
* השימוש בטקסט באדיבות המחבר ולשימוש בספר זה בלבד.

ילדי גן
מספרים:

כתב: עודד בורלא

הוצאת עם עובד

אייר: דיויד הול

נשף מסכות
הסיפור של כולנו הסיפור שלי

 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. 



ל ַהַחיֹּות,  ִהְתָקֵרב ַחג ַהּפוִּרים ׁשֶ ׁשֶ ַעם ּכְ ּפַ

ֵהן ֶהְחִליטוּ ַלֲעׂשֹות ֲחִגיַגת ּפוִּרים. ֲאָבל לֹא ְסָתם 

ף  א ֶנׁשֶ ף, ֶאּלָ ף. ְולֹא ְסָתם ֶנׁשֶ א ֶנׁשֶ ֲחִגיָגה, ֶאּלָ

ׂשוּ.  ם ִיְתַחּפְ ּלָ כֹות. ּכֻ ַמּסֵ

ָרס! ל ּפְ ׂש ֲהִכי ָיֶפה - ְיַקּבֵ ְתַחּפֵ יִּ וִּמי ׁשֶ

ל ַהַחיֹּות,  יַע סֹוף-סֹוף ּפוִּרים ׁשֶ ִהגִּ וְּכׁשֶ

ם ֶאת  ֵני ֵעִצים, אֶֹרן ְוַאּלֹון, ְוָעְרכוּ ׁשָ ין ׁשְ ם ּבֵ ּלָ ֶנֶאְספוּ ּכֻ

ַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא  ְך ָיֶפה - ׁשֶ ל ּכָ ׂשוּ ּכָ ף. ֵהם ִהְתַחּפְ ׁשֶ ַהּנֶ

ִני.  ֵ יר ֶאת ַהּשׁ ִהּכִ

יר אֹוָתם: ה ְמאֹד ְלַהּכִ ֱאֶמת ָהָיה ָקׁשֶ ּבֶ



ׂש ְלַבְרּבוּר ָסגֹל. ָפן ִהְתַחּפֵ ָ ַהּשׁ

ּה ֵהם ְלָבִנים  ּלָ חִֹרים ׁשֶ ְ ים ַהּשׁ ִּ ו ַהּקַ ָרה ׁשֶ ׂש ְלזֶּבְ ֶהָחתוּל ִהְתַחּפֵ

