
מר טיפי 
ג'.מ.קימבל 



 
מר טיפי היה בחופשה, באי נופש רחוק 

וחמים. הוא ישב ליד בריכה בבית 
המלון, שתה מיץ קר והיה מרוצה מאוד. 

 
אך אחרי זמן מה הדבר שעמם אותו. 
הוא רצה משהו יותר. "זה נעים מאוד 
לשבת כאן, ליד הבריכה" אמר "אבל 

מתחשק לי לטייל קצת." 



 
בדיוק אז הופיע מעל ראשו דבר מה 

מוכר. "בפעם האחרונה רכבתי על ענן 
והייתה לי הרפתקה נהדרת" אמר 

"מעניין מה יקרה עכשיו?" 

 
 

הוא זרק את משקפי השמש הצדה ועלה 
מעלה, מעלה לענן "הידד!" קרא 

בשמחה. 



 

 
וכשרק התיישב שמע קול מוכר "הי, הרי 

זה טיפי! ברוך בואך. טוב לראות אותך 
שוב, חבר!" 

 

 
טיפי הסתובב. זה היה חברו הטוב, 

רב-חובל מלחי! "שלום הקברניט. באתי 
לטיול שעשועים נוסף. לאן נעוף 

הפעם?" 



 

 
"בוא ונראה. אולי רחוק צפונה, ידידי" 

אמר רב-החובל "אבל הפעם נעוף 
בחברה." הוא הסתובב והצביע על 

משהו מאחוריו. 

 

 
טיפי הביט ומה ראה? טיפות גשם, 

הרבה טיפות גשם! ואחת מהן צעדה 
קדימה, חייכה והושיטה יד. 



 
 

טיפי לחץ את ידה "שמי טיפי" אמר. 
"נעים לפגוש אותך" אמרה הטיפה 

"שמי גבישית." 

 
 

"שם יפה מאוד" אמר טיפי "אך עוד אף 
פעם לא שמעתי על טיפת גשם בעלת 

שם כזה. מדוע קוראים לך כך?" 



 
 

"עוד מעט תבין" אמרה גבישית. 
"ומדוע אתן כולכן כה דומות זו לזו?" 

שאל שוב טיפי. 
"כי אנו אחיות!" ענו כל הטיפות 

במקהלה. 

 
 

"אנו עפות כדי להשתעשע. תכננו 
תעלול נחמד" אמרה גבישית "משהו 

שעוד לא ראית אף פעם." 
"זה מעניין" חשב טיפי. 



 
 

רב-החובל מלחי שלף את מד-חום שלו 
ובדק אותו. "טמפרטורה הקפיאה 

קרובה מאוד, בנות. אתן מוכנות?" 
שאל. 

 
 

"מוכנות!" ענו כל האחיות ביחד. ובאותו 
רגע הופיעה גברת רוח והתחילה 

לנשוב. המשב היה מצנן וקר מאוד. 



 
 

"הבט עלינו טיפי, הבט!" אמרה פתאום 
גבישית יחד עם אחיותיה. וטיפי ראה 

את ששת האחיות משתנות ממש לפני 
עיניו! 

 
 

לאט, גבישית ואחיותיה נעשו מבריקות 
וקשות יותר. "הרי אתן הופכות לגבישי 

קרח!" אמר טיפי. "נשבי גברת רוח, 
נשבי!" 



 
 

"כן" אמרה גבישית "עכשיו אתה יודע 
מאין השם שלי." ואז היא פנתה לאחיות 

"אתן מוכנות להראות לטיפי, ידידנו 
החדש, את התעלול שלנו?" 

 
 

"מוכנות" קראו כולן "נתחיל!" גברת 
רוח נתנה משב חזק והאחיות עפו 

מהענן. 
"הידד!" הן קראו ביחד. 



 
 

הן נתנו ידיים זו לזו ויצרו צורה של משושה. 
"תראה טיפי" אמרו "זה התעלול המשעשע שלנו. הנה הפכנו לפתית שלג!" 


