
"בדד"-זהר ארגוב  שר 

"לבדי"-מאז ומעולם  שרוכתבו והבדידותעל תחושת 

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  

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



לבדיקישור לשיר 

" בדד"זהר ארגוב  שר 

לילה שוב מקיץ והעולם כולו שותק
הדממה חובקת מנסה להשתלט

רק ליבי עוד ער קורא צועק אל העולם
מה לך אהובה מתי תשובי לחיי

אין ספור כוכבים זורחים צפים בים שחור
שוב הם מזכירים לי איך נותרתי מאחור

לבנה כמעט ומנחמת באור גנוז
איך דווקא עכשיו ענן אפור החליט לזוז

וליבי עוד קורא לךלבדי
מה אם אולי את עדיין אוהבת
את בוודאי קצת כמוני כואבת

גם יושבתלבדךאת בוודאי 

לילה לא נרדם ועלטה בכל העיר
שקצת קשה לי להסבירבדידותעצב ו

בליבי עדיין מתגוררת לה תקווה
שחר יעלה ואת תשובי חזרה

עומר אדם:  אבי אוחיון ביצוע: מילים

עברתי דרך החיים
אמא גם אני אורח

פצעוני חברים  
לכולם אני סולח

לילות שימחתי אנשים  
את העצב לי שמרתי

על הרגעים הכי קשים  
מעולם לך לא סיפרתי

לבדישם הייתי 
הנשמה קראה לך אמא

דמעות נפלו אל סוד הלילה
רק אלוהים שמר עליי

נדמה חיי היו קלים  
לא כל הנוצץ זהב

וידעתי גוזלים  
עד אחרון ימיי אותם אוהב

בעיני כולם אני זוהר  
אך מאחוריי הדלת

גם הוא חבר שבוכה איתי כמו ילדהלבד

לבדיקישור לשיר 
אייל גולן: ביצועגיספןיוסי : מילים

ועצבות חונקת את ימיילבדי
היא לא כאן ונפשי כה מיוסרת

וכמה קשים הם לילותיילבדי
הלוואי והכל היה אחרת

מעצימים כאב, זיכרונות שוב מכים
איך פתאום היא הלכה ונעלמה לה

כמוהם גם הלב, חלומות מתנפצים
כמו תמיד אחכה לה גם הלילה

ואולי בלי התראה מוקדמת
בשקט, בלי לומר מילה

היא תופיע ונתחיל הכל מהתחלה
ואולי היא תחכה בדלת

בעיניה אש בוערת
תבקש לחזור לאהבה הישנה

כמו חייל נטוש בשדה הקרבלבדי
לא מוצא את עצמי כשהיא איננה

חלון מראה לי סתיו, בחדרילבדי
ואולי היא תשמע ליבי קורא לה

ישי לוי: ביצועמוסאיעציון : 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


מתהלך מתפתל מאהבתי  , לבדי
וכשאת מחייכת גאוותי  

כמעט ודועכת נפלה היא לבור קנאה  

משחקים בתופסת  , ילדים
שיכור מתעורר לעוד יום  , על גג בייתי

שמלא אלכוהול בלי טיפת תקווה  

ואולי הכל יחלוף עם הרוח 
כמו קטע מסרט ישן  

לספור רגעים ולברוח מהזמן 
אולי יהיה בי עוד כח , ואולי

ולו רק לרגע אחד  
לנדוד כמו אבק עם הרוח 

לבדעכשיו כשאני כאן 

מתחבט מתלבט מאהבתי לבדי
משתוקק מתנתק מתאוותי  

שמכה נאבקת אוחזת כדי לא לרעוד 
עוד  

הראל מויאל: מילים וביצוע

גם כשאת מחבקת יקירתי  , לבדי
לבדי גם כשאת מזכירה 

שביחד הרבה יותר קל לשרוד 

ואולי הכל יחלוף עם הרוח 
כמו קטע מסרט ישן  

לספור רגעים ולברוח מהזמן 
