metros cublicecs de agua por dia; Ca Laos

trada orinival de Neguev, hejo livre e segura, passa porto -
de pevoado. Os planos dea colonizadores sec: 00000808
tamente c cultivc de uma horta, vreparar-se pera lavrar c  ב



campo na proxima estação, instolar um galinheiro e um pequene
estabulo. Num futuro mois remotc, vensam em uma fazenda mix-
ta, que abranja %6668 os remos da agricultura, e ato uma em -
nresa industrial,

O Kibutr !Mefalsim! consta hoje com 66 mombros de em
bes 08 sexcs; outros 15 ostêc o ceminho de Eretz. Curca de -
100 compenhoires estão em Hachsharot na Ameriçe der Sul, quo 8-
vortarac ac veis dentre de um enc. A ideado male dog integren
tos de colonia e de 23 ence. Fa quinza femilias o Je nascerem
08 4 vrimcires monince.

O Kibutz Mefalsim, sc definiu pele Kibutz Famcuchad,-
Cs seus cemoanhoires so críentem velo Mepei (vertido dos onrel
res do Isrecl), , A

Mofelsim tom o privilogic de ser a primeira 0010218 -
de chelutzim sul-amsricencs quo se esteboloce om terres de Is-
reel; vcrem nec sora pcr muito tempo a unicas.

CARTADEMETALSIM
Mefeleim, 3 do Julhe de 1949

é de Temus de 5709
Estimedes chavorim: ,

Dies antes de nossa alie, enviamescarta
extense detalhando ce metivcs de ncsse seíde e es ecndições om
que e feriamos. |. .

Agcra, Ja cm nessa necuda, dedejames trensmitir- lhos
de ferma mois dotelhede e 1101 68 permencres da alia, do etc -
reelizede nc día da sua cclobraçõe, a impressêe que nreduziu -
nc veiz 0 8 situação em que nce achamce atualmente.

Ne ncite de 7 de Juáho, enqguente estevemes colecande-
scbre c caminhãc cs elomentes da vonguerda, chegaram ao Fvat, de
surproza, (gs dez chaverim quo ccmomnham e ultimc gerin de nce-
se Hochshara, chegede que multinliccu 6 0250818800 06%
que recineyem nc gerim naqueles mementes,

As citc de manheç partiam pora c lugar, cs 25 01878 -
rim que cempnhham a venguarda,

Pessande per Tol Aviv, encentreram-se estes comnenei-
rce com cs que se ebhevem ultimende as gostecs de ם08856% 08
lecimentc entre es diverses cntidedos c se Anteirarem vela bol
ca 808 ם08₪08, c que neme que se eseclheu prre ncsec Kibutz.Es
to assunte de ncme, tem o sua histeria, Durante vorias sema כ
nos nce prepuzerem divorscs nemes que ferem rochoçades um etroz
âc cutrc velas eutcridedes encarregados deste trebelhe(Veod -
Sehcimet de K.K.L.) q moles assofet de gerim. Aorcximova-se 0
diafixede pars e 8118 c ainda nãe se havia encentrade um ncme-
Peprcoriado. Em busca de nemo tivemes cm cente uma serio do -
1876208, 7818 ccmc a relação do lugar com cs acentecimentes -
histcrices, ncsse condicac de nlementes de America, de inicio-
dçres de uma gerrente chslutziena, cte. Por fim, jente e 101 -

ת0ת018 08 8118 se decidiu conter ver um heme proviscric, ate -
que se acho alguma melher que nee cersctorize. y

Em Tel-Avi, veis, ee intelrerem nesses choverim, Ja
em viegom e necuds, que nesec neme previscric soria "METALSIM"

A imvertencia de escclha de neme, deveriveva fundemen
talmento da necessidado de so pessuir uma designaçee ante as =
diversas eutoridades c edministrecies, vare efeite de roelizor
gestcrs de toda e indcle, ,

Ume vez na necuda, ccmeçarem incentinenti es trebalhos
de ustabelecimente de meschek, Talvez soja conveniente, aqui-
detor-se um Deuce nere center es impressccs recebidas noles cha
verim em sue chegada ac lugar, -

