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   2021פ"אתש -עמותת חברי מכון ז'בוטינסקי -הצטרפות/חידוש חברות
 הפצת תרבות לאומית ומורשת ציוניתלקידום 

עמותת מכון בלהצטרף כחברים ו/או  לחדש חברות ידידינו ושותפינו,די שנה אנו שבים ופונים אליכם, יכמ
לאפשר על מנת חשובים  -זמה אחרת כל יוו סיועכם לצירוף חברים חדשיםו תרומתכם, שותפותכם .ז'בוטינסקי

 שנה להולדתו של ז'בוטינסקי. 140 גם בה נצייןביחוד בשנה מאתגרת זו  הגברת והרחבת הפעילות.
 

 למחזיק הכרטיס )ולבני משפחתו(ברכש ספרי המכון, כניסה חינם למוזיאון  15%החברות מקנה הנחה של 
 ייה.והטבות נוספות. נשמח גם לשותפות ומעורבות שלכם בעש

 . ₪ 200למלא הספח ולצרף את דמי החבר השנתיים בהמחאה בסך  ישעמותה,  ת/היות  חברכדי ל 
 באתר המכון. ןמקוו גם באופןניתן לשלם  בלבד. ₪ 100 עלות 35צעירים עד גיל ל

 ולאות תודה: יותר גבוהותלתרומות נשמח 

 
 ת. סט מזכרו /ארבעה ספרים בהוצאת המכון  יקבל ומעלה ₪ 500 התורם

 
 ז'בוטינסקיכרכים מסדרת כתבי  5 אוכרכי אגרות ז'בוטינסקי  15סט של  יקבל ומעלה  ₪ 1,000 התורם

 במהדורה חדשה.
 

 אנא היכנסו לדף הפייסבוק ולאתר המכון שם תוכלו להיחשף לפעילות המגוונת ולהגיב.
 
 תודה ובברכת בריאות ב

 הנהלת מכון ז'בוטינסקי
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