
ן  ן שלא רצה לישו ן העכברו ן שלא רצה לישו ן העכברו ן שלא רצה לישו ן העכברו ן שלא רצה לישו העכברו

 

סיפור עממי רוסי 



 

 
 
 

העכברון הטיפשון לא רצה לישון. 
"תשירי לי שיר ערש, אמא, תשירי שיר 

ערש." 
שרה אמא עכברה שיר ערש לעכברון, 

אבל הוא לא רצה לשמוע. 
"הקול שלך דקיק מדי וצורמני. תביאי לי 

מי שיודע לשיר יפה!" 



 
 
 

קראה אמא עכברה לדודה אווזה. 
"בואי לשיר שיר ערש לעכברון טיפשון" 

התחילה האווזה לשיר "גא-גא-גא, 
אחרי גשם בגן אחפש לך תולעים 

יפים." 
לא רצה לשמוע אותה העכברון 

הטיפשון. 
"את לא שרה יפה. הקול שלך חזק 

מדי! לא אוכל לישון!" 



 
קראה אמא עכברה לדודה צפרדע.  

"בואי לשיר שיר ערש לעכברון טיפשון" 
שרה הצפרדע שיר ערש לעכברון. 

"תישן קטנטן עד הבוקר. אביא לך יתוש 
לארוחה!" 

 לא רצה עכברון לשמוע את שירתה של 
צפרדע. 

"לא יפה השיר שלך. הוא עצוב מדי!" 



 
 
 
 

קראה אמא עכברה לסוסה. "בואי סוסה 
לשיר שיר ערש לעכברון טיפשון" 
"הי-הי-הי" שרה הסוסה שיר ערש 

לעכברון "הי-הי, עכברון. אביא לך מחר 
שק שעורה." 

לא רצה לשמוע אותה העכברון.  
"קולך לא נעים לי. הוא ממש מפחיד." 



 
קראה אמא עכברה לדוד חזיר.  

"בוא חזיר לשיר שיר ערש לעכברון 
טיפשון" 

"יחרום-חרום" שר החזיר "תישן 
עכברון, אספר לך סיפור ללילה." 

לא רצה לשמוע עכברון טיפשון 
"הקול שלך גס מדי. לא יפה. לא 

אישן." 



 
קראה אמא עכברה לתרנגולת "בואי 

תרנגולת לשיר שיר ערש לעכברון 
טיפשון" 

שרה התרנגולת "קור-קור-קור. עלה 
עכברון תחת התקרה. שם חם ונעים." 

לא רצה העכברון לשמוע.  
"הקול שלך לא יפה. לא אוכל להירדם." 



 
 
 

קראה אמא עכברה לזאב המים.  
"בוא אתה לשיר שיר ערש לעכברון 

טיפשון" 
התחיל זאב המים לשיר, אבל שום 

קול לא יצא מפיו. 
"לא, לא טובה שירה שלך"  

קרא עכברון טיפשון "לא שומעים 
מאומה!" 



 
קראה אמא עכברה לחתול. בא החתול והתחיל 
לשיר בעדינות "מיאו-מיאו. תישן בשקט עכברון 

טיפשון. תישו מיאו-מיאו. אני אוהב עכברונים 
קטנים" 

שמח העכברון "זה קול נעים. אני אוהב את שיר 
הערש הזה." 

באה אמא עכברה לעריסת העכברון.. ואיפה 
העכברון? 

 


