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 ד"תשע –בוטינסקי 'הצטרפו אל עמותת חברי מכון ז
 

 תנו יד להפצת תרבות לאומית ומורשת ציונית: בוטינסקי'אל ידידי מכון ז

. בוטינסקי'יעילות את מורשת זזקוק לסיועכם כדי שיוכל להפיץ ביתר , שהינו עמותה ציבורית, בוטינסקי'מכון ז
 (.מינהל התרבות)המכון אינו יכול להיסמך אך ורק על הקצבת הממשלה 

ח "ש 022עליך למלא את הספח למטה ולצרף את דמי החבר השנתיים בהמחאה בסך , כדי להיות חבר עמותה
 .או את פרטי כרטיס האשראי, (לפחות)

אם כבר העברת את  .ד"י אלינו את דמי החברות לשנת תשע/תעבירנעריך מאוד אם , ת העמותה/אם הינך כבר חבר
 .מי מפניה זו/נא התעלם –התשלום 

, בוטינסקי'הדפס מקורי של פורטרט זאב ז :לפי בחירתושי , חבר-יקבל בנוסף לתעודת, ומעלהח "ש 022מי שיתרום 
  - בוטינסקי במהדורתם החדשה'תבי זאו את הכרך הראשון של כ, ידו-צבוע וחתום על, עודד פיינגרשמעשה ידי האמן 

 ".לאומיות ליברלית"

 .בוטינסקי שיצאו לאור עד כה'כרכי אגרות ז 10גם את סט , חבר-יקבל בנוסף לתעודת, ומעלה ח"ש 1,222מי שיתרום 

התעודה מקנה  .בדואר ךישלח אליתד "לשנת תשעבוטינסקי 'בעמותת מכון זהחבר  תעודת. כל תרומה תתקבל בברכה
ובהשתתפות באסיפה הכללית לאישור התקציב ולבחירת ממלאי  ברכישת ספריו ,הנחות משמעותיות לאירועי המכון

 . התפקידים
 
 

 ,שלכם בתודה ובברכה
 ל"מנכ-יוסי אחימאיר
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