* בטרם תקראו את הסיפור עברו לעמ'  60ובצעו את משימות טרום
הקריאה.
** קראו את הסיפור "יום הולדת" מאת ירה הראל .בסיפור זה סומ ו חלק
מחסמי הקריאה :מילות קישור בעיגול ,מאזכרים בש י קווים.
***סמ ו חסמי קריאה וספים ,שחררו את כולם ,ואחר כך ע ו על השאלות
שבדף המשימות.

יוֹם-הֻ ֶלּ ֶדת /

ירה הראל

קיראו את הסיפור וע ו את השאלות.
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הוֹדיעַ מַ ֶשּׁהוּ
וֹרה ְרשׁוּת ֶל ִ
ֶרגַע לִפְ ֵי שֶׁ נִּגְ ַמר הַ ִשּעוּר ָהאֲ חַ רוֹן ,בִּ ְקשָׁ ה ֶחָ מָ ה מֵ הַ מּ ָ
וּבקוֹל ְִר ָגּשׁ ָא ְמ ָרה ֶשׁיֵּשׁ לָה יוֹם-הֻ לֶּדֶ ת ,וְ ִהיא מַ זְ ִמי ָה
לַכִּ ָתּהִ .היא ָקמָ הֶ ,עֶ ְמדָ הְ ,
ֶיה ְבּחָ ֵמשׁ ַאחֲ ֵריַ -הצָ הֳ ַר ִיים.
ֶאת כֻּלָם ֵאל ָ
אוּ ַלי ָר ְצ ָתה ְל ַהגִּ יד עוֹד ַמ ֶשּׁהוּ ,אוּ ַלי ל ֹא ...הַ ַפּ ֲעמוֹן ִצ ְלצֵ לֻ ,כּ ָלּם ָקמוּ ,וְ ל ֹא ָי ֹכ ְל ִתּי
יתי ,וְ ֶאת ַהצְּ חוֹק ֶשׁ ָלּהֶ ם ָשׁ ַמעְ ִתּי.
ִל ְראוֹת אותה .אֲ בָ ל ֶאת ַה ַמּבָּ ִטים ֶשׁל ַה ְיּ ָל ִדים ָר ִא ִ
ָל ֶל ֶכת ְליוֹם-הַ הֻ ֶלּ ֶדת ֶשׁל ֶ ָח ָמה? ִשׁ ָגּעוֹן .מָ ה פִּ ְתאוֹם? ִהיא ל ֹא ֶ ְח ָמ ָדה וְ ל ֹא ַח ְברוּ ִתית
וְ ל ֹא ָי ָפה וְ ל ֹא חֲ ָכ ָמה .אין בה שׁוּם ָדּבָ ר ָ עִ ים .היא ָכּז ֹאת ,וּ ...ל ֹא עָ ְב ָרה ַדּ ָקּה ,וְ ָה ִיי וּ
ֻכּ ָלּ וּ בַּ ֶדּ ֶר ַהבַּ ְי ָתהַ ,ואֲ ִ י ִ זְ ַכּ ְר ִתּי בַּ חֲ לוֹם ֶשׁהָ ָיה חוֹ ֵזר ֵא ַלי בְּ ָכל ָשׁ ָ ה ִלפְ ֵ י יוֹםָ -ההֻ ֶלּ ֶדת
ֶשׁ ִלּי.
יתי ָלאוֹ ְר ִחים ֶשׁ ָיּבוֹאוּ ַלחֲ גִ י ָגהֶ .את ָכּל ַהכִּ ָתּה
בַּ חֲ לוֹם ָי ַשׁבְ ִתּי ְלבַ ִדּי בַּ בַּ ִית ,וְ ִחכִּ ִ
יתי ְק ִ יּוֹת ,עָ ַרכְ ִתי שֻ ְל ָחן ,עָ בַ ְד ִתי ָק ֶשׁה ,וּכְ ֶשׁ ַה ֹכּל
ִהזְ ַמ ְ ִתּי ,וְ ֵה ַכ ְ ִתּי ָהמוֹן ְמקוֹמוֹת .עָ ִשׂ ִ
ָה ָיה מוּ ָכןִ ,ה ְת ַח ְל ִתּי ְל ַחכּוֹת .בְּ ָח ֵמשׁ ֲע ַדיִּן ל ֹא ִהגִּ יעַ ִאישׁ' .הם ַודַּ אי בַּ ֶדּ ֶר ָ ',ח ַשׁ ְב ִתי.
תבֶ ת?
'עַ ד ֶשׁ ֵהם ִ ְס ָחבִ ים'ָ ...כּל ֶר ַגע ֵהצַ ְצ ִתי ִמבַּ עַ ד ַלחַ לּוֹן .אוּ ַלי ֵהם ל ֹא יוֹ ְדעִ ים ֶאת ַהכְּ ֹ
אוּ ַלי ֵהם ִה ְתבַּ ְל ְבּלוּ .אוּ ַלי ָתּעוּ בַּ ֶדּ ֶר ? אוּ ַלי ָיבוֹאוּ ָמ ָחר בְּ ָטעוּת? ָמה ָק ָרה? ְבּ ָח ֵמשׁ
*מפְּ ֵ י ֶשׁ ַאף ֶא ַחד ל ֹא רוֹצֶ ה ָלבוֹאָ .פּשׁוּט
ִ
ָו ֵח ִצי ִה ְת ַח ְל ִתּי ְל ָה ִבין שֶׁ ַאף ֶאחַ ד ל ֹא ָיבוֹא,
