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חפלקשיקו* ל1!9קייי3 3לל* קיבוצי .031<3
__ 18/10/78 גיוס גון^אגיב, ?נעררונחמנו

1ה0חלקות הכללי ג4?ג*> תםלסקיקה ענף ג'י9ר8ל, חוזעש'ייניט הוואהךות
אג*0. ול!ו89בי לכבודו?

ג*ו

אחי מ8ד

ה9ל98ילקה, פועל'י ??ל ת^רעי ו1<ו*וד 1א"*, מעוגדימ על מגלליק ההקג/דרומ ? לב*ן

©ני מצד

.25/3/78 ביופ מנמגרת" "ה0כ0 כלל* ?יגו8י ווס3ט ונחתמ ? ה1<*יל

ווקיגדע'י ה!?ע3מ את לו!?^ עלקגה והדדים ג?ג*** גין מו"מ נוהל 14נוס*וווו והואיל?
♦ 31/3/80  8"78/ו/ו לווקי^ מפלגוקיקוו למע0>יוו הכלל*

1?11^>11י£גט^^152110111211|

טוזנו. נפרד גלה9 חלק מהוות וה לה0ג0 גז*גון* ג.

תו^.חהסנ10תקיגוצי ג*
מקיגוצ* ך"מ*גט 3/80/ונ. עז בו1ק8ו יה>ה ח8לק8*קת לתעיית הקפדני הת0כ0
לחסנט גחמאפ 8ז/3/ו3 עז תו*רר ומקטו 2/77*/ו3 עד במוק}* 0חימ ו93'י תקודם

קיגוצ* גה^גפ נן98ווקז8 ה3!ינויל8 0^ ביח?* 23/11/77 ביוס שגמתס 3לל* קיגוצי
*38/3/80^ ץד 1/^/768 הוולמ ו3קיגו8> קהקגט }11ו יחוו זה

מ"§7/ו/ו החל ש3ר חו?31וז נ.
מוץ  1576 ינואר לחוז0י5 זח קיגו1גי 3!ק83 טל הק18 הוזזוך גה 8תקו9ז! געגוד

המסגר*" ג"הקכנו 83גגוו נוג"ל מ9711*0 הט*ולג השכד ^ל %90 ?$ל קו08ת ?וולמ8 ?978
הה0ן!17ו!* לגין ןו3ל3י'*ס הארגוניק ^8ל הוג'יוןוט ל^3ת ביו י38חמט ,%$/$/78 ג'יום

הכלל*1$,

}/*/%7~ 0 מזול. נר % ת.?ק8ת '*
ה85ע1י8י חמי*ולג 1:1311 גק01 ?ןל 12.8§ ג'נו'יעור שגר תוק8מ מוןושף ג8?/*/? המל

*וו90מ את ג0 והכולללמ ר"הד^יס המ^י*פימ אוו ווט5רקת ט^וד53ו? 8גלמ 2/77ז/ו5 ליופ
זח. לח?ו3מ כנסםו) ^ור8ו3 מ4/78/ו ווו*ל הייקז

8י0/75</!ו ק3ד,מחל ^וס,^, .*
.31/12/77 ליוט 8ז90ולב ה?6בו בסי* ?3ל 2,9^ של 09 1^9111 ח?וו1קף 1/10/768 החל

ל*ו0 המ*ולג משנו ג?וי8 על הטריון גידול ג*ובה >36ו' מו3וגזונ תתווסף מ79/*/ו גוחל
וההכרות. חה*וקח ל0קר וומוסד ^**י יקגעו מ8ו'י11 גידול שיעורי ,31/3/79

וזט^גויונ" "חס03 זזוק1* ,7
לביו חגלכליים חאוגוניס 0ל חתיאו* לווגת גיו 25/5/78 טיוס ונפ©*רמ" **!?>1ו3ס

