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 בושיח תויגטרטסא
)הפילש( ריהמ בושיח .ג
שדחמ הינמו רפסמ לכ גוציי .ד
ךשמה תיינמ .ה

ףוליחה קוחב שומיש השענ  .ו
השחמה יעצמאב שומיש .ז
תועבצאב שומיש .ח
רשעל המלשה .ט
םימואתב שומיש תרזעב בושיח  .י
 )ןורתפל בר ןמז חקול(ךשוממ בושיח .א"י
רחא .ב"י

ןותנה ינובשחה רופיסה ןורתפ
ינובשחה רופיסל םיאתמה ליגרתה תא ןוכנ רתפו רביח  .1
 ןורתפב הגש ךא ,ינובשחה רופיסל םיאתמ ליגרת רביח .2
םיאתמ ליגרת רבחל חילצה אל-רופיסה תא ןיבה אל .3

ינובשח רופיס רבחמ דימלתהשכ בל םישל שי םהילאש םיטרפ
?םדוקה ףיעסב רפוסש רופיסל תינויער המוד ינובשחה רופיסה םאה
?רסחה ןותנה תא םילשהל ןתינ םתרזעבש םינותנ ינש ליכמ ינובשחה רופיסה םאה
?הכלהכ תחסונמ הלאשה םאה
?ינובשחה רופיסב םירתוימ םינותנ םיעיפומ םאה

)ולש עדייה תמרב בשחתהב( ?רחב דימלתהש ליגרתה לש ישוקה תמר המ

.10 דע רוסיחו רוביח הפילשב רותפל תעדל  'א התיכ םייסמה דימלת לע םידומילה תינכות יפל-בל ומיש



יופימ תלבט

3+42+57+06+49-57-28-460+4070-5011+57+129+58+76+818-317-1216-0שם התלמיד

בלי פריטהעם המרהבלי המרה

הערכה חלופית תחילת כיתה ב'- ראיון אישי
חיסור עד 20חיבור עד 20 עשרות שלמותחיסור עד 10חיבור עד 10

-לסקאב ץבוקל רושיק
ןאכ וצחל

https://drive.google.com/file/d/1Jx45DPQieMMNEa4wN2DRvZmPKy2On5Wz/view%3Fusp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jx45DPQieMMNEa4wN2DRvZmPKy2On5Wz/view%3Fusp=sharing
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 םֶהֵמ2 ,םיִנֹולָּב6 ּויָה רֹואְל
 ּורְתֹונ םיִנֹולָּב הָּמַּכ .ּוצְצֹוּפְתִה
?רֹואְל



 ןיבמ ליגרת רוחבל דימלתהמ ושקב
 ליגרתל רבחלו רתפש םיליגרתה
.םיאתמ ינובשח רופיס


