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את המפתח לדירה, נפתחה פתאום הדלת מעצמה ובפתח   ַיְלקּוטֹובְ חיפש  ַאְנטֹוןכש 

 היא אמרה וחייכה. ,"הצעיר "צהריים טובים, נערי עמדה אמו.

 חר כך קפץ מאושר, חיבק אותה ואמר: בהפתעה. א"צהריים טובים," הוא ענה 

התיישב על   ַאְנטֹוןהם הלכו לחדר המגורים,  ."שאת שוב בריאה "אני כל כך שמח 

הספה והתפעל מכל צעד שעשתה אמו. "זה עדיין מעייף אותי קצת" היא אמרה  

 והתיישבה עייפה לצדו. "איך היה היום בבית הספר?"

ם. רבותיי, כמה  וגרפיה שבהודו חיים אינדיאני ור גאאמר בשיע ד ְר יכַ ס ר  נְ מַ אּונ  "

יץ שהילד הזה טיפש. ואחר כך  ַמןצבט את  ְשמ  ַמן , ואז ְפר  קם מהספסל שלו ומר   ְפר 

ַמן שאל מה קורה. ְבֶרְמֶזר אמר שיש לו כנראה פרעוש ואולי אפילו שניים. ואז  ְפר 

יץקפץ  ליד מי שיש לו פרעושים.  שלו אסרו עליו לשבת ממקומו ואמר שההורים ְשמ 

צחקנו עד שכאבה לנו הבטן. אנטון מיד התחיל שוב לצחוק ושאל אחר כך את אמו,  

 "לא מצחיק אותך היום כלום?"

 היא אמרה. ,""תמשיך רק לספר

ְסַעד הספה ומתח את רגליו. "מר  היה מאד נחמד   ְבֶרְמֶזר הוא הניח את ראשו על מ 

 ."וא לבקר אצלו פעם כשיהיה לי זמןאלי בשיעור האחרון, ואמר שאני אב

פתאום הוא התכווץ, "אוי איזה טיפש אני. אני הרי מוכרח לבשל". אמו עצרה בעדו  

יל. "נקניקיות ועדשים?"   והצביעה על השולחן. על השולחן עמדו צלחות וסיר ַמְהב 

  הסתער על האוכל בחריצות  ַאְנטֹוןהוא שאל. היא הנהנה, והם התיישבו ואכלו. 

 בהתלהבות,   הנהן הוא עוד. אמו לו ההציע הצלחת את ְלַלֵחְך גמר כשהוא רבה.
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בריאה אינה הוא ילד שחי בגרמניה עם אמו. אמו של אנטון  ַאְנטֹון

מתקשה לפרנס את עצמה ואת אנטון מעבודתה כעוזרת בית. והיא 

אנטון לומד בבית ספר, יש לו חברים וככל שהוא יכול, הוא עוזר 

 לאמו ומטפל בה כאשר היא חולה.
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דג   ַאְנטֹוןאבל ראה שהיא לא נגעה במנה שלה. פתאום איבד האוכל את טעמו. 

 חתיכות של נקניק מתוך העדשים. שתיקה מעיקה ירדה על החדר כמו ערפל.

לבסוף כבר לא יכל יותר לשאת את השתיקה. "מה קרה, אמא? קרה משהו? עשיתי  

לפעמים אפילו אני בעצמי כבר לא יודע... אולי זה בגלל הכסף?  משהו לא בסדר? 

 בעצם, בכלל לא היית צריכה לעשות נקניקיות". הוא הניח בעדינות את ידו על ידה.

אבל אמו הורידה את הכלים ולקחה אותם במהירות למטבח. כשחזרה, אמרה  

והניד בראשו  "תתחיל להכין שיעורי בית, אני עוד מעט חוזרת". הוא ישב על כיסאו 

 באי הבנה. מה כבר עֹוֵלל?

דלת המסדרון נטרקה. הוא פתח את החלון והביט החוצה. זמן רב עבר עד אשר  

יצאה אמו מפתח הבית. היא צעדה בצעדים קטנים. ההליכה המהירה עלתה לה  

יֶלְרי הה במורד רחוב  במאמץ. היא הלכה   ואחר כך נעלמה מעבר לפינה.  ַאְרט 

מיואש ליד השולחן, הביא את הילקוט ואת ֶקֶסת הדיו והחל להכין  הוא התיישב 

לבסוף חזרה אמו. בידה היה זר פרחים קטן, היא הביאה מים ושמה את   שיעורים.