חִֹרים. ָבִנים ֵהם ׁשְ ים ַהּלְ ִּ ו ְוַהּקַ

ֻחּלֹות. ׂש ַלֲחמֹור ִעם ְנֻקּדֹות ּכְ ָהעֹוֵרב ִהְתַחּפֵ

ׂש ְלסוּס ָירֹק. ּפֹוד ִהְתַחּפֵ ַהּקִ

ֵכֶלת. ּלֹו ּתְ ּכֻ ׂש ְלִקּפֹוד ׁשֶ ְרּבוּר ִהְתַחּפֵ ַהּבַ

ׂש ְלעֹוֵרב ָלָבן. ַהּסוּס ִהְתַחּפֵ

צֹות ְצֻהּבֹות. ּבְ ָפן ִעם ִמׁשְ ה ְלׁשָ ׂשָ ָרה ִהְתַחּפֵ ַהזֶּּבְ

ׂש ְלָחתוּל ָאדֹם. ַהֲחמֹור ִהְתַחּפֵ



ים,  ּקִ ם ָאְכלוּ ַמְמּתַ ּלָ ף ָהָיה ֻמְצָלח ְמאֹד. ּכֻ ׁשֶ ַהּנֶ

ל  ֶפת, וְּגִליָדה, וִּמיץ, ְוָכל ֶאָחד ִקּבֵ ְועוּגֹות ִעם ַקּצֶ

ְנָקס ָקָטן, ְצָבִעים,  ה, ּפִ ִריָּ ְטִנים, ֻסּכָ ית וָּבּה ּבָ ּקִ ׂשַ

ל ְזכוִּכית.  ה ׁשֶ ְוֻגּלָ

ָרס ָלֶזה  יַע ָהֶעֶרב, ָרצוּ ָלֵתת ֶאת ַהּפְ ִהגִּ וְּכׁשֶ

ׂש ֲהִכי ָיֶפה - ֲאָבל לֹא ָיְכלוּ: ִהְתַחּפֵ ׁשֶ

יֹוֵתר!  ְצָלח ּבְ הוּא ַהּמֻ ב ׁשֶ ל ֶאָחד ָחׁשַ ּכָ

דֹוָלה, וְּצָעקֹות, ְוִכְמַעט ַמּכֹות! ָהְיָתה ְמִריָבה גְּ



נוּ ֵאָליו ְוָאְמרוּ לֹו: ָמל. ּפָ ם גָּ ּלָ ְתאֹם ָראוּ ּכֻ ּפִ

ֹוֵפט!  ה ַהּשׁ ָמל – ֱהֵיה ַאּתָ ָמל גָּ "גָּ

נוּ ָראוּי ִלְפָרס?" ִמי ֵמִאּתָ

ַכף ָידֹו,  ָמל ֶאת ַסְנֵטרֹו ּבְ יַח ַהגָּ ִהּנִ

ִעיּוּן  ֶהם ּבְ יט ּבָ בֹות, ִהּבִ ַמֲחׁשָ ַקע ּבְ ׁשָ

קֹול ָמתֹוק ְמאֹד:  וְּלַבּסֹוף ָאַמר ּבְ

ָרס?" "ֲאָבל ֵאיפֹה ַהּפְ



ֶסף  דֹוָלה ֲעטוָּפה ְנַיר ּכֶ ם ַעל ֻקְפָסה גְּ ּלָ יעוּ ּכֻ ִהְצּבִ

חֹל-ָלָבן:  ֶסֶרט ּכָ וְּקׁשוָּרה ּבְ

ְפָסה!  תֹוְך ַהּקֻ ָרס!" ָקְראוּ, "ּבְ ה ַהּפְ "ִהּנֵ

נוּ רֹוִצים אֹותֹו!" ּלָ ָרס ִנְפָלא ְמאֹד! ּכֻ ּפְ



יד  ֹוֵפט. ֲאִני ַאגִּ ָמל, "ֲאִני ֶאְהֶיה ַהּשׁ "טֹוב," ָאַמר ַהגָּ

ו,  ְך. ַעְכׁשָ ׁשוָּרה. ּכָ ֶכם ּבְ ּלְ ָרס. ִעְמדוּ ּכֻ ָלֶכם ְלִמי ַהּפְ

ו  ְך. ְוַעְכׁשָ ד ַההוּא. ּכָ יטוּ ַלּצַ ֶכם ְלָאחֹור ְוַהּבִ ּלְ נוּ ּכֻ ּפְ

ֶכם ֶאת ָהֵעיַנִים!" ּלְ – ִעְצמוּ ּכֻ

ָמל ְוֵעיֵניֶהם ֲעצוּמֹות,  ם ֶאל ַהגָּ ּבָ גַּ ׁשֶ ם ָעְמדוּ ּכְ ּלָ ּכֻ

ם ִחּכוּ.  ְוֻכּלָ

ָרס וָּבַרח. ָמל ֶאת ַהּפְ ָלַקח ַהגָּ



ְבָעה ְרחֹוָקה ֶנְעַצר ְוָקָרא ֲאֵליֶהם: יַע ֶאל גִּ ִהגִּ ׁשֶ ּכְ

ם ְיכֹוִלים ִלְפקַֹח ֶאת ָהֵעיַנִים!  "ַאּתֶ

ֶכם –  ּלָ ף ׁשֶ ׁשֶ י ַעל ַהּנֶ ַמְעּתִ ׁשָ

י,  ּתִ ׂשְ ם ֲאִני ִהְתַחּפַ ָאז גַּ

י ֲהִכי ָיֶפה –  ּתִ ׂשְ ֲאִני ִהְתַחּפַ ב ׁשֶ ַוֲאִני חֹוׁשֵ

יַע ִלי!  ָרס ַמגִּ ן ַהּפְ ְוַעל ּכֵ

ָמל.  ְכָלל לֹא גָּ ֲאִני ּבִ

וָּעל!  ֲאִני ַהּשׁ

לֹום!" ׁשָ



אנחנו קהילה 
של קוראים