אולי יהיה בי עוד כח , ואולי

ולו רק לרגע אחד  
לנדוד כמו אבק עם הרוח 

...  עכשיו כשאני כאן לבד

ואולי הכל יחלוף עם הרוח 
כמו קטע מסרט ישן  

לספור רגעים ולברוח מהזמן 
אולי יהיה בי עוד כח , ואולי

ולו רק לרגע אחד  
לבדיותר לא אהיה כאן 

לבדיקישור לשיר 

שעות יושבת  לבדי
ועצמת את עיני  

את אהבתי כואבת 
מוותרת על חיי  
מוותרת על חיי  

שעות יושבת  לבדי
ועוצמת את עיני  
והרוח הנושבת  

מעיפה את תקוותי  
מעיפה את תקוותי  

נשמתי לך הקדשתי  
לבבי לך פתחתי  

שכוכב חייך אלינו  
היינו שנינו  לבד

ולחשת לעולם  

ועכשיו הכל נגמר  
חלומי הטוב נשאר  

גורלי עצוב ומר

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


כדי להבין מהי הבדידות עליה כותב  ביאליק בשירו  

לכתיבת השירהרקעיש להכיר את 

"לבדי"כתב חיים נחמן ביאליק את שירו , לפני שהזמרים האלה נולדו, 1902בשנת 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.ותפילותתלמוד,תורהבושלמדו,ותרבותיחברתיעולם-המדרשביתעולם

צעירים.האירופאיתהקדמהלרוח,המשכילים,הדורצעירישלפנייתםעקבשנוצרמשבר.19-ההמאהשלהיהודיתבאירופהלאומיאישימשברעלשירזהו

.ונחרבהולךעולםמאחורמותיריםכשהם,הרחוקיםהזריםבאורותונסחפוהיהדותלערכי,האבותלמסורתעורףהפנואלו

.העולמותשניביןלשלבידעולארבים.היהודיתהדתולנטישתלהתבוללותגרםהמעבר

הרקע לשיר

אולם,היהודילעםתועילההשכלהשתנועתבעובדהשהאמיןלמרות,היהודיהעולםהתערערותאתבכאבראהביאליק

.נתבדוההשכלהמתנועתהרבותשהציפיותביאליקהבין,דברשלבסופו.כבדהמחיר

.העבריתוהשפההחינוךלטיפוחחייואתהקדישאישיתהוא,כמצופהאורהעניקהלאההשכלה

ולימודחדשיםעולמותראיית,ומשלטוןמדתשחרורשלרעיונותממת,18-הגלהמאהשלהשניהבמחציתהמתפתחתההשכלהתנועת

.לכולםמדינהלשוןבהקניית,היתרבין,מתאפיינתזותקופה.חדשיםנושאים

,במדינותיהםשלהםמיטביתהשתלבותומאידךמשלהזכויותבעלתמובדלתכקבוצההיהודיםשימורמחד:כפולליעדכיוונהההשכלה

.וביקורתיותהמחשבהחופש,ליברליזם,רציונליזםשלרעיונותקידמההתנועה.הסביבהשלוהערכיםהתרבות,השפההקנייתתוך

.היהדותלעולם(ערכיהדו)האמביוולנטייחסואתביאליקחושף"לבדי"בשיר

.החדשהעולםאלכנמשךגםאך,ליהדותכנאמןעצמומציגבשירהדובר

.הגוזל,הדוברלבין(לציפורהמדומה)השכינהביןמטאפוריתיחסיםבמערכתמתבטאבלבוהמתרחשהמאבק

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

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


רּוח   א הָּ שָּ ם נָּ אֹור, כֻּלָּ ף הָּ ח  ם סָּ ,כֻּלָּ
ה ֶאת שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ה-שִׁ ינָּ ְרנִׁ יֶהם הִׁ יֵּ ;בֶֹּקר ח 

י ֲאנִׁ ְך, ו  ל ר  ב, ּגֹוזָּ לֵּ י מִׁ ְחתִׁ כ  ְשת  נִׁ
ה ינָּ ְשכִׁ י ה  ְנפֵּ ת כ  ח  .ת 

