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ֵמַח ּוְמַבֵדַח,  ֲאִני ּפּוִרים, ֲאִני ּפּוִרים,  ש ָֹ

נָֹה ָאבו א ְלִהְתָאֵרַח.   ֲהֹלא ַרק ַּפַעם ַבשָֹ
  .....ַלה ַלה, ַלה, ַלה,

 

ף ּוְמִצְלַתִים  ד ּפּוִרים, ַהּכּו ת  ד ּפּוִרים, ֵהידָֹ  ֵהידָֹ
א ּפּוִרים ְדַׁשִים.  הו  ִמי ִיֵתן ּובָֹ ֵדׁש, ְלח   ְלח 

 ....  ַלה, ַלה, ַלה, ַלה,
 

ר נָֹא ִלי ַמדּוַע,  ַרִבי ּפּוִרים, ַרִבי ּפּוִרים,  ֱאמ 
בּוַע?  ַמדּוַע ֹלא יָֹחּול ּפּוִרים ַּפֲעַמִים ַבׁשָֹ

 .... ַלה ַלה, ַלה, ַלה,
 עממי -מסורתי   -משנכנס אדר  . 2

, , ִמשֶּׁ ִנְכנַ   ִמשֶּׁ , ִמשֶּׁ ִמשֶּׁ ר         ִמשֶּׁ  ס ֲאדָֹ
ה.  ר ַמְרִבים ְבִשְמחָֹ ִנְכַנס ֲאדָֹ  ִמשֶּׁ

 הירש  ורית נ   -מגילת רות   -ששון ויקר  . 3
ך  לֶּׁ א ִמִלְפֵני ַהמֶּׁ ְרְדַכי יָֹצָֹ  ּומָֹ

ב. הָֹ ת זָֹ רֶּׁ  ִבְלבּוׁש ַמְלכּות ַוֲעטֶּׁ
ך  לֶּׁ א ִמִלְפֵני ַהמֶּׁ ְרְדַכי יָֹצָֹ  ּומָֹ

ה.  ֵמחָֹ ה ְושָֹ ֲהלָֹ ִעיר ׁשּוַשן צָֹ  ְוהָֹ
 

ה         ה ְוִשְמחָֹ רָֹ ה או  ְיתָֹ  ַלְיהּוִדים הָֹ
ר.             ן ִויקָֹ שו  ה ְושָֹ ה ְוִשְמחָֹ רָֹ  או 

 עממי   -ל.קיפניס   -ום טוב לנו  .י 4
ל,  דו  נּו ַחג ּפּוִרים הּוא ַחג גָֹ ב לָֹ  יו ם טו 

ל.  חו  נּו ֵנֵצָאה ְבמָֹ  ַיַחד ּכֻּלָֹ
 

ל, ַרׁש, ן ַנְרִעיׁש ְבקו  ַרֲעׁשָֹ בֵ  ַרׁש, בָֹ ה! ִנְסתו   בָֹ
ל ַרׁש, ר יו ם חו  חָֹ ה!  ַרׁש, ַהּיו ם ּפּוִרים מָֹ ֵבבָֹ  ִנְסתו 

 

ל  ַרׁש, ַרׁש, ַרׁש, ר יו ם חו  חָֹ  ַרׁש ַהּיו ם ּפּוִרים מָֹ
ל.  ַרׁש, ַרׁש, ַרׁש, חו   ַרׁש ֵנֵצָאה ְבמָֹ
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ד  ן נְֶּׁחמָֹ טָֹ ן קָֹ  ֵליצָֹ
ד  חָֹ ל אֶּׁ ֵקד ִעם ּכָֹ  רו 

ִלי   ן ׁשֶּׁ טָֹ ן קָֹ  ֵליצָֹ
ד ִאִתי? א  ּוַלי ִתְרק 

ד ִאִתי?  אּוַלי, אּוַלי, אּוַלי ִתְרק 
 יוסף ספיבק   –אהרון שפי   –ליצנים קטנים    . 6

  ליצנים קטנים אנחנו
  עליזים מאוד מאוד

  היום שלחנו  מגדנות
 . ועתה נצא לרקוד

 

 . עתה נצא לרקוד , לרקוד, לרקוד
 

  ליצנים שמנים אנחנו
 . עגולים מאוד מאוד

  המן היום זללנואוזני 
 . וקשה לנו לרקוד

 . קשה לנו לרקוד , לרקוד, לרקוד
 אדמון דידיה  י -פיוט לפורים -שושנת יעקב . 7

ה  ֵמחָֹ ה ְושָֹ ֲהלָֹ ב צָֹ ַׁשַנת ַיֲעק   ׁשו 
ם ַיַחד  תָֹ ְרְדַכי.   ִבְראו   ְתֵכלֶּׁת מָֹ

