
 הדסה-פנקסי השירים של אמא

 4102כתבה בתיה כרמון אוגוסט 

 שנות נעוריה של אמא היו שנות פריחה  לזמר העברי הציוני.

שירים רבים נכתבו והנוער התרגש מאד והשקיע בלימוד השירים החדשים ובשירה 

 בכל הזדמנות.

רשמו את השירים והכינו פנקסים מסודרים ששמשו  המסודרים והמשקיענים כמו אמא

 אותם ואת חבריהם בכל עת.

 בין ארגזיה של אמא מצאנו שני פנקסים.

כפר גלעדי ל)הגעתה 5391-ואח"כ מ 5391האחד מתחילת שנות השלושים עד 

 .ואילך(

רית בבית מורה לעבככדי לשמש  לאלכסנדריהנסיעתה שנת  5391משנת –השני 

 .במסגרת תנועת "החלוץ" -ולעסוק במקביל בפעילות ציונית שםהספר היהודי 

אמא הרבתה לספר כי הוריה התנגדו לנסיעתה אך דווקא אלכסנדר זייד עודד אותה 

ושכנע את ההורים כי יסכימו מאחר וראה בנסיעה פעולה חשובה לעידוד בני הנוער 

 לקראת הנסיעה. בבמצרים לעלות ארצה.היא הכינה עצמה היט

 ול מן השירים אינו מוכר היום.חלק גד

אצל אמא קיימים )האתר להצלת הזמר העברי(  בהשוואה מדגמית עם אתר "זמרשת"

 ו שקיימים בצורה שונה.ב"זמרשת" אשירים אשר כלל אינם מופיעים 

מצאנו לנכון לסרוק את שני הפנקסים ולהעביר אותם לשני האתרים המוערכים 

הם שימוש ב לעשותדת" מתוך ביטחון כי יוכלו ו"שירה עוב  "והחשובים  "זמרשת

 טוב

 

ת הנסיעה לאלכסנדריה ותוך כדי השהייה שם אבתוך ספר השירים שהוכן לקר
ברכבת  01.11יוצאים מלוד בשעה "לשם: מצאנו גם הנחיות לגבי הנסיעה 

 .אחר הצהרים 1..0לקנטרה ומגיעים לשם 



 ארצישראלי()גרוש   גא"י 0... -ב   2מחלקה לכרטיס  לוקחים 

פותחים את  ,ואעד שהסבל יב ס מחכים עולים על סירה ומגיעים לבית המכ
.לתת לסבלים את החבילות ולומר להם להביא אותן למחלקה    המזוודות במכס

 דה.לשלם לסבלים רק אחרי שנמצאים ברכבת שני גרוש למזוו  .2

ושם לתת  עוברים לצד שני 00.11  -ביורדים  11..-בנה בעולים לרכבת של 
נכנסים לחדר לקחת את 0.11שעה  שם נמצאים עד .את החבילות לסבל

 .בל מביא את המזוודותסבאה הרכבת וה 0.11 -ב המזוודות

לקחת טכסי  בבוקר מגיעים לאלכסנדריה 0.11  -בלמזוודה  לשלם לסבל גרוש
מבשלת היין 'ג)להכנס ל(חדר השני   ס הגדול רחוב שקור פשה"ולבקש ביה

 ".עבדוו

 

 כרטיס רכבת מתקופת המנדט

 

 

 של אמא הגדולה השירים דוגמאות לשירים במחברת-למעלה ולמטה
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