קגחז91ו ו1?*גו8ייק חמשנפיט 3ל זמ וב3לל בא"י ח^ובדינז >ול מגלל*8 מזוקמדדוון
אונו0. יו1יבו קעי0ימ3ו ונל זו? למק83 ק$1די0 ?"י 1*01^1 אומגו ג9*קו ^5ל ו*יו)!ונ!ו

ז5ז ק*ב1צי במק03 קקוכג*ו וו*1*קוני0 גולל מקיבוצי וגמ0ב0 גמ?ד0 יאגדו ה*ךדיס
*19 3*ופחל1£ גוו תבלול הוווגיח .13/2/76*8 השגותיי י!ה?וכט לרבות 729 חסגפ ג0>ז

גללו1^?)ייתיי8ו. קיבו**י0 ה3ז13ז'ימ
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עגזדח 1*?3ון !,¥!,£ ..
ל*83£3 3ס8מ ימוומ וומעודבן, 3לל*) ק*2ו** (תק03 וו3ללמעק*ית* תעגודח מקנון

מטנו. נ9וזי בלמי 8לק ?מח*ומ זק כללי קי1ו*י

צד, 38ל גגקצו? אי0 י8וג*ז ונעימה 8ק*ו*י8 ודגדגו 8וקמ גי הגזייס גין טז*גס
3וסטו, אם לע3ף, שנו^ו חץישוקיט ^ת בע3ף הק33ולוגי\1 1!התמ1?הוו! לאוו שזג*ן
מקיבות גו8ק03 ש8ורקו *83 ו?מ8ק*ד וגמיאוי* נק*ולג*8 ג*קיי עי3מ 8*או ולא
טק5ו?גיו! 9ל ק*ן8מ אח גפ8עלי8 0ו?גזמ 8?ג* גפו"נ מ9לק0יקמ. למוע9ויי*0 מ3לל*

תנובתי מקייגיג* 1139191 הק"*יס 5ומ0קיד ותאוךי ל*יווג'יט 8עגר ה0ל0ןן*קח ג^13*
ליבי 8% ו3ן מועדה *"^ ©י?גץו לטקצוץוק ומ^טודימ מ*פור*לט *ז3י9ורי8 118 1גך

0לה0. ה5קגו^>מ והפיוז; ה*ד> אח ל^לות ;(114111 ת/נו2דים ה^1ל3ו^
ב?גנף. הקיגו*9 מח©83 במסגרה *3ווג83 לעורן ק?נדדי0 גפבי פסגותיה תגי*^ מועדה

**טטלוח 05313 .$1
לחל1> 3מ$ומ1 לחוקן קקניוות ל5>?2ו3 קעיף

ואולט עד"גה) $10 (ג^?וט 926,ז1, גש^וד המיה 0ג*מ גגקגורת ל#3וז!1 וןמו1195 א,
זו. לפקמומ בפוזגל עגודמ 9עוו1 ט*7 08וו! לא 1ן1מ8ו תג"ל ה90!8רמ ?2וית

$33 (במקזט $40 של מ!י17ר התוספת תה*ה ל*לה קקק^ףמ ?* קלישינו בגןקגדת .2
זו. ל*ש*רת 151^ פ*^6 מהות ל<1 ת50ך )7נ"ל ה*שגזו!! >1:ודת 1*0ול0 עדכה)

?גוו קנו 8*ולוט גמועי יאוהו' לא יצולמו זוו ק*גו^" גו?ק03 נ66ור0 "13*11 תו©0ווו .12
ל^ונדיס 1ק *10לו!ו זק קיגו8* בו0391 ק3קנ'גו מקני גוק9ו1ו 78$ו. נוג*גר וזוזי©

ת?ק9ווי *10ל>טו 3**109 .08/10/76} ?ו3 נלל'י ק'לגזצי הקכמ התינוזו 1"ום 83מעלי0 5ז^גדו
וןקגוז ממ^גנמ 8ו?ד לגין 1/4/78 ק5*1 גו1?ו5ח קעגדו ^וגד*ס לזנווו או ל^נוגדיט מ*נ1