 

נֶַּׁצח,  ִייתָֹ לָֹ ם הָֹ תָֹ  ְתׁשּועָֹ
ר,  דו  ר וָֹ ל דו  ם ְבכָֹ תָֹ  ִתְקוָֹ

רּוך  ְרְדַכי   ַהְיהּוִדי. בָֹ  מָֹ
 
 

 עממי -לוין קיפניס   -.חג פורים  8
ל ַלְּיהּוִדים!  דו   ַחג ּפּוִרים, ַחג ּפּוִרים, ַחג גָֹ

ִנים ִׁשיִרים ְוִרּקּוִדים!  ת ַרֲעׁשָֹ  ַמֵסכו 
ה ַרׁש, ַרׁש, ַרׁש! ה ַנְרִעיׁשָֹ בָֹ  הָֹ
ה ַרׁש, ַרׁש, ַרׁש! ה ַנְרִעיׁשָֹ בָֹ  הָֹ

ה ַרׁש, ַרׁש, ה ַנְרִעיׁשָֹ בָֹ ִנים!    הָֹ ַרֲעׁשָֹ  ַרׁש! בָֹ
 

ל הּוא ַלְּיהּוִדים  ַחג ּפּוִרים ַחג ּפּוִרים דו   ַחג גָֹ
ִנים ת ַרֲעׁשָֹ  ִׁשירים ְוִרּקּוִדים ַמֵסכו 

 

ה ַרׁש ה ַנְרִעיׁשָֹ בָֹ   X3 ַרׁש-ַרׁש-הָֹ
ִנים ַרֲעׁשָֹ  בָֹ

 

 ַחג ּפּוִרים ַחג ּפּוִרים 
ת  נו  ְלִחים מָֹ ל זֶּׁה ׁשו   זֶּׁה אֶּׁ

 ים ַמְחַמִדים ַמְמַתּקִ 
ק תֶּׁ ת -מֶּׁ נו   ִמְגדָֹ

ה...              ה ַנְרִעיׁשָֹ בָֹ  הָֹ
 עמוס ברזל   –שמח    פורים . 9

 , פורים שמח ,פורים שמח , פורים שמח
 ככה מברכים., פורים שמח

 

 מברכים את ההורים
 מברכים ת'חברים

 את כולם כך מברכים 
 

 מברכים את הקרובים
 מברכים ת'רחוקים

 לכולם אומרים.  בפורים
 

 , פורים שמח ,שמח  פורים, פורים שמח
 , ככה מברכים.פורים שמח

 עממי   –פניס  י לוין ק   –.המסכות  10
לֶּׁת  ר ְמַצְלצֶּׁ ה ְּכבָֹ  ַהְמִצלָֹ
לֶּׁת  ת ַהדֶּׁ  ִּפְתחּו נָֹא אֶּׁ

ת  או  ת, ִהֵנה בָֹ ְלכו   ִהֵנה הו 
ת.  או  ת ַהִנְפלָֹ  ַהַמֵסכו 

 

ִנים  ת, בָֹ נו  ד ּפּוִרים בָֹ  ִלְכבו 
אנּו  ַח ֵהנָֹה בָֹ  ִלְשמ 

ִנים ִעם מַ  ל ּפָֹ ת ַעל ּכָֹ  ֵסכו 
נּו  תָֹ  ִאיׁש ֹלא ַיִּכיר או 

 ...לַ -לַ -לַ -לַ 
 

ן ַרֲעׁשָֹ ֵלך הָֹ ר אׁש הו   בָֹ
ֵרַח:  ל צו  דו  ל גָֹ  ְבקו 

ן " מָֹ ן, ָאְזֵני הָֹ מָֹ  ָאְזֵני הָֹ
ֵרחַ  ל או   "!ְתנּו ְלכָֹ

 ...לַ -לַ -לַ -לַ 
 

א  רּוך ַהבָֹ א, בָֹ רּוך ַהבָֹ  בָֹ
ם ֵהנָֹה  אתֶּׁ ב ִּכי בָֹ  ַמה ּטו 

 יֵרי ּפּוִרים יִָֹׁשירּו נָֹא ׁשִ 
ן ִנֵתנָֹה  מָֹ  ָאְזֵני הָֹ

 לַ -לַ -לַ -לַ 
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 !ְצִליל, ְצִליל, ְצִליל
ת ִלי ּוְגִדיל  !ִמְצנֶּׁפֶּׁ

