
דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      

ַהְּפִעילּות ׇהֲאהּוָבה ָעַלי
(ַּתְחִּביב אֹו חּוג)

ַעל ַעְצִמי
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דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַהְּפִעילּות ׇהֲאהּוָבה ָעַלי
(ַּתְחִּביב אֹו חּוג)

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      

shutterstock.com :איורים

דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  50
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַלִּטּיּול ָיָצאִתי
שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַהְּפִעילּות ׇהֲאהּוָבה ָעַלי
(ַּתְחִּביב אֹו חּוג)

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      

shutterstock.com :איורים

51 דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַלִּטּיּול ָיָצאִתי
שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  52
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַלִּטּיּול ָיָצאִתי
שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      

shutterstock.com :איורים
דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  

11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַלִּטּיּול ָיָצאִתי
שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      

shutterstock.com :איורים

53 דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

ַעל ַעְצִמי

ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      



דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  54
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס״ד

שם התלמיד/ה:                                                         התאריך:                                  הכיתה:                                      ַעל ַעְצִמי

ֲאִני רֹוצה  ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ׁשֶֶ
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי

shutterstock.com :איורים

דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד  
11:15, 12:08:19מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ — חרדי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

בס”ד

ַהְּיָלִדים ֶׁשָּמְצאּו אֹוָצר

שם התלמיד/ה:                                                   התאריך:                              הכיתה:                                ְמַסְפִרים ִספוִרים


