
 השתתפנו במיזם של ספריית פיג'מה, 

"הסיפור שלי, הסיפור של כולנו"!

בחרנו יצירה ישראלית, ספר שאהבנו במיוחד. 

קראנו אותו יחד ונהנינו. הכנו תלבושות ותפאורות, 

התחפשנו, הצטלמנו וזו התוצאה. 

* השימוש בטקסט באדיבות המחבר ולשימוש בספר זה בלבד.

שם בית הספר ילדי

מספרים:

כתב: אפרים סידון 

אייר: דני קרמן 

הוצאת עם עובד

צפוף בבית
הסיפור של כולנו הסיפור שלי



ֲעָיָרה,  ִאיׁש ָהָיה ּבָ

ְמעֹון. מֹו ׁשִ ִאיׁש וּׁשְ

ר ְוָצנוַּע, הוּא ָהָיה ָיׁשָ

ל ְוֶאְביֹון, ַאְך ּדַ

ה טֹוָבה ָהְיָתה לֹו ָ ְוִאּשׁ

ִויָלִדים ָהמֹון.

יתֹו ָקָטן ְמאֹד הוּא, ַאְך ּבֵ

ְצּפֹון. ׁש ּפִ ן, ַמּמָ ּכֵ

טֹן ִית ַהּקָ וַּבּבַ

ׁש ָאסֹון. ִפיפוּת ַמּמָ ַהּצְ

אֹון.  ה, ׁשָ ַרַעׁש, ֲהֻמּלָ

ְזנֹון,  ְלָחן ַעל ַהּמִ ֻ ַהּשׁ

א ַעל ָהָארֹון. ּסֵ ַהּכִ

ְמַעט, ֵאין ָמקֹום ָלזוּז ּכִ

ֶבת, לֹא ִליׁשֹן. לֹא ָלׁשֶ

ַעס, רֶֹגז ְוָחרֹון. ּכַ

ֶזה ִנְתָקל ְוֶזה נֹוֵפל,

ל. ֶזה ּבֹוֶכה, ֶזה ְמַקּלֵ

ל ּלֵ ֵאין ָמקֹום ְלִהְתּפַ

ל. ֵ אֹו ִלְכּתֹב אֹו ְלַבּשׁ

ְך ָצפוּף. ל ּכָ ְך, ּכָ ל ּכָ אֹוי. ּכָ

אוּףףףףףף. 

ב נֹוָרא. ּצָ ה: "ַהּמַ ָ ְואֹוֶמֶרת ָהִאּשׁ

ָלנוּ  ֵאין  ַהּטֹוב,  ְעִלי  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ

