
ביבליותרפויטים טקסטים מאגר

ב -תמות לפי א

אובדן/ אבל 

אהבה ראשונה

אוכל

אחרות

אינטימיות כפויה

אמונה בעצמי

אסוציאציות

גברים ונשים

גוף ומיניות

גוף נפש

גירושין

דודות

דימוי גוף

דימוי עצמי נמוך

הכנה לכיתה א

התלבטות

התפרצויות זעם/ כעס/ויסות רגשי 

זהות מינית

זוגיות

זכרון

זקנה

חוסר יחס

חרדות

חרדה חברתית

חסר

ייחודיות

ילדות מוקדמת

יום הולדת

כבוד

כוחה של קבוצה

מיומנויות חברתיות

מיניות סאדו מזוכיסטית



מסכות והתחפשות

נישואים שניים

ספרציה בתקופת הילדות

סוד

(טו בשבט)עצים 

פגיעה מינית

פיצול ואינטגרציה

פרידה

תיבה/ קופסא 

קשר הורים ילדים

ראש השנה

שאלות

שואה

שחרור והרפיה

שייכות ומקום 

שינויים והסתגלות

שכול

תלות

תנועה

OCD

.מאגרים שימושיים

: שונות:הכלה:במעגל השנה:חרדות:מיניות:יחסים:זהות

אסוציאציותתיבה/ קופסא מסכות והתחפשותדימוי עצמי נמוךאינטימיות כפויהאובדן/ אבל אחרות

אהבה ראשונה

גוף נפש(טו בשבט)עצים התפרצויות זעם/ כעס/ויסות רגשי גבריותאחיםגבריםו ונשים

התלבטותראש השנהחוסר יחסגוף ומיניותאינטימיות כפויהדימוי גוף

זכרוןשואהחרדותזהות מיניתאינטימיות כפויהדימוי עצמי נמוך

ייחודיותחנוכהחרדה חברתיתמיניות סאדו מזוכיסטיתאמונה/אמונה בעצמיהתלבטות

כבודיום הולדתחסרפגיעה מיניתגבריותהתבגרות

סודOCDגירושיןהתפרצויות זעם/כעס/ויסות רגשי

תיבה/ קופסא נוער בסיכוןדודותזהות מינית

שאלותזקנהזכרון

קבלה/שחרור והרפיהזוגיותחסר



שייכות ומקום חוסר יחסייחודיות

שינויים והסתגלותילדות מוקדמתמנהיגות

שכולכוחה של קבוצהמסכות והתחפשות

תנועהמיומנויות חברתיותסוד

.מאגרים שימושייםנישואים שנייםשחרור והרפיה

הכנה לכיתה אספרציה בתקופת הילדותשייכות ומקום 

ארספואטיקהסודשינויים והסתגלות

התמכרויותפיצול ואינטגרציהשכול

OCDפרידה

קשר בין אמא לבת

שכול

תלות

תחרות

2.05

אובדן/  אבל

ספר תיאורטיעמית פכלראבא בלי אבא

גליורי דבילהתאים יכול יהיה שלא מה

טקסט בקבוצת הווטסאפשירזך נתןלעץ שיש מה לי תן

טקסט בקבוצת הווטסאפשירשלמה טנאילהשאיר

ספרפרס'אוליבר גהבקבוק והלב

ספרויליאם סטייגירמיהו ואבן הפלאים

ספרגפן שירההזהבה חוט

ספרגרוסמן דודמבשורה בורחת אישה

שמה" מ הילד ספרברגמן תומר"

 רלוונטי גם לנושא קשר

 הורים ילדים ושינויים

והסתגלות

סיפור אינטרנטיקצר סיפורמירן ראובןמשמח משהו לי קרה הלילה

שירה ספרקילפי אווההכביש את חוצה הפרפר

קישור לטקסט בווטסאפשירחורב נועםלדקה אפילו

ספרדניאלה כרמילאן עפים הסבאים

ספרמרים רותמעשה בחמישה בלונים

ספראלונה פרנקלסיפור מהחיים

ספרנורית זרחייוני והסוס

הרוח של צלה
קרלוס רואיס סאפון

רומן-ספר



 הספרים המעופפים המופלאים

של מר מוריס לסמור

 רלוונטי גם לנושא שינוייםספרויס'ויליאם ג

והסתגלות

ספרדונלדסון וליה'גנייר של בובות

ראשונה אהבה

שירשלום חנוךנעורי אהבת 

שירגולדברג לאהראשונה אהבה

שירהגבוהים החלונותראשונה אהבה

שירלנער מלאו עשרה שש

שיראטלס יהודהראשונה אהבה

גורי חייםשניים

שיראסיף כהן שלומיתסיפרתי ולא שסיפרתי דברים

שירטהרלב יורםדשא אגדת

שירטהרלב יורםהראשונה הנשיקה

אוכל

אור אמירעקדה

ספראריק קרלהרעב הזחל

זרחי נוריתהזולל

ספראתר תרצהתות שאהב האריה

"סיפורשנהב חיהענק של ארוחה דייסה עם סוכר:  "בתוך

ואני אמא
סטר'יצ'צ אמה  

קלרק

ספר

ראובן חליתאכלי תאכלי
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

גרין איבוןאם אינני
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

קארבר ריימונדתפוחים ועוגת בתי
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

סוכריות/ירושלמי מטבח  

דלתות וארבע עשרים/מהשמיים
חובב גיל

ספר

הרמל קריסטיןשבשכחה המתיקות
 רלוונטי גם לנושא זיכרוןספר

ושואה



קיים באינטרנטסיפור קצרמירן ראובןשוקולד

צלילי המוזיקהשירוהמרשטיין רס'רוגמשמחים שאותי הדברים

שירבנאי אהודמתוקה הכנאפה

שירביטון ארזהריחות תיקון

פרוסט מרסלהמדלן עוגיות
בעקבות הזמן האבוד: "בתוךסיפור "