ְמאוֹד .וְ ל ֹא ִי ְה ֶיה יוֹם-הֻ ֶלּ ֶדת .וְ ֶזהוְּ .בּ ֵשׁש ָי ַדעְ ִתּי ֶשׁ ַה ֹכּל ָאבוֹד ,וְ ִה ְתחַ ְל ִתי ִל ְבכּוֹת.
יתי ִמ ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַהחֲ לוֹם ַה ֶזּה בְּ עֵ י ַ ִים ְרטֻ בּוֹתַ .רק כְּ שֶׁ ִהגִּ יעַ יוֹםָ -ההֻ ֶלּדֶ ת
ָתּ ִמיד ָה ִי ִ
שׁב
ָהאֲ ִמ ִתּי ,וְ הַ חֲ בֵ ִרים בָּ אוּ ,וְ ַה ֹכּל ָה ָיה ְבּסֵ ֶדרָ ,ה ִי ִתי צוֹ ֵחק ֵמעַ ְצ ִמיֵ .איזוֹ ְשׁטוּתַ ...לחֲ ֹ
ֶשׁחֲ לוֹמוֹת ָרעִ ים ִי ְת ַגּ ְשּׁמוַּ .מ ָמּשׁ ִטפְּ ִשׁי...
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יתי ֶאת ֶ ָחמָ ה עוֹ ֶמ ֶדת ִלפְ ֵ י ַהכִּ ָתּהָ ,ידַ עְ ִתּי שֶׁ ַהחֲ לוֹם שֶׁ ִלּי ִי ְת ַגּשֵּׁ ם ֶא ְצ ָלה.
*אֲ בָ ל כְּ שׁ ָר ִא ִ
הֲ ֵרי ַאף ֶא ַחד ל ֹא ָיבוֹא ְליוֹםַ -ההֻ ֶלּ ֶדת שֶׁ ָלּהֻ .כּ ָלּם ל ֹא סוֹ ְב ִלים אותה ,וְ ָכּל ָמה שֶׁ ִהיא
ָתּכִ ין ִי ָשּׁ ֵאר .וְ ָאז ָה ָיה ִלי בָּ רוּר ֶשׁאֲ ִ י מֻ כְ ָרח ָל ֶל ֶכתַ * .גּם ִאם ֶא ְה ֶיה ָי ִחידֶ .שׁ ַרק ל ֹא
ִי ְת ַגּ ֵשּׁם ַהחֲ לוֹם .וּ ְבחֲ ֵמשׁ ְבּ ִדיּוּק ָד ַפ ְק ִתּי עַ ל דֶּ ֶלת הַ בַּ ִית ֶשׁ ָלּהּ.
"בּוֹאִ ,תּ ָכּ ֵ סָ ",א ְמ ָרה ֶ חָ ָמה כְּ ֶשׁ ָפּ ְת ַחה ִלי ֶאת ַה ֶדּ ֶלת" ,אֲ ַ ְח וּ כְּ בָ ר ְמ ַחכִּ ים".
אתיִ " ,מי עוֹד בָּ א ִמ ְלּבַ ִדּי?"
"אֲ ַ ְח וּ?" ִה ְת ַפּ ֵלּ ִ
יה חֲ ָז ָרה.
יתי ֶאת הַ מּוֹ ָרה ִאי ָל ָ הִ .היא ִח ְי ָכה ֵא ַליַ ,ואֲ ִ י ִח ַיכְ ִתּי ֵא ֶל ָ
כְּ ֶשׁ ִנּכְ ַ ְס ִתּיָ ,ר ִא ִ
ל ֹא ָא ַמ ְר וּ שׁוּם ָדּבָ רָ .ישָׁ ְב וּ ְשׁ ָל ְשׁ ֵתּ וּ ְבּ ֶשׁ ֶקטָ ,י ַשׁבְ וּ וְ ִחכִּ י וּ ,חָ ֵמשׁ וְ עֶ ֶשׂר ַדּקּוֹתָ ,ח ֵמשׁ
ָו ֶרבַ עַ ְ " .ח ֶכּה עַ ד ָח ֵמשׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ,וְ ַ ְת ִחילָ ",א ְמ ָרה ֶ ָח ָמהָ .מה ָיכוֹ ְל וּ ְל ַהגִּ יד? ָה ָיה ָכּ ֶזה
ֶשׁ ֶקט...
~
יקה בַּ ֶדּ ֶלת ֶ .חָ ָמה ָרצָ ה
וְ ָאז ,כְּ ֶשׁ ֶנּ ָח ָמה ָק ָמה ִלפְ ֹרס ֶאת הָ עוּ ָגה ַה ְמּ ֻק ֶשּׁ ֶטתְ ִ ,שׁ ְמעָ ה ְדּפִ ָ
תּח .בַּ ֶפּ ַתח עָ ְמ ָדה ִסי ָגלַ .כּ ֲע ֹבר ֶר ַגע דָּ ַפק אוּ ִרי עַ ל ַה ֶדּ ֶלת ,וְ ַאחֲ ָריו ָגּ ִלית ,וּ ְב ֵשׁשׁ ָהיוּ
ִלפְ ֹ
ָכּל ַהכִּ ְסאוֹת בַּ ֶח ֶדר ְתּפוּ ִסים ,וְ ַהחֲ גִ י ָגה ִה ְת ִחי ָלה .וזה ל ֹא ָה ָיה חֲ לוֹם.
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