מו    ,ַאל יָֹקּום ִאיׁש ִמְמקו 
 !ִמְשַחק ּפּוִרים ַמְתִחיל

 ...לה לה לה       
 

ן  : ַהֵלצָֹ
ך רֶּׁ דַּפנּו דֶּׁ   – , ַהּטּו ַלצָֹ

א ִעם ַׁשְרִביט ַבּיָֹד ך בָֹ לֶּׁ  !ַהמֶּׁ
 

לו ׁש  ,ַאַחת, ְׁשַתִים, ׁשָֹ
 !ֲאִני ֲאַחְׁשֵורו ׁש

ב ִלי ַבּיָֹד הָֹ  ַׁשְרִביט זָֹ
ר אׁש ר ַעל הָֹ תֶּׁ  !ְוכֶּׁ

 

נּו נּו, ְלכֻּלָֹ ר אׁש ְלכֻּלָֹ ר ַעל הָֹ תֶּׁ  !ּכֶּׁ
נּו ד ֵמִאתָֹ חָֹ ל אֶּׁ  !הּוא ֲאַחְׁשֵורו ׁש  ּכָֹ

 

ן  :ַהֵלצָֹ
ִניפּו ֵזרהָֹ    – ִרימּו ֵזר, הָֹ

ְסֵתר ה אֶּׁ ָאה ַמְלּכָֹ  !ִהֵנה בָֹ
 

ְסֵתר ֲאִני ה אֶּׁ  ,ַמְלּכָֹ
ב ֵיׁש ִלי הָֹ  !ְוֵזר זָֹ

ִדי ם ִמי דו  ְדִעים ַאתֶּׁ  ?יו 
ְרְדַכי ַהְּיהּוִדי  !מָֹ

 

נּו נּו, ְלכֻּלָֹ  !ַעל ר אֵׁשנּו ֵזר ְלכֻּלָֹ
נּו ל ַאַחת ֵמִאתָֹ ְסֵתר ּכָֹ ה אֶּׁ  !ִהיא ַמְלּכָֹ

 

ןהַ   : ֵלצָֹ
ד ד, ַיֲעמ  ד, ַיֲעמ    – ַיֲעמ 
ד ְרְדַכי ַהדו   !ַרִבי מָֹ

 

ְרְדַכי  ,ֲאִני הּוא מָֹ
ַדי  ,ְתֵכלֶּׁת ְבגָֹ

ִנים -ָאְזֵני ן ְוַרֲעׁשָֹ מָֹ  הָֹ
ַדי  !ֵהֵבאִתי ִלילָֹ

 

ן  : ַהֵלצָֹ
אן אן ּוִמּכָֹ ך ִמּכָֹ רֶּׁ   – ַּפנּו דֶּׁ
ן מָֹ א הָֹ ן! יָֹבו  מָֹ א הָֹ  !יָֹבו 

 

ִׁשיר  !ְוַגם ֲאִני אָֹ
 .ֵהֵבאִתי סּוס ַאִביר
ְרְדַכי ַהְּיהּוִדי ת מָֹ  אֶּׁ

ִעיר  !ַאְרִּכיב ִבְרחו ב הָֹ
 

 : כל הילדים
רו   ֵפץ ִביקָֹ ך חָֹ לֶּׁ ר ַהמֶּׁ ִאיׁש ֲאׁשֶּׁ ה לָֹ שֶּׁ ה ֵיעָֹ כָֹ  !ּכָֹ

 עמוס ברזל  –מן המקורות  –רדכי ואסתר .בימי מ21
 בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה

 כשעמד עליהם המן הרשע.
 

 ך הרבים ואתה ברחמי
 הפרת את עצתו, 

 וקלקלת את מחשבתו, 
 והשבת לו כגמולו בראשו. 

 ותלו אותו ואת בניו, על העץ. 
 
