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   יזהר ירון

סביו . אביב-נולד בפאריס להורים יוצאי רוסיה וגדל בתל, מורה למוזיקהמלחין ו, )1984-1911(ירון  יזהר

-בסקי ומגיל שלוש'הוא למד בגימנסיה הרצליה אצל חנינא קרצ. אביב- עלו מרוסיה והיו בין מייסדי תל

אחר כך למד . יחיא-ושולמית דוןיעקב וינברג , עשרה בגימנסיה העברית בירושלים עם שלמה רוזובסקי

 1939- בעין השופט לרגל עבודתו וב1937-ירון ביקר ב. מתמטיקה באוניברסיטה העברית והנדסה בטכניון

, משנות הארבעים יצר שירים לחגים. פרטוש וארליך, הוא למד אצל בוסקוביץ. קבע שם את ביתו

רצון -בהט( ביכורים שהכינה ירדנה כהן ביניהם למסכת, למסכתות ולהצגות בקיבוצו ובקיבוצים אחרים

תצליל  –אוטוביוגרפיה ( והגת מחול היין, אגלי טל, אם בארזים נפלה שלהבת: בין שיריו). 211-204: 2004

  )337: 2011, בהט ;183-181: 1967

  

-ב מלחין שיחבר מוזיקה למסכת מחול שהכינה נעמי כאשר חיפשנו, רעייתי נעמי ואני,  את יזהר ירוןנוהכר

במשך כמה חדשים של עבודה משותפת הכרנו את האיש הצנוע . קין ובניו בנושא נעמןבמוסד החינוכי  1956

 למסכת היובל של 1958-אחר כך ביקשנו את יזהר ליצור מוזיקה ב. מקרוב ושמחנו על שיתוף הפעולה עמו

קשר עמו ועם משפחתו במשך השנים שמרנו על .  למלים של עמוס לויטןשירי עלם הכפרקיבוץ כפר מסריק 

  . ועם קיבוצו עין השופט

  

   :1965, 158' מס, ש נסימוב"ספריה מוזיקלית ע, רינותלספר שיריו  שכתבתי מבואלהלן ה

  

לפנינו אדם ויוצר שכל . ל יצירתומלמדנו את מקורות היניקה ש,  של יזהר ירוןביוגרפיה ב,ולו קל, ןיוע

אביב הקטנה והחלוצית של ימי - בשנות העשרה של תל–ו חינוכ:  ואין תימה,אישיותו אומרת שורשיות

.  ובה מסורת של פעילות אינטלקטואלית ואמנותית,נצר למשפחה ציונית שעלתה מרוסיהכ, יתב-אחוזת

היו מראשוני , כולל האם, חתופשמכמה מבני .  אווירת יצירה וחיי רוח פעיליםהייתהאווירת הבית בילדותו 

  . לדרמה ומכאן משיכתו היסודית –" חובבי הבמה העברית "– ישראל-התיאטרון העברי בארץ

בל יזהר את חינוכו י קה על רקע ז.ודעי נגןהמשפחה יבני מכשכמה ,  מילאה את הביתמוזיקהגם ה

. ת מקום חשוב בחייוס תופמוזיקהר שהרו היה ב"הרצליה"גימנסיה ב   ועם לימודיו,ראשון המוזיקליה

  . בסקי'קרצ חנינא אזורה הידוע של מהל המחנך והיתה נאוש,  חברי המקהלהיןהוא היה ב

בין מוריו בגימנסיה העברית . מאליו  כמובןמוזיקהוותה אותו היל, כאשר עברה המשפחה לירושלים

 אהוא ל. שיך בלימודי הפסנתרמכמו כן ה.  שישב אז בירושלים, שלמה רוזובסקימוזיקאיברחביה היה גם ה

לאחר סיום בית הספר התיכון למד . אף כי מילאה מקום כה חשוב בחייו,  כמקצועמוזיקהבחר ב

  .ואחר כך עבר לחיפה ללמוד הנדסה בטכניון, שנה אחת מתמטיקה, באוניברסיטה העברית

ת ההתיישבו ראשית םע, אפרים- ילרגל עבודות מדידה בהר, השופט הגיע יזהר במקרה- ןלקיבוץ עי

ת מוזיקלישופט גם החלה פעילותו הה-עיןבקיבוץ . ר וקבע שם את ביתואך לא במקרה נשא, העברית שם

  . בלה פעילות זו אופי יותר ויותר מקצועייק,  למקצועמוזיקה לא עשה את הף כיוא, כיוצר

ות אצל מוזיקליויות מא להשתלצ ית בתקופות שונו. הפסקאצר יזהר ללמחצית יובל שנים ימלמעלה 

חי בה ש את החברה הבאון שו כי.'וביץסק בווריה אלכסנדרוא,  ארליךלאב, רטושפ עדן – םורימי הבטו

 ואחת מתכונותיו ,ידידים- ניםמנהנה יזהר לשתף פעולה עם א, מי שלהצקד על פיתוח הביטוי העוש

 מבחינה אנושית הוא רחוק מאוד מהדמות של האמן . משתף פעולה אידיאליהיותו –החשובות והבולטות 

ליצירה המשותפת הוא מביא תמיד את דמיונו . לתקן ולשכלל, שמועון תמיד להוא נכ.  והאנוכיגחמניה
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ות ע אלא תוך החלפת ד,בר על אישדאך מבלי לכפות , ואת הטעם הטוב שלוסדורה האת מחשבתו , רצהיו

   .יתיתמא

 ומחולות םשירי: וטותצורות קטנות ופשב ,עהצנ בתחילה, יםעארבהת יצירתו של יזהר בשנות ראשי

, עבודתו המשותפת עם ירדנה כהןב דרבון חשוב בתקופה זו היה. ך כללרים בדיקול-חד, דעג ומוחל

כמה . האדמה החדש בישראל- מהראשונות לעיצוב חגיתההש החיפנית המורה והכוריאוגרפית, רקדניתה

שנוצר בשנות השלושים , שיריו נפוצו עד מהרה ברחבי הארץ והיוו חלק מאותו יסוד של השיר הישראלימ

, שירי מקהלה, שירים לקול ופסנתר –רכבות יותר מו אך מראשית דרכו חיבר גם יצירות .והארבעים

   . כלית וקולית גם יחדמוזיקה –ובעיקר 

 המזרחת ו מיזוג מסורהייתה בשנות הארבעים הישראלייםהמלחינים רבים מ המוצהרת של םיפתאש

-ד של תרבות עתיקהוות המורכבת מא בתוך המציא.רכודי פ גם יזהר חתר לכך ל.אלוהמערב בישר

מצא לו יזהר את שבילו , לחין בן זמננומעולמיות של - בעיות כלל–ומאידך , מתחדשת בישראל מחד

  .  ברור ואישיסגנוןינו יצירה אורגנית בעלת נושביל זה מציג לפ, המיוחד

פסיפס  זהו. קוליות מתוך יצירותיו הורק, של יזהר ירוןיצירותיו לול כץ שלפנינו מכיל מעט ממהקוב

   . והמיוחדיהאופיינמועט המכיל את העיקר ומצוי בו , של תמצית

  


