
                

 

 

 

 

 מחצית ראשונה -ישיבת הערכה 

 שם התלמיד:   ת''ז: 

 כיתה:  1ד   

 שם המחנכת:  ליאת כהן תאריך: 121121/10/  -ט"ו כסלו תשע"ה   

 עברית --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 מתמטיקה --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 מדעים --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 מולדת --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 תנ"ך --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט



 שגיב כהן  ליאת כהן  

 חתימת המנהל  חתימת המחנכת  חתימת ההורים

 שם התלמיד:  עמוד: 1

 כיתה: 1ד   

 

 חנ"ג --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 אומנויות --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 מפתח הלב --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 כישורי חיים --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 אנגלית --- :הישג לימודי ציון מספרי :תפקוד ציון מספרי :התנהגות ציון מספרי

 מעורבות חברתית טקסט

 אבחונים ומענה מחוץ לביה"ס טקסט

 מענה בית ספרי טקסט

 שיתוף הורים טקסט

 שונות טקסט

 המלצות והחלטות הישיבה טקסט

 

 

 


