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 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. 

הסיפור של כולנו הסיפור שלי



כוָּנה.  ְ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ ֶדה ׁשֶ ְעָין ַלּשָׂ ן ַהּמַ י הֹוְלִכים ַיְלֵדי גַּ ִ ּשׁ ָכל יֹום ׁשִ ּבְ

ָלִדים  ל ַהיְּ ֶאְמַצע ּכָ רֹאׁש, ּבָ ֶנת ּבָ ּנֶ ה: ֵמַרב ַהגַּ ׁשוָּרה ֲאֻרּכָ ֵהם הֹוְלִכים ּבְ

ן.  ּנָ זוּגֹות, וְּבסֹוף ַהּטוּר הֹוֵלְך ַטל ַהגַּ ִרים ּבְ ְמֻסּדָ

ִיץ ֵהם  ּקַ ֶהם. ּבַ ּלָ ֶדה ׁשֶ ְעָין אֹוֲהִבים ְמאֹד ֶאת ַהּשָׂ ן ַהּמַ יְלֵדי גַּ

ים  ׂשִ ה וֵּמַהּקֹוִצים, ְמַחּפְ ֶמׁש ַהַחּמָ ֶ ים ּכֹוָבִעים, ִנְזָהִרים ֵמַהּשׁ חֹוְבׁשִ

ם ָהִראׁשֹון,  ׁשֶ ה ַמִים. ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהגֶּ ַחת ָלֵעִצים ְוׁשֹוִתים ַהְרּבֵ ֵצל ִמּתַ

ָירֹק. ְלַאט ְלַאט יֹוְצִאים  ע ּבְ ֶדה ַהחוּם ִנְצּבָ י, ַהּשָׂ ִליׁשִ ְ ִני, ְוַהּשׁ ֵ ְוַהּשׁ

ים ָעִלים.  ִחים ְלַמְעָלה וּפֹוְרׂשִ ים ֵמָהֲאָדָמה, ִמְתַמּתְ ּקִ ִבים ּדַ ֲעׂשָ

ְצָבִעים:  ֶדה ָמֵלא ּבִ ָרִחים ְוַהּשָׂ ָבר מֹוִפיִעים ַהּפְ ֶאְמַצע ַהחֶֹרף ּכְ ּבְ

ים,  ֻהּבִ ָרִחים ַהּצְ ל ַהּפְ ר ֲהמֹון-ֲהמֹון ָצהֹב. וִּמּכָ ָסגֹל, ָאדֹם וְּבִעּקָ

ְנֻקּדֹות  ֶדה ּבִ א ֶאת ַהּשָׂ ַמּלֵ ּמְ ַרח ֶאָחד ָקָטן, ׁשֶ ָלִדים אֹוֲהִבים ּפֶ ַהיְּ

ְביֹון. אֹור: ַהּסַ



ל ַסְביֹוִנים  ים ׁשֶ ֵהם קֹוְטִפים ֵזִרים ְקַטּנִ

ִנים.  ּנָ ִטים ֶאת ַעְצָמם ְוֶאת ַהגַּ ְ וְּמַקּשׁ

ּנוּ עוּגֹות ַסְביֹוִנים  ים ִמּמֶ ֵהם עֹוׂשִ

ר  ִעּקָ ּמוָּבן(. ֲאָבל ּבְ ם, ּכַ ּלָ ִדים ֶאת ּכֻ )וְּמַכּבְ

ין  הֹב ַמְלּבִ ְביֹון ַהּצָ ַהּסַ ֵהם אֹוֲהִבים ְלַגּלֹות ׁשֶ

ָערֹות  א ָזֵקן ִעם ׂשְ ְתאֹם ְוהֹוֵפְך ְלַסּבָ ּפִ

רֹות  זְּ ִפים ֲעֵליֶהן ֵהן ִמְתּפַ ִאם נֹוׁשְ ְלָבנֹות, ׁשֶ

ל ַסְביֹוִנים.  ֶלג ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֶדה ּכְ ּשָׂ ּבַ

ָבנֹות  ָערֹות ַהּלְ ַהּשְׂ ָרה ָלֶהם ׁשֶ ֶנת ִסּפְ ּנֶ  ֵמַרב ַהגַּ

א-ַסְביֹון, וְּבָכל ָמקֹום  ל ַסּבָ ָרִעים ׁשֶ ֵהן ַהזְּ

א  חֶֹרף ַהּבָ ֲעָרה ְלָבָנה ִיְצַמח ּבַ ּבֹו נֹוֶפֶלת ׂשַ ׁשֶ

ַסְביֹון ָחָדׁש.



