.1אני פורים  -לוין קיפניס  -נחום נרדי
ּומבַ דֵ חַ ,
ּפּוריםָֹ ,שמֵ חַ ְ
ּפּורים ,אֲ נִי ִ
אֲ נִי ִ
ָארחַ .
הֲ ֹלא ַרק ּפַ עַ ם בַ ָֹשנָֹה ָאבוא לְ ִה ְת ֵ
לַה ,לַה ,לַה ,לַה.....
ּומ ִצלְ ַתיִם
ּפּורים ,הַ ּכּו תף ְ
ידד ִ
ּפּורים ,הֵ ָֹ
ידד ִ
הֵ ָֹ
ּפּורים לְ חדֵ ׁש ,לְ ח ְד ַׁשיִם.
הו ִמי י ִֵתן ּובָֹ א ִ
לַה ,לַה ,לַה ,לַה.... ,
ּפּורים ,אֱ מר נָֹא לִ י מַ דּועַ ,
ּפּוריםַ ,רבִ י ִ
ַרבִ י ִ
ּפּורים ּפַ עֲ מַ יִם בַ ָֹׁשבּועַ ?
מַ דּועַ ֹלא יָֹחּול ִ
לַה ,לַה ,לַה ,לַה....
.2משנכנס אדר  -מסורתי-עממי
ִמ ֶּׁשִ ,מ ֶּׁשִ ,מ ֶּׁשִ ,מ ֶּׁש ִמ ֶּׁשנִ כְ ַנס אֲ ָֹדר
ִמ ֶּׁשנִ כְ נַס אֲ ָֹדר מַ ְרבִ ים בְ ִש ְמחָֹ ה.
.3ששון ויקר  -מגילת רות  -נורית הירש
ּומָֹ ְר ְדכַי יָֹצָֹ א ִמלִ פְ נֵי הַ מֶּׁ לֶּׁך
בִ לְ בּוׁש מַ לְ כּות וַ עֲ טֶּׁ ֶּׁרת זָֹהָֹ ב.
ּומָֹ ְר ְדכַי יָֹצָֹ א ִמלִ פְ נֵי הַ מֶּׁ לֶּׁך
ׁשּושן צָֹ הֲ לָֹה וְ ָֹשמֵ חָֹ ה.
ַ
וְ הָֹ ִעיר
ְהּודים הָֹ י ְָֹתה או ָֹרה וְ ִש ְמחָֹ ה
ַלי ִ
יקר.
או ָֹרה וְ ִש ְמחָֹ ה וְ ָֹששון וִ ָֹ
.4יום טוב לנו  -ל.קיפניס  -עממי
ּפּורים הּוא חַ ג גָֹדול,
יום טוב לָֹנּו חַ ג ִ
יַחַ ד ֻּּכלָֹנּו נֵצֵ ָאה בְ מָֹ חול.
בָֹ ַרעֲ ָֹׁשן נ ְַר ִעיׁש בְ קולַ ,רׁשַ ,רׁש ,נִ ְסתובֵ בָֹ ה!
ּפּורים מָֹ חָֹ ר יום חול ַרׁשַ ,רׁש ,נִ ְסתובֵ בָֹ ה!
הַ ּיום ִ
ּפּורים מָֹ חָֹ ר יום חול
ַרׁשַ ,רׁשַ ,רׁשַ ,רׁש הַ ּיום ִ
ַרׁשַ ,רׁשַ ,רׁשַ ,רׁש נֵצֵ ָאה בְ מָֹ חול.
.5ליצן קטן  -ש .לוי תנאי
לֵיצָֹ ן ָֹקטָֹ ן נ ְֶּׁחמָֹ ד
רו ֵקד ִעם ּכָֹל אֶּׁ חָֹ ד
לֵיצָֹ ן ָֹקטָֹ ן ֶּׁׁשלִ י
אּולַי ִת ְרקד ִא ִתי?
אּולַי ,אּולַי ,אּולַי ִת ְרקד ִא ִתי?
 .6ליצנים קטנים – אהרון שפי – יוסף ספיבק
ליצנים קטנים אנחנו
עליזים מאוד מאוד
מגדנות היום שלחנו
ועתה נצא לרקוד .
לרקוד ,לרקוד  ,עתה נצא לרקוד .
ליצנים שמנים אנחנו
עגולים מאוד מאוד .
אוזני המן היום זללנו
וקשה לנו לרקוד .
לרקוד ,לרקוד  ,קשה לנו לרקוד .
