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 מורים יקרים!

 ".משימת הערכהמובא לפניכם מחוון ל"

לכל הישג צורף מדרג שמטרתו לסייע לכם למקד את מצבם של תלמידיכם ובמידת 

 הצורך לבצע התערבות.

 בהצלחה, צוות תושב"ע.                                                                                                
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