ידוע בביצוע סיימון וגרפונקלשירידוע לאסקרבורו יריד על הבלדה

ספר שיריםצור בר זן צילהכורכום של במקל כותבת

 שירהאפרת ביגמןשירי אוכל

שימושית

קישור בקבוצת הווטסאפ

אחים

ספראפרים סידוןאוזו ומוזו מכפר קאקארוזו

 איילת פרחיבית הספר לעוברים

סימנובסקי
ספר

ספר דיגיטלי

ספרלוסי קזינסהאח הקטן של פספס

ספרודי בלום'גסתם אחד

ספרדוד גרוסמןאח חדש לגמרי

ספראלונה פרנקלספר הפילפילים

ספראסטריד לינדגרןמדיקן

אחרות

סלקטיבית אילמות
 רות פרדניק ויואל

אליצור

באתר פסיכולוגיה עבריתמאמר

ספראריק לינדסטרוםמחר להתראות

ספרנורית ישראלישומע אינו שי

שירנועם חורבאחת כנף יש לציונה

ספרטל ניצןשלי הבלגן

שירנורית זרחיאן מרגרט

העגילים עם המצחיקה
 רלוונטי גם לנושא קשרספריעל רוזמן

הורים ילדים

רלוונטי גם לנושא התבגרותספרמיכאל אנדהנגמר שאינו הסיפור

שירשלומית כהן אסיףגלגלים כיסא



בשעת הכלב של המוזר המקרה  

לילה

לנוער- תסמונת אספרגרספרמארק האדון  

ומבוגרים

ספריהודית לויזוןמיכאל נעלם לאן

ספרעפרה גלברט אבנידניאל של המכוערים

הבדיל חייל
 הנס כריסטיאן

אנדרסן

אגדת עם

בנרתיק אדם
בקבוצת הווטסאפ PDF קובץסיפור קצרכוב'אנטון צ

ספרוליה דונלדסון'גמכוערים חמישה

ספרשרה לבניהראשונה מהקומה הילדה

ספרטוני רוסצוחקת רוני

אחרות של חפץספראדגר אלן פוהגנוב המכתב

המכוער הברווזון
 הנס כריסטיאן

אנדרסן

מקושקש קשקוש
 רלוונטי גם לנושא של דימויספרנוגה אלגום

עצמי נמוך

ספרמות. ון ג'גבחצר נוחת כשפנדה

טקסט בווטסאפשירשפי-סיוון הרההבראה בבית

ספרחיה שנהבר'ינג'ג עם נעשה מה

ספריפה טלרקהכחול החתול תום

ספרעמוס עוזהיער באמצע פתאום

אין ודניאלה הביישנית דנית  

לה דומה

ספרטל ניצן

ספרקתרין קייבאחר משהו

ספרעודד בורלאהמסכן עופרי

ספרלזלי הלקוסקיצמריקו

ספרזרחי נוריתמיליגרם

ספרשנון דיוידדני לא

ספרשנון דיוידהפייה אליס

ספרדיויד מקיברנארד עכשיו לא

לבקש שהלך באפרוח מעשה  

אחרת אם

ספרלוין קיפניס

פלא
 רלוונטי גם לנושא דימוי עצמיספרג פלאסיו"ר

נמוך



פלא הוא אחד כל
"ספרג פלאסיו"ר בגרסה מקוצרת" פלא  

לילדים

הקטנה יפה
 רלוונטי גם למיומנויותספראנתוני בראון

חברתיות

ספרשנון דיוידים שודד נעשתי ככה

זרחי נוריתטינקרטנק

ספרעומר דבורהאתגבר אני

פגיס דןטעויות

רלוונטי גם לנושא שייכותשירפגיס דןאיפה

ספרסוס דוקטורהחמאה על האיומה המלחמה
 רלוונטי גם למיומנויות

חברתיות

ספרזרחי נוריתלא ופעם היה פעם

ספרטב'ליזה מנצפילים לא מתקבלים

ספרבנזימן חגיתידחת משפחת

ספרמרגרט רייבייגלה

 רלוונטי גם למיומנויותספררונית חכםו ומומו'וז'ז

חברתיות

גזענותשיררועי חסןבמדינת אשכנז

גזענותשירדוד גרוסמןשירת הסטיקר

 כשהנחש והעכבר נפגשו

לראשונה

גזענות ומיומנויות חברתיותשירשלי אלקיים

גזענותשיראהוד בנאיעבודה שחורה

ספררינת הופרהענק הנמוך והגמד הגבוה

כפויה אינטימיות

רלוונטי גם לנושא חסרספראורה אייללבדה ילדה

שירבנאי אביתרובנים אבות
 רלוונטי גם לנושא של אבל

ואובדן

אמונה/בעצמי אמונה

שירדור בן דתיהמורים מורים

טקסט בווטסאפשירלנגרמן גז רוניכשתאמיני

שירזך נתןלחסד זקוקים כולנו

ספרימאדה קובירעיון עם עושים מה



ספריילס אנדריאה'גרוקדות לא ירפות'ג

ספרמאיר שלואהרון סבא של הגשם

שירתפילת האמהות

 דברים שרואים משם לא רואים

מכאן

רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיריעקב רוטבליט  

לנושא זוגיות

טקסט בווטסאפשירעידית ברקילד

שיראביתר בנאייש לי סיכוי

שיראהוד בנאיאל תפחד

 קישור ליוטיוב בקבוצתשירחוה אלברשטייןאתה פלא

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשירבצלאל אלונייד ביד

הבוקר בא תמיד: "מתוךשירשיבטה טויואל תיפול רוחך "

ק ס"שבנופל וקם שיר'

 רלוונטי גם לשחרורשירחנן בן אריאלוף העולם

קבלה/והרפיה

טקסט בווטסאפשירנועם חורבמילה טובה מילה רעה

ת האל לכל תקשיב טקסט בווטסאפשירסילברסטיין של...

ספרונסון'קרוקט גאהרון והעיפרון הסגול

אסוציאציות

שירדליה רביקוביץכישופים

שירחיה שנהבסלים עם גברת

לילדיםשירנורית זרחיאהבה קטשופ כתר כתם

טקסט בווטסאפשירדוד אבידןפתאומי ערב

ארספואטיקה

שירתלמה אליגון רוזלי לילה

שיריהונתן גפןנולד שיר איך

חסד השירים: "מתוךשירנתן יונתןבקשתות טורח אני שנים "