ָרִגיל.  ֶדה ּכָ ָלִדים ַלּשָׂ ֶאְמַצע ַהחֶֹרף, ָהְלכוּ ַהיְּ י ֶאָחד, ּבְ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ

ירוּ עֹוֵמד  ּלֹא ִהּכִ דֹול ׁשֶ ֶלט גָּ ְתאֹם ׁשֶ ָרִגיל, ֵהם ָראוּ ּפִ ּלֹא ּכָ ֲאָבל ׁשֶ

ֶדה. ֶפַתח ַהּשָׂ ּבְ

ֶלט. ֶ יָעה ַעל ַהּשׁ ֲאָלה ְוִהְצּבִ ֶנת. "ָמה ֶזה?" ׁשָ ּנֶ י ָרָצה ֶאל ֵמַרב ַהגַּ ִליּבִ

תוּב ָעָליו ְוֶנֶאְנחוּ ֲאָנָחה  ֶלט, ָקְראוּ ֶאת ַהּכָ ֶ ֵמַרב ְוַטל ִהְתָקְרבוּ ַלּשׁ

ה. ְקַטּנָ

ַאל ִאיָתָמר. תוּב ּפֹה?" ׁשָ "ָמה ּכָ

נוּ,"  ּלָ ֶדה ׁשֶ ְנָין ָחָדׁש ַעל ַהּשָׂ ָקרֹוב ַיְתִחילוּ ִלְבנֹות ּבִ ּבְ תוּב ׁשֶ "ּכָ

יר ַטל. ִהְסּבִ

ְנָיִנים!" אן ּבִ ָנה. "ָאסוּר ִלְבנֹות ּכָ נוּ!" ָקְרָאה ּדָ ּלָ ֶדה ׁשֶ "ֲאָבל ֶזה ַהּשָׂ

חֹות ֲחָדׁשֹות  ּפָ ְנָין, יָבֹואוּ ָלגוּר ּבֹו ִמׁשְ אן ּבִ ְהֶיה ּכָ יִּ ׁשֶ ָכה. "ּכְ ֵמַרב ִחיְּ

ִביְלֶכם." ׁשְ ים ּבִ ֶהן ֲהמֹון ְיָלִדים, ֲחֵבִרים ֲחָדׁשִ ְוִיְהיוּ ּבָ

ִנים? ׁשָ ים ֶזה ֶנֱהָדר. ֲאָבל ָמה ִעם ַהֲחֵבִרים ַהיְּ ֲחֵבִרים ֲחָדׁשִ

ְנָין?" ּבִ ם ֵהם יָגוּרוּ ּבַ אוִּלי. "גַּ ַאל ׁשָ ְביֹוִנים?" ׁשָ "ָמה ִיְקֶרה ַלּסַ

ֵמַרב ָצֲחָקה ְולֹא ָעְנָתה.

עוּגֹות ּבֹץ  ָרִגיל ּבְ ֲחקוּ ּכָ ֶדה, ְוׂשִ ּשָׂ ֶלט ְוָרצוּ ּבַ ֶ ְכחוּ ֵמַהּשׁ ָלִדים ׁשָ ַהיְּ

ַמְחּבֹוִאים וְּבתֹוֶפֶסת. ְוַסְביֹוִנים ְוַגם ּבְ



ן.  גַּ ֲארוּ ּבַ ָלִדים ִנׁשְ ם ְוַהיְּ ׁשֶ א ָיַרד גֶּ י ַהּבָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ

ַאֲחָריו.  י ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ם ּבְ ְוָכְך ָהָיה גַּ

