
 עמוס ברזל   –מסיבת פורים   .1
 שמחיםבמסיבת פורים כל הילדים 

 עם כל התחפושות רוקדים 
 מסיבת פורים חגיגה לילדים

 . עוד ועודבה רקוד נ
 

 נסיכים ונסיכות, 
 ליצנים, וגם חיות 

 , לא מוכריםפרצופים 
 נגלה מי זה יכול להיות?  

 במסיבת פורים...          
 

 שודדים וחיילים, 
 , היםלא מכירים לא מז

 עם מסכות ורעשים
 כאן חוגגים את חג פורים.

 במסיבת פורים...          
 ברזל   מוס ע -מצעד התחפושות   .2

 אה או... מי כאן נכנסות, 
 אה או ....מצעד התחפושות. 

 

 הנה בנים,   ,הנה בנות
 הנה באים מחופשים. 

 בשמחה,  ו גדולה ,תהלוכה ב
 במצעד גדול מריעים.

 3.   חג שמח לילדים  –  עמוס ברזל 
 נרים ידיים, נמחא כפיים ביחד,
 נוריד ידיים, נמחא כפיים ביחד.

 

 נסתובב כולם במעגל 
 זה פשוט וזה גם קל 

 במעגל גדול רוקדים כל הילדים. 
 

 במעגל נרקוד, נרקוד, 
 נרקוד כולנו עוד ועוד, 

 במעגל נרקוד יחדיו כל הילדים.
 בעלי כנף וכל החי, 
 המן אסתר ומרדכי, 

 .חג פורים חג שמח לילדים
 ברזל   מוס ע   -בינדר    ורלי א   -קרנבל, קרנבל   .4

 כולם ממהרים לקרנבל של חג פורים, 
 בזוגות פה מסתדרים.  מחופשות, מחופשים

 , מושיטים את ידיים, וביחד סובבים
 אוהבים.   כולנובקרנבל  כי לרקוד 

 

 קרנבל, קרנבל, קרנבל, 
 , בקרנבלכולם  נרקוד

 קרנבל, קרנבל, קרנבל, 
 , אל עלהופ קופצים 

 . קרנבל כולם ב 
 5.  פורים, פורים,  - עמוס ברזל 

 פורים, פורים, פורים
. חוגגיםשמחים ו  

 

 מסכות רעשים,
כל כך שמחים,ילדים   

 מנגנים וגם רוקדים, 
 . כולם ביחד לכבוד פורים 

 

 עמוס ברזל   –  חג פורים הגיע 
 , וכולם שמחיםחג פורים הגיע 

 . חג פורים הגיע נצא בריקודים
 ,נרקוד כמו ליצן
 ן, נאכל אוזני המ
 נרעיש ברעשן, 

 . איש כאן לא ישן
 

 , וכולם שמחיםחג פורים הגיע 
 . בשמחה מרביםחג פורים הגיע 
 ,נרקוד כמו ליצן

 נאכל אוזני המן, 
 נרעיש ברעשן, 

 . איש כאן לא ישן
 עמוס ברזל    –חדווה פרידמן    –. ליצן הפרצופים  7

 ליצן עם חיוך מצוייר 
 חשב לעצמו, מהורהר 

 אם את האיפור מוחקים 
 להחליף פרצופים. אפשר 

 

 עשה פרצוף כועס, כועס, 
 עד שהתבאס באס, 

 

 עשה פרצוף צוהל, צוהל, 
 עד שהתבלבל. 

 

 ליצן עם חיוך מצוייר...        
 

 עשה פרצוף עצוב, עצוב, 
 עד שנהיה עלוב, עלוב, 

 

 עשה פרצוף מבדח, מבדח, 
 עד שנהיה שמח. 

 

 המשיך לעשות פרצופים 
 התכווצו לו שרירי הפנים

 א שוב איפר את פניו הו
 וחיוך חדש צייר.

   8.    יש ליצנים  -  אורלי בינדר 
 יש ליצנים רבים שמחים ועליזים 

 יש ליצנים פשוטים ויש גם עם חוטים. 
מושכים להם בראש,         
מושכים להם ביד,        
מושכים להם ברגל,          
רוקדים ריקוד נחמד.        

 יש ליצנים רבים...                      
מושכים להם בבטן,         
מושכים להם בגב,        
מושכים גם בברכיים,        
קופצים קופצים עכשיו.       

 ...יש ליצנים רבים 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ברזל   מוס ע  -בינדר    ורלי א   -שיר הכובעים   .9
 יש לי שק גדול מלא בכובעים

 אותם אני מודד בודק מה לי מתאים. 
 

 כובע של ליצן עליז וגם קפצן
 שומר  על החוקשכובע של שוטר 

 כובע של טייס בשמי התכלת טס 
 כובע של שודד שבדרכים נודד. 

 

 יש לי שק גדול מלא בכובעים...
 

