הצביעו להשמעת קול בישראל!
 21בינואר  11 -במרץ 2020,

למידע נוסף ולהצבעה באופן מקוון בקר בZionistElection.org :

טופס הרשמה לבחירות לקונגרס הציוני העולמי ה 38-בארצות הברית

כיצד

להירשם (עדיף להירשם ולהצביע באופן מקוון באתר )www.zionistelection.org

	.1נא למלא את הטופס כהלכה ולחתום במקום המיועד  .חובה למלא את כל
הפרטים האישיים .נא לרשום באותיות דפוס ברורות .טופס בלתי קריא או
שלא נרשם כהלכה לא יטופל.
	.2התשלום חייב להתבצע בכרטיס אשראי או בהמחאה אישית לטובת:
( American Zionist Movementהתנועה הציונית האמריקאית) .המחאות
עסקיות וכרטיסי אשראי ,מזומן או המחאות דואר לא יכובדו .אין להשתמש
באותו כרטיס אשראי או חשבון עובר ושב יותר מפעמיים לצורך הרשמה.

מידע אישי

	.3נא להירשם רק פעם אחת .כפילויות יפסלו.
	.4מידע נוסף באתר  .www.azm.org/electionsבעיות? אנא צרו קשר בטלפון
 x6943 212-318-6100או שלחו לנו דוא"ל בכתובת; election@azm.org
	.5כתובת למשלוח דוארAZM c/o Votem Corp :
P.O.Box 18850 ,Cleveland Heights, OH 44118
	.6מעטפות חייבות לשאת חותמת דואר לא מאוחרת מ  11במרץ.2020 ,

נדרש (נא למלא באותיות דפוס ברורות)

שם פרטי ___________________________________ תחילת שם אמצעי ____________________ שם משפחה ___________________________________
כתובת _____________________________________ דירה ____________ עיר _______________________ מדינה ___________ מיקוד ____________
טלפון _____________________________________ אימייל ___________________________________________________________________________

ההצהרה הנדרשת
אני מצהיר/ה כי אני מקבל/ת את ” תוכנית ירושלים“ (להלן); אני יהודי/ה ואהיה מעל גיל  18בתאריך  30למרץ ;2020 ,כתובתי הקבועה היא בארה”ב;
לא אצביע/הצבעתי בבחירות לכנסת ישראל ב  2במרץ .2020

חתימה X

תאריך

דמי הרשמה
דמי הרשמה לבוחר הינם ( $7.50לכיסוי עלויות ניהול הבחירות) .התשלום צריך
להתבצע בכרטיס אשראי אישי (הזן מידע בחלק זה וחתום למטה) או באמצעות
המחאה אישית לטובת ( American Zionist Movementהתנועה הציונית
האמריקאית) .אין להשתמש באותו כרטיס אשראי או חשבון עובר ושב יותר
מפעמיים לצורך הרשמה.
לבני  25ומטה :מוצע מחיר מוזל של .$5.00
אני מאשר כי נולדתי לאחר  30ביוני .1995
אנא סמן כאן:

ויזה

מאסטרקארד

אמריקן אקספרס

דיסקובר

כתובת לחיוב (אם שונה מכתובת הבית)
כתובת ______________________________________ דירה ____________
עיר _______________________ מדינה ___________ מיקוד ____________
חתימה X

(חובה אם משתמשים בכרטיס אשראי)

כרטיס מספר ____________________________________________ בתוקף עד ___________________ מספר אימות כרטיס ________________________ /

תכונית ירושלים
הציונות ,תנועת השחרור הלאומית של העם היהודי ,הביאה להקמתה של מדינת ישראל ,ורואה במדינת ישראל היהודית ,הציונית ,הדמוקרטית והבטוחה שהיא ביטוי
לאחריותו המשותפת של העם היהודי על המשכיותו עתיד.
יסודות הציונות הם:
	.1אחדותו של העם היהודי ,זיקתו למולדתו ההיסטורית ארץ ישראל .ומרכזיותה
של מדינת ישראל וירושלים בירתה בחיי העם.
 .2עלייה מכל הארצות לישראל ושילובה בחברה הישראלית.
	.3ביצורה של ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית ועיצובה כבעלת ייחוד
ערכי -רוחני ,המושתת על כיבוד הדדי של הרב-גוניות בעם היהודי ,ועל חזון
הנביאים ,כחברת מופת ,השואפת לשלום ותורמת לתיקון עולם.

	.4הבטחת עתידו וייחודו של העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי ,עברי וציוני,
טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים והנחלתה של הלשון העברית כשפתו הלאומית.
	.5טיפוח הערבות ההדדית היהודית ,הגנה על זכויות היהודים כיחידים וכלאום ,ייצוג
האינטרסים הלאומיים ציוניים של העם היהודי ומאבק בכל ביטויי האנטישמיות.
 .6יישוב המדינה כביטוי לציונות המעשית.

אנא שלח את טופס ההרשמה וההצבעה באותה מעטפה.
הרשמות והצבעות כפולות שישלחו באותה מעטפה יפסלו.

-38ה ימלועה ינויצה סרגנוקל תויאקירמאה תוריחבה

העבצה קתפ

 .1סמנ/י את בחירתך על ידי מילוי מלא של האליפסה לצד שם המועמד בעט כחול או שחור

 .2מותר לך לבחור רק מועמד אחד ) .(1פתקים עם יותר מבחירה אחת לא ייספרו.

 .3שלח/י פתק הצבעה זה יחד עם טופס הרשמת הבוחר המלא ותשלום דמי ההרשמה
באותה מעטפה ולא יאוחר מ 11-במרץ.2020 ,

 .4מספר הרשמות ופתקי הצבעה הנמצאים במעטפה אחת לא ייספרו.

 .5במידה והינך זקוק/ה לסיוע  ,נא ליצור קשר עם  AZMבelections@azm.org -
או התקשר/י ל 212-318-6100 -שלוחה . 6943

מידענוסףאודותהמועמדיםנמצאב www.ZionistElection.org -

ניתן לשלוח טופסי הרשמה של עד שני בני משפחה המתגוררים באותה הכתובת במעטפה אחת , ,ולשלם בשיטת תשלום זהה ) במידה ומשלמים בהמחאה ,על שמות
הנרשמים להיות מודפסים על גבי השיק( .טפסי ההרשמה יתקבלו בתנאי שכל טופס ימולא בנפרד וייחתם באופן אישי על ידי כל נרשם ושעל כל טופסי הרשמה תופיע
כתובת בית זהה .כמן כן ,יש להדק כל פתק הצבעה לטופס ההרשמה או לכלול אותו ביחד במעטפה נפרדת .

למד עוד והצביע באופן מקוון ב :

.

הצבעילמועמדאחדבלבד .מלא/י את האליפסה
באופן מלא עבור המועמד הנבחר על-ידך בעט
כחול או שחור
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