הפרחים באגרטל הכחול. היא סידרה את גבעולי הפרחים, סגרה את החלון, עמדה  

 , ושתקה.ַאְנטֹוןלידו, גבה אל  

 שלובות. הוא כמעט ולא נשם, "רקפות, נכון?"הוא אמר וידיו  ,"פרחים יפים"

אמו עמדה בחדר, כאילו הייתה אישה זרה. היא עמדה ליד החלון ומשכה בכתפיה.  

יותר מכל, היה רוצה לרוץ אליה, אבל הוא רק התרומם מעט מכיסאו וביקש "תגידי  

קולו שלו נשמע צרוד והיא כנראה בכלל לא שמעה אותו. ואז היא   לפחות מילה".

ה אותו מבלי להסתובב, "מה התאריך היום?" הוא אמנם התפלא, אבל כדי לא  שאל

 להרגיז אותה עוד יותר, הלך ללוח השנה שעל הקיר וקרא בקול רם:  

 "תשעה באפריל".

 היא אמרה והצמידה את הממחטה אל פיה.  ,"תשעה באפריל"

 פתאום הוא הבין! זה היה יום ההולדת של אמו והוא שכח אותו! 

זרה אל תוך כיסאו ורעד בכל גופו. הוא עצם את עיניו, ומה שרצה יותר  הוא צנח ח

מכל היה למות במקום... בגלל זה היא קמה היום. בגלל זה היא בישלה עדשים 

ונקניקיות. בגלל זה היא נאלצה לקנות לעצמה פרחים! עכשיו היא עמדה ליד החלון 

גשת אליה וללטף אותה.  אסור היה לו אפילו ל בודדה, כאילו זנח אותה כל העולם.

איך אפשר ליפול למשכב במהירות. אז   את זה לא יכלה לסלוח לו. אילו לפחות ידע

קם והלך אל הדלת. הוא פנה  שלו והכל היה שב על מקומו. הוא למיטההייתה באה 

בלא אומר ובלא   אליה עוד פעם אחת ושאל: "קראת לי, אמא?" אבל היא נשענה

 למטבח, התיישב ליד תנור הבישול וחיכה לבכי שיבוא.  תנועה ליד החלון. הוא יצא 
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אבל הדמעות לא הגיעו. מידי פעם רעד כאילו אחז מישהו בצווארונו וטלטל אותו,  

אחד. הוא תחב את ַהַמְרק   *אחר כך הוציא את קופסת הצבעים והוציא ממנה ַמְרק

בת הדואר  זאת ירד ויביא לה משהו? הוא יכול לשים את זה בתי לכיס. אולי בכל

ולברוח. ולעולם לא לחזור יותר! חפיסת שוקולד אפשר לשלשל ְבַקּלּות אל תיבת  

הוא היה כותב על  ,"ַאְנטֹון"מבנך האומלל  הדואר ולצרף אליה כרטיס ברכה. 

 כרטיס הברכה. כך תהיה לאמו לפחות מזכרת טובה ממנו. 

ות וסגר אותה  על בהונותיו חמק מן המטבח, דרך המסדרון, פתח את הדלת בזהיר

 מאחוריו כאילו היה גנב.

אמו עוד עמדה שעה ארוכה ליד החלון והביטה מבעד לשמשה, כאילו מונחים שם  

ים. לא היה בהם דבר חוץ ממחלות ודאגות. לעובדה שבנה חייה האומללים והְמ  ַדְכא 

שכח את יום הולדתה יחסה משמעות נסתרת. גם הוא אבד כמו שאבד הכל לפניו, 

אבד הטעם האחרון לחייה. כאשר ניתחו אותה חשבה: אני מוכרחה וכעת גם 

 אם אמות עכשיו? והנה עכשיו שכח את יום הולדתה?  ַאְנטֹוןלחיות, מה יהיה עם 

ְכְמרּו ַרֲחֶמיה  על הנער הקטן. איפה הוא מתחבא? הוא כבר התחרט על  לבסוף נ 

נּותו. אש את החדר. אסור לה  "קראת לי, אמא?" הוא עוד שאל לפני שעזב מיו ַשְכח 

להיות כל כך קשוחה איתו. הוא כל כך נבהל. אסור לה להיות כל כך מחמירה,  

הוא ביקר בבית החולים מדי יום. יום יום אכל   בשבועות שחלפו סבל הרבה בגללה.

