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 תשע"ה – עמותת חברי מכון ז'בוטינסקיהצטרפו אל 
 תנו יד להפצת תרבות לאומית ומורשת ציונית

 
 

בשנה , או לחדש את חברותם מותת מכון ז'בוטינסקילהצטרף כחברים לענו שבים ופונים אל ידידינו כמדי שנה א
 החדשה. תרומתכם תסייע להפיץ ביתר יעילות את מורשת ז'בוטינסקי

 
מהדורה קת בהפבמלוא הקיטור, הגביר המכון את פעילותו, ועוסק עתה, בין השאר,  ,תשע"ד גם בשנה היוצאת,

ו כמו כן אנ .של האיגרות 13-בקרוב יופיעו עוד שני כרכים, וכן הכרך ה .שה ועדכנית של כתבי ז'בוטינסקיחד
 סוף בביצוע הרחבת שטח המכון ושיפוצו, בתרומה מיוחדת.-נתחיל סוף המקווים כי בשנת תשע"

 
במיוחד השנה, כאשר קיצוצים כבדים יחולו ככל הנראה עמותה ציבורית, זקוק לסיועכם  מכון ז'בוטינסקי, שהינו

  .בתקציב המדינה למלוא רוחבו, כולל בסעיף התרבות
 

 דמי חבר שנתיים. - )לפחות( ₪ 200למלא את הספח למטה ולצרף המחאה  בסך  עליךלהיות חבר העמותה, כדי 
 בלבד. ₪ 100ישלמו  35צעירים עד גיל 

 
 אלבום הכרזות "רק צעקה תגיע" -שי חבר, -בנוסף לתעודתומעלה, יקבל  ₪ 500מי שיתרום 

 
 כרכי אגרות ז'בוטינסקי שיצאו לאור עד כה. 13חבר, גם את סט -בל בנוסף לתעודתומעלה, יק ₪ 1000מי שיתרום 

 
התעודה  ישלח אליכם בדואר.ת לשנת תשע"הבעמותת מכון ז'בוטינסקי החבר  תעודתכל תרומה תתקבל בברכה. 

 בכתובתכם האלקטרונית )אי מייל(. אנא עדכנו אותנו מקנה הנחות משמעותיות לאירועי המכון וברכישת ספריו.
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