.7שושנת יעקב-פיוט לפורים-ידידיה אדמון
ׁשו ַׁשנַת יַעֲ קב צָֹ הֲ לָֹה וְ ָֹשמֵ חָֹ ה
בִ ְראו ָֹתם יַחַ ד ְת ֵכלֶּׁת מָֹ ְר ְדכַי.
ִית ָֹלנֶּׁצַ ח,
ְתׁשּועָֹ ָֹתם הָֹ י ָֹ
ִת ְקוָֹ ָֹתם בְ כָֹל דור וָֹ דור,
ְהּודי.
בָֹ רּוך מָֹ ְר ְדכַי הַ י ִ

.8חג פורים  -לוין קיפניס -עממי
ְהּודים!
ּפּורים ,חַ ג גָֹדול ַלּי ִ
ּפּורים ,חַ ג ִ
חַ ג ִ
ּקּודים!
מַ סֵ כות ַרעֲ ָֹׁשנִים ִׁש ִירים וְ ִר ִ
יׁשה ַרׁשַ ,רׁשַ ,רׁש!
הָֹ בָֹ ה נ ְַר ִע ָֹ
יׁשה ַרׁשַ ,רׁשַ ,רׁש!
הָֹ בָֹ ה נ ְַר ִע ָֹ
יׁשה ַרׁשַ ,רׁשַ ,רׁש! בָֹ ַרעֲ ָֹׁשנִים!
הָֹ בָֹ ה נ ְַר ִע ָֹ
ְהּודים
ּפּורים חַ ג גָֹדול הּוא ַלּי ִ
ּפּורים חַ ג ִ
חַ ג ִ
ּקּודים
מַ סֵ כות ַרעֲ ָֹׁשנִים ִׁשירים וְ ִר ִ
יׁשה ַרׁשַ -רׁשַ -רׁש X3
הָֹ בָֹ ה נ ְַר ִע ָֹ
בָֹ ַרעֲ ָֹׁשנִים
ּפּורים
ּפּורים חַ ג ִ
חַ ג ִ
זֶּׁה אֶּׁ ל זֶּׁה ׁשולְ ִחים מָֹ נות
מַ ְחמַ ִדים מַ ְמ ַת ִּקים
גְדנות
מֶּׁ ֶּׁתקִ -מ ָֹ
יׁשה...
הָֹ בָֹ ה נ ְַר ִע ָֹ
.9פורים שמח – עמוס ברזל
פורים שמח ,פורים שמח ,פורים שמח,
פורים שמח ,ככה מברכים.
מברכים את ההורים
מברכים ת'חברים
את כולם כך מברכים
מברכים את הקרובים
מברכים ת'רחוקים
בפורים לכולם אומרים.
פורים שמח ,פורים שמח ,פורים שמח,
פורים שמח ,ככה מברכים.
.10המסכות – לוין קיפניס – עממי
הַ ְמ ִצלָֹה ּכְ בָֹ ר ְמצַ לְ צֶּׁ לֶּׁת
ּפִ ְתחּו נָֹא אֶּׁ ת הַ דֶּׁ לֶּׁת
ִהנֵה הולְ כותִ ,הנֵה בָֹ אות
הַ מַ סֵ כות הַ נִ פְ לָֹאות.
ּפּורים בָֹ נות ,בָֹ נִים
לִ כְ בוד ִ
לִ ְשמחַ הֵ נָֹה בָֹ אנּו
ִעם מַ סֵ כות עַ ל ּכָֹל ּפָֹ נִים
ִאיׁש ֹלא יַּכִ יר או ָֹתנּו
ַלַ -לַ -לַ -ל...
בָֹ ראׁש הולֵך הָֹ ַרעֲ ָֹׁשן
בְ קול גָֹדול צו ֵרחַ :
"ָאזְ נֵי הָֹ מָֹ ןָ ,אזְ נֵי הָֹ מָֹ ן
ְתנּו לְ כָֹל או ֵרחַ "!
ַלַ -לַ -לַ -ל...
בָֹ רּוך הַ בָֹ א ,בָֹ רּוך הַ בָֹ א
אתם הֵ נָֹה
מַ ה ּטוב ּכִ י בָֹ ֶּׁ
ּפּורים י ִָֹׁשירּו נָֹא
ִׁש ֵירי ִ
ָאזְ נֵי הָֹ מָֹ ן נִ ֵתנָֹה
ַלַ -לַ -לַ -ל

.11משחק פורים – לוין קיפניס  -נחום נרדי
ְצלִ ילְ ,צלִ ילְ ,צלִ יל!