 כובע של בוקר על סוס אביר דוהר, 
 כובע של מלח עם סרט לובן צח. 

 על,-כובע של חייל מניף דגלו אל
 כובע של טבח קוצץ סלט תך, תך.

 

 יש לי שק גדול מלא בכובעים...
 עמוס ברזל   –  אורלי בינדר   –המן   .10

 בואו נשחק משחק, משחק פורים 
 כשאומרים המן כולם מרעישים. 

 המן..................המן.......................... 
 

 בעיר הבירה שושן
 לאחשורוש המלך סגן

 צורר גדול ליהודים 
 ושמו היה? 

 המן..................המן.......................... 
 

 החליט את היהודים לגרש
 התעקשמרדכי י כ

 כי אליו לא השתחווה 
 תנחשו מי זה היה? 

 המן..................המן.......................... 
 

 אסתר ערכה משתה 
 מהיהודים להסיר הפור 

 נענש זה הרשע 
 וזה סוף הסיפור. 

 המן..................המן..........................      
 

 מי את מרדכי היהודי 
 ביקרו המלך  אשר חפץ 

 הוביל על סוס אביר 
 ברחובות העיר 

 המן..................המן..........................      
 עמוס ברזל   –פורימנה   .11

 יד על כתף וגם כתף שניה, 
 על המותן גם יד שניה 
 מנענעים את כל הגוף 

 וכמו ציפור מתחילים לעוף. 
 

 , רגל קדימה, ומחזירים בחזרה
 , רגל אחורה ומחזירים לחזרה 

 שלבים זרועות מסתובביםמ
 . בזוגות כל הילדים

 

 חג פורים, חג פורים, 
 להורים ולילדים, 

 חג פורים חג פורים 
 פשים. וכולם ביחד מח

 ברזל   מוס ע   -בינדר    ורלי א   -הרעשן  .12
 לא ישן מיפורים  בחג

 הקשקשן הרעשן
  וקיש, קיש, קיש, שיר ,ריש ,ריש

 וגם מרעיש שקשקמ
 

 ואו ונרעיש ביחדב
 ללא כל פחד.  נקשקש

 

 לא ישן מיפורים  בחג
 הקשקשן הרעשן

 גדול יפה אולי קטן, 
 כך עקשן.  - רעשן כל

 

 ... ואו ונרעיש ביחדב
 13. צבעי איפור  –  אורלי בינדר  –  עמוס ברזל 

  קופסת צבעי איפור בשקט מחכה,

  ישנו בה הצבעים, שנה כה ארוכה .
  הנה פוקחים עיניים, לאט מתעוררים 

  צבעים כה נפלאים, לכבוד חג הפורים.
 

 הצבעים, הצבעים, 
   אדום, כחול , כל כך יפים

 צהוב ותכלת ולבן 
 סגול ירוק יש כמובן. 

 

 כל אחד לוקח צבע ובוחר 
   על הפנים מורח נראה ממש אחר
 חג פורים הגיע מותר להשתנות

 להתאפר לצבוע יחדיו בנים, בנות
 הצבעים, הצבעים, 

 עמוס ברזל   –לא ידוע    –חג לנו   .14
 ָלנּו ַחג ּפּוִרים, ַחג 

 ַחג ָלנּו טֹוב ְמאֹוד 
 ִנְשַמח, ָנִשיר ִשיִרים, 

 .ִנְרֹקד, ִנְרֹקד, ִנְרֹקד
 

ר  ָברּוְך ָמְרְדַכי  ְברּוָכה ַמְלָכה ֶאְסתֵּ
ר ל ַחי ָנִשיר, ִנְרֹקד ַמהֵּ  !ַעם ִיְשָראֵּ

 עמוס ברזל  -אנדה אמיר   –גן חיות של פורים  .15
 :ּיֹותָכל ָהְרחֹוב הּוא ַגן חַ 

 ,ַאְרָנבֹות ַוֲאָריֹות

 ,ַּפְרָּפִרים ּוִפיִלים

בֹוִנים ְוַאָּיִלים  .דֻּ
 

ָכה  ין ָּפִנים ְבֹלא ַמסֵּ  ;אֵּ

ָחה  .ּפּוִרים! ָכל ָהִעיר ְשמֵּ
 

ִרים ְוִקּפֹוִדים  ,ְנמֵּ

  ,ֲעָנִקים ְוַגָמִדים

ִנים ִויָלִדים  ,ְזקֵּ

 .ַיַחד ַיַחד ְמַרְקִדים

ין ָּפִנים         ...אֵּ
 
 

 



חַ   ַוֲאִפּלּו ַהָּירֵּ

חַ   .ַבָשַמִים ָשם ָשמֵּ
ַכת  ֲעָנִנים -ַמסֵּ

 .ְמַכָסה לֹו ַהָּפִנים

ָכה       ין ָּפִנים ְבֹלא ַמסֵּ  ... ;אֵּ
 ברזל.   מוס ע   -  למה התחפשת היום   . 16

 למה התחפשת היום,    [ 
 ........................... אני..........