יַע ָהָאִביב. ַהחֶֹרף ָעַבר ְוִהגִּ

ָלִדים  רוּ ַהיְּ ּדְ סֹוף ָהָאִביב, ִהְסּתַ י ֶאָחד, ּבְ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ

ֶדה. ֵדי ָלֵצאת ֶאל ַהּשָׂ זוּגֹות ּכְ ּבְ

לוּ  ּכְ כוָּנה ֶנֶעְצרוּ ְוִהְסּתַ ְ יעוּ ֶאל ְקֵצה ַהּשׁ ִהגִּ ׁשֶ ּכְ

ה ְטַרְקטֹוִרים  לֹוׁשָ ֶדה ָעְמדוּ ׁשְ תֹוְך ַהּשָׂ ְפִליָאה: ּבְ ּבִ

ֶהם ֶנָהִגים.  ים. ֵהם לֹא ָעְבדוּ, לֹא ָהיוּ ּבָ ְצֻהּבִ

ים  ָרִחים ֲעָנִקיִּ מֹו ּפְ ים ּכְ ם, ְצֻהּבִ ֵהם ַרק ָעְמדוּ ׁשָ

ל ַעל ְטַרְקטֹוִרים  ּכֵ ָלִדים ָאֲהבוּ ְלִהְסּתַ ים. ַהיְּ ּנִ וְּמׁשֻ

ֵדי ָלַגַעת  ְלחוּ ָיד ּכְ יפוּ אֹוָתם ַוֲאִפּלוּ ׁשָ ְוָלֵכן ִהּקִ

ס ַעל  ֶהם, ֲאָבל ַטל וֵּמַרב לֹא ִהְרׁשוּ ָלֶהם ְלַטּפֵ ּבָ

דֹוִלים. ֲחָבל. ִלים ַהגְּ ְלגַּ ֱהֶדֶרת אֹו ַעל ַהגַּ ף ַהּנֶ ַהּכַ

ֶדה ַאֵחר,"  א ִנְצָטֵרְך ִלְמצֹא ָלנוּ ׂשָ י ַהּבָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ "ּבְ

ֶנת ֵמַרב. ּנֶ ָאְמָרה ַהגַּ



ֶדה ָחפוּר.  ֵחֶלק ֵמַהּשָׂ ָלִדים ׁשֶ ְתאֹם ִהְבִחינוּ ַהיְּ ּפִ

ֶהם  ּלָ ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ַרְקטֹוִרים ָהיוּ ּבַ ל ַהּטְ ד ֶאָחד ׁשֶ ִמּצַ

ִני –  ֵ ד ַהּשׁ ים, וֵּמַהּצַ ים וְּפָרִחים ְצֻהּבִ ִבים ְיֻרּקִ ֲעׂשָ

ַרק ּבֹורֹות חוִּמים.

