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מספרים:

חומפס
הסיפור של כולנו הסיפור שלי



י. ֵמן, ֲאָבל לֹא יֹוֵתר ִמּדַ ס ָהָיה ּדֹב ׁשָ חוְּמּפַ

י. ית, ֲאָבל לֹא יֹוֵתר ִמּדַ ֲהִליָכתֹו ָהְיָתה ִאּטִ

ים.  ּבִ ל ַהּדֻ מֹו ּכָ ּדֹב ּכְ

קֹול,  ָאָלה ּבְ יַע ִמׁשְ ר ָהָיה ַמּבִ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ

תֹו ִמְתַקיֶֶּמת. ׁשָ ּקָ ָהְיָתה ּבַ

ַער! יַּ ֶזה לֹא קֹוֶרה ְלָכל ּדֹב ּבַ ְוָדָבר ּכָ

ַער. יַּ ֵאִבים ּבַ ל ַאַחד ַהזְּ ארֹו ׁשֶ ָּ ַצו ס חוּם ּבְ ַמְנַמן ּפַ יֹום ֶאָחד ָרָאה ּדֹב ׁשְ

ֶזה," ס ּכָ ְהֶיה ִלי ּפַ יִּ ס ָיֶפה! ַהְלַואי ׁשֶ "ֵאיֶזה ּפַ

אר. ָּ ו קֹול ְוֵגֵרד ֶאת ַהּצַ ָאַמר ַהּדֹב ּבְ

ארֹו. ָּ ס חוּם ֶאת ַצו ט ּפַ ֵ ֶהֶרף ַעִין ִקּשׁ ּכְ

ֶתם ִלְכלוְּך ְוָרֲחָצה ֶאת ַהּדֹב.  ס ֶהָחָדׁש הוּא ּכֶ ַהּפַ ָבה ׁשֶ ה ָחׁשְ ּבָ א־ּדֻ ִאּמָ