ד דָּ י, בָּ ְרתִׁ ְשא  ד נִׁ דָּ ף, בָּ ה א  ינָּ ְשכִׁ יא-ְוה  הִׁ
ל ה ע  ְשבּורָּ ּה ה  ינָּ ף ְימִׁ ה-ְכנ  ידָּ ְרעִׁ י הִׁ ֹּאשִׁ .ר

י ֶאת בִׁ ע לִׁ ד  ה-יָּ בָּ י: לִׁ ל  ה עָּ ְרדָּ רֹּד חָּ ,חָּ
ל ּה-ע  ל, ְבנָּ ּה-ע  ידָּ .ְיחִׁ

ר  הְכבָּ ְרשָּ ְתּגָּ לנִׁ כָּ יֹות-מִׁ וִׁ זָּ ק, ה  עֹוד-ר 
ה  רָּ ְשאָּ ה נִׁ נָּ ה ּוְקט  מָּ ֶתר שֹומֵּ ת סֵּ נ  –פִׁ

ית ש -בֵּ ְדרָּ מִׁ ס–ה  ְתכ  תִׁ לו  צֵּ י, ב  ֱאהִׁ וָּ
ה רָּ צָּ ד ב  ּה י ח  מָּ .עִׁ

לֹון ח  י ל  בִׁ ה ְלבָּ לָּ אֹור, ּוְכֶשכָּ ,לָּ
ר ּה -ּוְכֶשצ  פָּ ְכנָּ ת לִׁ ח  ת  קֹום מִׁ מָּ י ה  –לִׁ

י פִׁ ְכתֵּ ּה בִׁ ֹּאשָּ ה ר ְבשָּ ל, כָּ ּה ע  תָּ ְמעָּ ף-ְודִׁ ד 
ה פָּ טָּ י נָּ תִׁ רָּ .ְּגמָּ

י לָּ ק עָּ פֵּ ְתר  תִׁ י ו  ל  ה עָּ ְכתָּ ,ֶחֶרש בָּ
י ֲעדִׁ ה ב  ְשבּורָּ ּה ה  פָּ ְכנָּ ה בִׁ כָּ :ּוְכמֹו שָּ

רּוח  " א הָּ שָּ ם נָּ ֶהם, כֻּלָּ ְרחּו לָּ ם פָּ ,כֻּלָּ
י דִׁ ר ְלב  תֵּ ּוָּ י, אִׁ דִׁ ..."ְלב 

יּום ֶשל ין סִׁ ה ְמאֹּד-ּוְכעֵּ יקָּ תִׁ ה ע  ינָּ ,קִׁ
ה לָּ ין ְתפִׁ ת, ּוְכעֵּ ח  ה ְכא  דָּ ֲחרָּ ה ו  שָּ קָּ ,ב 
י  ְזנִׁ ה אָּ ְמעָּ ְכיָּהשָּ בִׁ יאב  הִׁ ית ה  ישִׁ ֲחרִׁ ה 

ת  ח  רֹות  יא הָּ הִׁ ה ה  ְמעָּ דִׁ –ּוב 

קישור לביצוע

ביאליק. נ.ח/ לבדיהשיר 
להקת אל המשורר

ביאליק. נ.ח/ לבדי

1902

השיר(לנושאמכוונתהשירכותרת).בדידות:השירנושא

האישיתברמהמשברבעקבותאמביוולנטיתהליךמתאר

.ואמוגוזלשלמרכזיתמטאפורהדרךוהלאומית

הצעיריםעלההשכלהתנועתשללהשפעתהמתייחסהמשבר

.29בןהיהכשהמשורר1902בשנתנכתבהשיר.היהודים

ביתשירתלסגנוןהמשתייךולאומילירישיר:היצירהסוג

ביאליקשלהמדרש

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=suTQE9nvym4


רּוח  כָֻּּלם א הָּ שָּ ף הכָֻּּלם, נָּ ח  ,ָאֹורסָּ

ה ֶאת שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ה-שִׁ ינָּ ְרנִׁ יֶהם הִׁ יֵּ ;בֶֹּקר ח 