ֵרָרה. ּבְ

ָאנוּ ֻמְכָרִחים ֶעְזָרה,

ֵלְך ֶאל ַרב ָהֲעָיָרה,

הוּא ָחָכם, הוּא ַיְעזֹר,

ב ִיְפּתֹר." ּצָ הוּא ֶאת ַהּמַ



ב מוּלֹו, ֵ בֹוד ָהַרב, ִמְתַיּשׁ ְמעֹון ֶאל ּכְ ָרץ ׁשִ

ָמעֹות ְורֹוֵעד קֹולֹו. ְוֵעיָניו זֹוְלגֹות ּדְ

י, א ַרּבִ ְולֹוֵחׁש הוּא: "ָאּנָ

ְתרֹון ַהב ִלי ּפִ

טֹן, ִית ַהּקָ ּבַ י ּבַ ּכִ

ׁש ָאסֹון." ִפיפוּת ַמּמָ ַהּצְ

יב וַּמֲאִזין, ֵקן ַמְקׁשִ י ַהזָּ ְוָהַרּבִ

ַאת ָיִמין, ע ְמַסְלֵסל הוּא ֶאת ּפְ וָּבֶאְצּבַ

ף ֶאת ְקֵצה ְזָקנֹו ְוַאַחר ׁשֹוֵאל: ְמַלּטֵ

ְמעֹון, ֵיׁש ְלָך ָחֵצר?" ִית ׁשִ "וְּלַיד ַהּבַ

ְמעֹון, "ָנכֹון, ֵיׁש ָחֵצר ְסגוָּרה, ן," עֹוֶנה ׁשִ "ּכֵ

ָרה." ּה, ֵעז ְוַגם ּפָ ְרְנגֹולֹות ּבָ ְוָחֵמׁש ּתַ

ְך הֹוָרה, ין, קוּם ַוֲחזֹר," ָהַרב ּכָ ְמּתִ "ָאז ַאל ּתַ

פוּף נֹוָרא. ל ְוַהּצָ ט, ַהּדַ יְתָך ַהּקָ "ֶאל ּבֵ

ד!  ן ַהְכֵנס ֵאָליו ִמיָּ ּלָ ְרְנגֹולֹות ּכֻ ֶאת ַהּתַ

ְפַחד!" יָרא ְוַאל ּתִ י, ְוַאל ּתִ ּלִ זֹו ִהיא ָהֵעָצה ׁשֶ



קֹומֹו,  ְמעֹון ִמּמְ ָקם לֹו ׁשִ

יתֹו ָחַזר. ֶאל ּבֵ

ְרְנגֹולֹות ִהְכִניס  ֶאת ַהּתַ

ָהַרב ָאַמר.  מֹו ׁשֶ ּכְ

ּקֹות, ה ּדַ ּמָ ְוַאֲחֵרי ּכַ

ִקְרקוִּרים וְּצָעקֹות.

ּלוִּגים, ְצָוחֹות, ְקִפיצֹות, ּדִ

ים, ָאָבק, נֹוצֹות, ְרָעׁשִ

ָארֹון, ְרְנגֶֹלת ּבָ ּתַ

ְזנֹון ּה ַעל ַהּמִ ֲחֶבְרּתָ

ָהַאֶחֶרת ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֶרת. ָבר ְמַנּקֶ ָפִרים ּכְ ּסְ ּבַ

ְמעֹון ֶאל ָהַרב חֹוֵזר. ׁשִ

נוּ," הוּא אֹוֵמר "אֹוי ַרּבֵ

ר, וְּמָתֵאר וְּמַסּפֵ

ֶבל. ַער ְוַהּסֵ ַעל ַהּצַ

ַעל ָהַרַעׁש ְוַהזֶֶּבל.

ֵסָרחֹון ְוֵריַח ַרע

ְוַהּדַֹחק הוּא נֹוָרא.