י העיר והיה בודד בדירה כמו יתום. אחר כך החזירו אותה   י  בבית ַתְמחּוי עם ֳענ 

ומדי פעם אפילו שטף   שבועיים שהיא במיטה והוא בישל ועשה קניות הביתה. כבר 

היא החלה לחפש אותו. נכנסה לחדר השינה. הלכה למטבח.  את החדר עם מגב.

היא הדליקה את האור במסדרון ואפילו חיפשה   אפילו בבית השימוש חיפשה אותו.

 מאחורי הארונות. 

 !"  ַאְנטֹוןי כבר בסדר! ! ילד, בוא, אנַאְנטֹון"אנטון!" היא קראה לו. "

 היא החלה לצעוק בקול רם ואחר כך מיד ללחוש, אבל הוא לא היה בדירה. 

 הוא ברח! היא הייתה חסרת מנוח. היא קראה בשמו בתחינה. הוא נעלם.
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ְרק *  הוא המטבע בו השתמשו בגרמניה בתקופה שבה נכתב הסיפור.  מַּ
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 כתוב: "פתאום הוא הבין! זה היה יום ההולדת של אמו והוא שכח אותו!". 43בשורה  .9

 בקטע זה? פעמיים (!קריאה )מדוע לדעתכם בחר הסופר להשתמש בסימן  .א

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 לפניכם קטע קצר ובו מופיעות משבצות ריקות.   .ב

 רשמו בכל משבצת את הסימן המתאים:  

 )?( סימן שאלה או  ).(  נקודה)!(,   סימן קריאה

 אבא הלך עם הראל ליער בן שמן  

 "אבא", קרא הראל, "לדעתך יש ביער נחשים         " 

 יזהר        ", צעק אבא, "תגיד, אתה לא רואה את הנחש שליד הרגל שלך        " ה"

 ", שאל הראל.  או לעצור במקום     לרוץ      "הצילו        אני לא יודע מה לעשות     

 

 

 

 
 

 אנטון לא רצה שאמו תדע שהוא יוצא מהדירה. הציגו שתי דוגמאות לכך מהסיפור:  .10

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 
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 כתוב:   71-73בשורה  .11

ה למטבח. אפילו בבית השימוש חיפשה  היא החלה לחפש אותו. נכנסה לחדר השינה. הלכ"

 ".היא הדליקה את האור במסדרון ואפילו חיפשה מאחורי הארונות אותו.

 פעלים המופיעים בקטע.מן ההעתיקו ארבעה  .א

  __________     __________     __________     __________ 

 לאיזו מטרה נועד ריבוי הפעלים בקטע זה? .ב

 אנטון כל כך עייפה.להסביר מדוע הייתה אמו של  .1

 לה למצוא אותו. דחוףלהמחיש כמה היה  .2

   להמחיש כמה שהייתה מבולבלת. .3

 להדגים לנו כמה זמן בזבזה בחיפושים אחריו במקום לנוח.  .4

 

 פועל. ודגש בכל משפט ממקטעים אחרים בסיפור.  לפניכם שלושה משפטים .ג

 "יודעאני בעצמי כבר לא "

 "רק לספר תמשיך"

 "הגיעואבל הדמעות לא  "

   .לפי הזמן המתאים לוכל אחד מהפעלים המודגשים בשורה המתאימה  רשמו

 המקורי.  בהתאם להקשר במשפטשל הגוף המתאים במשבצת   ✔ סמנועבור כל פועל 

  

 גוף ראשון          גוף שני          גוף שלישי           __________הוא:   עברבזמן הפועל 

 גוף ראשון          גוף שני          גוף שלישי           __________הוא:  הווה בזמן הפועל 

 גוף ראשון          גוף שני          גוף שלישי           __________הוא:  תיד עבזמן הפועל 
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 לפניכם חמישה משפטים.  .12

 לפי הסיפור. לא נכון או  נכוןמשפט  במשבצת המתאימה האם    ✔סמנו בכל שורה       

   

 לא נכון       נכון          ן בישל נקניקיות ועדשים לארוחה.אנטו .א

 לא נכון       נכון         ומבלי לדבר. ן התחמק מהדירה בשקט אנטו .ב

 לא נכון       נכון        ון לבקר בבית החולים.לאחר שיצא מהדירה הלך אנט .ג

 לא נכון       נכון         אכל דג ונקניק כאשר אימו לא אכלה.אנטון  .ד

 לא נכון       נכון        הכין לאימו כרטיס ברכה כדי שתרגיש טוב.אנטון  .ה

 