ְךּגֹוָזל, ַוֲאִני ִנְשַתַכְחִתי ִמֵּלב, ר 

.ַתַחת ַכְנֵפי ַהְשִכיָנה

יָבָדד , ָבָדד ְרתִׁ ְשא  ף, נִׁ ה א  ינָּ ְשכִׁ יא-ְוה  הִׁ

לְכַנף ְיִמיָנּה ַהְשבּוָרה  ה-ע  ידָּ ְרעִׁ י הִׁ ֹּאשִׁ .ר

,ָחֹרד ָחְרָדה ָעַלי: ִלָבה-ָיַדע ִלִבי ֶאת

.ְיִחיָדּה-ַעל, ְבָנּה-ַעל

ר  הְכבָּ ְרשָּ ְתּגָּ לנִׁ כָּ יֹות-מִׁ וִׁ זָּ ק, ה  עֹוד-ר 

ה  רָּ ְשאָּ ה נִׁ נָּ ה ּוְקט  מָּ ֶתר שֹומֵּ ת סֵּ נ  –פִׁ

ית ש -בֵּ ְדרָּ מִׁ ס–ה  ְתכ  תִׁ י, ַבֵצלו  ֱאהִׁ וָּ

ה רָּ צָּ ד ב  ּה י ח  מָּ .עִׁ

לֹוןּוְכֶשָכָלה ְלָבִבי  ח  ,ָאֹורל, ל 

ּה ִלי ַהָמקֹום -ּוְכֶשַצר פָּ ְכנָּ ת לִׁ ח  ת  –מִׁ

י פִׁ ְכתֵּ ּה בִׁ ֹּאשָּ ה ר ְבשָּ לְוִדְמָעָתּה, כָּ ף-ע  ד 

הְּגָמָרִתי פָּ טָּ .נָּ

יָבְכָתהֶחֶרש לָּ ק עָּ פֵּ ְתר  תִׁ י ו  ל  ,עָּ

ה  כָּ יִבְכָנָפּה ַהְשבּוָרה ּוְכמֹו שָּ ֲעדִׁ :ב 

,כָֻּּלם ָפְרחּו ָלֶהם, כָֻּּלם ָנָשא ָהרּוחַ "

..."ְלַבִּדי, ַבִּדיִאָּוֵתר לְ 

,ִקיָנה ַעִתיָקה ְמֹאד-ִסּיּום ֶשלּוְכֵעין

הּוְכֵעין  לָּ ת, ְתפִׁ ח  ה ְכא  דָּ ֲחרָּ ה ו  שָּ קָּ ,ב 

י  ְזנִׁ ה אָּ ְמעָּ יאַהֲחִריִשית ַבִבְכָיהשָּ הִׁ ה 

ת ּוַבִּדְמָעה  ח  רֹות  יא הָּ הִׁ –ה 

ביאליק. נ.ח/ לבדי

1902 גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.ביאליקשלעולמו,העתיק,המדרשביתעולםלעומת,המוגזםהסחףאתמדגישה"כולם"עלחזרהה"כולם"במילהנפתחהבית

.חדשבוקר,אור,חדשיםחייםשהבטיחוההשכלהתנועתמרעיונותשהתלהבומשכיליםצעיריםאותםהם"כולם"

.השכינהלביןרךגוזלביןכתמונהשמוצגתמטאפוריתיחסיםמערכתותשתנהתתפתחהשירלאורך

.הכלעלבכנפיהמגוננתאשרלציפורמדומהוהיא(להיות,"לשכון"משמעונ.כ.שהשורש)האדםלבניהאלוהיתההתגלותשלהפןהיאהשכינה,היהודיתהאמונהפיעל

.הציפור,השכינהכנפיתחתהנמצארךגוזלשל'אימאזה,הראשונההתמונהזהבבית.הגוזלהאנשתקיימתכלומר,הגוזלהואהדובר

,השכינה,הציפור.השכינה–הציפורשלכנפיהתחתונותרנשכח,שנעזבכמיהגוזלתחושתאתשמתארתמטאפורה"מלבנשתכח"שקטןכגוזלעצמומתארהדובר:הגוזלמטאפורת

הדוברשלוהבדידותכולםשלהנטישהתחושתאתמחדדזהניגוד,"ואני"לבין"כולם"ביןניגודקיים.באור,ברוחונסחפועזבוכולםבעודלבדושנותרהרךהגוזלעלמגוננת