ס לֹא ִנְמַחק. ָפה ְוַהּפַ ְפׁשְ ָפה ְוׁשִ ְפׁשְ ׁשִ

ַער יַּ ים ּבַ ּבִ א־ּדֹב ְוָכל ַהּדֻ ה, ַאּבָ ּבָ א־ּדֻ ִאּמָ ֵלא ׁשֶ לֹא ִיּפָ

ס. ֵהֵחּלוּ ִלְקרֹא לֹו חוְּמּפַ



ִיׁש. ַגׁש ּתַ יְך ַהּדֹב ָלֶלֶכת וְּבַדְרּכֹו ּפָ ִהְמׁשִ

"הֹו, ֵאיֶזה ָזָקן ָארְֹך!" ָאַמר ְוֵגֵרד ֶאת ַסְנֵטרֹו,

ְהֶיה ִלי ָזָקן!" יִּ ְנָאה. ַהְלַואי ׁשֶ ׁש רֹוֵעד ִמּקִ "ֲאִני ַמּמָ

ד ָצַמח לֹו ָזָקן ָארְֹך. ִמיָּ

ן, ָאַמר ְלַעְצמֹו: עֹוָלם לֹא ָרָאה ּדֹב ְמֻזּקָ ּמֵ ִיׁש, ׁשֶ ַהּתַ

ה לֹו ָזָקן?" ן! ָלּמָ ֱאֶמת ִמְסּכֵ ן! ּבֶ "ּדֹב ִמְסּכֵ

ַער. ים ְוָיָצא ְלעֶֹמק ַהיַּ ּבִ ס ֶאת ֶחְלַקת ַהּדֻ ַעם ָעזַב חוְּמּפַ ּפַ

ַגׁש ַאְרֵיה. ַדְרּכֹו ּפָ ּבְ

ה," ָאַמר ְוֵגֵרד ֶאת ֲאחֹוָריו,  "ֵאיֶזה ָזָנב ָארְֹך ֵיׁש ָלַאְרֵיה ַהזֶּ

ְהֶיה ִלי ָזָנב ָארְֹך!" יִּ א. ַהְלַואי ׁשֶ ְך ְמַקּנֵ ל ּכָ "ֲאִני ּכָ

ד ָצַמח לֹו ָזָנב ָארְֹך. ִמיָּ

ה, הוּא נֹוֵפף אֹותֹו ָקִדיָמה ְוָאחֹוָרה, ַמְעָלה ָוַמּטָ

דֹוָלה. ְמָחה גְּ ְזָנבֹו ׂשִ ַמח ּבִ ְוׂשָ

ל ַהּדֹב ְוָאַמר:  ָרָאה ָהַאְרֵיה ֶאת ְזָנבֹו ׁשֶ

ה לֹו ָזָנב?" ן! ָלּמָ ֱאֶמת ִמְסּכֵ ן! ּבֶ "ּדֹב ִמְסּכֵ



ַער.  יַּ ס ְלׁשֹוֵטט ּבַ יְך חוְּמּפַ ִהְמׁשִ

ַמִים. ָ ּשׁ דֹול ָחג ִעגּוִּלים ּבַ ר גָּ א ֵעיָניו ְוָרָאה ֶנׁשֶ ָנׂשָ

ֵתָפיו. ֵעל ְוֵגֵרד ֶאת ּכְ ָנַפִים ְרָחבֹות!" ִהְתּפַ "הֹו, ּכְ

ָנַפִים!" ם ֲאִני רֹוֶצה ּכְ ְנָאה. גַּ "ֲאִני ֵמת ִמּקִ

ָנַפִים ַלּדֹב. ֶהֶרף ַעִין ָצְמחוּ ּכְ ּכְ

ָנַפִים ְוָתַמּה: ַעל ּכְ ר ּדֹב ּבַ ׁשֶ ָרָאה ַהּנֶ

ן!  ֱאֶמת ִמְסּכֵ ן! ּבֶ "ּדֹב ִמְסּכֵ

ה?  ָנַפִים, ַלּדֹב ַהזֶּ ה לֹו ּכְ ָלּמָ

ַוֲהֵרי ְלעֹוָלם לֹא יוַּכל ָלעוּף."

ס ָהְלָאה וָּפַגׁש ְצִבי. ָהַלְך חוְּמּפַ

ֵעל ַהּדֹב ְוֵגֵרד ֶאת ָקְדֳקדֹו,  "הֹו, ַקְרַנִים ֶנֱהָדרֹות!" ִהְתּפַ

ם ֲאִני רֹוֶצה ַקְרַנִים!" ְנָאה. גַּ ף ִמּקִ ׁש ִמְתַעּלֵ "ֲאִני ַמּמָ

ס ַקְרַנִים. אֹותֹו ֶרַגע ָצְמחוּ ְלחוְּמּפַ

ִבי ּדֹב ִעם ַקְרַנִים ְוִנְבַהל: ָרָאה ַהּצְ

ן!  ֱאֶמת ִמְסּכֵ ן! ּבֶ "ּדֹב ִמְסּכֵ

את ַקְרַנִים?   ֵאיְך הוּא ָיכֹול ָלׂשֵ

קִֹשי סֹוֵחב." ֵמן הוּא ּבְ ָ ַוֲהֵרי ֶאת גּוּפֹו ַהּשׁ



יִרים  ַנּפִ ּסְ ְפִליָאה ּבַ עֹוד הוּא ִמְתּבֹוֵנן ּבִ

ֶצת ַעל ַאַחד ָהֵעִצים.  ַמע ִצּפֹור ְמַציֶּ ׁשָ

ס ְלקֹוָלּה ְוֶנֱאַנח: יב חוְּמּפַ ִהְקׁשִ

ָרה ָיֶפה,  ּפֹור ׁשָ "ַהּצִ

ל ִצּפֹור!" ְהֶיה ִלי קֹול ׁשֶ יִּ ַהְלַואי, ַהְלַואי ׁשֶ

רֹונֹו - ָאַמר ְוֵגֵרד ֶאת גְּ

ץ. ד ֵהֵחל ְלַציֵּ וִּמיָּ

ָהר,  יַע ַלּנָ ס ְוָהַלְך ְוִהגִּ ָהַלְך חוְּמּפַ

יר. ִגים ְיֵפי ְסַנּפִ ם ָרָאה ּדָ ׁשָ

יִרים!"  ְהיוּ ִלי ְסַנּפִ יִּ "ַהְלַואי ׁשֶ

ּפֹות ַרְגָליו.   קֹול ְוֵגֵרד ֶאת ּכַ ָקָרא ּבְ

ַכּפֹוָתיו. יִרים ּבְ צוּ ְסַנּפִ ְצּבְ ן־ֶרַגע ּבִ ּבִ



ים,  ּבִ ס ֶאל ֲחֵבָריו ַהּדֻ ִמֵהר חוְּמּפַ

ירוּ אֹותֹו, ֲאָבל ֵהם לֹא ִהּכִ

ים. ּבִ ה מוָּזָרה זֹו ְלֶחְלַקת ַהּדֻ ָאה ַחיָּ ִין ּבָ ְולֹא ָיְדעוּ ִמּנַ

ְפֶלֶצת ַהזֹּאת!" "ּבֹואוּ ְנָגֵרׁש ֶאת ַהּמִ

ַמֲעָגל. ס ּבְ יפוּ ֶאת חוְּמּפַ ה ֶאָחד ְוִהּקִ ים ּפֶ ּבִ ָקְראוּ ַהּדֻ

ִים,  ּמַ ּבַ ְדמוּתֹו ׁשֶ ל ַהּדֹב ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ

