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ובצעו את משימות טרום  60בטרם תקראו את הסיפור עברו לעמ'   * 

  הקריאה.

חלק קראו את הסיפור "יום הולדת" מאת נירה הראל. בסיפור זה סומנו   **

  מחסמי הקריאה: מילות קישור בעיגול, מאזכרים בשני קווים.

סמנו חסמי קריאה נוספים, שחררו את כולם, ואחר כך ענו על השאלות ***

  שבדף המשימות. 

  

  נירה הראל ֻהֶּלֶדת /-יֹום

  קיראו את הסיפור וענו את השאלות.

  

הֹוִדיַע ַמֶּׁשהּו ֹוָרה ְרׁשּות לֶ ֲאַחרֹון, ִּבְקָׁשה ֶנָחָמה ֵמַהּמֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִּנְגַמר ַהִּשעּור הָ 

ֻהֶּלֶדת, ְוִהיא ַמְזִמיָנה - ׁש ָאְמָרה ֶׁשֵּיׁש ָלה יֹום. ִהיא ָקָמה, ֶנֶעְמָדה, ּוְבקֹול ִנְרּגָ הַלִּכָּת 

  ים.יִ ַר הֳ צָ הַ - יֵר חֲ אַ  ׁשמֵ חָ ֶאת ֻּכָלם ֵאֶליָה ּבְ 

ֹ לַ , אּוהּוּׁשֶ ד מַ יד עֹוּגִ הַ ה לְ תָ צְ י ָר לַ אּו ֹ , וְ מּום ָק ּלָ ל, ּכֻ צֵ לְ ן צִ מֹועֲ ּפַ א... הַ י ל י ִּת לְ כֹ א יָ ל

י. ִּת עְ מַ ם ׁשָ הֶ ּלָ ק ׁשֶ חֹוּצְ ת הַ ֶא י, וְ יִת ִא ים ָר ִד לָ ּיְ ל הַ ים ׁשֶ ִט ּבָ ּמַ ת הַ ל ֶא בָ . אֲ אותהת אֹוְר לִ 

ֹ ם? ִה ֹואְת ה ּפִ ן. מָ עֹוּגָ ה? ִׁש מָ חָ ל נֶ ת ׁשֶ דֶ ּלֶ הֻ הַ -םיֹות לְ כֶ לֶ לָ  ֹ ה וְ דָ מָ ְח א נֶ יא ל ית ִת רּובְ א חַ ל

ֹ וְ  ֹ ה וְ פָ א יָ ל ֹ ּכָ  היאים. עִ נָ  רבָ ם ּדָ ּוׁש אין בהה. מָ כָ א חֲ ל ֹ את, נּוז  נּוייִ הָ וְ ה, ּקָ ה ּדַ ָר בְ א עָ ... ל

ת דֶ ּלֶ הֻ הָ -םי יֹונֵ פְ ה לִ נָ ל ׁשָ כָ י ּבְ לַ ר ֵא זֵ ה חֹויָ הָ ם ׁשֶ לֹוחֲ י ּבַ ִּת ְר ּכַ זְ י נִ נִ אֲ ה, וַ תָ יְ ּבַ הַ  ֶר ּדֶ ּבַ  נּוּלָ ּכֻ 

  י.ּלִ ׁשֶ 

ה ָּת ּכִ ל הַ ת ּכָ ה. ֶא יגָ גִ חֲ לַ  אּובֹוּיָ ים ׁשֶ ִח ְר ֹואי לָ יִת ּכִ ִח ת, וְ יִ ּבַ י ּבַ ִּד בַ י לְ ִּת בְ ׁשַ ם יָ לֹוחֲ ּבַ 

ל ּכֹ הַ ׁשֶ כְ ה, ּוׁשֶ י ָק ִת ְד בַ ן, עָ חָ לְ י שֻ ִת כְ ַר ת, עָ ֹוּינִ י ְק יִת ִׂש ת. עָ מֹוקֹון ְמ מֹוהָ  יִּת נְ כַ הֵ וְ י, ִּת נְ מַ זְ ִה 

ֹ  ִּיןדַ עֲ  ׁשמֵ חָ ת. ּבְ ֹוּכחַ י לְ ִּת לְ חַ ְת ן, ִה כָ ה מּויָ הָ  י. ִת בְ ׁשַ חָ  ',ֶר ּדֶ אי ּבַ ּדַ וַ  הם'. יׁשִא  יעַ ּגִ א ִה ל

ֹ י הֵ לַ ן. אּוֹוּלחַ ד לַ עַ ּבַ י ִמ ִת צְ צַ ע הֵ גַ ל ֶר ... ּכָ 'יםבִ חָ ְס נִ ם הֵ ד ׁשֶ עַ ' ת? בֶ תֹ ּכְ ת הַ ים ֶא עִ ְד א יֹום ל

 ׁשמֵ חָ ה? ּבְ ָר ה קָ ת? מָ עּוטָ ר ּבְ חָ מָ  אּובֹוי יָ לַ ? אּוֶר ּדֶ ּבַ  עּוָּת י לַ . אּולּוּבְ לְ ּבַ ְת ם ִה י הֵ לַ אּו

ֹ חַ ף ֶא אַ ין ׁשֶ בִ הָ י לְ ִּת לְ חַ ְת י ִה צִ חֵ וָ  ֹ חַ ף אֶ אַ  י ׁשֶ נֵ ּפְ *ִמ    א, בֹוא יָ ד ל ט ּוׁשא. ּפָ בֹוה לָ צֶ א רֹוד ל