'בית א

רּוח  כָֻּּלם א הָּ שָּ ף הכָֻּּלם, נָּ ח  ,ָאֹורסָּ

ה ֶאת שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ה-שִׁ ינָּ ְרנִׁ יֵּיֶהם הִׁ ;בֶֹּקר ח 

ְךּגֹוָזל, ַוֲאִני ִנְשַתַכְחִתי ִמֵּלב, ר 

.ַתַחת ַכְנֵפי ַהְשִכיָנה

,מזהיריםהרקיעכזוהר,וטהוריםקדושיםבמעלותהשכינהכנפיתחת,נכונהמנוחההמצא":נאמרשם,(למתאשכבהתפילת)"יזכור"בתפילתמופיע–"השכינהכנפיתחת"הארמז

אם,למוותנידונההשכינה.השכינהכנפיתחת,הדתיבעולםישאראםרוחנילמוותנידוןהדובר.למוותשנידונוכמיהשכינהאו/והדובראתלהציגנועדזהארמז.("הנפטרשם)...לנשמת

!היהודיהמסורתעולםמותפירושה–בההאמונההפסקת.בההאמונהמעצםבכוחהזוכההשכינה.היכחדותעליהיגזרושבעזיבתם,מאמיניהכלידי-עלתינטש

לדוברמספקתהשכינה–חיוביביטויניתןבכך.(גיור)ליהדותהתקרבותשלבמשמעות–"השכינהכנפיתחתהכניסו":בתלמודסנהדריןבמסכתגםמופיע"השכינהכנפיתחת"הביטוי

.ליהדותקירבהשלבמובןכנפיהתחתהגנה

המובילההמחנקתחושתאתחשהוא,אחרומצדלשכינהואהבהקירבה,תלותחשאחדשמצד,הדוברשלהאמביוולנטיותאתמסבירותהמנוגדותהמשמעויותשתי:האמביוולנטיות

.כנפיהתחתיישאראם,מאייםרוחנילמוות

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



עלפחדוחשיםלבדםנותרושניהם.חרדתהואתלבהאתמביןאני."היאאף"ונשארתיאני.השכינהלביןהדוברשביןההדדיותעלוכן"בדד"המילהעלחזרה

אתולהניחהגוזלעללהגןמנסההשכינה.ביהדותהחזקכצדנתפסימיןצד.שבורהליהדותרמזהיאשבורהימיןכנףאבל.היהדותוגורל"אני"הגורלגורלם

.ושבורהרועדתהכנףאךראשומעלכנפה

"עליחרדהחרוד"ד.ר.חהשורשעלהחזרהלפיחרדתהאתהיטבמביןוגם"לבהאתלביידע""לב"המילהעלחוזרהואאותהמביןהדובר

יָבָדד , ָבָדד'בית ב ְרתִׁ ְשא  ף, נִׁ ה א  ינָּ ְשכִׁ יא-ְוה  הִׁ

לְכַנף ְיִמיָנּה ַהְשבּוָרה  ה-ע  ידָּ ְרעִׁ י הִׁ ֹּאשִׁ .ר

,ָחֹרד ָחְרָדה ָעַלי: ִלָבה-ָיַדע ִלִבי ֶאת

.ְיִחיָדּה-ַעל, ְבָנּה-ַעל

.(ב,ב"כ)בבראשית"יחידךאת,בנךאתנאקח",יצחקלעקידתארמז"יחידהעלבנהעל"במיליםמסתייםהבית

,קרבןלהיותעומדשהואחושש,שנותרהיחידהבן,הדוברגםיחידהאתבנהאתלהקריבחוששתאברהםכמוהשכינה

.היהדותמזבחעלהמוקרב

של גוזל תחת כנף ימין שבורה'  אימאזה, בבית זה התמונה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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


.האנשהי"ענעשההעגוםהמצבתיאור.אותהעוזבואינוהשכינהשלבצרתהרואההגוזל.והבדידותהחולשהצרת,בצרהנותרויחדשניהם