ץ: ְך ִחיּוְּך ׁשֹוָבב ְוִציֵּ ִחיֵּ

ל ַלִיׁש  "ָזָנב ׁשֶ

ִיׁש  ל ּתַ ָזָקן ׁשֶ

ל ְצִבי  ַקְרַנִים ׁשֶ

ר  ל ֶנׁשֶ ָנַפִים ׁשֶ ּכְ

ג - ל ּדָ יר ׁשֶ וְּסַנּפִ

י." אוּ ּבִ ם ְיַקּנְ ּלָ ים ּכֻ ּבִ ל ַהּדֻ ּכָ



יָרה,  ִמיַע ְנָהָמה ַאּדִ ס ְלַהׁשְ ָרָצה חוְּמּפַ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ִהיא ִסיְסַמת ַהּמִ ׁשֶ

רֹונֹו ֲאָבל לֹא ְנָהָמה ָיְצָאה ִמגְּ

דֹול ְוָרטֹב. א ִציּוּץ ּבֹוֶכה, גָּ ֶאּלָ

ים: ּבִ ל ַהּדֻ מֹו ּכָ ֶאְהֶיה ּדֹב ּכְ "ַהְלַואי ׁשֶ

ִלי ָזָנב  ּבְ

ִלי ָזָקן  ּבְ

ִלי ַקְרַנִים  ּבְ

ָנַפִים  ִלי ּכְ ּבְ

יִרים.  וְּבִלי ְסַנּפִ

ץ ַהּדֹב. אר," ִציֵּ ָּ ו ּצַ ס חוּם ּבַ ִלי ּפַ ַוֲאִפּלוּ, ֲאִפּלוּ ּבְ

 

ָמה,  ָאָלה זֹו לֹא ִנְתַקיְּ ֲאָבל ִמׁשְ

קֹולֹו ׁש ּבְ ס ָצִריְך ָהָיה ְלַבּקֵ י חוְּמּפַ ּכִ

ִצּפֹור. ץ ּכְ ְולֹא ְלַציֵּ



יּוִּצים ס ֶאת ַהּצִ ל חוְּמּפַ ְמָעה ִאּמֹו ׁשֶ ׁשָ

ֶבָהָלה: ְוָקְרָאה ּבְ

ס!" י! ֶזה חוְּמּפַ ּלִ "ֶזה ַהּדֹב ׁשֶ

ִהְתַקֲהלוּ ָסִביב ים ׁשֶ ּבִ ֲחָפה ֶאת ַהּדֻ ִהיא ּדָ

ְוָרָצה ֵאָליו.

 

ה ַלּדֹב  ּבָ א־ּדֻ ָקה ִאּמָ ָנׁשְ

ְו...

ָנב ֶנֱעַלם ַהזָּ

ָקן ֶנֱעַלם  ַהזָּ

ּ ְרַנִים ֶנֶעְלמו ַהּקַ

ָנַפִים ֶנֶעְלמוּ  ַהּכְ

יִרים ֶנֶעְלמוּ. ַנּפִ ְוַגם ַהּסְ

ָקה לֹו עֹוד,  ה ָנׁשְ ּבָ א־ּדֻ ִאּמָ

ץ, ְוהוּא ִהְפִסיק ְלַציֵּ

ְוקֹולֹו ָחַזר ֵאָליו.

ס ל חוְּמּפַ ארֹו ׁשֶ ָּ ַצו ַאר ּבְ ס ַהחוּם ִנׁשְ ַרק ַהּפַ

ַעם. ְולֹא ִנְמַחק ַאף ּפַ



אנחנו קהילה 
של קוראים





* השימוש בטקסט באדיבות המחברת ולשימוש בספר זה בלבד.

כתבה: שלומית כהן-אסיף

אייר: אביאל בסיל

הוצאת הקיבוץ המאוחד

 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. 