Improssicneram nctevelmente as 0)26100098 8 rcdciam e
meschek, Pertc, a 2 quilemotres de distancie se divisaMeceroth"
que abasteco de agua 0606 e Neguev. Ac lengc de ceminhe que a-
travessa a nccude, gruocs de cbreirce de Sele Bench se encentra-
vem instelende cs ncves cncementcs de agua de 1h! quo abastecerda 



da

ccm ebundâncio a tedea cs ventes da rogiãr, ato Eilat.a 650 mo
trcB, c caminhe Tol-Avi-Gaga c bifurcação a Boer Scheve, desnor
taram do imediatc a censciençia da impertáncia ostratogica. 8

as pessibilidades cecnemicas que haverac do caracterizar a 8
sc meschek, A frentetra, a 250 metres do distôncia, marcada -
em um tencl pintade de סע8מ66 e ec funde a 018880 606068
ram crescer a neçac da resnensabilidade que assumime ss

Os ventes frescrs dc mer, 8 10 kms. de distanciá ,
ecrreberaram as descrições que nes haviam feitc ecbre & 0800 -
lencia do clima. Eos torras que se extendem ac nesse dorre -
der, entre 88 quois selccicngrem es que nes pertoncerõo, nrove-
caram € entuslasm des que ja entendem elgc sebre vessibilida-
des de implantação agriccla,

Desde c vrimeirc memente nessa venguarda recebeu a
Juda des kibutzim da zcna, que nes enviaram alguns esvecielis-
tas em ernstrucres e carnintelrés nara c estabelecinente des -
barracas. Em forme esvecial, recobemes ajuda dos mechakim Dc-
ret, Nir Am, Beiri e Ruhama, No sele, de pente de vista huma-
nc, come tembem em cutres sentidos se foz notar a sclidaricda-
do e amizada que caracterizan as rolagcos des meschekim. Colo
caram a nessa dispceiçãc c ja enumerado e tembem Sead e Sde Ha
kiva, tude que nos fazia falta para c trabalhc, a cozinha,a Lal
começao, etc.. E

Durante es tres princiros dias, caminhces viajavam
centinuadamente de um lugar ac cutro, traneportando as barra -
cas, 06 predutes de "Hameschbir'" o material de construção, fer-
ramentas, etc,

Durant, digc em pcucas heras foi delimitedo ,c espa
gc que ccuparia c meschek e a linha de alambrado, Tambem cem
a ajuda de um engenheirc de liTzava" fez-se o plano & construção
das defeses: trincheirss, ventos do cbservação, etc.

À primeira ncite de vanguarda, Ce chaverin dormi -
ram ao ar livre, depcis de ums cxgetante jornada de trabalho, e
ccmeçeu-se a render guarda com ermas enviades pela Guarnição
Militar de Boer Scheva, ,

Durante o segundo día ja se havia levantado a nri-
melrea berrece e parte de segunda, Desde as 5 da manhã ete as
8 da ncite, sem descançe, cs cemnanheiros trabalharam febril -
mente para cclocar em condicóes e "mechane", E a ncite, caño
um devia nurmenecer duas heras nos trincheiras,,

Antes de que tivessemcs necçõe do fetc, apareceu em
frente ac meschek, a linha de encamento da egua, que "Mecereth"
se apreescu em tender. E nc quarto dis, nesses cheverim tecmao-
vam fctografias a beca dec encamente, enquanto e egue jorreva mis
turada com 6 1106 6006 ה

Nc sabado, 11, chegaram cs chaverim do segundo grupo
do Gerin, que, imediatamente participou destrabalhos, distribuin
de=se na excsvacac de trincheiras, 001008080 088 8190028608 6 nã
censtrução das barracas, a

O deminge 12, Icm Foalia, merece uma 6880210806 cene-
ciel, O trabelhe neste dia prosseguiu cem c ritmo dos dias ante
ricres. Cs chaverim se esforcarem ac maximo nos trabalhos de”
trincheiras e censtruções; a cesinha se vrevarava para receber -
acs inumercs visitantes enguentc alguns cempanheiros edernavam o
palco nc cspaçe destinado a realização de ato.

,Tambem desenvelviam grande atividade cs chaverim de
terceirc 6 ultimo grupe que havia chegado de Gvat pela manhã com 0
resto do material e de imediato forem distribuidos nes diversos -
trabalhcs. Queriam terminar aconstrução da terceira barraca e
com ele se terminou a censtruçao do mechane, Limepavam os lugares
e distribuiam cs comcdos,

, As 12 ja haviames recebide inumeras visitas. Duas ho-
res mails tarde havia terminado c trabalhc e os cheverim receberem
um descanço para preparar-se para c "76868". Dois pares de Sehemrim
eclocaram-se em ambas as entredas de meschek vara etender ecs vi-
sitantes, ncemando para este trabalho cinco sedranin. Na entreda
princival de meshek leventou=se um vortac0 adernedo com ce 