.המדרשבית-שוממהפינה,להנותרקטןמקוםרקהזוויותמכלהפינותמכלגורשההשכינה

.(הסוחףלאורבניגודצל)בצלומתכסהבפינהמסתתרתהיאכעת.עברלכלתורהשלאורהשהפיצההעוצמתיתהגדולההשכינהאינהכברזו

.  אך מרגיש שהיא נדחקת והוא נדחק איתה, בינתיים נשאר איתה–מדגישה את הקונפליקט בו מצוי הדובר " ואהי"פסיחה שמופיעה במילה /הגלישה

.בסתרשוממהולהותירהוהלאהממנהלהסתלקגוזליהלכלשגרםזהוהוא,אחרבמקוםעכשיונמצאהאור

.היהדותערכינטישת-השכינהסילוק

בצרהיחדשניהם–הגוזלכמוכקטנההשכינהאתכאןמציגההמטאפוריתהיחסיםמערכת

המדרשביתמוצלתבפינהמסתתריםוגוזלציפורשל'האימאז,התמונהזהבבית

'בית ג
ר  הְכבָּ ְרשָּ ְתּגָּ לנִׁ כָּ יֹות-מִׁ וִׁ זָּ ק, ה  עֹוד-ר 

ה  רָּ ְשאָּ ה נִׁ נָּ ה ּוְקט  מָּ ֶתר שֹומֵּ ת סֵּ נ  –פִׁ

ית ש -בֵּ ְדרָּ מִׁ ס–ה  ְתכ  תִׁ ָוֱאִהי, ֵַּצלבו 

ה רָּ צָּ ד ב  ּה י ח  מָּ .עִׁ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.צרכיוכלאתלומעניקההיהדותאין-השכינהלכנפימתחת"המקוםלוצר"שמרגישהוא."לחלוןלבביכלה"במטאפורההלבהאנשת.האוראללצאתכןגםרוצההמתבגרהגוזל

שיעזובחוששת.בכתפוראשהאתוכובשת.בנהבכאבהחשהכאםבכךחשההשכינה.החוצהלצאתכמההונפשוההשכלהאל-והאורהחלוןמטאפורתבאמצעותמתוארהחדשהעולם

.שלהאחתדמעהנושרתזהבבית.הדרגתיותבמתואר(השכינה)הציפורשלסבלה.אותה

לֹוןּוְכֶשָכָלה ְלָבִבי 'בית ד ח  ,ָאֹורל, ל 

ּה ִלי ַהָמקֹום -ּוְכֶשַצר פָּ ְכנָּ ת לִׁ ח  ת  –מִׁ

י פִׁ ְכתֵּ ּה בִׁ ֹּאשָּ ה ר ְבשָּ לְוִדְמָעָתה, כָּ ף-ּ ע  ד 

הְּגָמָרִתי פָּ טָּ .נָּ

י ( "ו"כעג)לתהילים ארמז  אירוני " כלה לבבי" י ְוֶחְלקִׁ בִׁ י צּור ְלבָּ בִׁ י ּוְלבָּ רִׁ ה ְשאֵּ לָּ יםכָּ םֱאֹלהִׁ כי במקור הלב מסמל את . השימוש החלקי בפסוק מציג שוב אירוניהולבבישאריכלה." ְלעֹולָּ

.כבר לא שייך לאל. חלק מהנפש שיהיה שייך תמיד לאל ואילו כאן הלב מבקש לחלון

מתכנסיםהיומאודשרביםולמרות,למקוםקשורהנס.המקדשבביתלאבותינושנעשונסיםמעשרהאחדאתמתארהביטוישם*'האבותלמסכתאירוניארמז"המקוםליצר"

.המקוםלוצרזאתובכל,השכינהכנפיתחתיחידינותרהדובר,בשיראולם."המקוםליצר"לחברואדםאמרולא,לכולםמרווחנעשה'להשהשתחוובשעה,המקדשבביתומצטופפים

.הדתי-היהודיבעולםמקוםלואין,השכינהכנפיתחתמקוםלואיןכלומר

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

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 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

