
"בדד"-זהר ארגוב  שר 

ב ד י ד ו ת

."ֶאֱעֶשה ּלֹו ֵעֶזר ְכֶנְגּדֹו,     לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו":     אלהיםאמר -ח   "בבריאת העולם בספר בראשית פרק י

לבדי-עומר אדם שר  לבדי -ישי לוי שר   לבדי-שרית חדד שרה   לבדי -הראל מויאל שר  לבדי-איל גולן שר  



לבדיקישור לשיר 

" בדד"זהר ארגוב  שר 

עומר אדם:  אבי אוחיון ביצוע: מילים

לבדיקישור לשיר 
ישי לוי: ביצועמוסאיעציון : מיליםאייל גולן: ביצועגיספןיוסי : מילים

לבדיקישור לשיר 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=fzrpe7ZdN_k
https://www.youtube.com/watch?v=7z_oQ62foZk
https://www.youtube.com/watch?v=nPc-ahsDqas
https://www.youtube.com/watch?v=-rq532zyxqE


הראל מויאל: מילים וביצוע

לבדיקישור לשיר לבדיקישור לשיר 

שרית חדד: עממי טורקי   ביצוע: מילים ולחן

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=e6zoEjs-fS8
https://www.youtube.com/watch?v=8Bht0Aw69j0




הרקע לשיר

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/c/c3/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%93

%D7%A8%D7%A9_%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%

D7%A0%D7%A1%D7%AA.jpg

https://userscontent2.emaze.com/images/37addd9c-fe3f-4a69-b89b-c9d12468067e/483904af-6f9e-4480-

ad4c-d3eb06b81a27.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/c/c3/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/37addd9c-fe3f-4a69-b89b-c9d12468067e/483904af-6f9e-4480-ad4c-d3eb06b81a27.png


קישור לביצוע

ביאליק. נ.ח/ לבדיהשיר 
להקת אל המשורר

ביאליק. נ.ח/ לבדי

1902

לארכיון הספרות העברית בקולקישורהאזנה להקראת השיר ב

https://www.youtube.com/watch?v=suTQE9nvym4
http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%99/


לארכיון הספרות העברית בקולקישורהאזנה להקראת השיר בביאליק. נ.ח/ לבדי

http://www.haarchion.co.il/poem/%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%99/


'בית א



'בית ב

https://scontent.fsdv2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/13335972_856655747779640_5982439343755618001_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=6j_Tn-

0M0YUAX8OFtN5&_nc_ht=scontent.fsdv2-1.fna&oh=5c709caf42b4c72c5cf7fedc3ece59c9&oe=5E9276DA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ-Zhxz9t4iQkdhDydj0W51FJez_k_Au-Kavv-Ub1anC95h7TVO

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ-Zhxz9t4iQkdhDydj0W51FJez_k_Au-Kavv-Ub1anC95h7TVO


'בית ג



'בית ד

ְרֵקי ָאבֹותידועה גם בשם)ַמֶסֶכת ָאבֹות* .דרך ארץמידות טובות ו, מוסרמסכת זו עוסקת בענייני, הלכותבניגוד לשאר מסכתות המשנה העוסקות בדינים וב. משנהבסדר נזיקיןהיא המסכת התשיעית ב( פִּ

מופיעה לראשונה בלשון אמוראי בבל " גמרא"ואילו המילה הארמית , עיון ופירוש, בהוראה של לימודתנאיםמשמשת כבר בלשון ה" תלמוד"המילה . במקור היו אלה שני מונחים שונים". גמרא"התלמוד הבבלי קרוי גם 
"  תלמוד"עקב איסור השימוש במונח 15-המאה הבמחצית השנייה של, ואולם. לציון החיבור עצמו" תלמוד"החלו להשתמש במונח גאוניםבתקופת ה.בניגוד לידע שהושג באמצעות הסברה, לציון ידע שנתקבל במסורת

בעוד  , לציון החיבור נעשה שגור בציבור הלומדים המסורתי" גמרא"והשם , היטשטש ההבדל בין שתי המילים, כתוצאה מכך". גמרא"במילה " תלמוד"הוחלפו בדפוסי התלמוד כל מופעי המילה הצנזורים הנוצרים מטעם
".תלמוד"בחוגים האקדמאים מקפידים לכנותו 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D


: 'בית ה



'בית ו



.ולאומילירישירהואביאליקנחמןחייםמאת"לבדי"השיר

האישיהקונפליקטאתביאליקמציג,לציפורהמדומהוהשכינה,לגוזלהמדומה,הדוברביןמטאפוריתיחסיםמערכתשלתיאורבעזרת

."(חדשהשירה"ו"אור"במיליםהנרמזת)ההשכלהתנועתשלהתפתחותהעםאירופהבמזרחהיהודיהעםואתאותושאפיין,והלאומי

.ההשכלהעולם,החדשהעולםלביןהישןהיהודיהעולםביןהקונפליקטעםהתמודד,דורוצעיריכמו,ביאליק

.היהדותגורלעלואבלצער,קינהשירמעיןויוצראיכהלמגילתארמזבעזרתמבטאהישןהיהודיהעולםהיחלשותעלכאבואת

.הפתוחבסיוםגםמוצגלהכריעוהקושי,יצירתואתשמאפיינת,האמביוולנטיותמתגלה,כאןגם,אחריםבשיריםכמו

וארמזיםדימויים,ים'אימאז,מטאפורות,ניגודים,חזרות,האנשות,בעזרתמעוצבהמטאפוריתהיחסיםבמערכתהמתוארהקונפליקט

.הכנףמוטיב,הדמעהמוטיב,האורמוטיב,הבדידותמוטיב–ביצירתושכיחיםמוטיביםלצד

לסכום

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ים  יץ ְפָרחִּ מתוך הצגת הילדים בגן של ביאליקקישור לשיר ֲעצִּ

https://www.youtube.com/watch?v=k05ghLSG0xI


"לבדי"על השיר "  החדר"לתכנית קישור 

זיוה שמיר  ' פרופ, בהנחיית רות קלדרון עם הסופר חיים באר וחוקרת הספרות

: להעשרה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=m3iM3VyOtl8




?"מדוע לא היו חייו של ביאליק חיים". עיון, הארץ25.7.14. שמואל , אבנרי
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הנוער אלוני יצחק-כפר: לפרשנות השיר מתוך אתרקישור 
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:מתוך המקורות

גלית טולדו משגב:  עריכה ועיבוד להוראה, עיצוב, ריכוז חומרים

:להעשרה נוספת

https://www.haaretz.co.il/literature/study/1.2387620
https://benyehuda.org/read/2103
http://www.a-y.org.il/page/1124/424/7/%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%99./.%D7%97.%D7%A0..%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3454