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראוקטביו פסשירה

רומן-ספרכריסטופר מורליגלגלים על פרנסוס



הנכון השיר
 בת שבע דורי

קרלייה
שיר

טקסט בקבוצת הווטסאפשירנתן זךלקורא מכתב

שירביאליק נחמן חייםההפקר מן באור זכיתי לא

שירנתן אלתרמןעוד חוזר הניגון

שיררחלשירי ספר

שיראסיף כהן שלומיתהן המילים

רלוונטי גם לנושא השואהספרהילסום אתישבתוכי השמיים

 משה בןמהן המילים

שלמה ארצי/שאול

שיר

"תום ותהום קיים: "מתוךשיריאיר הורביץהרוח כיוון

שירים כותב
מאור אדרי ומוקי

שיר
 קישור ליוטיוב בקבוצת

הווטסאפ

ארי בן חנןויקיפדיה

 קישור ליוטיוב בקבוצתשיר

רלוונטי גם לנושא-הווטסאפ  

אחרות

טקסט בקבוצת הווטסאפשירחזי לסקלישירה

שירדני רובסכוחו של המשורר

שירזך נתןפחד אינה כשבדידות

 ויסלבהשמחת הכתיבה

שימבורסקה

טקסט בקבוצת הווטסאפשיר

קישור בקבוצת הווטסאפמאמרדוד גרוסמןאסון באזור כתיבה

ונשים גברים

שירשלמה ארצילאיבוד הולך גבר

שירתרצה אתרלאישה בלדה

קנאה זוגיתשירנתן אלתרמןעתיק ניגון

קישור בקבוצת הווטסאפשירנורית זרחילמלך המלכה באה

חג לערב שיר
תרצה אתר

שיר
 רלוונטי גם לנושא קשר

הורים ילדים

שירשלום חנוךאישה לך קח

הנעול בביתי
שלום חנוך

שיר
 רלוונטי גם לנושא דימוי גוף

ומיניות ולחסר

שירעוזי חיטמןאהבה של סיפור עוד



עשרים בת אהבה
נעמי שמר

שיר
-קישור בקבוצת הווטסאפ 

רלוונטי גם לנושא זוגיות

טקסט בווטסאפשיררחל שפיראחולין יום של שיר

קצר סיפוראתגר קרתמטורף דבק

שירצרויה להבהישן הגשר על

שיראיציק ויינגרטןבדואי אהבה שיר

טקסט בווטסאפשירלאה שבתמוקדם לישון הולך אתה

טקסט בווטסאפשירענת לויןתה

שיריהונתן גפןאחכה עולם עד

שירשרית חדדתותח אתה

שיריהונתן גפןסיגליות

שירשלמה ארציהעולם מלך

שירסי היימןגדול גיבור

טקסט בווטסאפשיריצחק כהןגבר כל

ספרפרנץ קפקאמילנה אל מכתבים

טקסט בווטסאפשירכהן יצחקגבר של לב פעימת בכל

טקסט בווטסאפשירחלי ראובןרות

טקסט בווטסאפשירחוה אלברשטייןכמעט שנתיים

שירדני רובסמכתב קטן

טקסט בווטסאפשיררחל שפיראאדבר איתך

טקסט בווטסאפשיררחלנעול גן

טקסט בווטסאפשירחלפי אברהםלך צער

לכל הגילאיםספר שיריםנורית זרחיאהבתה של רוזי פטרוסיל

ומיניות גוף

שירהרמן אנהגולם

ספרלם דיאנהאישה נערה ילדה

שירשטרית מיכהאותך אוהב אני
 רלוונטי גם לנושא גברים

טקסט בווטסאפ- ונשים

ספרגרוסמן דודהפנימי הדיקדוק ספר

שמירה על הגוף- לילדיםספרגורדון ודית'וג סוללהצטער ולא להיזהר מוטב

קנז יהושעשחר ובין לילדה בין

אלמוג רותאמנותי תיקון



ספרדניאלי פרידהפיקניק לא זה להתבגר

נפש גוף 

שמשה מאחורי המתרחש מן

שירים: הספלין של פריזשירשארל בודלר  

טקסט-קטנים בפרוזה  

בווטסאפ

שירענבל פרלמוטרהבא העונג עד

טקסט בקבוצת הווטסאפשירעידית ברקהמערה

רלוונטי גם לנושא זוגיותספרנגה אלבלךועדינה אסתר

שירוולך יונהבמישור הולך אני

קישור בקבוצת הווטסאפשיריונתן נתןהעולם אם

שירמוקי/ניב דניאלוהים
 קישור ליוטיוב בקבוצת

הווטסאפ

שירחנוך שלוםעצמו בתוך אדם

אבן עם שיחה
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

שירגפן יהונתןהאבן בתקופת היה שלא מי
 תמונת טקסט בקבוצת

אמפתיה- הווטסאפ

שירכהן אליה איריסתפילה

שירפולדר סטיבןאורחים מלון

שירשביט סיווןבית אין שלי ללב

ספראופיר יעלשועל בעיני ירח עגילות

שירעדולהאינני אני מחר

אושרי נעמה דרלים הנחל בין וגעגוע מסע
בשולי כאור רשימות מתוך  

הענן

וולך יונהממני חכם היה גופי

טראומה נפשיתרומן-ספרגולדברג לאההאור והוא

רז יעקבשמעתי כך

טראומה נפשיתספרשטראוס פאול יעלהיום לאור

חלפי אברהםחרסינה מרגישה מה



טקסט בקבוצת הווטסאפשירברק עידיתהפנימי הקול

טקסט בקבוצת הווטסאפשירוולך יונהקורנליה

צל עריות"מתוך הספר שירסמדר ויינשטוקאם תפגוש אדם שבור ". 

טקסט בקבוצת הווטסאפ

סוד לילה
אברבוך לילך  

וקסלר
שיר

 קישור לדף פייסבוק בקבוצת

הווטסאפ

ספרפאול קורלפעמים

מחלה והחלמה/פציעה ספרבוב גרהאםאיך לרפא כנף שבורה

ון מות'גהמשאלות שלוש מחלה והחלמה/פציעה ספר'

דוהים דגים גם
ואיילת לביא יפעת  

הלר
ספר

מחלה והחלמה/פציעה

גירושין

הקוקיה של ביתה
פיות בתוך  

ומכשפות
סיפור

הורה לא נוכחספררוזן סיגללאמא געגועים

גירושין
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

ספראלומה נרילאהוב שמפסיקים זה איך

ספרקסטנר אריךהכפולה אורה

ספרקרת אתגרשיער ארוך אדם חתול גור

לאהוב יכולה לא שלי אמא אם  

יוכל הלעולם בכל מי אותי
סיפורזרחי נורית

 ,רלוונטי גם לנושא חוסר יחס

דחייה, בושה

שירתאהבי אמא

שירנורית צדרבויםהכל זה

ספרזרחי נוריתנני את לגרש לא

יוניאן אסתימנגן לב
 דוגמאות מהספר בקבוצתספר

הווטסאפ

דודות

שירסנדרסון דניוהדוד הדודה אצל

שירזלדהפנאי

ספרטהרלב יורםהנביאים מרחוב שלי הדודה



ספרשליו מאירמיכל הדודה
 רלוונטי גם לנושא אחרות

ולנושא ויסות רגשי

עיוורת ערבה-  המסכנה הדודה  

נמה עלמה
מורקמי הרוקי

ספר

שירבשן יגאלודוד דודה

ספראריה דוד

ספרהלל. עשמחה דודי

גוף דימוי

חלפי רחליש עדינות איזו

האהבה מחיר
אריאלי חגית  

שיינפלד

טקסט בקבוצת הווטסאפשיר

ספרפאפ ליסההספרייה וכלבת מדלן

ספרגרוס גון ציפימלכה לא פעם אף

שיראגי משעולבזק בתצלום נוף עם עצמי דיוקן

שירמשעול אגילה קשה

שירמשעול אגינשימה

שירמשעול אגיהשחיינים

שירכרמי. טשירים

שירוולך יונהממני חכם היה גופי

לוין חנוךכבר וגברת כמעט אדון על בלדה
 רלוונטי גם לנושא גבריםשיר

ונשים

ספרקנז יהושעהחתולים אל בדרך

בונדי רותהמצומק האני

נוי עמוסהראשונה העירומה האישה

ספרלפיד ליהיאהרזה וסבא השמן סבא

טקסט בקבוצת הווטסאפשיררוני סומקגן עדן לאורז

ספרו'פוצצימוקי מוקי עלילות

למבוגרים בלבדשיראתי אנקרילוליטה

למבוגרים בלבדשירסובול יהלילבלונדינית רקוויאם



נמוך עצמי דימוי

שירטונהסחרחורת

ספרארלס דיקנס'צקופרפילד דיויד

ספרנורית זרחיאטוסה אשיג אמורי

טקסט בקבוצת הווטסאפשירנורית זרחיכלומה גברת

פרנקנשטייןמומיה

משלעמים סיפוריהקיפוד הנס

בכיתה קטן הכי הילד
עוזי/גפן יהונתן  

חיטמן

שיר

 קישור ליוטיוב בקבוצתשירנעמי שמרבראשון לספטמבר

הווטסאפ

טקסט בקבוצת הווטסאפשירזרחי נוריתלי קורה

שיריעקב גלעדהצל שלי ואני

את לראות יכול לא פרפר  

שלו הצבעים
שירידוע לא

טקסט בקבוצת הווטסאפ

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראורין רוזנרמתאפקת אני עכשיו

בית חוויית/א לכיתה הכנה  

הספר

ולולה רלי'צ 
 אני בהחלט קטנה מדי לבית"סדרת ספריםיילד'לורן צ

"ספר

א לכיתה הולכת רמונה ספרקלירי בברלי'

ספרעתיר-מקמל נאוהאמא של' א כיתה

למבוגרים בלבדספרמיכל בן נפתליהמורה



 טקסט סרוק בקבוצתשיריעקב שבתאיהכיתה היא מקום נוגע ללב

הווטסאפ

רלוונטי גם. בעיות בלימודיםספררחל האוספטרהעוגות שעשו לי בית ספר  

לחסר של הורה

היום הראשון של הגןשירחגית בנזימןנא להכיר

ספרפרנטה אלנההגאונה החברה
טקסט- למבוגרים בלבד  

סרוק בקבוצת הווטסאפ

התלבטות

טקסט בווטסאפשירלאופולד סטאףגשר

שיריונה וולךבמישור הולך אני

שיררוברט פרוסטנבחרה שלא הדרך

ספרואנג טסה'צהאדמה קולות

שיראיינשטיין אריקהגדר על יושב

ספרקפקא פרנץהחוק שער מול אל

טקסט בווטסאפשירדדון אמירנכון לבחור

התבגרות

גדג אביבגדילה כאבי קישור בקבוצת הווטסאפשיר'

מנור אהודזמן של עניין
 רלוונטי גם לנושא שינוייםשיר

והסתגלות

טקסט בווטסאפשיררייכל עידןגעגוע

רלוונטי גם לנושא זיכרוןשיראיינשטיין אריקגעגוע בדיוק לא זה

רלוונטי גם לנושא זיכרוןספרנאמן יעלהעתיד היינו

פראג ניקולאמאחוריך הייתי ספר'

מוכר בביצוע אריק איינשטייןשיראלתרמן נתןסיום שיר

בגר מניביתי היה זה
 רלוונטי גם לנושא זיכרוןשיר

ולשינויים והסתגלות

שירזך נתןעיניים תמיד רוצה אני

שירלפיד יאירלנצח צעיר

עובר הזמן
ושלמה ירון נירית  

גרוניך

שיר



שיראלתרמן נתןהגדולה בדרך

קישור בקבוצת הווטסאפשיראבידן דודביניים סיכום

ספר שיריםאלירז ישראליק'פינצ

כהן אבשלוםבנגב הסבתא
 רלוונטי גם לנושא זקנהשיר

ולזיכרון

שירבנאי יוסיהקטן ומואיז וסימון אני

שיראתר תרצהספינה היתה ילדותי

שיררביקוביץ דליהתמונה

שירארצי שלמהילדות נוף

שירמנור אהודבנימינה ימי

אסיף כהן שלומיתדניאל לי שאמר דברים

 טקסט בקבוצתשיר

מתוך הספר+הווטסאפ : 

."גבעת הכפתורים"