 

 עממי   –כשהרבי מזמר  . 13
  כשהרבי מזמר, כשהרבי מזמר

  החסידים כל החסידים, מזמרים כל מזמרים
 מזמרים כל החסידים ... יבה בה בה בם

 

  וכשהרב בוכה, כשהרב בוכה
  , בוכים אז כל החסידיםבוכים אז כל החסידים

 .בוכים אז כל החסידים... טרה לה לה לה 
 

  וכשהרב צוחק וכשהרב צוחק
  צוחקת כל החבריה, צוחקת כל החבריה
 . צוחקת כל החבריה... חה חה חה חה חה

 

  וכשהרב רוקד וכשהרבי רוקד
  רוקדת כל החבריה, רוקדת כל החבריה
 . הי הופה הי הופה רוקדת כל החבריה

 עמוס ברזל  -  מסורתי  –דלא ידע  עד  . 14
ם ם ִלְבסּוֵמי, ַחּיָֹב ָאדָֹ  ַחּיָֹב ָאדָֹ
א יַָֹדע ַעד ְדלָֹא  . ַעד ְדלָֹ

 נחום נרדי -פניס י לוין ק   –.שיר הרעשן  51
 – ִמי ְבַרַעׁש, ִמי ְבַרַעם

ן ַרֲעׁשָֹ ִכי הָֹ  !ָאנ 
ר ַּפַעם  ם ְּכבָֹ  ,ִסּפּוִרי ְׁשַמְעתֶּׁ

ן ן-זֶּׁה ִסּפּור יָֹׁשָֹ ׁשָֹ  !נו 
 

 ,ַרׁש-ַרׁש-ׁש, ַרׁשרַ -ַרׁש
ן ן-זֶּׁה ִסּפּור יָֹׁשָֹ ׁשָֹ  !נו 

 

אּו  ה ְלכּו ִתְקרָֹ  ַבְמִגלָֹ
טו ב ה וָֹ  .זֶּׁה ִסּפּור יָֹפֶּׁ

עּו  ,ַוֲאִני, ִאם ַאך ִתְׁשמָֹ
ף ת ַהסו   .ֲאַסֵּפר ַרק אֶּׁ

 

 ,ַרׁש-ַרׁש-ַרׁש, ַרׁש-ַרׁש
ן ן-זֶּׁה ִסּפּור יָֹׁשָֹ ׁשָֹ  !נו 

 

ף ִסּפּור  ן ֵאינֶּׁנּו –סו  מָֹ  ,הָֹ
ף ּוַבד ַׁשאֲ  נָֹ  .לּו עָֹ

נּו  ר מֶּׁ  ַאך ִנְׁשַאר ְלֵזכֶּׁ
ן ִבְלַבד-ַרק ָאְזֵני מָֹ  !הָֹ

 

 ,ַרׁש-ַרׁש-ַרׁש, ַרׁש-ַרׁש
ן ן-זֶּׁה ִסּפּור יָֹׁשָֹ ׁשָֹ  !נו 

 ברזל   מוס ע   -בינדר    ורלי א   -שיר הכובעים . 16
 יש לי שק גדול מלא בכובעים

 אותם אני מודד בודק מה לי מתאים. 
 

 ןכובע של ליצן עליז וגם קפצ
 כובע של שוטר הוא על החוק שומר 

 כובע של טייס בשמי התכלת טס 
 כובע של שודד שם בדרכים 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

 

 בכובעים...יש לי שק גדול מלא 
 
 



 נעמי שמר    -כשנכנס אדר  . 71
ה ִבְלִתי  אּו ְוִתְראּו ַמְראֶּׁ ִגיל בו   רָֹ

לו ת ְוִגיל,  ת ִמְצהָֹ קֶּׁ קֶּׁ ִעיר ׁשו  ל הָֹ  ּכ 
ה פָֹ  ְמַרֵּקד ַהִּפיל ַעל ַגֵבי ִג'ירָֹ

ִגיל. ֵדד ַהּיָֹם ּוְבָאְזנו  עָֹ  ִעם ׁשו 
ה פָֹ  ְמַרֵּקד ַהִּפיל ַעל ַגֵבי ִג'ירָֹ
ֵדד ַהּיָֹם ִגיל. ִעם ׁשו   ּוְבָאְזנו  עָֹ

 

ה ָאה ּפ  ך ּוְביָֹדו  ַׁשְרִביט,  ִמי רָֹ לֶּׁ  מֶּׁ
ה ִמן תֶּׁ ָאה ִׁשּכו ר ׁשו  ִבית,  ִמי רָֹ חָֹ  הֶּׁ

ל  ְלבָֹ ר ְמבֻּ ַקַעת זֶּׁמֶּׁ ה תו  ְצרָֹ  ֲחצו 
ׁש ַרַעׁש הּוא ַממָֹ ל.  ְוהָֹ  ִבְלִתי ִנְסבָֹ

ל  ְלבָֹ ר ְמבֻּ ַקַעת זֶּׁמֶּׁ ה תו  ְצרָֹ  ֲחצו 
ׁש ַרַעׁש הּוא ַממָֹ ל. ִבְלתִ  ְוהָֹ  י ִנְסבָֹ