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


.ביטחוןכמחפשתהדובראלנצמדתכלומר,מתרפקתכ"אח(הקודםבביתאחתלדמעהבניגודרבותבדמעות)בשקטבוכהוהיאמתגברהשכינהשלכאבה

כךכדיעדאותהחשהדובר.שובכאןחוזרתהשבורההכנף.אותהמלעזובבעדוחוסמת,(שוחה)קוציםגדרבפניושמה,לעזובממנומונעתוכאילומתכופפת

."…לבדי,לבדיואותרלהםפרחוכולם,הרוחנשאכולם":שאומרתזוהיאכעתהראשוןבביתזאתאמרשהואואחרי:מפיהמיליםלצטטכביכוליכולשהוא

(חזרה)

: 'בית ה
יָבְכָתהֶחֶרש לָּ ק עָּ פֵּ ְתר  תִׁ י ו  ל  ,עָּ

ה  כָּ יִבְכָנָפּה ַהְשבּוָרה ּוְכמֹו שָּ ֲעדִׁ :ב 

,כָֻּּלם ָפְרחּו ָלֶהם, כָֻּּלם ָנָשא ָהרּוחַ "

..."ְלַבִּדי, ְלַבִּדיִאָּוֵתר 

כדיתוך.השכינהשלקיומהאתלהוכיחבניסיוןהעםושארנביאיהבעלמולנאבקלשכינהשנאמןהיחידנותרהנביאאליהו.מלאכיםבספראליהולדבריארמז–"לבדי"

"לבדינותרתיאניהעםאלאליהוויאמר":"לבדי"במילהלהשתמשמרבההואבתלונותיו.אותושנטשוהשארכללעומת,לבדונאמןנותרשהוא'להמתלונןהוא,ניסיונותיו

.(10',יט',אמלאכים)"לבדיאניואיוותר[...]'להקנאתיקנאויאמר";(22'יח',אמלאכים)

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



השכינה,אחדמצד.בדיוקלא,כלומר"וכעין"למילהאנאפורהישנה.משמעיחדאינוהסיום.עתיקהקינהשלסיוםכמוהשכינהבכיאתהדוברמתארזהבבית

קרובנמצאשעדיןהרי,החרישיבכיהאתשומעהדובראם,שניומצד.הדובר,הגוזלנטישתלרבות,כאבהלגודלכביטוירותחותבדמעותחרשלבכותממשיכה

."אור"האללצאתמשאלתולמרות,אליה

.פתוחסוףשלזולתחושהתורם(נקודהולאמפרידקו)השירבסוףהפיסוקגם

,ִקיָנה ַעִתיָקה ְמֹאד-ִסּיּום ֶשלּוְכֵעין

הּוְכֵעין  לָּ ת, ְתפִׁ ח  ה ְכא  דָּ ֲחרָּ ה ו  שָּ קָּ ,ב 

י  ְזנִׁ ה אָּ ְמעָּ יאַהֲחִריִשית ַבִבְכָיהשָּ הִׁ ה 

ת ּוַבִּדְמָעה  ח  רֹות  יא הָּ הִׁ –ה 

'בית ו

ישבהאיכה":במליםנפתחתהמגילה.הראשוןהמקדש-וביתירושליםחורבןעלואבלקינהפרקיחמישההכוללת,"איכה"למגילתארמז–"מאודעתיקהקינה"

".לאויביםלההיו,בהבגדורעיהכל,אוהביהמכלמנחםלהאין,לחיהעלודמעתהבלילהתבכהבכו...כאלמנההיתהעםרבתיהעירבדד

.בשירהמדרשביתחורבןלביןהמקדשביתחורבןביןישירקשרשקייםנראה.המגילהשלהפתיחהלמילותקשורותנראותבכתה,ודמעתה,בדדהמלים

,המקדש-ביתמחורבןשנותרליהדותהאחרוןשהשריד,לכךהלבתשומתאתולהסבלהתריעהמבקשביאליקשלפסימיתלראייהביטויזהבארמזלמצואניתן

