
תשע"וט"ו בתמוז,  21/07/2016 מ.כ.ב.י  
   ,שבט אחיםטוב  בוקר
ושכפי חלוקה מפאת מחסור בסחורה, ה יסבבאת כל נאלצנו לראשונה לבטל לבשר לכם שאתמול  מצטעראני 

  .פעילותנו יקיץ הקץ עלמאד שבקרוב ישנו סיכוי ממשי  שזה נראה כרגע
והחרימה לפני מספר שבועות על אחת מדירות המסתור שלנו  ופשט ער-המשטרסוכני שחלקכם יודעים, פי כ

   .להתאושש מהמכה הזו מתקשיםמאד  נחנוא הרב לצערנו, ולנו כמה ק"ג של סחורה וגם כמה אנשים
 מאות אלפי שקליםהרבה  של נזקספגנו והעלויות המשפטיות,  הסחורה, הציודהאנשים המיומנים, בין אובדן 

הם לא מסוגלים יותר הרצון הטוב של כל הספקים הגיעה הנקודה בה גם וולמרות המאמצים , שאין לנו
  תת לנו גב.המשיך ולל

להתמודד בעל כורחה היא נאלצת  ,רגיל וממשיכה להרוויח מאד יפהחזרה לתפקוד אף על פי שהמערכת שלנו 
עם המעמסה הבלתי צפויה של תשלום חובות עצומים שאינם קשורים לפעילות השוטפת, ולצערנו היא לא 

  עומדת בזה.
  

לצערנו , ונאלץ השוטפת שלנו לא נוכל יותר להמשיך בפעילותסכום כסף משמעותי  תאם כן נגייס מידי אלא
  .סגור את השירותלהרב 

 1500 כמעטלנותן מענה נכון להיום ש הזההחשוב את השירות  ליהצכדי לאני פונה אליכם בבקשה להתגייס 
אחד מהמנויים  של מיידיתה את הסיוע שלכם ברכישמאד קש מבו, וממשיך לצמוח דן-ברחבי גוש חברים

  .שלנוהמוזלים 
גרם בשבוע, שמשקפים  15או  10, 5, 3ולי מינוי לאספקת מסל 4 בתעריפים מוזלים במיוחד אנחנו מציעים

  בתשלום חודשי מראש. הרגילעל המחיר משמעותית מאד הנחה 
משך החודש בו , אספקהפעם הראשונה שאנחנו מביאים לכם את הפעם בחודש, ב אתם משלמיםהרעיון הוא ש

  . ללא תשלום מחדשים אתכםוכל פעם שנגמר לכם אתם פונים למוקד 
 משלוחים 4עד חודשי חינתנו יש לכם על כל מנוי החידוש אמור לקרות פעם בשבוע אבל מב תיאורטיתאמנם 

  .פעמיים באותו יוםשאתם מבינים, מבחינתנו יום אחרי יום או אפילו  שאתם יכולים לנצל איך
הקבועה במנוי, המנוי מזכה גם באפשרות לרכוש כמות נוספת ללא הגבלה במחיר מוזל, ככה מעבר לאספקה 
   .אתם חוסכיםגם בזה או חבר שרוצה להתארגן מיוחד רוע ישאם יש איזה א

  
יחסי של הכמות המנוי בכל רגע בניכוי הגבוהה של הסחורה, ונאפשר לבטל את ה איכותאנחנו נשאר מחויבים ל

    .ללא שאלות וללא בעיות תימשךוהחזרות שלנו של החלפות הכללית שהמדיניות  בןכמושכבר סופקה, ו
מועדף, ו אוהבזהו, פשוט וקל ובלי אותיות קטנות. רוכשים את האספקה החודשית מראש, נהנים משירות 

   על הדרך. אנרכיסטי שלנו-ציונייזם החוסכים כסף וגם תומכים במ
ואני  הצלחתנו,ו רחבה לשם הישרדותנוהעממית הגם אנחנו תלויים בתמיכה רציני, כמו כל ארגון מחתרת 

ולא סתם עוד  ת אמתאהבשל נגלה שאנחנו ואתם זה סיפור יחד  שאנחנושאחרי כל החודשים מקווה באמת 
יצטרפו בימים הקרובים, ושאלו שיצטרפו יתנו בנו אמון ויבחרו לקחת  חבריםאני מקווה שכמה שיותר  סטוץ.

   הזו.המדכאת במהרה את התקופה יחד נעבור ושאת המסלול היקר ביותר שהם מסוגלים להרשות לעצמם, 
  

  עדכנו את המוקד במסלול הרצוי ותאמו מועד לאספקה הראשונה. אנאלהצטרף  אם ברצונכם
  נוציא הודעת פרידה מסודרת. כרגיל, והיה ונאלץ לסגורנכון לרגע זה אנחנו ממשיכים 

   .לכם , וסליחה שאני כל הזמן חופרלכולכם טוב יוםתודה רבה ו
  תחי המחתרת!

  
  ,ברחשי כבוד ובאהבה רבה

   הס.
  מחתרת ה מפקד

  



תשע"וט"ו בתמוז,  21/07/2016 מ.כ.ב.י  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

     
     
     
     

07/2016מחירון מנויים   
 60 40 20 12 גרם במנוי:
 4,300 3,100 1,700 1,100 : ₪מחיר ללקוח 

ג  הזמנה: אספקה פר ג  3 ג  5 ג  10 15 
 4 4 4 4  הזמנות במנוי:מספר 

₪90  מחיר מחירון לגרם נוסף:   ₪90   ₪85   ₪80  


