
מערך פורים



 ליצן קטן נחמד

ליצן קטן נחמד 
רוקד עם כל אחד. 

ליצן קטן שלי 
אולי תרקוד איתי? 

אולי, אולי, אולי תרקוד איתי? 
אולי, אולי, אולי תרקוד איתי?

 ליצנים קטנים
ליצנים קטנים אנחנו 
עליזים מאוד מאוד 

מיגדנות 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. 

תן כתף
תן כתף, עצום את העיניים,

פורים לנו נשכח את הכל.
יש לך כאב, רמסהו ברגלים,

פתח את פיך ושירה בקול:

הה הה, הה הה, חפצנו נבצע,
נראה, נראה, נסים ונפלאות.

הה הה, הה הה, כולנו נשתגע
נשיר נרקוד על אף כל הצרות.

 משחק פורים

 חג פורים

חג פורים, חג פורים, 
חג גדול ליהודים! 
מסכות, רעשנים, 

שיר וריקודים! 

הבה נרעישה: 
רש רש רש! 

הבה נרעישה: 
רש רש רש! 

הבה נרעישה: 
רש רש רש! 

ברעשנים! 

חג פורים, חג פורים, 
זה אל זה שולחים מנות. 

מחמדים, ממתקים, 
מגד מיגדנות. 

הבה נרעישה…

יום טוב לנו
יום טוב לנו

חג פורים הוא חג גדול
יחד כולנו

נצאה במחול.
ברעשן נרעיש בקול
רש רש נסתובבה!

היום פורים, מחר יום חול
רש רש נסתובבה!

רש רש, רש רש
היום פורים, מחר יום חול

רש רש, רש רש
נצאה במחול.
 אני פורים

משנכנס אדר 

משנכנס אדר 
מרבין בשמחה. 

 שושנת יעקב

שושנת יעקב 
צהלה ושמחה 
בראותם יחד 

תכלת מרדכי. 

תשועתם היתה לנצח 
ותקוותם 

בכל דור ודור. 
ברוך מרדכי היהודי. 

 ששון ויקר

ומרדכי יצא מלפני המלך 
בלבוש מלכות ועטרת זהב, 

ומרדכי יצא מלפני המלך 
והעיר שושן צהלה ושמחה. 

ליהודים היתה אורה ושמחה, 
אורה ושמחה וששון ויקר. 

ליהודים היתה אורה ושמחה, 
אורה ושמחה וששון ויקר. 

דקלום)(שיר הכובעים
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 
בכל מיני צורות לכבוד חג הפורים. 

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... 

כף היד שלי פורים

על האגודל המלך אחשוורוש

על האצבע המלכה אסתר

על האמה כתר על הראש

על הקמיצה מרדכי בחצר

ועל הזרת הקטנה ליצן עם כדורים

וביחד כל היד שלי פורים



ציל, ציל, צליל 
מצנפת לי וגדיל, 

אל יקום איש ממקומו, 
משחק פורים מתחיל. 

לה לה לה... 

אחת, שתיים, שלוש 
אני אחשוורוש, 

שרביט זהב לי ביד 
וכתר על הראש. 

לכולנו, לכולנו 
כתר על הראש, 
כל אחד מאתנו 
הוא אחשוורוש. 

מלכה אסתר אני 
וזר זהב יש לי, 

יודעים אתם מי דודי? 
מרדכי היהודי. 

לכולנו, לכולנו על ראשנו זר, 
כל אחת מאתנו 

היא מלכה אסתר. 

אני הוא מרדכי, ותכלת בגדי. 
אזני המן ורעשנים 

הבאתי לילדי. 

וגם אני אשיר 
הבאתי סוס אביר, 
את מרדכי היהודי 

ארכיב ברחוב העיר. 

אני פורים, אני פורים 
שמח ומבדח. 

הלא רק פעם בשנה 
אבוא להתארח. 

לה לה לה... 

רבי פורים, רבי פורים 
אמור נא לי מדוע. 

מדוע לא יחול פורים 
פעמיים בשבוע 

לה לה לה... 

הידד פורים, הידד פורים 
הכו תוף ומצילתיים. 
הו מי יתן ובא פורים 

לחודש לחודשיים. 

לה לה לה…
 

 שיר המסכות

זקן ארוך לי עד ברכיים 
שפם ארוך לי אמתיים. 

היש צוהלת ושמחה 
כמוני מסכה חה חה 
היש צוהלת ושמחה 

כמוני מסכה. 

קרניים לי קרני התיש 
שיניים לי שיני הליש. 

היש צוהלת ושמחה... 
מלפני צמה עם סרט 
מאחורי זנב תפארת. 

 