ִמ ְצנֶּׁפֶּׁ ת לִ י ּוגְ ִדיל!
ַאל יָֹקּום ִאיׁש ִמ ְמקומו,
ּפּורים מַ ְת ִחיל!
ִמ ְשחַ ק ִ
לה לה לה...
הַ לֵצָֹ ן :
ּפַ נּו דֶּׁ ֶּׁרך ,הַ ּטּו לַצָֹ ד –
הַ מֶּׁ לֶּׁך בָֹ א ִעם ַׁש ְרבִ יט בַ ּיָֹד!
ַאחַ תְׁ ,ש ַתיִםָֹׁ ,שלוׁש,
אֲ נִי אֲ חַ ְׁשוֵרוׁש!
ַׁש ְרבִ יט זָֹהָֹ ב לִ י בַ ּיָֹד
וְ כ ֶֶּּׁׁתר עַ ל הָֹ ראׁש!
לְ ֻּכלָֹנּו ,לְ ֻּכלָֹנּו ּכ ֶֶּּׁׁתר עַ ל הָֹ ראׁש!
ּכָֹל אֶּׁ חָֹ ד מֵ ִא ָֹתנּו הּוא אֲ חַ ְׁשוֵרוׁש!
הַ לֵצָֹ ן:
הָֹ ִרימּו זֵר ,הָֹ נִיפּו זֵר –
ִהנֵה בָֹ ָאה מַ לְ ּכָֹה אֶּׁ ְס ֵתר!
מַ לְ ּכָֹה אֶּׁ ְס ֵתר אֲ נִי,
וְ זֵר זָֹהָֹ ב יֵׁש לִ י!
יו ְד ִעים אַ ֶּׁתם ִמי דו ִדי?
ְהּודי!
מָֹ ְר ְדכַי הַ ּי ִ
אׁשנּו זֵר!
לְ ֻּכלָֹנּו ,לְ ֻּכלָֹנּו עַ ל ר ֵ
ּכָֹל ַאחַ ת מֵ ִא ָֹתנּו ִהיא מַ לְ ּכָֹה אֶּׁ ְס ֵתר!
הַ לֵצָֹ ן :
יַעֲ מד ,יַעֲ מד ,יַעֲ מד –
ַרבִ י מָֹ ְר ְדכַי הַ דוד!
אֲ נִי הּוא מָֹ ְר ְדכַי,
ְת ֵכלֶּׁת בְ ג ַָֹדי,
ָאזְ נֵי-הָֹ מָֹ ן וְ ַרעֲ ָֹׁשנִים
אתי לִ יל ַָֹדי!
הֵ בֵ ִ
הַ לֵצָֹ ן :
ּומּכָֹאן –
ּפַ נּו דֶּׁ ֶּׁרך ִמּכָֹאן ִ
יָֹבוא הָֹ מָֹ ן! יָֹבוא הָֹ מָֹ ן!
וְ גַם אֲ נִי אָֹ ִׁשיר!
אתי סּוס אַ בִ יר.
הֵ בֵ ִ
ְהּודי
אֶּׁ ת מָֹ ְר ְדכַי הַ ּי ִ
ַארּכִ יב בִ ְרחוב הָֹ ִעיר!
ְ
כל הילדים :
יקרו!
ָֹּככָֹה יֵעָֹ ֶּׁשה ל ִָֹאיׁש אֲ ֶּׁׁשר הַ מֶּׁ לֶּׁך חָֹ פֵ ץ בִ ָֹ
.12בימי מרדכי ואסתר – מן המקורות – עמוס ברזל
בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה
כשעמד עליהם המן הרשע.
ואתה ברחמיך הרבים
הפרת את עצתו,
וקלקלת את מחשבתו,
והשבת לו כגמולו בראשו.
ותלו אותו ואת בניו ,על העץ.

.13כשהרבי מזמר – עממי
כשהרבי מזמר ,כשהרבי מזמר
מזמרים כל החסידים ,מזמרים כל החסידים
יבה בה בה בם ...מזמרים כל החסידים
וכשהרב בוכה ,כשהרב בוכה
בוכים אז כל החסידים ,בוכים אז כל החסידים
טרה לה לה לה ...בוכים אז כל החסידים.
וכשהרב צוחק וכשהרב צוחק
צוחקת כל החבריה ,צוחקת כל החבריה
חה חה חה חה חה ...צוחקת כל החבריה .