טקסט בווטסאפשירראובן חליסיפור

רומן- ספרויס'יימס ג'גדיוקן האמן כאיש צעיר

טקסט בקבוצת הווטסאפ שירחורב נועםואור חושך

 אדמונדו דההלב

יס'אמיצ

רומן- ספר

התמכרויות

 שירדוכין ארקדיבצהריים קוק

קישור בקבוצת הווטסאפשיריין בורדו'גויסקי

שירברי סחרוףרעש לבן

שירמאיר אריאללעשן בשביל

כעס/ רגשי ויסות   /  

קשב קשיי/זעם התפרצויות

כמגדלור ההורה
 איתן לבוב והילה

אלקיים

ספר תיאורטי

אלימים נולדים לא
ליהי, מרים רוזנטל  

חנה צור, גת

ספר תיאורטי



ספר תיאורטירוס גריןפיצוץ ילד

ספר תיאורטיקאתי מונשייןהתנהגותי דיאלקטי טיפול

טקסט בווטסאפ- למבוגריםשירברטולד ברכטשמתגונן מי

טקסט בווטסאפ- למבוגריםשירברטולד ברכטהאלימות על

מי לדעת שרצה קטן חולד על  

הראש על לו עשה

ספרוולף אברבוך

ספרים הנסון'גהבובה לי נאבדה

ספרמו וילמסבאוטובוס לנהוג ליונה תתנו אל

ספררט'פמלה בוצטיגריס לדגדג אסור

ספרסטיבן בטלרוהתפוח העכבר

ספרמרגרט רייהסקרן' ורג'ג

ספרסטפני קוטוריהשלי הרגשות ספר

ספרמרלה פרייזייום איזה איזידורה

ורג'ג לא  אוי ספרכריס האטון'

סדרת ספריםאיאן פלקונראוליביה

ספראורנה לנדאונמרת

ספראיאן אורםהכועס ארתור

ספררות צרפתיהנמרי הפטוט תום

ספרמוריס סנדקהפרא יצורי ארץ

למבוגריםקלייסט פון היינריךקולהאס מיכאל

ספרגידלי אוריתהאוויר ומחק נונה

מקיברנרד עכשיו לא

ספראלונה פרנקלטובה של הרע היום

שירלאה גולדברגהרע הילד

ספרגולדברג לאהר"אז מכפר המפוזר

ספרמשאלי יעלאמא של מלאך תומר

ולא וגרוע הנורא והיום אלכסנדר  

בכלל טוב
וירסט ודית'ג

ספר

ביאליק נחמן חייםהגנב מי
 סיפור

משל'קצר

למבוגרים

גנבה. למבוגריםמחזה/ספרעליכם שלוםטוטוריטו ה'טופל

שיימן מארקמסובב צב של יום

 .קובץ וורד בקבוצת הווטסאפשיר

מרי פופינס:"מתוך הסרט  

"חוזרת



שייבון מיקמדהימן

ספרלינדגרן אסטרידגילגי/בילבי

ספרלינדגרן אסטרידאמיל של תעלוליו

ספריהונתן גפןהשובב חיים

זוגיות

בווטסאפ טקסטשירהרבנד צופיהשבירה השעה

שיררביקוביץ דליהאפסי חול

בחירותשירנעמי שמרלבן תלבשי

טקסט בווטסאפשירמשה סחרלשניים בית

שירדרור בנאי-פרץצורך היא האהבה כי

שיררוקם-גלית חזןאשתו חוה את ידע והאדם

קישור בקבוצת הווטסאפשירנועם חורבארוכים למרחקים אהבה

טקסט בווטסאפשירעמיר לבקסם

טקסט בווטסאפשירמחמוד דרווישקטן קפה בית כמו היא אהבה

לפיד יאירהספן אהובת שיר
 רלוונטי גם לנושא פרידהשיר

(ונטישה)

בית בינינו יש
ואלי טסה דודו  

אליהו

קישור בקבוצת הווטסאפשיר

אהבה לא ממומשתשירלאה גולדברגמון-אהבתה של תרזה די

אהבה חד מיניתספרתמי בצלאליתישארי

אמון והדדיות בקשרשיראהוד מנורשפה משותפת

שירשלום חנוךגיטרה וכינור

שיראלתרמן נתןקץ לאין פגישה

שיררוגובין אקמן סוזיאסורה אהבה

אהבה אסורהספרצרויה שלוחיי אהבה

אהבה אסורהספררביניאן דוריתחיה גדר

אהבה אסורהרומן-ספרחיים נחמן ביאליקמאחורי הגדר

אהבה אסורהספרמגן מירהמיכאלה

שירי אהבהשירה ספרשיין נמרודהתוך עור

אהבה אסורהספרקציר יהודיתבבטן השמש את יש למאטיס

רומן- אהבה אסורהשיריעקב רוטבליטשבתות וחגים



שיראפפל שולמיתסלט

https://www.facebook.co

m/photo.php?fbid=10218

573024974844&set=a.12

50092930442&type=3&th

eater

בווטסאפ טקסטשירזך נתןהנבונים לאוהבים שיר

זכרון

הזכרון עם קשים חיים
 ויסלבה

שימבורסקה
בווטסאפ טקסט

שירעמיחי יהודהזוכר יהודי אדם
בקבוצת טקסט תמונת  

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירגרינבאום אלישבעהזרה

רביקוביץ דליהחמים זכרונות

שירדליה רביקוביץתמונה

שירעמיחי יהודהנטושים בתים

בווטסאפ טקסטשירטסה ואנג'צהמילים את לשכוח

שירבורחס לואיס חוסההנהרות הם אלו
התבגרות לנושא גם רלוונטי  

בווטסאפ טקסט- וזקנה

שירארצי שלמהאירוסים של שדות
התבגרות לנושא גם רלוונטי    

וזקנה

ספרזמיר מיכלביום ארוחות חמש
התבגרות לנושא גם רלוונטי  

וזקנה

ספרערד מאיהלשיטיון חשד
התבגרות לנושא גם רלוונטי  

וזקנה

זיכרון שיר
קירזנר מיכל  

אפלבוים
ש

זקנה לנושא גם רלוונטי  

טקסט תמונת-והתבגרות  

בווטסאפ

ספריהושע ב"אהמנהרה
זקנה לנושא גם רלוונטי  

והתבגרות

בווטסאפ טקסטהורטיוסקיימא בת אנדרטה הקמתי

בווטסאפ טקסטשירעמיחי יהודהוהזכירו זכרו

טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחיוכל הזמן רצים שליחים

טקסט בווטסאפשירבר יערההשכחה יום

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218573024974844&set=a.1250092930442&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218573024974844&set=a.1250092930442&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218573024974844&set=a.1250092930442&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218573024974844&set=a.1250092930442&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218573024974844&set=a.1250092930442&type=3&theater


דיאלוג בין דורישיריםלאה גולדברגשירי סוף הדרך

דיאלוג בין דורישירמנור אהודהשניה ילדותי

דיאלוג בין דורישיראסתר שמירגחליליות

זקנה

ספר שירהשיבטה טויוהבוקר בא תמיד

ספרסוס דוקטוראחת פעם רק זקן אתה

כל הטקסטים רלוונטייםשירחלפי רחלגומא תיבת

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףשירחתוכה שלומינטישה

רלוונטי גם לנושא השואהספרגרוסמן דודהרבה משחק החיים איתי

רלוונטי גם לנושא זיכרוןספרשלו צרויההחיים שארית

ספרשלו מאיררוסי רומן

ספרשלו מאירהחול בארגז הטרקטור

רלוונטי גם לנושא השואהספרנפתלי בן מיכלמאש בגד

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףספרנתנאל לילךהעייפים

ספרבקמן פרדריקאובה ושמו איש

מהחלון שיצא המאה בן הזקן  

ונעלם
ינסון יונס

ספר

אלבלך נגההזקן האיש
 רלוונטי גם לנושא קשרספר

הורים ילדים

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףשיראבידן דודבחייו לו יש מה זקן אדם