ֹ ד. וְ אֹוְמ  ת. ֹוּכבְ י לִ ִת לְ חַ ְת ִה ד, וְ בֹול ָא ּכֹ הַ י ׁשֶ ִּת עְ דַ ש יָ ׁשֵ . ּבְ הּוזֶ ת. וְ דֶ ּלֶ הֻ - םה יֹויֶ ְה א יִ ל

ת דֶ ּלֶ הֻ הָ -םיֹו יעַ ּגִ ִה ׁשֶ ק ּכְ . ַר תֹוּבטֻ ְר ם יִ נַ יעֵ ה ּבְ ּזֶ ם הַ לֹוחֲ הַ ר מֵ ֵר עֹוְת י ִמ יִת יִ יד הָ ִמ ָּת 

ב ׁשֹ חֲ ... לַ תטּוְׁש  יזֹוי. ֵא ִמ צְ עַ ק מֵ חֵ י צֹוִת יִ ר, הָ דֶ סֵ ה ּבְ יָ ל הָ ּכֹ הַ , וְ אּוים ּבָ ִר בֵ חֲ הַ י, וְ ִּת ִמ אֲ הָ 

          ִטְּפִׁשי... ׁשּמָ . מַ מּוְּׁש ּגַ ְת יִ ים עִ ת ָר מֹולֹוחֲ ׁשֶ 
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ה. לָ צְ ם ֶא ּׁשֵ ּגַ ְת י יִ ּלִ ם ׁשֶ לֹוחֲ הַ י ׁשֶ ִּת עְ דַ ה, יָ ּתָ ּכִ י הַ נֵ פְ ת לִ דֶ מֶ ה עֹומָ חָ נֶ ת י ֶא יִת ִא ָר ׁשל ּכְ בָ *אֲ 

ֹ חַ ף ֶא י ַא ֵר הֲ  ֹ ּלָ ה. ּכֻ ּלָ ת ׁשֶ דֶ ּלֶ הֻ הַ - םיֹוא לְ בֹוא יָ ד ל יא ִה ה ׁשֶ ל מָ ּכָ , וְ אותהים לִ בְ א סֹום ל

ֹ ַר יד. ׁשֶ ִח ה יָ יֶ ְה ם אֶ ם ִא ת. *ּגַ כֶ לֶ ח לָ ָר כְ י מֻ נִ אֲ ר ׁשֶ רּוי ּבָ ה לִ יָ ז הָ ָא ר. וְ ֵא ּׁשָ יִ  יןכִ ָּת  א ק ל

  .ּהּלָ ת ׁשֶ יִ ּבַ ת הַ לֶ ל ּדֶ י עַ ִּת ְק פַ ק דָ ּוּיִד ּבְ  ׁשמֵ חֲ בְ ם. ּולֹוחֲ ם הַ ּׁשֵ ּגַ ְת יִ 

  ים."ּכִ חַ ר ְמ בָ ּכְ  נּוְח נַ ת, "אֲ לֶ ּדֶ ת הַ י ֶא ה לִ חַ ְת ּפָ ׁשֶ ה ּכְ מָ חָ ה נֶ ָר ְמ ס," ָא נֵ ּכָ א, ִּת ֹו"ּב

  י?"ִּד בַ ּלְ א ִמ ד ּבָ י עֹוִמ י, "אִת ּלֵ ּפַ ְת ?" ִה נּוְח נַ "אֲ 

  ה.  ָר זָ חֲ  יהָ לֶ י אֵ ִּת כְ יַ ִח י נִ אֲ י, וַ לַ ה ֵא כָ יְ יא ִח ה. ִה נָ ילָ ה ִא ָר ֹוּמת הַ י ֶא יִת ִא י, ָר ִּת ְס נַ כְ ּנִ ׁשֶ ּכְ 

 ֹ  ׁשמֵ חָ  ַּדּקֹות, רׂשֶ עֶ וְ  ׁשמֵ חָ  ,ינּוּכִ ִח וְ  נּובְ ׁשַ ט, יָ ֶק ׁשֶ ּבְ  נּוּתֵ ְׁש לָ ְׁש  נּובְ ׁשָ ר. יָ בָ ם ּדָ ּוׁש נּוְר מַ א אָ ל

ה זֶ ה ּכָ יָ יד? הָ ּגִ הַ לְ  נּולְ כֹוה יָ ה. מָ מָ חָ ה נֶ ָר ְמ יל," ָא ִח ְת נַ ים, וְ ִר ְׂש עֶ וְ  ׁשמֵ ד חָ ה עַ ּכֶ חַ ע. "נְ בַ ֶר וָ 

  ט...ֶק ׁשֶ 

ה צָ ה ָר מָ חָ ת. נֶ לֶ ּדֶ ה ּבַ יָק פִ ה ְּד עָ ְמ ְׁש , נִ תטֶ ּׁשֶ ֻק ְּמ הַ ה גָ עּות הָ ֶא  סרֹ פְ לִ ה מָ ה ָק מָ חָ ּנֶ ׁשֶ ז, ּכְ ָא וְ 

 יּוהָ  ׁשׁשֵ בְ ית, ּולִ יו ּגָ ָר חֲ ַא ת, וְ לֶ ּדֶ ל הַ י עַ ִר ק אּופַ ע ּדָ גַ ר ֶר בֹ עֲ ל. ּכַ יגָ ה ִס דָ ְמ ח עָ ַת ּפֶ ח. ּבַ ּתֹ פְ לִ 

ֹ  וזהה. ילָ ִח ְת ה ִה יגָ גִ חֲ הַ , וְ יםִס פּוְּת ר דֶ חֶ ת ּבַ ְסאֹוּכִ ל הַ ּכָ    ם. לֹוה חֲ יָ א הָ ל
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