033ויו. 111 מעגול*ט ו89ד>6ו זוו

הגןפו^ר. וה ו32לל זה בה5נמ 3ת3ור0 ה*נר ווו0ט9ו! *!"}' לע1גדי0, 9נ>וונו חקקדטוה 3ל .19
קיגו** *ו>זכ8 ל0י קגקבעו מ130 ממוקפומ יופח8ו 10* של 119*01 א* גד ע"י וו8פול>ת

זק. גללי

וזחתונז* ?נל תצדדיס גאו ולדאיה

גי 13 א* *ד
8?על1ת5^£!^ קל מ>1<* האיגוד ^^^ 1^8לק?£^ת ענ1<

/1^^% גיל*ן 9^%ך {'< ./// י י 99ך ויוג* (<
י י .? גוקויוון 8גמ >.) /^\^ ^ 19ג*0*1 0ט1אל 1)

גמל*8לי קלגןןן (*) צווי ג*0** ()
גךך^ן מ9ו1 ^) , /(7 9ו"י *סנ*ו, *וש{ז (1
נווגזזו מ*יט (.< /// עו"ד אגן# א38ון (*

1י1וונ יחוימ (*)

.■'■ :'.^
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גולל 1,10.78 למועד 39ר תעוי8* גולל !,*.78 למועד קגר קעוי*פי
78 אוק1319 יוקר ת8831 למועד הקנו וחושפת ק*וקוי 8199111

זה

דרו*

4.60$108.73א
הד*לט) 2 (לאחו 3(01.70116.94

*(07.90*24.07
111.90128.67ד
11118.20135.91

126.00147.16ו

197.70190.93ז*

109.77

109.77 4.60$

וקרוהימ ת1ר באגודת 8ו?ל
לדודתו. הואשון 01*88 החל
קוקי 6 לאחר אליזמ 8ו?גל

גפועל. ^ב9דוו

ג*פ^ל ומק 1)39 לכל ליום אג* 69
מ0כי ומוקפת וג*וקר מוסטות גולל 1.4.7811

ל"י. $4.5 * זמ למו^ד

גג*^ל ותק 1110 לגל ליו0 אג* 79
וושכר ומוקנוז יזקו מוסוות נולל 1.10.7818

ל"י. 5.29 ". זמ למועד

גמק^ל וונק 129$ לגל ל*ו0 א** 1.62
*1398 ותוספת היוקר תוספות גולל 1.^.753

ל"י. 9.10 .■ זח ל8ו*ד

ג98?ל ותק 39ת לנל ליום ל"י $1.3
תש13 ותווו6ת 9?יו?1י 9130111 נולל 1.10.788

ל'". 9.50  זה לטועד
מיו?1 8180111 3ולל 1.4.780 ל"י 12.68

זוז. למועד ווקכו ו31וס5ת

*!?1*0 ת1ק16? נ1לל 1.10.7811 ל"* 14.85
.01 ל0י?גד ה0כי 1ת1*9ת

גדלקטןו י3*י 0וו?ק תו?ו6ת ק^ור* .1

גמפ?נל ח/יוגד לענודת ר^וגזת ^בים 7 וו.

בם*על ה'גזגד לאגודת 111991) 0גי0 9 ב.

0נת 12 לאחו תות? מ91פה מנקימופ ג.

ליוט, לי 30.ו עוגדה שאינה (1911 עבור 0ו81ה י^לו ג9ו8י0 מובלים .2
ג .4.4.76 לטו*(7

ליומ, ל1** 1.49 עובדת 0אינו7 !198 עבור 1169111 *קגלו נקואימ 0ועל*0
0.78ו.1. למתד

*'1^"^.■^ ,;^.^ג'י .יל^*%.'*י^,^ ;
. '*' .:^#