 

 , מסכות ילדים עם ,איזה תחפושות
 איך אפשר כאן לזהות 

 לא מכירים לא מזהים,   
 כי כולם היום מחופשים. 

 בינדר   ורלי א   -אוזני המן   .17
 בצק לשים פה במטבח, 
 מקמח מים על משטח 

 במערוך מרדדים 
 . קורצים לעיגולים

 

 שמים קצת פרג או ריבה 
 את הקצוות סוגרים, 

 במגש אל התנור 
 אופים לחג פורים. 

 

 אוזני המן, אוזני המן, 
 פורים הגיע בא הזמן. 

 ע. ברזל   -א. בינדר   -חג פורים שלי   .18
 חג כל כך שמח מי יודע מהו?  איזה

 חג עליז ומיוחד אל נא כולכם תתמהו. 
 , כולם מאושריםפורים חג  ,זהו חג
 .רוקדים וגם שרים ותת נפלאותחפוש

 
 רעשנים ומסכות ילדים וילדות 

 . ושמחה לילדים קרנבל של ריקודים
 ממי ע   –כשהרבי מזמר   .19

  ,כשהרבי מזמר , כשהרבי מזמר

  ,החסידיםכל מזמרים , החסידיםכל מזמרים 

 החסידים כל מזמרים  ... ים בם םב םב םבמי
 

  כשהרב בוכה , כשהרב בוכה

  בוכים כל החסידים , בוכים כל החסידים

 .בוכים כל החסידים ... אוי, אוי, אוי, 
 

  ,כשהרב צוחק  , צוחק יכשהרב

  כל החסידים  יםקצוח  החסידים כל   יםצוחק

  . כל החסידים  יםצוחק... חה חה חה חה חה
 

  רוקד כשהרב  , רוקד יכשהרב
 החסידים כל  יםרוקד, החסידיםכל  יםרוקד

 , הי הופה ,הי הופה ,הי הופה  ,הי הופה
 
 
 
 
 
 

 מחרזת פורים  .20
 עממי -מסורתי   -משנכנס אדר  

       ִמֶש, ִמֶש ִמֶשִנְכַנס ֲאָדר     ִמֶש, ִמֶש,
 ִמֶש, ִמֶש ִמֶשִנְכַנס ֲאָדר           ִמֶש, ִמֶש,

 ִמֶשִנְכַנס ֲאָדר ַמְרִבים ְבִשְמָחה. 
 ְבִשְמָחה.    ִמֶשִנְכַנס ֲאָדר    ַמְרִבים 

 נ. נרדי   -ל. קיפניס   -אני פורים 
ַח,  ֲאִני ּפּוִרים, ֲאִני ּפּוִרים, ַח ּוְמַבדֵּ מֵּ  ֹשָ

ַח. ֲהֹלא ַרק ּפַ   ַעם ַבָשָנה ָאבֹוא ְלִהְתָארֵּ
 ַלה,  ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה,

 
יָדד ּפּוִרים, ַהכּו ֹתף ּוְמִצְלַתִים  יָדד ּפּוִרים, הֵּ  הֵּ

ש, ְלֹחְדַשִים.  ן ּוָבא ּפּוִרים ְלֹחדֵּ  הֹו ִמי ִיתֵּ
 ַלה,  ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה, ַלה,

 י.אדמון -פיוט לפורים -שושנת יעקב 
ָחה   שֹוַשַנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוָשמֵּ

ֶלת ָמְרְדַכי.   ִבְראֹוָתם ַיַחד   ְתכֵּ
 ְתשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח, 
 ִתְקָוָתם ְבָכל דֹור ָודֹור, 
 ָברּוְך ָמְרְדַכי   ַהְיהּוִדי. 

 מ.זעירא   -א. המאירי   -תן כתף  
ן, ן, תֵּ ן, תֵּ ן, תֵּ   תֵּ
ן, יַנִים תֵּ ף, ֲעֹצם ֶאת ָהעֵּ  ָכתֵּ

 ִנְשַכח ֶאת ַהֹכל.  -ּפּוִרים ָלנּו 
ב  הּו ָבַרְגַלִים, –יֵּש ְלָך ְכאֵּ  ָרְמסֵּ

 ְוִשיָרה ְבקֹול.    ְּפַתח ֶאת ִּפיָך 
עַ  נּו ְנַבצֵּ  ַהי, ַהי, ַהי, ַהי, ֶחְפצֵּ

 ִנְרֶאה, ִנְרֶאה, ִנִסים ְוִנְפָלאֹות! 
 ַהי, ַהי, ַהי, ַהי, כָֻּּלנּו ִנְשַתגֵּעַ 

 ִנְחֶיה, ִנְחֶיה, ַעל ַאף ָכל ַהָצרֹות! 
 
  