ספר שירהגידלי אוריתערש

ספר שירהזך נתןשם יפה שממש אומרים

ספר שירהזך נתןהנמלט היש שפע על

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףספרגארי רומןלפניו החיים כל

שלום דרישת מוסרת שלי סבתא  

וסליחה
בקמן פרדריק

רלוונטי גם לנושא אחרותספר

שירזרחי נוריתפנים

וגם ספר שירים בשם זהשירזלדהפנאי

שירקווה דליהשקטה נשים שורת

שירזלדהסבי עם

שירמשעול אגיאומץ

יחס חוסר



ספרחנה גולדברגורודות דמעות

פנקייק אוכלים לא קרנפים

 רלוונטי גם לנושא קשרספראנה קמפ

קושי בתפקוד- הורים ילדים  

הורי

שיריהונתן גפןבמשקפיים נערה

אי התמודדות עם קושיכזה דבר אין דרקון

בארמון דרקון

קישור לטקסט בווטסאפשיראק פרוור'זבוקר ארוחת

ספרנורית זרחיחינם קיבלו אותה

קישור לטקסט בווטסאפשירגבריאל פריילפרידה

מקום רוצה אתה אם
 רלוונטי גם לנושא זוגיותשיריונה וולך

ולמיניות

רלוונטי גם לנושא גירושיןספראנתוני בראוןגורילה

רלוונטי גם לנושא סודספרמיכאל אנדהלני של הסוד

רלוונטי גם לנושא כעסספרנורית זרחיזהב של מה'בפיג נמר

קמחי אלונההמכושף והמעגל מושלמת

עיקרי- המשותפת הלינה שבחי  

ההגנה כתב
זמיר דני

 -רלוונטי גם לנושא התבגרותשיר

טקסט בווטסאפ

גלרון נוריתרכה אחת נגיעה

רלוונטי גם לנושא חברותספרדורפלד קוריהקשיב הארנב

חרדות

ספראנתוני בראוןלאן הולכות הדאגות בלילות

עידן רייכל/ראובן פוליטיאמא אבא וכל השאר

 קישור ליוטיוב בקבוצתשיר

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשיראהרון בסאולי יהיה זה

איתם עמרנילילה טוב אביגיל

בקבוצת הווטסאפ PDF קובץסיפור קצר

שלומית כהן אסיףאלתצייר לי זאב

 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

שלומית כהן אסיףאני לא פוחד שהזאב

 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

ספרלמוני סניקטהחושך



יונה וולךלא יכולתי לעשות כלום

 רלוונטי גם לנושא של חוסרשיר

אונים

שיריונה וולךפחדים

שיריונה וולךגם הים נסוג

שירעידית ברקענף

ספרמיכאל אנדהזולל החלומות הקטן

רלוונטי גם לנושא אור וחושךספראורי אורלבחיית החושך

חברתית חרדה

ביגמן אפרתלעצמי וכשאני

פגיס דןטעויות

שירנצ נציטוב זה ככה שאני כמו בדיוק

שביט עוזייוסף

ספרדונלדסון גוליהספר פתחתי

ספרס לואיס.קהבגדים וארון המכשפה האריה

ספר שירהאלתרמן נתןבחוץ כוכבים

חסר

ימים שלושה
 רלוונטי גם להתמודדות עםשירלאה גולדברג

תסכול

פרפקציוניזם וחזרתיותספרדמיהריק העציץ

לקטנים- בושה ודחייהספרענת וגידי גובהטרקטור שאול

שקיפות של אחריםספרלוטה גפנבלדאסטון של האבנים

בושה ודחייהספרבנימין תמוזאופק

טקסט בווטסאפשיראבות ישורוןלילה, ינואר 1 ריממבר איי

שירזלדהנפשך הסתרת

אמת זו ואם
סיפורי הבית"מתוך סיפורנירה הראל  

"המשותף

שם ללא
טקסט". מעטה דק"מתוך שירריקי כהן  

בווטסאפ

קטן שד

 רלוונטי גם לנושאממואר/ספרדודו דותן

איך מתחילים)ארספואטיקה   

(לכתוב סיפור

מתוך סיפורי עמיםסיפורמחבר לא ידועהלב חסר הענק



אוטוטומיה
 ויסלבה

שימבורסקה

טקסט בווטסאפשיר

טקסט בווטסאפשירשפי הר סיוןאילה

שיראריאל מאירלו שחסר את צועק אדם

שירפוליצר עומראוהבים שאנחנו מי כל

ניתן+תמונה סרוקה בווטסאפ  

למצוא באינטרנט

רלוונטי גם לנושא חברותספרגרוסמן דודארנב פוגש איתמר

עשי/יימס תרבר'גהנסיכה שרצתה את הירח  

ויינשטיין

החלמה/מחלה/פציעהספר

ניסים/וחושך אור/חנוכה

טקסט בווטסאפשיראולב האוגההחלום זה

טקסט בווטסאפשירחלי ראובןמתקרבת

) לילה מזמור אור קרן אין" ")
לאה גולדברג

שיר
בביצוע לשיר ביוטיוב קישור  

ניני אחינועם

טקסט בווטסאפשירעמיחי יהודהניסים

משלידוע לאהאור את שחיפשו החיות

שירמרדכי אמיתיהזה הלילה

טקסט בווטסאפשירפישר גיוראחנוכה נס

הולדת יום

למבוגרים בלבדשיראתר תרצההולדת יום תפילת

ספרסוס דוקטורשמח הולדת יום

ספרסטיוארט פולההולדת יום מתנות

דווקא זה הולדת יום לפעמים  

נעים יום
ספרמורג אורה

קצר סיפורקרת אתגרהולדת יום היום
-טקסט בקבוצת הווטסאפ

למבוגרים בלבד

ספרהנסון ים'גלאוסקר מסריח הולדת יום

ייחודיות



ספררואלד דאלמתילדה

ספרברנדן ונזלחתול ראו כולם

בן כשהייתי) רגיל לא גיל שש  

לראשונה נולדתי שנה )

טקסט בקבוצת הווטסאפשירא מילן.א

סיפור קצראתגר קרתנוצצות עיניים

המיתולוגיה מתוךסיפוראטלנטה

שיראתי אנקרימיכאל

ספרדוד גרוסמןחיבוק

שיריהונתן גפןאוהב אני

ספרקפקא פרנץהגלגול

ספרר'ד סלינג.'גהשיפון בשדה התפסן

ספרנורית זרחידבר שום מרק

שירשולמית הראבןכיסא של ילדה לא אני

שירזכריה ענתלהק

שירעמי בן עמיתהשטתפות

ספרדור בן דתיהצבעים והרבה אחד במלך מעשה

16 בת
 ויסלבה

שימבורסקה

שיר

זרחי נוריתילדות

שירמוהר עלימולדת שיעור

לאה גולדברגהגלעד מול ערב

רלוונטי גם לנושא זכרוןשפירא שבע בתשהייתי ההוא הילד

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראמיר גלבועהזה בשביל

שירזלדהשם יש איש לכל

 סיפור עלעמוס עוזמורה זלדה

אהבה וחושך

תלמיד-יחסי מורה

 עיר קטנהנחום גוטמןאבא שלי היה מורה

 ואנשים בה

מעט

רלוונטי גם לנושא של שמחהספראלינור פורטרפוליאנה

קובץ וורד בקבוצת הווטסאפסיפורירון לונדוןהשם שלי

 אי אפשר לקרוא לו בשם של

בעל המכולת

שירעוזי צור



כבוד

הקיפודים משל

רביקוביץ דליהרשעה יד כף

רחלתום עד סיפרתי כולי את

רביקוביץ דליהגאווה

האנגלית האות על  Mבלום קסטל אורלי

משעול אגיאווזים

כרמי. טקשב

שטדלר רותהקשה העבודה מהר הכהן

שטדלר רותחסר סיפור

בטיפול סיפור  

 סיפור -

 הריפוי

בחרד כשלישי

גרייניק אביעירית המורה
 קישור ליוטיוב בקבוצתשיר

הווטסאפ

ליברכט סביוןחיילת מורה

כן אני רוצה שתטפל בי
פלדמן ברק

טקסט, מטופל-קשר מטפלשיר  

בווטסאפ

יעל לפסיכולוגית
אורין רוזנר

שיר
טקסט, מטופל-קשר מטפל  

בווטסאפ

קבוצה של כוחה

ספרדוקטור סוסהפיל הורטון

משלגריםהמשרתים ששת

שירמדלי דורוןואחיות אחים שבט

סיפור עממימות ג גוןאבנים מרק

ספרסטד פיליפדב של הטוב הסיפור

ספרמגי מוריסבריא תהיה

הארוכות הכפות ארץ
 פרק בתוךחורחה בוקאי

ספר

מי אתה: "בתוך "