 

ן  מָֹ  חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכלֶּׁת, בּוץ ְוַאְרגָֹ
ל ן,  ּכ  מָֹ ת ָאְזֵני הָֹ לֶּׁת אֶּׁ לֶּׁ ִעיר זו   הָֹ

ה ּוִבְלִתי ר ֵאיזֶּׁה ַחג יָֹפֶּׁ דָֹ  ְמסֻּ
ר. ִנְכַנס ֲאדָֹ ַח ְּכׁשֶּׁ ה ִלְשמ    ּוִמְצוָֹ

ה ּוִבְלִתי ר ֵאיזֶּׁה ַחג יָֹפֶּׁ דָֹ  ְמסֻּ
ִנְכַנס ֲאדָֹ  ַח ְּכׁשֶּׁ ה ִלְשמ   ר. ּוִמְצוָֹ
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ב הּוא ַגן ַחּיו ת ְרחו  ל הָֹ  :ּכָֹ

יו ת ת ַוֲארָֹ בו   ,ַאְרנָֹ
ִרים ּוִפיִלים  ,ַּפְרּפָֹ
ִנים ְוַאּיִָֹלים בו   .דֻּ

 

ה ִנים ְבֹלא ַמֵסכָֹ  ;ֵאין ּפָֹ
ה ִעיר ְשֵמחָֹ ל הָֹ  .ּפּוִרים! ּכָֹ

 

ִדים  ,ְנֵמִרים ְוִקּפו 
ִקים ְוגַ  ִדיםֲענָֹ   ,מָֹ

ִדים  ,ְזֵקִנים ִוילָֹ
 .ַיַחד ְמַרְּקִדים ,ַיַחד

 

ִנים  ...ֵאין ּפָֹ
 

ֵרחַ   ַוֲאִפלּו ַהּיָֹ
ֵמחַ  ם שָֹ ַמִים ׁשָֹ  .ַבשָֹ

ִנים -ַמֵסַכת  ֲענָֹ
ִנים ה לו  ַהּפָֹ  .ְמַכסָֹ

 

ה ִנים ְבֹלא ַמֵסכָֹ  ;ֵאין ּפָֹ
ה ִעיר ְשֵמחָֹ ל הָֹ  .ּפּוִרים! ּכָֹ
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ֵרד ִלי ַעד ִבְרַּכִים  ן יו  קָֹ  זָֹ
ַתִים. ך ִלי ַאמָֹ ם ָאר  פָֹ  שָֹ

 

ה  ֵמחָֹ לֶּׁת ּוש ְ הֶּׁ  ֲהֵּיׁש צו 
ה  ה, חָֹ ִני ַמֵסַכה, חָֹ מו   ּכָֹ

 

 ַקְרַנִים ִלי ַקְרֵני ַהַתִיׁש
 ִׁשַנִים ִלי ִׁשֵני ַהַלִיׁש.

 

ה  ֵמחָֹ לֶּׁת ּוש ְ הֶּׁ  ... ֲהֵּיׁש צו 
 

ה ִעם סֶּׁ  ַני ַצמָֹ ט ִמְלפָֹ  רֶּׁ
ת.  רֶּׁ ב ִתְפאֶּׁ נָֹ ַרי זָֹ  ֵמֲאחו 

 

ה  ֵמחָֹ לֶּׁת ּוש ְ הֶּׁ  .... ֲהֵּיׁש צו 
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ֵעיַנִים ֵתן, ת הָֹ ם אֶּׁ ֵתף, ֲעצ   ּכָֹ

נּו  ל.  -ּפּוִרים לָֹ ת ַהּכ   ִנְׁשַּכח אֶּׁ
ַרְגַלִים, –ֵיׁש ְלָך ְּכֵאב  ְמֵסהּו בָֹ  רָֹ

ת ִּפיָך  ה בְ    ְּפַתח אֶּׁ ל. ְוִשירָֹ  קו 
 

ְפֵצנּו ְנַבֵצעַ   ַהי, ַהי, ַהי, ַהי, חֶּׁ
ת!  או  ה, ִנִסים ְוִנְפלָֹ ה, ִנְראֶּׁ  ִנְראֶּׁ
נּו ִנְׁשַתֵגעַ   ַהי, ַהי, ַהי, ַהי, ּכֻּלָֹ

ת!  רו  ל ַהצָֹ  ִנְחיֶּׁה, ִנְחיֶּׁה, ַעל ַאף ּכָֹ
 
 
 
 


