
פ ורים
ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב

 פיוט לפורים

לחן: ידידיה אדמון גורוכוב

 ׁשֹוַׁשַּנת יֲַעֹקב

 ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה

 ִּבְראֹוָתם יַַחד

 ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי.

 ְּתׁשּוָעָתם ָהיִיָת ָלנֶַצח,

 ִּתְקוָָתם ְּבָכל ּדֹור וָדֹור.

ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ַהּיְהּוִדי.
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פ ורים
רביד אברהמי

גן אחלמה
רמלה
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על  ידידיה אדמון גורוכוב, ראו בשיר "מי זה הדליק" )עמוד 8(   

על השיר
מילות השיר "שושנת יעקב" הן השורות האחרונות בפיוט "אשר הניא עצת גויים". פיוט קדום ואנונימי, הפיוט המרכזי 
ביותר לפורים במסורות האשכנזיות, שנאמר בתום קריאת המגילה. בבוקר חג הפורים אומרים רק את הבית האחרון 

של הפיוט, הפותח במילים "שושנת יעקב". 

דֹוָלה ְוַתְכִריְך  ֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ המילים מבוססות על הפסוק: "ּוָמְרּדֳ
ֵמָחה" )מגילת אסתר, פרק ח', פסוקים 16-15(.  ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ָמן ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ ּבּוץ ְוַאְרּגָ

על הלחן
ידידיה אדמון כתב את הלחן על פי ניגון חסידי. הלחן נחלק לשלושה משפטים בהתאם לתמליל. לכל משפט מנגינה 
שונה. המשפט המוזיקלי הראשון חוזר פעמיים. המשפט המוזיקלי השני חוזר אף הוא פעמיים עם הובלה למשפט 

המוזיקלי המסיים. בביצוע שלפנינו ניכרת האצה משמעותית המבטאת שכרון חושים ושמחת החג.

מהלך הפעילות
נשוחח עם הילדים על תוכן השיר ועל משמעותו.

ניצור באמצעות הידיים מסכה שתכסה את הפנים.
שיצרנו.  המסכה  של  אחר  מצד  פעם  בכל  יציצו  והפנים  במרכז  יישארו  הידיים   - הראשון  במשפט  לשיר.   נאזין 

במשפט השני - הפנים יישארו במרכז ו”מסכת הידיים” תנוע מצד לצד. במשפט שלישי - נמחא כפיים. 

נשיר את השיר ונלווה אותו בתנועות הנ”ל.
נמציא לכל משפט שלוש תנועות שונות. 

נאזין לשיר ונבצע תנועה שונה בכל משפט. 

פעילויות נוספות
נאזין ללחנים נוספים של השיר. 

נשיר שירים נוספים המספרים את סיפור המגילה: 
“ששון ויקר”/מגילת אסתר, נורית הירש; 

“רונו גילו”/פיוט לפורים מתוך ערכת “גוונים”.

שרון אוחיון גן כנרת, צפת
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 = 108 שמח
מגילת אסתר

לחן: ידידיה אדמוןגורוכוב

ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב

 

 







 


ׁשֹו



ׁשַ  ּנַת יַ  עֲ  קֹב צָ  הֲ  ָלה וְ  ׂשָ  מֵ  ָחה ִּברְ  אֹו ָתם יַ  ַחד


ְּתכֵ  ֶלת ָמרְ  ּדְ  ַכי ְּתׁשּו



עָ  ָתם הָ  יִי תָ  לָ  נֶ  ַצח וְ  ִּתקְ  וָ  ָתם


ּבְ  ָכל דֹור וָ  דֹור ּבָ  רּו ָמרְ  ּדְ  ַכי הַ  ּיְ  הּו ִדי

                  

                  

                  

ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב פיוט לפורים, לחן: ידידיה אדמון גורוכוב

הדר פרג', גן צבעוני, מושב רנן
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