ׁש: ּלֹו ִנְרגָּ וּמֹוִסיף ּכֻ

ׁש. י, ֶזה ָאסֹון ַמּמָ "ַרּבִ

ְך ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות, ּכָ

ר ִלְחיֹות. ָכה ִאי ֶאְפׁשָ ּכָ

ם קֶֹדם, ֶזה ָנכֹון... ָאז גַּ

טֹן, ִית ַהּקָ ּבַ ם ּבַ ׁשָ

ִפיפוּת ָהְיָתה ָאסֹון. ַהּצְ

ו,  ֲאָבל ַעְכׁשָ

בֹוד ָהַרב, ְסִליָחה ּכְ

ב. ּצָ ְמאֹד-ְמאֹד הוַּרע ַהּמַ

ה ֲאִפּלוּ. הוּא יֹוֵתר ָקׁשֶ

ילוּ!!!" ַהּצִ

ְמַסְלֵסל ַאט-ַאט ָהַרב 

מֹאל, ַאת ַצד ׂשְ ֶאת ּפְ

דֹול: ִחיּוְּך גָּ ְמעֹון ּבְ ְואֹוֵמר ֲאַזי ְלׁשִ

יְתָך  "קוּם ְוׁשוָּבה ֶאל ּבֵ

ֵרז א ִהְזּדָ ְוָאּנָ

ִניָמה,  ְוַהְכֵנס ֵאָליו ִחיׁש ּפְ

ן ֶאת ָהֵעז." ם ּכֵ גַּ

ְמעֹון ִנְדָהם, "ָמה?" ׁשֹוֵאל ׁשִ

ם?" ְיָתה גַּ "ֶאת ָהֵעז ַהּבַ

ֵקן ְוָהַרב ַהזָּ

ן." ַנַחת: "ּכֵ לֹו עֹוֶנה ּבְ



קֹומֹו,  ְמעֹון ִמּמְ ָקם ָאז ׁשִ

יתֹו ָחַזר. ֶאל ּבֵ

ִניָמה,  ֶאת ָהֵעז ִהְכִניס הוּא ּפְ

ָהַרב ָאַמר.  מֹו ׁשֶ ּכְ

ְוָהֵעז, ַהּכֹל זֹוֶלֶלת,  

ִדיִנים אֹוֶכֶלת. ֶאת ַהּסְ

מֹוטֹות לֹוֶעֶסת, ֶאת ַהּפָ

ִטיַח ִהיא נֹוֶגֶסת, ָ ּשׁ ּבַ

ְסאֹות קֹוֶפֶצת ַעל ַהּכִ

ְוַקְרַנִים ִהיא נֹוֶעֶצת

ילֹון ִּ ו ְוָקא ּבַ ּדַ

ם ֶאת ַהַחּלֹון. ּמוָּבן גַּ ְוׁשֹוֶבֶרת ּכַ

ָלִלים, ה ְמֵלָאה גְּ ָהִרְצּפָ

ִלים. ַהְיָלִדים ְמַיּלְ

ְמעֹון ֶאל ָהַרב חֹוֵזר. ׁשִ

נוּ," הוּא אֹוֵמר "אֹוי ַרּבֵ

ר, וְּמָתֵאר וְּמַסּפֵ

ֶבל. ַער ְוַהּסֵ ַעל ַהּצַ

ַעל ָהַרַעׁש ְוַהזֶֶּבל.

ֵסָרחֹון ְוֵריַח ַרע

ְוָהֵעז ָצָרה ְצרוָּרה...

ְוָצפוּף, ָצפוּף נֹוָרא..."

 

ְך ָהַרב,  "טֹוב," ָאז ְמַחיֵּ

ֵרָרה, "ֵאין ֵעָצה ְוֵאין ּבְ

ְיָתה  א ְלַהְכִניס ַהּבַ ֶאּלָ

ָרה!" ם ֶאת ַהּפָ גַּ

קֹול ָקָרא, ְמעֹון ּבְ "ָמה?" ׁשִ

ָרה?" "ְלַהְכִניס ֶאת ַהּפָ

ֵקן, ְוָהַרב ַהזָּ

ן." ַנַחת: "ּכֵ  ׁשוּב עֹוֶנה ּבְ



ְמעֹון ִמן ָהַרב,  ב לֹו ׁשִ ׁשָ

ְיָתה ד ַהּבַ ָרה ִהְכִניס ִמיָּ ְוֶאת ַהּפָ

ָהַרב הֹוָרה. מֹו ׁשֶ ּכְ

ָרה... ֲאָבל ַהּפָ

ָרה... אֹוי-אֹוי-אֹוי ַהּפָ

ֶחֶדר,  ְרָעה ִחיׁש ּבַ ּתָ ִהׂשְ

ָרה,  ַמֲעָלה ָלּה גֵּ

ר ַלֲעבֹר, ִאי ֶאְפׁשָ

ָלֶלֶכת, ַלֲחזֹר.

ֶפת, ִטיִחים ְמַטּנֶ ׁשְ

ל ֶרֶפת. ֵיׁש ֵריַח ׁשֶ

ָבר ּבֹו ִנְתֶקֶלת, ל ּדָ ׁשֹוֶבֶרת ּכָ

ֶלת. יָלה ֶאת ַהּדֶ ַמּפִ

ָזְלָלה ַמְחֶצֶלת, 

ה, אֹוֶכֶלת ֵנרֹות, ְמִעיל וַּמּפָ

ה... ה זֶֶבל ַעל ָהִרְצּפָ ְוַכּמָ

ְמעֹון ֶאל ָהַרב חֹוֵזר. ׁשִ

נו," ׁשוּב אֹוֵמר "אֹוי ַרּבֵ

ר, וְּמָתֵאר וְּמַסּפֵ

ֶבל. ַער ְוַהּסֵ ַעל ַהּצַ

ַעל ָהַרַעׁש ְוַהזֶֶּבל.