 רשימה של תכונות אופי:לפניכם  .13

 

 

 .המתאימה לאופיו של אנטון: ___________ אחתבחרו מתוך הרשימה תכונה  .א

 אחת מהסיפור אשר מדגימים את התכונה שבחרתם.מחשבה אחד ומעשה תארו   .ב

 _________________________________________________.: מחשבה

 _____________________________.____________מעשה: __________

 

ה וחלקו הוא   .14 החלק מהמידע המופיע בסיפור הוא עּוְבד   .    ֵדע 

ָעה או  עּוְבָדהאם הוא    ✔עבור על אחד מההיגדים סמנו   .   דֵּ
 

 דעה      עובדה           יום הולדתה של האמא הוא בתשעה באפריל .1

 דעה      עובדה          לאנטון אסור היה לגשת ללטף את אמו  .2

 דעה      עובדה          העולם כולו זנח את אמו של אנטון  .3

יַכְרד .4 אּוַמְנס ר   דעה      עובדה           הוא ילד טיפש נ 

 

 חסר סבלנות  אמיץ  עצבני  רגיש מסודר
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 הבעה בכתב  .15

 

 דמיינו לעצמכם שאנטון היה בוחר ללכת לחדרו ולכתוב לאמו מכתב.

 שיוכל לתת לאמו שתקרא.  עבורו מכתבעזרו לאנטון וכתבו 

של  המחשבות במכתב זה הסבירו מדוע אנטון בוחר לפנות לאמו במכתב והסבירו את 

 למצב שנוצר.דרכי פתרון שלו. בנוסף, הציעו ההרגשה אנטון ואת 

 ת. שורו 7כתבו לפחות 

 בכתיבתכם הקפידו על ניסוח, על סימני פיסוק, על כתיב נכון ועל כתב יד ברור.

  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 קראו שנית את מה שכתבתם ותקנו לפי הצורך. 
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ְסט ָנכֹוָנה אכזבה -לטקסט תשובות   לגברת גַּ

 

1 )3 .         2 )4 .         3 )3. 

      .3( א. 4

 תשובות אפשריות:ב.      

 ליפול למשכב כך שאמו תבוא למיטתו ותטפל בו.        

 חפיסת שוקולד ולשים בתיבת הדואר עם כרטיס ברכה.לקנות לה      

 לשאול אותה שאלות כדי לנסות להתחיל שיחה ביניהם.     

 לגשת וללטף אותה.   

 . 4, 1 ב..     3( א. 8      .4, 3( 7      . 1( 5

 מכך ששכח את יום הולדתה.   ומופתע כדי להמחיש לנו עד כמה אנטון היה נסער ( א. 9

 . , ? , ! , ? , ! , ! , ?. ב.( 9

 תשובות אפשריות: ( 10

   .סגר את הדלת מאחורי כמו גנב ;פתח את הדלת בזהירות;  חמק על בהונותיו      

 . 2 ב. תשובות אפשריות: החלה, נכנסה, הלכה, חיפשה, הדליקה.  ( א. 11

 .שלישיבגוף  הגיעו הוא עבר בזמן הפועל ג. ( 10

 .  ראשוןבגוף   יודעהוא  הווה בזמןהפועל  ( ג.10

 .  שניבגוף   תמשיךהוא  עתידבזמן הפועל ( ג. 10
 

 לא נכון.  ה. לא נכון.  ד. לא נכון.    ג.נכון.  ב. לא נכון.  ( א. 12

   רגיש. ( א. 13

 : למחשבהתשובות אפשריות ב.          

 כדאי   חשב שאוליחשב מה כבר עולל?;  ;הבין שנפגעה כיוון ששכח את יום הולדתה   

 ; חשב להכין לה כרטיס ברכה; התייסר והצטער על כך ששכח את  יקנה לה שוקולדש    

 יום ההולדת של אמו.   

 : למעשהתשובות אפשריות        

 ;  תגיבאימו  שאלות כדי ש  שאל ;ניסה לדבר איתה ;הניח בעדינות את ידו על ידה            

 התיישב ליד התנור וחיכה לבכי שיבוא; ביקר אותה מדי יום כאשר היתה חולה וניקה               

 . את הבית             
   

     .דעה  .4   .דעה  .3   . דעה .2   .עובדה .1 (14


