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הקדמה 

 
היו היה ילד ושמו יוסי,  

אשר ידע לומר רק  

“לא אכפת"    

קראו את סיפורו ילדים חביבים 

 כי בסופו יש מוסר השכל חשוב! 
  



 
בוקר אחד, כשיוסי קם מהמיטה  

אמרה לו אמא  
"בוקר טוב ילדי היקר, שמחת חיי"  

ויוסי רק אמר: 

“לא אכפת"  

   



  
"מה תרצה לאכול הבוקר?" 

“לא אכפת"    

"אולי דגנים ביוגורט?" 

“לא אכפת"    

"שב יפה לשלחן" 

“לא אכפת"    

"ואל תשפוך דייסה על ראשך!" 

“לא אכפת"    



 
 

"אתה מתנהג כמו ליצן" 

“לא אכפת"    

"אנחנו יוצאים עכשיו העירה" 

“לא אכפת"    

"אולי תרצה לבוא איתנו?" 

“לא אכפת"    

"תעדיף להשאר בבית?" 

“לא אכפת"    

 
  



 
 

ואז אמא  
השאירה אותו לבד והלכה. 



 
 

אבא אמר לו: 
"רד מיד מהכסא, אחרת אשכיב אתך במיטה" 

ויוסי אמר: 

“לא אכפת"    

"אני מיד אראה לך…" 

“לא אכפת"    

"שראשך יהיה למעלה ולא איפה שכעת רגליך!" 

“לא אכפת"    



 
 

"ואם תמשיך לעמוד על הראש…" 

“לא אכפת"    

"לא נוכל לעזוב אתך כך" 

“לא אכפת"    

"אילו רק אמרת שאכפת לך" 

“לא אכפת"    

"אסכים שתקפל את הכסא" 

“לא אכפת"    

 



  
 
 

ואז ההורים הלכו העירה  והשאירו אותו לבדו. 
לא לקחו אותו לשום מקום. 

 



  
 
 

וכשהגיע הלילה בא אריה רעב לבית. 
הוא הביט ליוסי ישר בעיניו ושאל  

"תרצה שאטרוף אותך?" 
ויוסי אמר: 

“לא אכפת"    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

"אני אוכל את כולך" 

“לא אכפת"    

"ותהיה בתוך בטני" 

“לא אכפת"    

"ולא תטריד יותר…" 

“לא אכפת"    

"את הוריך" 

“לא אכפת"    

 



"זה כל שיש לך לומר?" 

“לא אכפת"    

"אז אוכל אותך מיד!"  

“לא אכפת"    

 



  
ואז האריה אכל את יוסי.  

בלע את כולו. 
 



  
 
 
 

כשההורים חזרו הביתה בשעה שש, הם נבהלו נורא.  
הם מצאו את האריה שוכב במיטתו של יוסי. 

הם קראו: 
"יוסי בוודאי נטרף!!" 

 



  

 
 
 
 

הם משכו את האריה ברמתו והכו אותו בכסא. 
וכשאמא שאלה איפה יוסי ענה האריה: 

“לא אכפת"    

"יוסי בוודאי בתוך האריה!!"  
צעק אבא. 

 



  
הם הביאו את האריה העירה, לרופא. 

והרופא ניער אותו חזק, חזק. 
ואז האריה נתן שאגה גדולה… 

ויוסי נפל מלועו לרצפה. 
הוא שפשף את עיניו, גירד את ראשו וצחק. 

אמא חיבקה אותו חזק. 
 



 
 ואבא שאל:  

"אתה בסדר?" 
ויוסי ענה: 

"אני מרגיש מצוין, בואו הביתה, הרי כבר 
מאוחר". 

והאריה אמר:  
"עלו כולכם עלי, אקח אתכם הביתה" 

כולם הביטו ביוסי שאמר פתאום: 

"כן באמת אכפת לי!!" 
 

האריה הביא אותם הביתה, ונשאר 
להתארח לשבת. 



 
 

ומוסר השכל הוא: 

שהיה לך אכפת !! 

 


