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Advertising and Dedication Form 
Dear Advertiser, 
Thank you for contributing to our journal celebrating our 
community and honoring some special people. 
• Please complete ALL details on this page. 
• Checks should be made out to Ahavat Shalom*. 
• If you have an advert that can be scanned, 

please attach it to the form with your check or 
credit card information. 

• If you have an electronic copy of your ad, please 
email it to: RSVP@AhavasShalom.org 

• Mail checks/ads to: Nachal Lachish 36/2, Ramat 
Bet Shemesh, 99093 

• You can write text below that we will make up for 
you gratis. Please keep it to less than 50 words 
(incl. address and phone numbers). 

 פרסום בעלון בית מדרש אהבת שלום
 ,תורם/מפרסם יקר

ערב קהילת אהבת שלום מודה לך על תרומתך לעלון לרגל 
 .לכבד אנשים מיוחדים בקהילה

 למטה נא למלא את כל הפרטים במקומות הרלוונטים •

פרטי או למסור  "אהבת שלוםלפקודת " צ'קיםיש לרשום 
 כרטיס אשראי

 אם יש לך מודעה קיימת נא לצרף לטופס •

אם יש לך מודעה קיימת בפורמט אלקטרוני נא לשלוח ל  •
RSVP@AhavasShalom.org 

  לכישלשליחת שקים/פרסומות: נחל  •

  99093 ,רמת בית שמש 36/2

 ניתן לרשום טקסט של מודעה בתיבה למטה.  •
מבקשים שהטקסט ו אנו נדאג לעצב את הטקסט בחינם

 לכל היותר כולל כתובת וטלפונים. מילים 50יהיה 
 

 

 Nameשם  

  Company Nameשם החברה 

  Addressכתובת 

   Telephone & Emailןטלפוני 
 

 

 

5Bגודל מודעה 

ש"ח 1,000 **זהבעמוד   0BGold page**  

6BSize of 
Advert 

ש"ח 750 *כסףעמוד   1BSilver page*  
ש"ח 500 *עמוד שלם  2BFull page*  
ש"ח 300 חצי עמוד  Half page  
ש"ח 200 רבע עמוד  Qtr page  

ש"ח 120 עמוד 1/8  Eighth page  
ש"ח 50 שורה לברכה  1 line greeting  

3B כרטיסים לדינר 2**כולל 
 *כולל כרטיס אחד לדינר

4B** Includes two dinner reservations 
*Includes one dinner reservation 

 

 I am attaching my advert/dedication to be scanned  מצ"ב טקסט המודעה
 I am emailing my current advert  אני שולח את המודעה בדואר אלקטרוני

 Please use and format the text below  אנא השתמשו בטקסט למטה
 

Please write neatly and clearly!    נא לרשום בצורה ברורה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For more information please contact: 
Lev Seltzer 999 8923 or Aryeh Beer 992-0578 
UDeadline for ads: January 31 (by noon) 

 -ל  לפרטים נוספים, נא לפנות
 992-0578או אריה ביר  999-8923 לב סלצר

U :(עד חצות היום) ינואר 31תאריך יעד 
 

 

 תשע"ג - מלווה מלכה שנתי
Annual Melaveh Malka - 5773 
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