.היהדותשלסופהאתבכךהמסמן,המדרשביתשלחורבנועםהכחדהבסכנתעומד

בכך.המקדש-ביתואל'האלשיבהלבקשתמוקדשאיכהבמגילתהקריאהשסיוםהעובדהלביןבשירהמופיעה,"סיום"המילהביןקשרלמצואניתן,זאתעםיחד

.אליהיחזורובעצם,בתשובהיחזורשהדוברהשכינהבבקשתהמתבטאתקווהשלניצוץ,הברורהעצבלמרות,לזהותניתן

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.ולאומילירישירהואביאליקנחמןחייםמאת"לבדי"השיר

האישיהקונפליקטאתביאליקמציג,לציפורהמדומהוהשכינהלגוזלהמדומההדוברביןמטאפוריתיחסיםמערכתשלתיאורבעזרת

."חדשהשירה"ו"אור"במיליםהנרמזתההשכלהתנועתשלהתפתחותהעםאירופהבמזרחהיהודיהעםואתאותושאפייןוהלאומי

.ההשכלהעולם,החדשהעולםלביןהישןהיהודיהעולםביןהקונפליקטעםהתמודד,דורוצעיריכמו,ביאליק

.היהדותגורלעלואבלצער,קינהשירמעיןויוצראיכהלמגילתארמזבעזרתמבטאהישןהיהודיהעולםהיחלשותעלכאבואת

.הפתוחבסיוםגםמוצגלהכריעוהקושי,יצירתואתשמאפיינתהאמביוולנטיותמתגלה,כאןגם,אחריםבשיריםכמו

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

.הכנףמוטיב,הדמעהמוטיב,האורמוטיב,הבדידותמוטיב–ביצירתושכיחיםמוטיביםלצד

לסכום

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



חיים נחמן ביאליק/ ֲעִציץ ְפָרִחים 

ִמן ַהַחּלֹון

ֶפַרח ָעִציץ

ַהּיֹום-ָכל

.ַהַּגָנה ָיִציץ

–ָכל ֲחֵבָריו 

,ָשם ַבָּגן

הּוא ְלַבּדֹו

.עֹוֵמד ָכאן

מתוך הצגת הילדים בגן של ביאליקקישור לשיר ֲעִציץ ְפָרִחים 

אחוזת בית( 2007)מאת נירה הראל " שרשרת הזהב"בספר " עציץ פרחים"לשיר קולטוןאיור של בתיה 

.אל הדובר שנמצא בפנים" החוץ"הקריאה של -" כלה לבו לחלון"מעניין לשים לב לשיר ילדים שכתב ביאליק שמתייחס לנושא הבדידות ורומז ל

נושא התחושה הוא פרח . לבין ריחוקו הנסיבתי-הניגוד בין הימשכותו של הפרח השתול בעציץ אל חבריו בגן -הוא שיר ילדים לירי שנושאו " עציץ פרחים

.פי שאינה נזכרת בפירוש-על-אף-התחושה הנמסרת בשיר היא בדידות . והאמצעי השירי שבו נוקט ביאליק הוא האנשה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

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


לדוגמהשאלות

.  הסבר והדגם את דבריך? כיצד מתפתחים לאורך השיר יחסי התלות בין המשורר לשכינה1.

(2019בגרות חורף . )בתשובתך הסבר את התרומה של התפתחות זו לבניית משמעות השיר

. הסבר והדגם קביעה זו. מערכת היחסים בין המשורר לשכינה מבטאת את הקונפליקט הפנימי שלו2.

(2017בגרות חורף )בתשובתך כתוב גם על שתיים מדרכי העיצוב של קונפליקט זה בשיר 

.מאת ביאליק נכתב על רקע תמורות או אירועים שגרמו לערעור סדרי עולם" לבדי"השיר 2.

?באילו אמצעים מבטא הדובר את רגשותיו. הסבר את תגובת הדובר ואת עמדתו כלפיהם? באיזה תמורות או אירועים מדובר

?כיצד מתבטא הדבר בשיר. כלפי השכינה( אמביוולנטי)מציג יחס דו ערכי " לבדי"השיר .   4
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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גלית טולדו משגב:  עריכה ועיבוד להוראה, עיצוב, ריכוז חומרים

:להעשרה נוספת
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