י. ֲאָלה ִליּבִ אן?" ׁשָ ְביֹוִנים ּכָ ל ַהּסַ "ֵאיפֹה ּכָ

ְנָין ֶהָחָדׁש," ָעְנָתה  ִביל ַהּבִ ׁשְ ּנוּ ָמקֹום ּבִ "ֵהם ּפִ

ָלִדים ְוֶהְרֲאָתה  ֵמַרב. ִהיא ָקְרָאה ְלָכל ַהיְּ

ֵחק ְוֵאיפֹה ָאסוּר.  ר ָלֶהם ְלׂשַ ָלֶהם ֵאיפֹה ֻמּתָ

ַרְקטֹוִרים ְוַלּבֹורֹות ָהָיה ָאסוּר ָלֶהם ְלִהְתָקֵרב.  ַלּטְ

ֶדה ְוֵהִכינוּ עוּגֹות  ַרֲחֵבי ַהּשָׂ ָלִדים ָרצוּ ּבְ ַהיְּ

ָבר  ֶדה ּכְ ֵני ַהּשָׂ ֵמחֹול, ַמִים ְוַסְביֹוִנים. ַעל ּפְ

א-ַסְביֹון,  ל ַסּבָ ָבִנים ׁשֶ ים ַהּלְ ִהְתַרּבוּ ָהָראׁשִ

ָרִעים ָעִפים  ֶהם ְוָראוּ ֶאת ַהזְּ פוּ ּבָ ָלִדים ָנׁשְ ְוַהיְּ

עֹות ָעְברוּ  ָ ָלָבן. ַהּשׁ ֶדה ּבְ רוַּח ְוצֹוְבִעים ֶאת ַהּשָׂ ּבָ

ַלת  ן ְלַקּבָ ָבר ָהיוּ ְצִריִכים ַלְחזֹר ַלגַּ ָלִדים ּכְ ְוַהיְּ

ֶדה. ֵרד ֵמַהּשָׂ ה ְלִהּפָ ת, ֲאָבל ָהָיה ָלֶהם ָקׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ



אוִּלי. ַאל ׁשָ אן?" ׁשָ "לֹא נוַּכל ַלְחזֹר ַלּכָ

ֶדה ָחָדׁש," ָעָנה לֹו ַטל. "ִנְמָצא ׂשָ

ֵדי ְלַהְכִניס  ָיֶדיָה ֵזר ָצהֹב ּכְ י ֶהְחִזיָקה ּבְ ִליּבִ

ן.  גַּ ָלֲאַגְרָטל ּבַ

ֲאָלה.  אן?" ׁשָ ְביֹוִנים ּכָ "ֲאָבל ָמה ִיְהֶיה ִעם ַהּסַ

ֶהם? ֵאיפֹה  ּלָ ֶלג ׁשֶ ֶ רוּ ֶאת ַהּשׁ ִאים ְיַפזְּ ּבָ "ֵאיְך ַהּסַ

ים?" ִיְצְמחוּ ַסְביֹוִנים ֲחָדׁשִ

יָעה  ֶדה ְלָמקֹום ַאֵחר?" ִהּצִ "אוַּלי ַנֲעִביר ֶאת ַהּשָׂ

ָנה. ּדָ

ֶדה? ֲאָבל ֵאיְך ַמֲעִביִרים ׂשָ

ה אֹותֹו ְלָכל  י ְוָלֲחׁשָ "ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון!" ָאְמָרה ִליּבִ

ן. ֶזה ָהָיה ַרְעיֹון ֶנֱהָדר. ַיְלֵדי ַהגַּ



ׁשוָּרה.  ֶדה ּבְ ְעָין חֹוְזִרים ֵמַהּשָׂ ן ַהּמַ ַיְלֵדי גַּ

א-ַסְביֹון  ָידֹו ֵזֵרי ַסּבָ ל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְחִזיק ּבְ ּכָ

ִפים,  ִפים, נֹוׁשְ ֶרְך ֵהם נֹוׁשְ ְלָבִנים. ְלָכל אֶֹרְך ַהּדֶ

ה  ּנָ ים, ֶאל ַהגִּ ּתִ ּנֹות ַהּבָ ִפים ֶאל גִּ ִפים... ֵהם נֹוׁשְ נֹוׁשְ

ׁש ּבֹו ֲאָדָמה.  יֵּ ל ָמקֹום ׁשֶ ּבוִּרית, ֶאל ּכָ ַהּצִ

ל ַסְביֹוִנים.  ֶלג ׁשֶ כוָּנה. ׁשֶ ְ ה ֶאת ַהּשׁ ֶלג ָלָבן ְמַכּסֶ ׁשֶ

ְקֵצה ָהְרחֹוב  ְנָין ָחָדׁש ּבִ א ִיְצַמח ּבִ חֶֹרף ַהּבָ ּבַ

ֶדה  ל ַהּשָׂ ָלִדים ׁשֶ ים; ַהיְּ ַוֲהמֹון ֲהמֹון ַסְביֹוִנים ְצֻהּבִ

ּה. ּלָ כוָּנה ּכֻ ְ א ַסְביֹון, ְיַכּסוּ ֶאת ַהּשׁ ל ַסּבָ ְוׁשֶ



אנחנו קהילה 
של קוראים