וכשהרבי רוקד וכשהרב רוקד
רוקדת כל החבריה ,רוקדת כל החבריה
הי הופה הי הופה רוקדת כל החבריה.
.14עד דלא ידע – מסורתי  -עמוס ברזל
ָאדם לִ בְ סּומֵ י
ָאדם ,חַ ּיָֹב ָֹ
חַ ּיָֹב ָֹ
עַ ד ְדלָֹא עַ ד ְדלָֹא י ַָֹדע.
.15שיר הרעשן – לוין קיפניס -נחום נרדי
ִמי בְ ַרעַ ׁשִ ,מי בְ ַרעַ ם–
ָאנכִ י הָֹ ַרעֲ ָֹׁשן!
ּפּורי ְׁשמַ ְע ֶּׁתם ּכְ בָֹ ר ּפַ עַ ם,
ִס ִ
זֶּׁה ִסּפּור י ָָֹֹׁשן-נו ָֹׁשן!
ַרׁשַ -רׁשַ ,רׁשַ -רׁשַ -רׁש,
זֶּׁה ִסּפּור י ָָֹֹׁשן-נו ָֹׁשן!
בַ ְמגִ לָֹה לְ כּו ִת ְק ָֹראּו
זֶּׁה ִסּפּור יָֹפֶּׁ ה וָֹ טוב.
וַ אֲ נִיִ ,אם אַ ך ִת ְׁשמָֹ עּו,
אֲ סַ ּפֵ ר ַרק אֶּׁ ת הַ סוף.
ַרׁשַ -רׁשַ ,רׁשַ -רׁשַ -רׁש,
זֶּׁה ִסּפּור י ָָֹֹׁשן-נו ָֹׁשן!
סוף ִסּפּור – הָֹ מָֹ ן אֵ ינֶּׁנּו,
ַׁשאֲ לּו עָֹ נָֹף ּובַ ד.
נִׁשַאר לְ ֵזכֶּׁר מֶּׁ נּו
אַ ך ְ
ַרק ָאזְ נֵי-הָֹ מָֹ ן בִ לְ בַ ד!
ַרׁשַ -רׁשַ ,רׁשַ -רׁשַ -רׁש,
זֶּׁה ִסּפּור י ָָֹֹׁשן-נו ָֹׁשן!
.16שיר הכובעים  -אורלי בינדר  -עמוס ברזל
יש לי שק גדול מלא בכובעים
אותם אני מודד בודק מה לי מתאים.
כובע של ליצן עליז וגם קפצן
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.
כובע של חייל מניף דגלו אל-על,
כובע של טבח קוצץ סלט תך ,תך.
יש לי שק גדול מלא בכובעים...

.17כשנכנס אדר  -נעמי שמר
בואּו וְ ִת ְראּו מַ ְראֶּׁ ה בִ לְ ִתי ָֹרגִיל
ּכל הָֹ ִעיר ׁשו ֶּׁק ֶּׁקת ִמ ְצהָֹ לות וְ גִ יל,
'ירפָֹ ה ְמ ַר ֵּקד הַ ּפִ יל
עַ ל גַבֵ י גִ ָֹ
ִעם ׁשודֵ ד הַ ּיָֹם ּובְ ָאזְ נו עָֹ גִיל.
'ירפָֹ ה ְמ ַר ֵּקד הַ ּפִ יל
עַ ל גַבֵ י גִ ָֹ
ִעם ׁשודֵ ד הַ ּיָֹם ּובְ ָאזְ נו עָֹ גִיל.
ִמי ָֹרָאה ּפה מֶּׁ לֶּׁך ּובְ יָֹדו ַׁש ְרבִ יט,
ִמי ָֹרָאה ִׁשּכור ׁשו ֶּׁתה ִמן הֶּׁ חָֹ בִ ית,
חֲ צו ְצ ָֹרה תו ַקעַ ת זֶּׁמֶּׁ ר ְמבֻּלְ בָֹ ל
נִסבָֹ ל.
וְ הָֹ ַרעַ ׁש הּוא מַ מָֹ ׁש בִ לְ ִתי ְ
חֲ צו ְצ ָֹרה תו ַקעַ ת זֶּׁמֶּׁ ר ְמבֻּלְ בָֹ ל
נִסבָֹ ל.
