אומץ הלב של זוהר  /יובל שמעון כיתה ב ביס זבולון

לפני שנה היתה ילדה ששמה היה זוהר .היתה לה חבורה של בנות שאיתן היא היתה שרה ,רוקדת ומשחקת .יום אחד
הלכו הבנות לטייל בפארק ופתאום ראו בלוח המודעות פרסומת על תחרות ריקודים ושירים.
זוהר אהבה מאד לרקוד ולשיר אבל היה לה פחד קהל .היא ממש רצתה ופשוט פחדה.
אמא שלה ,עמית ,הציעה לה להירשם לתחרות ולהחליט ברגע האחרון אם היא עולה להופיע .יום לפני סיום הרישום
הלכה זוהר להירשם לתחרות .זוהר כל הזמן התאמנה לתחרות.
כשהגיע יום התחרות ,זוהר עדיין פחדה .כשהגיע תורה ,היא נכנסה וראתה את כל האורות ואת כל הקהל והשופטים
ופחדה .פחד ואומץ – זה שלב קשה להחליט .פחד ואומץ – דברים מסובכים ,אבל זוהר התגברה בזכות אומץ הלב
שלה והתחילה לשיר.
יומיים לאחר מכן ראתה זוהר עם חברתה כרמל סרטון בטלוויזיה .שיר נכנסה לחדר הטלוויזיה והעבירה ערוץ .פתאום
שדרו את תכנית הריקודים וזוהר לא האמינה למשמע אוזניה! השופטת הכריזה "במקום הראשון זוהר"! זוהר עברה
לתחרות הארצית!
זוהר כל כך התרגשה ופשוט בכתה מרוב התרגשות .כרמל חבקה אותה חיבוק ענק ואמרה לה" :את אלופה! התגברת
על הפחד שלך .את אמיצה ממש .כל הכבוד .אני אוהבת אותך והרבה מזל טוב"!
אחיותיה הנוספות ,קרין ומישל ,נכנסו לחדר ,וכששמעו על הזכייה של זוהר הן חבקו אותה ,נשקו אותה ,אחלו לה מזל
טוב על הזכייה ורשמו אותה לתחרות הארצית.
כמה ימים לפני התחרות הארצית זוהר התאמנה על ריקוד יפה.
כשהגיע יום התחרות הארצית ,זוהר שוב נבהלה מהאורות ומהקהל ,אבל נזכרה בפעם שעברה ,איך היא התאמצה
והתגברה וגם הפעם בחרה להתאמץ ולהתגבר והתחילה לשיר.
כמה ימים אחרי התחרות הארצית ראתה זוהר טלוויזיה ואמרו בחדשות שזוהר נצחה גם בתחרות הארצית! אבא של
זוהר קרא לה ואמר לה שהוא גאה בה שהיא עלתה להופיע למרות הפחד וזוהר שמחה מאד.
הסיפור הזה מספר על אומץ לב והתגברות .אני ממליצה לקרוא את הסיפור שלי.
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