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בהיר וגבוה כֶזֶמר

יעקב אורלנד הוא מעמודי התווך של השירה העברית במאה ה־20 ומפעלו הספרותי שזור 

בחיי התרבות הארץ־ישראלית למן תקופת היישוב ועד לאחר הקמת המדינה. יצירתו ענפה 

כתיבה  שונות,  בסוגות  תרגומים  מחזות,  זמר,  שירי  לירית,  שירה  ובכללה  ומרובת־פנים, 

לבימה הקלה וכתיבה לילדים. תמר וולף־מונזון מסמנת בה אבני דרך ועוקבת אחר צומתי 

מפתח בביוגרפיה היוצרת של המשורר, מתוך ֶקֶשב לתדרים השונים שבהם כתב ולשיח 

הפנימי שמתקיים ביניהם.

בחיים  היבטים חדשים  הוא מאיר  לצד תרומתו של הספר לשדה המחקר הספרותי 

התרבותיים של תל אביב המנדטורית ובחבורות הספרותיות 'יחדיו' ו'מחברות לספרות', 

שבתוכן פעל אורלנד. הספר בוחן את השפעתם של שירי הזמר על התגבשותו של האתוס 

של  והעיתון  העת  שירי  דרך  המדינה.  להקמת  היישוב  תקופת  שבין  הזמן  בפרק  הציוני 

עבודתו  סקירת  ודרך  העובדת'  ו'חיפה  'הדור'  בעיתונים  בקביעות  שהתפרסמו  אורלנד, 

והפוליטית  הפיוטית  היצירה  מוארת  'אשמֹרת'  השבועון  של  הספרותי  המדור  כעורך 

אורלנד  שכתב  והפזמונים  המערכונים  בחינת  החמישים.  בשנות  ישראל  ארץ  בעיתונות 

למטאטא, ללי־לה־לו ולבמות נוספות, ומעקב אחר מחזות העם מרובי המשתתפים שכתב 

וביים לאירועים בעלי משמעות לאומית, מאפשרים להתחקות אחר התפתחותה של הבימה 

הקלה בארץ, לפני קום המדינה ולאחריה.

ספר זה הוא מונוגרפיה ראשונה מסוגה על אורלנד, שדנה בכל קורפוס יצירתו, ובכלל זה 

יצירותיו שבכתב יד. בהיר וגבוה כזמר מושתת על חומרים ראשוניים שנאספו מארכיונו 

העברית  השירה  העברי,  הזמר  בתחומי  ומארכיונים  בר־אילן  באוניברסיטת  המשורר  של 

והתרבות העברית. 

תמר וולף־מונזון
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היו לילות – אסתר עופרים | אני נושא עמי – שלמה ארצי

עץ הרימון – עפרה חזה | שני שושנים – שלומית אהרון

היה היו אי-פעם בחורים – הכל עובר חביבי | הטנדר נוסע – שושנה דמארי

המנון הנח"ל – להקת הנח"ל | שיר שמח – אילנית והגבעטרון

הורה טוב )סובבני( – צילה דגן וחבורה | רב הלילה – הדודאים

שיר הבוקרים – ישראל יצחקי | זכריה בן עזרא – שושנה דמארי

לעצמי בלבד – עפרה חזה | נגן עוגב – יפה ירקוני

מיהו המיילל ברוח – החמציצים | השיר אלייך – רונית אופיר

השבעי – הדודאים | שיר מדליק הפנסים – אילנית

שיר ערש לכבשה – שמעון ישראלי והילד יוסי סטרקמן

)מתוך ההצגה הנסיך הקטן( | שיר לאלף עריסות – בני אמדורסקי

ניע נוע )אם כנרת( – חבורת שירי תנועות נוער | שלכת – דני ליטני

עוף החול – יפה ירקוני 

יעקב אורלנד

פרופ' תמר וולף־מונזון מלמדת במחלקה 

לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר־אילן 

ועורכת־אחראית של כתב העת 'בקורת 

ופרשנות'. ספרה הקודם - 'לנגה נקודת 

הפלא: הפואטיקה והפובליציסטיקה של 

אורי צבי גרינברג בשנות העשרים' - ראה 

אור בשנת תשס"ו בהוצאת הספרים של 

אוניברסיטת חיפה וזמורה־ביתן.

עיצוב העטיפה: שי צאודרר

התצלום על העטיפה לקוח מארכיון

יעקב אורלנד, אוניברסיטת בר-אילן

מצורף התקליטור

'היו לילות'
של שירי אורלנד

בתוכנית:

חנוכת הארכיון וקבלת פנים במבואה של אולם בק  13:00

התכנסות באולם בק  13:30

ברכות:

יו”ר: פרופ’ רומן כצמן, 
ראש המחלקה לספרות עם ישראל

הרב פרופ’ דניאל הרשקוביץ,
נשיא אוניברסיטת בר אילן 

פרופ’ מרים פאוסט, 
רקטור אוניברסיטת בר אילן

פרופ’ אלי עסיס,
דקן הפקולטה למדעי היהדות

פרופ’ יפה זילברשץ,
יו”ר ות”ת

גב’ סמדר רוטמן,
הממונה על ההוצאה לאור של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

גב’ שמרית אור,
פזמונאית ומשוררת, בתו של אורלנד

משירי אורלנד: רמי הראל, רעות יהודאי ושמרית אור 

בהיר וגבוה כזמר – על אורלנד ועל יצירתו  14:00

יו"ר: ד"ר טלילה אלירם, 
מנהלת המרכז לחקר השיר הישראלי 

ד"ר יואל רפל, 
בין 'יום תל פאחר' ל'סמטת החבשים'

פרופ' עמינדב דיקמן, 
על אמנות התרגום של יעקב אורלנד

משירי אורלנד: רמי הראל, רעות יהודאי ושמרית אור 

פרופ' זיוה שמיר 
אורלנד ואלתרמן: אנטומיה של ידידות

פרופ' תמר וולף-מונזון 
דברי סיכום


