
 8201מרתון קריאה באנגלית  

 
 14.01.18-18.02.18 ג' אדר – טבת כ"ז

      
 readathon.org/he-ahava , באתר המרתון: 21.02.18, ו' אדריש להכניס את כל הנתונים לאתר עד 

 
 דמי ההרשמה מהווים תרומה מינימלית!

 שם שם משפחה

 טלפון פלאפון

 כתובת בית ספר כיתה

 אימייל אימייל הורים

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

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

 שם התורם תרומה לספר/עמודים מספר ספרים/עמודים שנקראו סה"כ
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   סכום כולל שנאסף:

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

 מס' עמודים
 

 שם הספר
 

 סופר
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    סה"כ:

 

 טבלת רמות:

 רמות משתתף תולעת ספרים על -קורא  סופר קורא
 'ד-כיתות ג' עמודים 55 עמודים 150 עמודים 250 עמודים ומעלה 1,000
 ו'-כיתות ה' עמודים 75 עמודים 300 עמודים 900 עמודים ומעלה 2,000
 'ח-כיתות ו' עמודים 150 עמודים 400 עמודים 1000 עמודים ומעלה 3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahava-readathon.org/he
http://www.ahava-readathon.org/he


 

 

 יאה באנגלית ?איך משתתפים במרתון הקר

 .readathon.org/he-ahavaוהרשמו באתר הזה:  דמי הרשמהשלמו 

 ₪ 40 -14.01.18טבת,  דמי הרשמה מוקדמת עד כ"ז
  ₪ 50 – 18.02.18, ג' אדרדמי הרשמה רגילה עד 

 
 שלכם.  עמודים בספרי קריאה באנגלית ברמת הקריאה קראו כמה שיותר

של המרתון קריאה. תוכלו להדפיס את טופס זה  באתר האינטרנטיש להכניס את כל הפרטים 
( עליכם להכניס את כל הנתונים לאתר של 21.02.18) אדר ו'לנוחיותכם ולמלא ידנית, אך עד 

 המרתון.
 

 איך זוכים בפרסים?
יותר )לפי הטבלה למעלה( תרוויחו יותר שוברים  ככל שתקראו יותר ותגיעו לשלבים גבוהים

 אתם קובעים כמה פרסים תקבלו! ויותר פרסים!
 

 פרסים?את המתי מקבלים 
 (, באשכול הפיס, מעלה אדומים.05.03.18)אדר  י"חבטקס הענקת פרסים, 

 
 מהו רעיון החסות?

ההזדמנות הרעיון הוא שלא רק את/ה תהנה/י מהקריאה, אלא גם אנשים אחרים! נצלו את 
תורמים יוכלו לבחור תרומה חד פעמית או לפי מספר ספרים/עמודים להתרים כסף לצדקה. 

דוגמא לבקשת חסות למכתב  כאןבקרו  בעמוד הראשון. טבלת התורמיםמלאו את שתקראו. 
 וקישורים לתרומות.

 
 ?מי נהנה מהתרומות מנותני החסות

תתרום ספר אחד לספריית האנגלית  ., א.ה.ב.השתאספו ₪ 100כל על  – בית הספר שלכם (1
 שלכם.

הרבה שנות ניסיון הוכיחו  כי ₪.  30,000עלות מרתון הקריאה של א.ה.ב.ה. הוא  (2
השתתפות במרתון הקריאה משפר משמעותית את יכולות הקריאה של המשתתפים 

מהפרסים. עסקים מקומיים עוזרים לנו עם כשליש מההוצאות, אך את  וילדים נהנים
 השאר א.ה.ב.ה. צריכה לכסות בדרכים אחרות.

 

 היה אפשר לכסות את כל הוצאות מרתון הקריאה!₪,  100אם כל משתתף היה מתרים 
 
 

 :המרתון בחסות
 

 

https://www.jgive.com/he/donation_targets/3187?currency=ILS
http://www.ahava-readathon.org/he
http://www.ahava-readathon.org/he
http://gaimor.freehostia.com/readathon/explanation-for-donors2.pdf