למרק המירוץ



דונלדסון וליה'גמטאטא על טרמפ

הראל נירהחבילה מצאה איילה

סיפורי הבית:"בתוךסיפור עממי  

רלוונטי גם לנושא". המשותף  

מיומנויות חברתיות

אבני גלברט עפרהרואים שלא קירות
רלוונטי גם לנושא- חרםספר  

מיומנויות חברתיות

כוח הרסני של קבוצהספרגולדינג ויליאםזבוב בעל

חברתיות מיומנויות

בלום יואבמבט

עבודה עם אוטיזםספרא"מזי עדנהבתיאטרון הרפתקה

ספרקרוון דנילתת או לקחת: יותר כדאי מה

ספרוסטון קריבוריס אוי

ספראסיף כהן שלומיתממושי הארנב

ספרחן בר הליתמרובע עכביש

פרפקציוניזם וביישנותאפל נעמיגמיקו סבא של הסודי המיכל

ספרעוז עמוססומכי

רלוונטי גם לנושא גנבהספרגרוסמן דודתותי בובה

ספרגרוסמן דודממש בלש יונתן

ספרסמולמן סטיבערב לארוחת שבאה הכבשה

רלוונטי גם לנושא גנבהספרדונלדסון וליה'גהבלשית הכלבה נל

רלוונטי גם לנושא גנבהספרמגן רבקההגול הוא הכדור

גדולה בעיר קטן פיל

חברותספרדפנה בן צבישמש זוזי

קרבה ובהלהספרחיה שנהבפטל מיץ

זהב של מה'בפיג נמר

הקטנות המראות שוק מתוךשיראסיף כהן שלומיתשלם רסיס

גור בן נעמילי הצליח לא

שניסתה הילדה
ברנע מאירה -

גולדברג

 רלוונטי גם לנושא אמונהספר

בעצמי



ספרריינולדס פיטרהנקודה
 רלוונטי גם לנושא אמונה

בעצמי

שרציתי כמו בדיוק
קלר אלינוער  

סגל פלג ונעמה
ספר

שלו צרויהאמא של ילד

טאוב גדיליעל מגלה לא שאני דברים

אפס ולא מלכה אני

ספרפרי ינאיהשחור העיפרון

ספרבריאן וילסמיתלבד על המרבד

ספרחנה הורןזרע של צנונית

שקשוקה
 קישור לגב הספר בקבוצתסדרת ספריםגליה עוז

הווטסאפ

החלמה/מחלה/פציעה ספרכוששמוליקיפוד

ספרנרדי חן ר"דוהדולפין הכריש הסרדין

רלוונטי גם לנושא חברותסדרת ספריםלובל ארנולדצפרדי וקרפד

רלוונטי גם לנושא חברותספרנעמי בן גורלשחק מי עם לי אין

ספרסטיב סמולמןהזועף יוסף

ספרעפרה גלברט אבנירואים שלא קירות

מזוכיסטית-סאדו מיניות

שיראריאל מאירולואיז ברנרד

ספרולדימיר נבוקובלוליטה

ספרמיכאיל בולגקובומרגריטה האומן

ספריימס'אל ג.איאפור של גוונים 50

ריאז פוליןס של סיפורה ספר'

שירוולך יונהאלוהים כמו איתי לשכב כשתבוא

שירוולך יונהשופט כמו איתי לשכב כשתבוא

שירוולך יונהאבי כמו איתי לשכב כשתבוא

ספרסאד דהאהבה פשעי

פלאת סילביהאבא ספר'

ספראדם סוזןכביסה

שירבודלר שארללי נשגבה את

ספרהאהבה כבלי



שירוולך יונהיונתן

שירוולך יונהרפופים עצבים באשמת

טקסט בקבוצת הווטסאפ

מנהיגות

ספרגרהם בובעדן ושמו אוטובוס

 שירלי יובל יאירגיבורים אמיתיים

ר טל בן שחר"וד

סדרת ספרים

פליישון רחלימנהיג להיות

 בתוך הספר

 יש קובץ

סיפורים

לברבורים מחכים
 קונסטנדינוס

קוואפיס

טקסט בקבוצת הווטסאפשיר

ספררות מריםדוגי המלך

החלמה/מחלה/פציעהסדרת ספריםוגרה ז'סנצ איסבלגדולות קטנות נשים

(פורים) והתחפשות מסכות

רלוונטי גם לנושא אחרותספרפגיס דןשהתחפשה הביצה

כישוףספרנורית זרחימי מכיר את תנינה

שניים נישואים

מבוגריםליברכט סביוןהאחרונה הארוחה

גפן אדיבהשני בסיבוב אהבה

ארן מריםלעצמי וכשאני

נישואים- ספר  

במגזר שניים  

אלמנות- הדתי

בסיכון נוער

 קישור ליוטיוב בקבוצתאמיר ובןתתעודדי

הווטסאפ

 קישור ליוטיוב בקבוצתשירמאיר אריאללישון לישון

הווטסאפ



שירוולך יונהשקט

הילדות בתקופת ספרציה

בעיה יש לקוף

ספרקייט בנקסשועל

שירמולודובסקי קדיהאיילת הילדה

ספרזרחי נוריתמיליגרם

ספרלוין קיפניסאחרת אם לבקש שהלך אפרוח

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמאיר חמו היליתלידה

רלוונטי גם לנושא ייחודיותספרחנוך מאיהכנפיים

סוד

משלמידאס המלך של החמור אוזני

ספרשטקליס ילן מריםסוד לי יש

זרחי נוריתהסוד מהו

ספרחזון מיכלהסודות בית

שירמנור אהודברטה אצל קפה

מה וכל (אולי) שהיה מה כל  

ולי לקרשינדו (כמעט) שקרה
עומר דבורה

ספר

ספרברנט פרנססהנעלם הגן סוד

טקסט בווטסאפשירקמחי אלונהסוד

) עצים בשבט ו"ט )

מנור אהודברוש



דור בן דתיהעץ להיות זה איך עץ

מאגנר איציקעומד עץ הדרך על

גלבוע אמירפורח השזיף בחצרנו

רחלאגס עץ

זך נתןלעץ שיש מה לי תן

משעול אגיכפול היגיון

מברסלב נחמן' רהעשבים שירת

בווטסאפ טקסטרבני פינייער באמצע מזמן נולדתי

מרים רבקההמתאפק העץ

רחלארצי לך שרתי לא

זלדהיסודות שני

מינית פגיעה

הורד של סודו

המתאפק העץ

פגיעה של נפשיות השלכות  

מינית
מאמראמיתי בן גלית

תיאורטי ספרודית הרמן'גוהחלמה טראומה

מאמריםזליגמן צביהושברו הסוד

ואינטגרציה פיצול

שיררביקוביץ דליהכישופים



ספרהופנברג עפרהאימליה המכשפיה

שירבנאי אהודלאור יוצא

דיבור על רגשותספרינס אנההצבעים מפלצת

ספראנתוני בראוןמשחק הצורות

אימה לנוערספרסיגלית דילהפנימייה שלא היתה

אימה לנוערספרסיגלית דילאנשי הקירות

קטנה גדולה

אורי אורלב

 רלוונטי גם לנושא שייכותספר

ומקום

פיל קטן עיר גדולה

מייק קוראטו

 רלוונטי גם לנושא שייכותספר

ומקום ולחוסר יחס

שירנורית זרחיילדה מזלג ילדה כף

ספרא"עדנה מזיילד יום ילד לילה

הזאבים שני משל

-https://www.yogaאגדה אינדיאנית

studio.co.il/learn/inspirati

on/two-wolves-tale/

המופת יצירת
 רלוונטי גם לנושא שינוייםספראנה אנקוויסט

והסתגלות

השועל שנת
 רלוונטי גם לנושא שינוייםספררות עפרוני

והסתגלות

) עיוורת אמונה כלום או הכל שיררמי פורטיס(

ספרקאלווינו איטאלורע מזל

ספרשניר מיריקאור וצל

פרידה

ספרמיסקה מילסהנווחו משבט והזקנה אנני

והגוזל חולד
ורי ניומן'מרג

ילדים ספר
 רלוונטי גם לנושא ספרציה

בתקופת הילדות

טקסט בווטסאפשירנועם חורבלהיפרד ללמוד

תמונת טקסט בווטסאפשירסבינה מסגפרידה

המוות על
ובראן חליל'ג  

ובראן'ג
שיר

תמונת טקסט בווטסאפ



מטפלים
קרן בן יצחק

שיר
 קישור לפייסבוק בקבוצת

הווטסאפ

נסיעה ארוכהספרליבי גליסוןהעולם של השני בצד

בננה לדגי מושלם יום
ר'ד סלינג.'ג

קצר סיפור
תשעה סיפורים"מתוך קובץ  " 

