
תחפושת 
לעדליידע 

 



סיפור אירמה וויילד 

איורים ג'ורג' ווילד 
מר טום היה חייט. הוא תפר בגדים לכולם.  

 



הוא הכין בגד מיוחד לראש התזמורת העירונית תוביל 

בו את תהלוכת העדליידע הגדולה. 
 

לבוקר שהגיע העירה הכין מר טום חולצת משובצת 

ומטפחת באותו הצבע. 
 



לרב-חובל תפר מר טום מדים יפים במיוחד. רב-חובל 

נראה בהם כל כך יפה מאוד כשעמד מול המלחים 
שהצדיעו לו. 

 



מר טום תפר ותפר כל היום, וזמזם לעצמו כל הזמן 

"תפור וגזור – גזור ותפור". וכשהגיע זמן הארוחה הוא 
הניח את המספריים, המחטים והחוטים וניקה את בית 

המלאכה. 

 

מר טום אהב סדר בבית המלאכה שלו. בסוף כל יום 

העבודה הרצפה הייתה מכוסה בגזרי בדים שמר טום 
גזר במשך היום. וכל ערב מר טום טאטא את כל 

הגזרים האלה ושם אותם בארגז גדול. 

 



יום אחד תפר מר טום חולצה אדומה לראש הכבאים. 

וכמובן כל הגזרים האדומים הוכנסו לארגז בסוף היום. 

 

ויום אחד תפר מר טום מעיל כבד לחוטב עצים שעבד 

במנסרה בהרים. 

 



מר טום היה ידוע בכל העיר כחייט מעולה. ויום אחד 

הגיע אליו ראש העיר והזמין אצלו מדים חדשים לכל 
השוטרים! 

 

"תפור וגזור – גזור ותפור" זמזם מר טום בעבודה. 

ותוך זמן קצר תפר את כל המדים לשוטרים. 

 



רב-פקד היה שמח מאוד כשראה כמה יפה נראים 

השוטרים שלו במדים החדשים! 

 



עכשיו עשה מר טום כבר כל כך הרבה בגדים שהארגז 

שלו היה מלא עד למעלה. 
"וי לי" אמר מר טום "אין לי יותר מקום לגזרי הבדים. 

מה אעשה עכשיו?" 

 



ובדיוק אז נפתחה הדלת. מישהו נכנס. מישהו קטן. 

מישהו שמאוד השתדל לא לבכות. 
"הי! זה ילד קטן" קרא מר טום "מה קרה לך, בחור?" 

שאל. 

"אני זקוק לתחפושת – לתהלוכת העדליידע בחג" אמר 

הילד הקטן.  

 

"נו, זאת לא בעיה" צחק מר טום "מה תרצה להיות? 

שוטר? רב-חובל? כבאי? אוכל להכין לך תחפושת 
מתאימה בלי בעיה." 

"לא אוכל להיות אף אחד כזה" אמר הילד הקטן "כי אין 

לי כסף לתחפושת חדשה." 

 



"טוב, טוב, אל תדאג" אמר מר טום שרעיון טוב עלה 

לראשו "אני יודע מה נעשה ועוד אפתיע אותך." 
וכשהילד הקטן הלך, מר טום הרים את הארגז הגדול 

ושפך את כל גזרי הבד על הרצפה. ואז תפר את כולם 

ביחד! 

 

"תפור וגזור – גזור ותפור" זמזם מר טום החייט. 

ותוך זמן קצר הכין את הבגד היפה ביותר שבעולם. 
ועוד הכין כובע מחודד משעשע. 

 



כשהילד הקטן הגיע שוב, קרא "הרי זה בגד של ליצן! 

ויש בו כל הצבעים שבעולם!" 

 

"תכף אלבש שאותו" קרא הילד הקטן "הו, תודה, 

תודה לך מר טום!" אבל אחר כך הוא התעצב שוב 
"מר טום" אמר "הרי הבגד הנהדר הזה יעלה המון 

כסף." 

 



"לא, בכלל לא" אמר מר טום "ניקיתי את בית המלאכה 

שלי. ראה, כל גזרי הבדים נעלמו ובית המלאכה נקי 
ומסודר." 

והילד הקטן לבש את התחפושת החדשה שלו ורץ אל 

התהלוכה. ומר טום נעל את הדלת והלך לתהלוכה גם 

הוא. 

 



 

ואתם יודעים? התחפושת של הילד הקטן הייתה כל 

כך יפה וצבעונית שהוא נבחר ללכת בראש התהלוכה 
ברחוב הראשי. 

הוא היה גאה מאוד, וכך גם מר טום החייט. 

 


