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שני דברים אהב טום ביותר. הוא אהב לאכול 
גלידה והוא אהב לישון מאוחר בבוקר.  

באותו בוקר הציפורים כבר שרו, השמש זרחה, 
אבל טום עדיין ישן. 

 



"התעורר טום!" קראה אמא "בוא לארוחת 
בוקר!" 

"אעיר אותו" אמר אבא. הוא עלה למעלה והציץ 
על טום. "ז-ז-ז-ז" נשמע מהמיטה.  

אבא ירד בשקט. "ניתן לו לישון עוד קצת" אמר 
ויצא לעבודה. 

 

אמא לבשה חלוק ויצאה להביא דואר.  
הרוח טרקה את הדלת אחריה.  

המפתח נשאר בפנים. 
 



אמא ניסתה לפתוח את הדלת, אבל זו הייתה 
נעולה.  

היא צלצלה בפעמון.  
צלצלה שוב ושוב, אבל טום לא שמע.  

הוא המשיך לישון. 
 

בדיוק עבר הדוור ובירך 
אותה לשלום.  

"קמת מוקדם?" אמר. 

 

"כן" ענתה אמא "אבל הייתי רוצה להיכנס 
פנימה". 

"אולי אוכל לעזור" אמר הדוור. 
 



"תני לי" אמר הדוור. הוא הוציא משרוקית ושרק. 
הוא שרק ושרק, אבל טום המשיך לישון. הכלב 
הגדול של השכן רץ בנביחה קולנית "ווף-ווף!" 

 

השכן הוציא את ראשו מהחלון  
"אפשר לעזור?" שאל. 

"אני לא מצליחה להעיר את טום" אמרה אמא. 
"למרות כל הרעש הזה?" שאל השכן "אותי 

הערתם." 
 

"הדלת נסגרה, ואני 
לא מצליחה להעיר 
את טום. הוא ישן" 

אמרה אמא. 
 



"אני מצטערת" אמרה אמא 
"אין דבר" אמר השכן "אני אעיר את טום. סמכי 

עלי."  
הוא צלצל לטלפון שלהם.  

הטלפון צלצל סמוך לחדרו של טום, צלצל וצלצל. 
אבל טום ישן. 

 

יוסי, ידידו של טום, עצר בדרך.  
"איפה טום?" שאל. 

"הוא ישן" אמרה אמא "ואני תקועה בחוץ". 
"תכף נעיר אותו" אמר יוסי.  

הוא אסף חופן חצץ וזרק על חלונו של טום. 
 



בדיוק עברה שם ניידת משטרה.  
השוטר עצר וקפץ החוצה  

"מה אתה עושה, אדם צעיר?" קרא. 
 

"אנו מנסים להעיר את טום" אמרה אמא 
"והדלת נעולה. אולי תוכל לפתוח אותה?" 
"לא" ענה השוטר "כך עושים רק בסרטים". 

 



 
 
 

מנקה החלונות עצר 
בדרכו לעבודה. הוא 

נשא סולם גבוה. 
"טום ישן" אמרה אמא 

"אולי תוכל להעיר 
אותו?" 

"תכף נעשה זאת" אמר 
מנקה חלונות. הוא עלה 
על הסולם וניסה לפתוח 
את החלון, אבל החלון 

היה סגור. 

 



"מלא אבק" הוא קרא "כאילו זרקו עליו חצץ". 
הוא הוציא סמרטוט מכיסו וניגב קצת את 

החלון.    

 

"הנער מחייך בשינה" אמר. 
"יתכן והוא חולם" אמרה אמא. 

 



"הוא חולם שהוא דוור" אמר הדוור. 
"לא, הוא חולם שהוא שוטר" אמר השוטר. 

 

"אולי הוא חולם שהוא מנקה חלונות" אמר 
מנקה החלונות "זו העבודה הטובה ביותר. 
מנקה חלונות דואג שאנשים יראו טוב את 

הסביבה." 
 



"נעשה לי קר" אמרה אמא "הייתי רוצה כבר 
להיכנס." 

"אל דאגה" אמר השוטר. הוא התקשר בטלפון 
הנייד שלו לתחנה. 

 

תוך זמן קצר הופיעה מכונית כיבוי עם סולם. 
"איפה בוער?" שאל הכבאי. 

"לא, זה רק טום" אמרה אמא "הוא לא אוהב 
לקום בבוקר." 

 

משטרה 



בכביש עברה מכונית של ראש העיר. הוא עצר 
ושאל מה קורה.  

"תכף אטפל בזה" אמר ומיד חזר עם התזמורת 
העירונית. 

 

התזמורת ניגנה שירים, 
המחצרצים תקעו והתוף 
הגדול השמיעה "בום! 

בום!" גדול. 
אבל טום המשיך לישון. 

 



ואז עברה בכביש מכונית קטנה עם כתובת 
"גלידה טובה" עליה. מנגינה נחמדה נשמעה 

מהרמקול. 
"גליד! גלידה!" קראו הנאספים.  

כולם רצו למכונית הגלידה. 
 

גלידה טובה 

איש לא הרגיש שחלונו של טום נפתח. אף 
אחד מלבד אמא. טום הוציא את ראשו. אמא 

נפנפה לו ביד. 
"שרק לא יברח" קרא טום "אני יורד מיד!" 

 



איש הגלידה מכר גלידה לכולם. הדוור 
חילק את הדואר. השכן חזר למיטה שלו.  

 

יוסי הלך לדרכו. השוטר המשיך בניידת. 
מכונית הכבאים נסעה. ראש העיר לחץ את ידי 

כולם וביקש שיצביעו שוב בשבילו. 
 

אמא נכנסה לדירה. 



 

טום אכל גלידה לארוחת בוקר. 
 