וְ הָֹ ַרעַ ׁש הּוא מַ מָֹ ׁש בִ לְ ִתי ְ
ַארגָֹמָֹ ן
ּות ֵכלֶּׁת ,בּוץ וְ ְ
חּור ּכ ְַרּפַ ס ְ
ּכל הָֹ ִעיר זו ֶּׁללֶּׁת אֶּׁ ת ָאזְ נֵי הָֹ מָֹ ן,
אֵ יזֶּׁה חַ ג יָֹפֶּׁ ה ּובִ לְ ִתי ְמסֻּ ָֹדר
ּומ ְצוָֹ ה לִ ְשמחַ ּכְ ֶּׁׁשנִ כְ נַס אֲ ָֹדר.
ִ
אֵ יזֶּׁה חַ ג יָֹפֶּׁ ה ּובִ לְ ִתי ְמסֻּ ָֹדר
ּומ ְצוָֹ ה לִ ְשמחַ ּכְ ֶּׁׁשנִ כְ נַס אֲ ָֹדר.
ִ
.18גן חיות של פורים – אנדה אמיר – עמוס ברזל
ּכָֹל הָֹ ְרחוב הּוא גַן חַ ּיות:
ַארנָֹבות וַ אֲ ָֹריות,
ְ
ּפַ ְרּפָֹ ִרים ּופִ ילִ ים,
דֻּ בונִים וְ אַ ּיָֹלִ ים.
אֵ ין ּפָֹ נִים בְ ֹלא מַ סֵ כָֹה;
ּפּורים! ּכָֹל הָֹ ִעיר ְשמֵ חָֹ ה.
ִ
נְ מֵ ִרים וְ ִקּפו ִדים,
עֲ נ ִָֹקים וְ ַגמָֹ ִדים ,
זְ ֵקנִים וִ יל ִָֹדים,
יַחַ ד ,יַחַ ד ְמ ַר ְּק ִדים.
אֵ ין ּפָֹ נִים...
וַ אֲ פִ לּו הַ ּי ֵָֹרחַ
בַ ָֹשמַ יִם ָֹׁשם ָֹשמֵ חַ .
מַ סֵ כַת-עֲ נָֹנִים
ְמכַסָֹ ה לו הַ ּפָֹ נִים.
אֵ ין ּפָֹ נִים בְ ֹלא מַ סֵ כָֹה;
ּפּורים! ּכָֹל הָֹ ִעיר ְשמֵ חָֹ ה.
ִ
.19שיר המסכות – לוין קיפניס – נחום נרדי
ז ָָֹֹקן יו ֵרד לִ י עַ ד בִ ְר ַּכיִם
ָֹשפָֹ ם ָארך לִ י אַ מָֹ ַתיִם.
ּושמֵ חָֹ ה
הֲ ּיֵׁש צוהֶּׁ לֶּׁת ְ
ּכָֹמונִי מַ סֵ כַה ,חָֹ ה ,חָֹ ה
ַק ְר ַניִם לִ י ַק ְרנֵי הַ ַתיִׁש
ִׁש ַניִם לִ י ִׁשנֵי הַ ַליִׁש.
ּושמֵ חָֹ ה...
הֲ ּיֵׁש צוהֶּׁ לֶּׁת ְ
ִמלְ פָֹ נַי צַ מָֹ ה ִעם סֶּׁ ֶּׁרט
מֵ אֲ חו ַרי ָֹזנָֹב ִתפְ אֶּׁ ֶּׁרת.
ּושמֵ חָֹ ה....
הֲ ּיֵׁש צוהֶּׁ לֶּׁת ְ

.20תן כתף  -אביגדור המאירי – מרדכי זעירא
ֵתןּ ,כ ֵָֹתף ,עֲ צם אֶּׁ ת הָֹ עֵ י ַניִם
נִׁשּכַח אֶּׁ ת הַ ּכל.
ּפּורים לָֹנּו ְ -
ִ
יֵׁש לְ ָך ּכְ אֵ ב – ָֹר ְמסֵ הּו בָֹ ַרגְ ַליִם,
ּפְ ַתח אֶּׁ ת ּפִ יָך וְ ִש ָֹירה בְ קול.
הַ י ,הַ י ,הַ י ,הַ י ,חֶּׁ פְ צֵ נּו נְ בַ צֵ עַ
נִ ְראֶּׁ ה ,נִ ְראֶּׁ ה ,נִ ִסים וְ נִ פְ לָֹאות!
נִׁש ַתגֵעַ
הַ י ,הַ י ,הַ י ,הַ יֻּּ ,כלָֹנּו ְ
נִ ְחיֶּׁה ,נִ ְחיֶּׁה ,עַ ל ַאף ּכָֹל הַ צָֹ רות!