ֵסָרחֹון ְוֵריַח ַרע

ְוַהּדַֹחק הוּא נֹוָרא...

 

ֵסֶדר,"  ְדַאג, ִיְהֶיה ּבְ "ַאל ּתִ

ְך עֹוֶנה ָהַרב ּכָ

יְך הוּא ְואֹוֵמר לֹו  וַּמְמׁשִ

ִחיּוְּך ָרָחב: ּבְ

ַמֵהר  ְיָתה ְיִדיִדי, ְוָאז ּתְ "ׁשוּב ַהּבַ

ק ֶאל ֶהָחֵצר. ד ַסּלֵ ְוֶאת ַהַחיֹּות ִמיָּ

ָרה, ְרְנגֹולֹות ְוֶאת ָהֵעז ְוַהּפָ ֶאת ַהּתַ

ִית  הֹוֵצא ִחיׁש ִמן ַהּבַ

ֲחָזָרה. ֶלָחֵצר ּבַ

עֹוד יֹוַמִים ְוַתֲחזֹר ּבְ

ָרה." ר ִלי ַמה ּקָ ְוַסּפֵ



ְמעֹון ְמַמֵהר,  לֹא ָעְברוּ יֹוַמִים, וְּכָבר ׁשִ

ֶאל ָהַרב הוּא חֹוֵזר.

ר. ָ ּלֹו ְמֻאּשׁ ְוצֹוֵחק ְלמוּלֹו, ּכֻ

יּוּט ִנְגַמר. י, ַהּסִ "ַרּבִ

ְתרֹון! י, ָמָצאָת ּפִ ַרּבִ

אֹון, ׁש גָּ ה ַמּמָ י, ַאּתָ ַרּבִ

ָעיֹות. ל ַהּבְ ּמוּ ּכָ ֶבל, ּתַ ץ ַלּסֵ א ַהּקֵ ּבָ

ל ַהַחיֹּות,  י ִמּכָ ְפַטְרּתִ ּנִ י ֵמֶרַגע ׁשֶ ּכִ

ְך, ל ּכָ ִית ַהיֹּום נֹוַח ּכָ ַהּבַ

ח, ָּ דֹול וְּמֻרו ִית ַהיֹּום גָּ ַהּבַ

ְמָחה. יף ְוֵיׁש ׂשִ ֵאין ּדַֹחק, ֵאין ְצִפיפוּת, ֵיׁש ּכֵ

ָחה, ּפָ ׁשְ ֵיׁש ָמקֹום ְלָכל ַהּמִ

ִאיׁש לֹא ִמְתלֹוֵנן,

ִאיׁש ֵאינֹו ִמְתאֹוֵנן.

ַהְיָלדֹות ְוַהְיָלִדים

ִרים ְורֹוְקִדים. ׁשָ

קֹול ְוקֹוְרִאים ּבְ

דֹול.' ִית גָּ 'ֵאיֶזה ּבַ



ׂשֹון: ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ ַוֲאִני ָאז אֹוֵמר ּבְ

ִית ָקטֹן, ָהָיה ָלנוּ ּבַ 'זֹוְכִרים ׁשֶ

אֹון?' ָהיוּ ּבֹו ּדַֹחק, ְצִפיפוּת ְוׁשָ ׁשֶ

ָעָבר ם עֹוִנים: 'ֶזה ָהָיה ּבֶ ְוֻכּלָ

ר. ח, ֶנְהּדָ ָּ ִית ְמֻרו ַהיֹּום ֵיׁש ָלנוּ ּבַ

ר.'" ּבֹו גָּ ְוֵיׁש ָמקֹום ְלָכל ִמי ׁשֶ

 

ְוָכאן ְיָלִדים, ִסּפוֵּרנוּ ִנְגַמר...



אנחנו קהילה 
של קוראים




