
English Read-a-thon 2015 מרתון קריאה באנגלית 

 
08.01.15-12.02.15כ"ג שבט תשע"ה  –י"ז טבת   

      
.ב.ה. דרך המורה שלכם לאנגלית עד ליום א.ה-יש לשלוח את הטופס ודמי התרומה ל  

או דרך הקוד.  ahava.org@gmail  19.2.15 054-790-5985, 535-6532מנו קשר: יצור על או,  
₪. 25מבוקשת תרומה מינימלית בסך   

 

 שם שם משפחה

 טלפון פלאפון

 כתובת בית ספר כיתה

 אימייל אימייל הורים

 איזה שפה הורים מדברים בבית? איזה שפה את/ה מדבר/ת בבית?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

חייבים₪ סה"כ   
Total Amt. per sponsor 

 מספר ספרים שנקראו

# books read 
לספר₪ כמות   

Amt. NIS per book 

 שם התורם
Donor Name 

    1 

    2 

    3 

 סה"כ כסף גויס 
₪( 25)מינימום   

Total Amt. raised 

 
 סה"כ ספרים שנקראו

Total books read 

ניתן לצרף שמות של 

 תורמים נוספים

 

. ניתן לצרף כמה טפסים. קראו ספרים רבים ככל שתוכלו                                       קראתי:  

 חתימת ההורים
Parent’s Initials 

 מס' עמודים
# of pages 

 שם הספר
Title 

 סופר

Author 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

 
 

 המרתון בחסות:

mailto:ahava.org@gmail
mailto:ahava.org@gmail


Dear Friend, 

 I am participating in an exciting project - the tenth annual English Readathon in Israel!  

Why am I doing this? 

1) To help A.H.A.V.A.*, the English literacy organization, provide scholarships for young needy 

students  

2) To help my school win its own English library (and maybe some fun prizes for myself too!) 

3) To improve my English so I can be successful in my future studies 

* If you don’t already know, A.H.A.V.A. is a nonprofit organization whose goal it is to advance 

English literacy among all Israelis, especially those children who cannot afford supplementary 

English education. 

I’m looking for generous people like you to sponsor me for a certain amount (.5 NIS, 1 NIS, 2 NIS) 

per English book I read. Or if you like, you may give a one time donation to A.H.A.V.A. as my 

sponsor. 

Thank you for your generosity and support! 

 חבר יקר,
 

 באנגלית!! העשיריבפרויקט מרתק, מרתון קריאת ספרים ת \אני משתתף
 

 למה אני עושה את זה?
 

הנזקקים , העמותה לקידום אנגלית בישראל, להעניק מלגות לתלמידים *( לעזור לא.ה.ב.ה.1

 לסיוע
 
 (  לעזור לבית ספרי לקבל ספריית אנגלית משלנו )ואולי פרסים בשביל עצמי!!!(2
 
 (  לקדם את האנגלית שלי כדי להצליח בלימודיי3
 

אם אתם עוד לא יודעים, א.ה.ב.ה. הוא ארגון ללא רווח שמטרתו לקדם אנגלית בקרב כל *

 יכולת  כלכלית ללמוד בחוגי אנגלית.האוכלוסיות בארץ, במיוחד עבור ילדים שאין להם 
 

לכל ספר  ₪...(₪2, 1.₪, 5כמוכם, למתן חסות בסכום מסוים )ת אנשים נדיבים, \אני מחפש
 באנגלית שאקרא.  

 
 תודה על נדיבותכם ותמיכתכם!  

 


