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א י מצטער לבשר לכם שאתמול אלצ ו לראשו ה לבטל את כל סבבי החלוקה מפאת מחסור בסחורה ,ושכפי
שזה ראה כרגע יש ו סיכוי ממשי שבקרוב מאד יקיץ הקץ על פעילות ו.

כפי שחלקכם יודעים ,סוכ י המשטר-רע פשטו לפ י מספר שבועות על אחת מדירות המסתור של ו והחרימה
ל ו כמה ק"ג של סחורה וגם כמה א שים ,ולצער ו הרב א ח ו מאד מתקשים להתאושש מהמכה הזו.

בין אובדן הא שים המיומ ים ,הסחורה ,הציוד והעלויות המשפטיות ,ספג ו זק של הרבה מאות אלפי שקלים
שאין ל ו ,ולמרות המאמצים והרצון הטוב של כל הספקים הגיעה ה קודה בה גם הם לא מסוגלים יותר
להמשיך ולתת ל ו גב.
אף על פי שהמערכת של ו חזרה לתפקוד רגיל וממשיכה להרוויח מאד יפה ,היא אלצת בעל כורחה להתמודד
עם המעמסה הבלתי צפויה של תשלום חובות עצומים שאי ם קשורים לפעילות השוטפת ,ולצער ו היא לא
עומדת בזה.

אלא אם כן גייס מידית סכום כסף משמעותי לא וכל יותר להמשיך בפעילות השוטפת של ו ,ו אלץ לצער ו
הרב לסגור את השירות.

א י פו ה אליכם בבקשה להתגייס כדי להציל את השירות החשוב הזה ש כון להיום ותן מע ה לכמעט 1500
חברים ברחבי גוש-דן וממשיך לצמוח ,ומבקש מאד את הסיוע שלכם ברכישה מיידית של אחד מהמ ויים
המוזלים של ו.
א ח ו מציעים בתעריפים מוזלים במיוחד  4מסלולי מי וי לאספקת  10 ,5 ,3או  15גרם בשבוע ,שמשקפים
ה חה משמעותית מאד על המחיר הרגיל בתשלום חודשי מראש.

הרעיון הוא שאתם משלמים פעם בחודש ,בפעם הראשו ה שא ח ו מביאים לכם את האספקה ,ובמשך החודש
כל פעם ש גמר לכם אתם פו ים למוקד ומחדשים אתכם ללא תשלום.
אמ ם תיאורטית החידוש אמור לקרות פעם בשבוע אבל מבחי ת ו יש לכם על כל מ וי חודשי עד  4משלוחים
שאתם יכולים ל צל איך שאתם מבי ים ,מבחי ת ו יום אחרי יום או אפילו פעמיים באותו יום.
מעבר לאספקה הקבועה במ וי ,המ וי מזכה גם באפשרות לרכוש כמות וספת ללא הגבלה במחיר מוזל ,ככה
שאם יש איזה אירוע מיוחד או חבר שרוצה להתארגן גם בזה אתם חוסכים.

א ח ו שאר מחויבים לאיכות הגבוהה של הסחורה ,ו אפשר לבטל את המ וי בכל רגע ב יכוי היחסי של הכמות
שכבר סופקה ,וכמובן שהמדי יות הכללית של ו של החלפות והחזרות ללא שאלות וללא בעיות תימשך.
זהו ,פשוט וקל ובלי אותיות קט ות .רוכשים את האספקה החודשית מראש ,ה ים משירות אוהב ומועדף,
חוסכים כסף וגם תומכים במיזם הציו י-א רכיסטי של ו על הדרך.
כמו כל ארגון מחתרת רצי י ,גם א ח ו תלויים בתמיכה העממית הרחבה לשם הישרדות ו והצלחת ו ,וא י
באמת מקווה שאחרי כל החודשים שא ח ו יחד גלה שא ח ו ואתם זה סיפור של אהבת אמת ולא סתם עוד
סטוץ .א י מקווה שכמה שיותר חברים יצטרפו בימים הקרובים ,ושאלו שיצטרפו ית ו ב ו אמון ויבחרו לקחת
את המסלול היקר ביותר שהם מסוגלים להרשות לעצמם ,ושיחד עבור במהרה את התקופה המדכאת הזו.
אם ברצו כם להצטרף א א עדכ ו את המוקד במסלול הרצוי ותאמו מועד לאספקה הראשו ה.
כון לרגע זה א ח ו ממשיכים כרגיל ,והיה ו אלץ לסגור וציא הודעת פרידה מסודרת.
תודה רבה ויום טוב לכולכם ,וסליחה שא י כל הזמן חופר לכם.
תחי המחתרת!

ברחשי כבוד ובאהבה רבה,
ס.ה
מפקד המחתרת
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