לנוער ולמבוגרים

טקסט בווטסאפשירטוביה ריבנרבדעתי חוכך אני

ילדים סיפורנייר של בובות

טקסט בווטסאפשירמאיר אריאלגעגועים שיר

ספרזרחי נוריתסולי של הגעגועים מחלת

גמילה ממוצץספריל מרפי'גהצצי האחרון

המוצצים וארבעים אבא, עדי

ארגמן עמליה  

ויוסי ברנע  

אבולעפיה

ספר

גמילה ממוצץ

נוסע עמליה של אבא  

לאוסטרליה
נבו אשכול

ספר

ספרגוידו ון גנכטןקנגורה

גפן שירהבלונה
 רלוונטי גם לנושא שחרור

קבלה/והרפיה

ספרדונלדסון וליה'גנייר של בובות

ספרפרס'ג אוליברוהלב הבקבוק

ספרלוק ליאורהבא לילה

 שירה גפן ואתגרלילה בלי ירח

קרת

ספר

ספרקייט בנקסלילה טוב נמר קטן

ספרקומאקו סאקיהצהוב הבלון

ספראלונה פרנקלוהאי הספינה

ספרהדר נדלרלא לפי הספר

פרידה זוגיתשירזמירה חןים של דמעות

ותמרים תפוחים
נחמיאס איתן  

קלינשטיין רמי/גלס

פרידה זוגיתשיר

פרידה זוגיתשירשמר נעמיהחוף על אישה

שיריהודה פרדיסהצריף הקטן

סיפורקרת אתגרבכיסים לי יש מה

שירנעמי שמריש לי יום יום חג



תל אביב הקטנה: מתוךשירחיים חפרזה לא יחזור

תיבה/  קופסא

שטדלר רותהקופסה סיפור

אפק'צ קאלבולים אוסף

הדרקון פנינת

קריג גין. מהשעון בקופסת הדרקון

ספרזרחי נוריתבאנטארטיקה להתראות

האוצר

גרים האחיםהזהב מפתח

פנדורה תיבת
 נירה הראל על פי

המיתולוגיה

סוס הפלא המעופף: בתוךסיפור

ילדים הורים קשר

שיראילניתאמא בואי

עובר דרך הסוד: בתוךסיפורזרחי נוריתהיין שמעתיק מה

סיפורנורדאו מקסהלב חוט

שיררביקוביץ דליהמדויקת רקמה

שירראובן חלימקשיבה כשאת

סיפורליברכט סביוןהמדבר מן תפוחים

ספרקציר יהודיתצילה

שיראלתרמן נתןנפשך שמרי

דיאלוג בין דוריספרשלו מאירדובים שתיים

ספרשלו מאירבושות עושה אבא

טקסט בקבוצת הווטסאפשירויילד אוסקראדם בני הם הורים

קצר סיפורגולדברג לאהאם לבטי

שירגולדברג לאהליקינטון פזמון

שירעוזרי אהובהאמי אמי

קושי בתפקוד הוריספרדיסטל גליתלך אומרים היו ואם



שיררביקוביץ דליהמבולבלת אמא

ספר" אמא מבולבלת: "בתוך  

קושי בתפקוד הורי. ילדים

ספרגרוסמן דודמכתב איתמר

ספרמרפי יל'גשקט דקות חמש

קושי בתפקוד הוריספרמישורי אפרתבודדים ושירים נשואה אישה

קושי בתפקוד הוריספרברנשטיין אילנהפארק ללונה ניסע מחר

קושי בתפקוד הוריספרטפר יונהלך אכפת לא ועליי

ספררזי עדנהחולה אמא
קושי+פרידה כפויה מאב  

בתפקוד הורי

קושי בתפקוד הוריספראלמונד דיווידציפור-איש שלי אבא

קושי בתפקוד הוריספראנגלברג יאירקום אבא

קושי בתפקוד הוריספראלמגור גילהאביה של הקיץ

קישור בווטסאפשירארצי שלמהחדשה ארץ

ספרקרת אתגרהקרקס עם בורח אבא

ספרפרינלי אן'גבדיוק כמוך

'רלוונטי גם להכנה לכיתה אשירמוהר עליעוד כל

קישור בווטסאפשירחיטמן עוזישואל אתה ילד

שירניב דני-מוקיאבא של ילד

ספרשלו צרויהאמא של ילד

שירבנאי אהודברחמים עטוף
 קישור בווטסאפ לביצוע של

ריטה

שירמנור אהודיכולתי אילו

לך קחי
ומשי ריטה  

קלינשטיין
שיר

שירכהן-פנחס חוהשחרית בטרם לאם תפילה
 קישור לשיר בקבוצת

הווטסאפ

שירגפן יהונתןלשירה שיר

קישור בווטסאפשירמנור אהודבן

קישור בווטסאפשירמנור אהודדור

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמאיר חמו היליתלידה

בווטסאפ קישורשירתורן דןנוגע לא בך

אמא אותי עושה את
יהודית/רז עינת  

רביץ

שיר



וייס דולורס רותכמוך בת

אימהות טרייהספרגלעד הדסמעשה ימי

טקסט בקבוצת הווטסאפשירהרמן אנההלידה אחרי שבועות שישה

יחסים מורכביםספרגינצבורג נטליהשלי מיקלה

ספראדם סוזןכביסה

שיראביב גפןנדנדה

מחלת הורהרומן-ספרעגנון י"שימיה בדמי

ספרשלמה זלמן אריאלפרח לב הזהב

 פניה ברגשטייןויהי ערב

י אנדרסן"עפ

 רלוונטי גם למיומנויותספר

קרבה וריחוק- חברתיות

טקסט בקבוצת הווטסאפשירחלי ראובןשלושה דברים

הגדה של פסח מזווית נשיתספרמאיה טבת דייןלבתך והגדת

שירעידית ברקבתי

שירדידי שחראליכם באה

שירעמיחי יהודההעולם כל את לי אפתה אימי

השנה ראש

ספרמילן.א.אהדב פו

טקסט בווטסאפשיריעל קלו מורהשנה

טקסט בווטסאפשיריעל קלו מורעוברים בואי

טקסט בווטסאפשירעידית חכמוביץכלה כבר השרב

שירנעמי שמרחצב כמו

טקסט בווטסאפשירנתן זךימים להמתיק במה

בחודש שחל בחירות ליום שיר  

אלול

שיררועי זמיר

קישור לשירונט בווטסאפשיראברהם חלפייהודי סתיו

שיררחל שפיראתשרי שיר

שירלאה גולדברגהשנה גם

תשליך
 רלוונטי גם לשינויים שיראורית קלופשטוק

והסתגלות ודימוי גוף

טקסט בווטסאפשיראורית קלופשטוקֵמָעֶלה נְִפָרד ֵעץ

שירניסן פרידמןשאלה בסימן מתחילה שנה כל

שירסובול יהושעטודרא בכפר אצלנו



אבידן דודלעצמי לתת דחוף
 רלוונטי גם לשינוייםשיר

והסתגלות

שירגורלי ארידבש

שאלות

שיראלתרמן נתןהתשובות שלוש זמר

שגיר שמעוןוידוי

פן אלכסנדרוידוי

שואה

טקסט בווטסאפשירגליק הירשהפרטיזנים שיר

טקסט בווטסאפשירסנש חנהלקיסריה הליכה

טקסט בווטסאפשירויזלטיר מאירמילים

טקסט בווטסאפשירמשעול אגייודעים והנגר את רק

טקסט בווטסאפשירטריינין אבנרהמחנות איש כתנת

טקסט בווטסאפשירסיוון אריהסרוליק

טקסט בווטסאפסיפור אישי לאה חייקין   אבא שלי פרנואיד

בת-רלוונטי גם לקשר אםספרפרנקל אלונהילדה

יחסים בין דורייםשיריעקב גלעדכשתגדל

קבלה/והרפיה שחרור

מפתח לי יש

מתוך- שירמארק סטרנד  

 שבעה"

