
 

REGULAMBNTO DA SOCI4DADE QBREIRA COLETIVA Bi ERETZ ISRALL

"CHSVRAT-OVDIM CIA, LIDA."

Finalidade da Sociedado:- Unir sôbre bases coletivistas os trabalhadores hebreus ém
Israel, de todas as profissoes, tando as manuais cb-

ולו₪
mo as intelectuais.

Para0 a conceretização desta finalidade segue a sociedade os seguintes métodosde ação:
1) Ucupar-se com a colonização de grupos na cidade e no campo: comprar, arrendar y, .
alugar, receber em troca ou em sessão e conseguir por outros meios propriedades agricolas, vilas; terras, casas e todos os tipos de bens móveis 6 imóveis; fundar, pre-
parar e construir cidades, aldeias, colonias e vilas ou tomar parte na sua constru-ção e estabeleciuento: organizar, dirigir, desenvolver, aumentar o sustentar propriedades agricolas;

alugar, arrendar, comprar e obter por outros meios, construir e reformar nora=dias, lojas, estabule, cavalariças, depósitos, celeiros, reservatórios de água, po-Sos, moinhos, escritórios e todo tipo de construção para administração e trabalho;
assim como estabelecimentos públicos: hospitais, sanatórios, escolas, banhospublicos, centros operários, teatros, etc.
Explorar as riquezas do sólo, assegurar-se dos direitos sobre a terra e con

ela relacionados, pertencentes a Sociedade, ou que apresentem-lhe algum interesse demaneira direta ou indireta;
ocupar-se de todos os trabalhos de preparação do solo para colonização, limpar

o terreno, abrir Yaletas e canais, secar, cercar, plantar, reflorestar, instalar ma-
quinária ee irrigação e preparar por todos os outros meios a terra para a coloniza-
ao;
pi, organizar kibutzim e prepará-los para trabalho agricola;

entabolar conyersagos s com governos, prefcituras e outros poderes, com orBa-
nismos de colonização do país e do exterior, assinar tratados sôbre recebimentos de
terras ש 11167815 ganhos ou arrendados, por troca, compra ou outros meies, para colo-nizaçao de grupos, assim como tratados para empre stimos ex dinheirog ou equivalente
Para preparacao de solos, construção de casas, aquisiçao de patrimonio e bens empre-gados em colonização;

Le . .entregar aos membros da Chevrat Ovdim, seja para kibutzim ou uniao de kibutzim,
por meio de pactos, por arrendamento ou em outras condições, extençoes de terra ecasas ou propriedades agricolas inteiras mediante pagamento das somas necessáriaspara o seu estabelecimento ou conseguir-lhes crédito ema instituições;Auxiliar os colonizadores concedendo-lhes orientação técnica e instrução pro-fissional; inspecionar os planos de trabalho e sou andamento nos estabelecimentos daChevrat Ovaim 0 fiscalizar sua contabilidade, adquirir ações de sócios, ações profissionais e ações de fundação en sociedades de preparação de terra, em sociedades agricolas coletivas; en bancos hipotecários, e em todas as instituições de colonização econstrução de casas na cidade e no canpo.
2) Ocupar=se com caga é pesca nas rios, labos e mares; dedicar-se às diversas indus-trias hidraulicas e apovcitar as riquezas de mares, rios o lagos; ocupar=se da nave-gega0, transporte de viajantes e mercadorias de porto à porto, carregar o descarre-gar navios, ombarcar e dosenbarcar viajantes nos portos do país; comprar, alugar ouadquirir por outros meios, e construir barcos de pesca, navios, botes, e todos outroinstrumentos de navegagao e pesca; fundar e desenvolver vilas e estagoes de pescado-res o barqueiros a beira-mar, nos rios o lagos; organizar filiais de navegação epesca.

5) Estabelecer, desenvolver, dirigir e ampliar, preparar e adquirir, estabelecinen-
tos de manufatura e fabricação em todos os ramos do trabalho o industria; comprar,alugar, receber em doação e adquirir por outros meios, tode os tiposde maquinária,instrumentos, material, patentes, invenções סוג 01201%08 sobre invenções, que a Che-vrat Ovdirm achar conveniente utilizar pra os seus fins; entregar aos seus associados,sejam individuos ou grupos, manufaturas é fabricas, maquinas, instrumentos q materi-ais, segundo contrato, arrendarento, aluguel ou outras condições;

auxiliar os associados no estudo e aperfciçoanento de varios Yamos de traba-lho, organizar filiais de fabricas coletivase 5evo a todos os trabalhos de empreitada em construçao de casas, serviços

ss
is

úblicos, etc., rciornar, aproveitar, dirigir estradas de ferro, estaçoes, reserva-tórios de agua, luz, força eletrica, pontes, diques, tuneis, cenais, portos, aero-portos, Minas, poços o outras atividades; entregar 808 seus associados, seja a indi-vidunos, kibutzim ou organismos kibutzianos en rosarios, toda espécie dê contratos detrabalho, segundo as condiçoes que a Chevrat Ovdim achar conveniente; organizar os
associados cu atividades do empreitada.

5) Estabelecer, organizar 9 dirigir armazens
da Chevrat Ovdir e dos associados e de toda 9
de vivores, trabalho e construcao, instrunont

pósitos para a venda da produção16 608 mercadorias; abastecer
do o necessário aos associados
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S; ocupar-se com todos os negócios do iuportação o exportação da
hevrat Uvdim.

de transporte S, terrostros o aéroos o dirigir os nogócios
i suas filiais.

os t sj estabelecer o diri-
de é timo e todos os outros ti de estabelecimentos de

conseguir crédito a iliar os associados a cons i-lo; organizar os as-
sociedades di “evidencia e seguros em forma de filiais.

a de parentes do extorior, assim como na de
facilitar-lhes o vstudo e aperfeicoamento de ar-
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2) Ucupar- de morte, acid 1 doen<
hevrat Ovdim e 1 contra pro-
ubvencionar soci responsáveis,

080601885, coentros de leitura, museus,

ação o cultura dos trabalhadores.
hospitalar para os trabalhadores: origa-

ematórios, farmácias e banhos publicos,
1 outros crgaos superiores ou autoridades

licença 8 direitos que a Chevrat Ovdim

is para Toni 20 e para putras finalidades da

no pais e 3rior, dinheiro, material, ins=

1568: heranças, donativos: conservar
: is convenientes

o de dinheiro e as ar seu pagamento conforme

ondo as leis de srotz Israel o permitirom, hipo-
é e futura; corprar,

sem agões para o preênchimento das di-
; fundar e auxiliar estabelecimento de institui-
s de trabalhadores, de todas as espécies; reco-

toda outra : lade com tddas ou parte das fina-
liriga qualquer atividade que possa ser

negocios ou fabricações, em todos
; que tonham utilidade direta

 