 
.
/

cá

6

flemulevem 88 99081288 da His»8908 8 081788 0 de ambos ce ledes
parte sunericr c lema tradicicnaltadrut e de Israel, lende-se ne

"Bruchim Habaim",
Em embos os lados de valcc se viam paras representan

de, um chalutz e uma chelutza, acima a frose:"Bsehu v'nivneh,kulanu”

pon lachdav Leite schelam, Júschu v'nhie [088% הפשטסמ gdelah echat
mul iom leve", = Ac fundo de מ6081₪001008100סעסע 6 ea 0 = ,

frase cxtraida do Mcguilat Faised (acnazrim kúchet haguf v!hancfese
leschem kinamlex biniam-mnes!, Tembem estavam as quatro bandeiras

808 081508 6880 entreloaçades cem a do Isrocl e His
tedrut. : : agro pe

Às 16 horas ja se achavam concentades no meshek tod 5

que assistiriem ac ate, 88ע72  01008000 contratados, alem
de numerosos autemeveis, comicnetes e caminhees, aziem 08 תטח6ע6-
sos cenvidades da 0108808, des moschakim e des kibutzim de zona.

Ne palco se achavam insteledcg, alem des representantes
dc Governo, instituições 01101818 60 Pelis, de kibutz, etc. 4 des
erição do imekos! se echarác em todos cs recortes des diarios o
arte de Alon que juntamos.

E a 5 vroblemes relacicnedos com o desenvc]vimento
60 meschek detalharemos em uma proxima carta, lgualmente a recrga-
nização da Lischkat Kescher.

Informamos, que forem tomedes deis filmes nela Coampnhia
“Carmel Film! e a Lischka resnoctivemente, que serao enviados bre-
vemente.

Esperando vosseas noticias, cs saudamos com 0

Alu V'Hagschimu"

ÃO NEGUMV 4

(Do un artigo no N2 5 do Hudin=órgao da Lishkat Ko shox)

... 4 proposição do sairmos emo Noguoy nos vcio ce surgrosas Mas one
tondenos nas palavras do propositor: "uc cra nccossario sairmos ircdiatanonto
o tomarnos conta dessa posição, afin co auxiliar c dofondor os outros dois
pontos!»

Quo saibanos do ponto 0 sairimos? = Nao muito. Pouco o saben tanbár as
instituoções rospcetivase E $ vordado: todo ponto quo sobo, algo 00 nov intro=
duz eo conhccinonto do Nugucve

O torrono cm nosso podor por corto ebrangirá a 3,500 dunan o toda a
zona ostá dobaixo da linha do chuva ac 400 a 500Amis. O tipo do torra é divor-
so o sórunto após subirnos sorá fcita_ בטס gagao conpleta peloia
rospoctivos Esta 200180 80120 6060.0 constante Co vonto c da água, Após a
chuvas se abron na torra canais o insinuações diversas. Mas a torra é PRE
vol a Civorsas culturas quo croscorao on ¿poca Civorsa a kim do todo 815.
no טסעהס 020800200' 2021208, 6(£orragon), verduras on goral, molancia, dura
(nilho macho),'otce Quanto & arvoros frutiforas há nocossidado dc se'tonar di-
vorsas medidas. Croscurá vinholo o árvoros frutais do baixa cestatura. Há con-
016608 do cresciionto para plantas tropicais corno; abacaato, corcjas, mangas
goiaba, anona, ctce Rocoboremos 300 m5 do água por dia o isto nos focilitará
co imodiato a irrigação do solo, quo nos primoiros fampos faroros atrovós do
anais. O clima é auono, as noitos frias aconpanhadas do queda de orvalho, quo

auxilia á agricultura".- :

Ef,

- om ו
“(Do um diário)

"Estamos contentos porquo produzimos. Acordanos ao ruido lo nossos doistratoros c 0s gritos dos conmpanhoiros chamando para o trabalho, A vida 38688
nornalisada, Vivorios on 282280008 00 nmadoira o ה1שוגעה8 %02085, 0 rofoitório: 6
dos mais 20002208. 0028%עט1בס05 o galinhoiro.c ostanos 8 espera das galinhas. En
pouco tempo recobercros o gado para instelar o '"rofot", Nossa caninhancte tddo
dia nos envia novos instrunontos útcis. Produzinos o estamos contontos. 08 pla=
nós nao sao sónonto para nós, são para todos os chavorin do nosso noyinonto na
Auérica Latina". .
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