"שירים

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפשיריהודית רביץריקות בידיים באתי

ספראורי אורבךהחלומות מתקן

טקסט בווטסאפשירמרי אוליברטובה להיות צריכה אינך



הדברים אלה
 רלוונטי גם לנושא אמונהשירשחר מריו מרדכי

טקסט בווטסאפ- בעצמי

שירנתן אלתרמןירח

שירעלי מוהרשיש מה כל זה

שירעמיר בניוןלדמיון געגועים

טקסט בווטסאפשירנועם חורבבנאדם

בווטסאפ טקסטשירגולדברג לאהמציאה

בווטסאפ טקסטשירטויו שיבטהלך

בווטסאפ טקסטשירגבע אלה דורלדעת כדי

בווטסאפ טקסטשירהאוגה אולבהחלום זה

בווטסאפ טקסטשירועקנין עברון ליפלסטר

קטן אחד לכוכב מתחת
 ויסלבה

שימבורסקה
בווטסאפ קישורשיר

בווטסאפ טקסטשירקושו יימה'אוצלגמרי עירום נולדתי

שירבנאי אביתרהרחמן אב

שירריטהמחכה

שירפאנק עדיתלנו נכונו שעוד הימים

לדברים להניח הצורך על  

מסויימים
זץ מיכאל

טקסט בווטסאפשיר

תמונה בווטסאפשיראילון בה-שם אמהשכבות

טקסט בווטסאפשירבנאי אהודטיפה טיפ

ספרטקאנו מומוהחלומות וביצי מומו

 השיר המקורי ולא המולחןשיר'דסי רבינוביץעיגולי השמחה

בקבוצת הווטסאפ

טקסט בווטסאפשירנורית זרחיאני נותנת ללילה שיבוא

החלמה/מחלה/פציעהספרורי ניומן'מרגחולד והגוזל

ספרדניאלה לונדון דקלדב מצב רוח טוב

 אם יוצאים מגיעים למקומות

נפלאים

רלוונטי גם לנושא פרידהספרדוקטור סוס

טקסט בווטסאפשירטהא מוחמד עליוכך לקח לי ששים שנה

שירדורון מדלילעוף

ומקום שייכות

זלדהובינך ביני חוט



לחיי עד
מגידנה אביגיל  

גרוס

טקסט בווטסאפשיר

כרמי.טקשב
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

נפש-רלוונטי גם לנושא גוףשירוולך יונהציפור

שירשפירא רחלבעולם חלק

ספראסיף כהן שלומיתשוקו בעמק הבית

ספרזרחי נוריתחוץ ילדת

ספרפדר רון גלילהעצמי אל

סיוון אריההאלכימי האמבט
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשיררייכל עידןביתי קירות בין

בנאי מאירבעולם אצלך
רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיר  

לנושא זוגיות

למבוגרים בלבדספרוולף יניה'וירגמשלך חדר

ספרלינדגרן אסטרידהבית את עוזבת לוטה

ספרשנהב חיהבית בונה לה'דובי

קובץ וורד בקבוצת הווטסאפשירמרים רבקהאחר לבית עוברת אני

מוהר עלייד לי תן
רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיר  

לנושא זוגיות

אור שמריתיד לי תני
רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיר  

לנושא זוגיות

חיון בן שלי רחלמקדש
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

חיון בן שלי רחלהביתה
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

שירשמר נעמיחלומותיי בית

שירזמיר דניאללכאן געגוע שיר

רונן דיתיונדודיו הבית שיבת
 רלוונטי גם לשינוייםספר

טקסט בווטסאפ-והסתגלות

טקסט בווטסאפשירברייט ישראלבית צריך אדם

שירחיטמן עוזיכאן

פיוטאי איננו איש

טקסט בווטסאפשיראדמיאל קוסמןמקום מבוקש



שירוולך יונהחיי בתוך עכשיו עובר מישהו

שיררטוש יונתןילדות

בווטסאפ טקסטשירחלפי אברהםעצמי מצמצם אני

הזה בעולם הזה בלילה
 אלחנדרה

פיסארניק
ספר

שיררנד שוליאייכה

שיראוליבר מריהבר אוזי
תלות לנושא גם רלוונטי   

בווטסאפ טקסט

שירכנסיית השכלאיך זה מרגיש

שירארקדי דוכיןחדר משלי

שירתערובת אסקוטהחדר האינטימי שלי

שירמטרופוליןאין לי מקום

שירנוי מטלוןסוודר

אליהו אלילילה
איגרת/שיר  

אל הילדים

טקסט בווטסאפ

אליהו אליהמעבר
איגרת/שיר  

אל הילדים

טקסט בווטסאפ

שיררחל שפיראהיי שקטה

טקסט בווטסאפשירכותב לא ידועכל אחד צריך שיהיה לו מקום

 רלוונטי גם לנושא של שינוייםספרלאה גולדברגר"המפוזר מכפר אז

ובנושא של זהות

ספרלאה גולדברגמכתבים מנסיעה מדומה

רלוונטי גם לנושא חברותספרפרס'אוליבר גלאבד ולמצוא

והסתגלות שינויים

טקסט בווטסאפשירחלפי רחליש עדינות איזו

שירסנש חנהבדרך

ספרבאום פרנק ליימןעוץ מארץ הקוסם

פיכמן יעקבאחת באבן מעשה
 תמונת טקסט בקבוצתסיפור קצר

הווטסאפ

זרחי נוריתהנמוך והבית הגבוה הבית
 רלוונטי גם לנושא שייכותספר

ומקום

רלוונטי גם לנושא זוגיותשירגפן אביבנבנה בית

ספרבנט אלןהמלכותית הקוראת



ספרקרול לואיסהפלאות בארץ אליס

ספרסוס דוקטורשלי הצבעוניים הימים

ספרשילה שרהיבואו לא גמדים שום

רלוונטי גם לנושא זוגיותספרפרנטה אלנההנטישה ימי

שיראור שמריתענק גלגל

OCDרלוונטי גם לנושא ספרברייט ל'רייצלמעלה תקוע הקואלה קווין

ברנט פרנססקטנה נסיכה

, רלוונטי גם לנושא פרידהספר

אבל ואובדן וקשר הורים 

ילדים

שירועקנין מיכאלתקווה שיר

טוב"ל " רע"מעבר בין סדרת ספריםיאנסי ריקהחמישי הגל "

נוריס קןמדי מהר זה את קורא אתה

 מתאים גם לחוויות ביתשיר

 -הספר בשל האנטגוניסטית

גברת תותבת

שירזך נתןכוח

ספרדותן דודוטובה נסיעה

טקסט בווטסאפספראנדה מיכאלהקטר ונהג ים'ג

שירבוטנר עילילאחי מכתב

שיראיינשטיין אריקמלחמה אחרי של שיר

שירסנדרסון דנינודע הלא

ספרמורפורגו מייקלקנסקי של הממלכה

שירפרננדו פסואההדרך לפיתול מעבר

טקסט בווטסאפשירענת גל אוןמסתדרים כשהדברים

הסתכלות קדימה לעתידשירליאת מנורדירה עברתי שעברה בשנה

בי שישתנה אלוהים עשה  

הזה הלילה
אלמקייס חגית

טקסט בווטסאפשיר

ספרטוב שם תמיגנב לא אני

רלוונטי גם בנושא גנבהשירורדי חגיתבפרטים להבחין הזמן זה

שירמור-קלו יעלשלומך מה

ספרלנדאו אורנהלאמריקה כשאברח

שירראובן חליהחיים לך ירמזו אם

ברקת נעהכאן גרה לא כבר

שיראריאל מאירהנחש נשל

שירחורב נעםאדם כל



שירגורי חייםהגדול ברעש אתה וכך

בווטסאפ טקסטשירריבלין אורנהכך ואחר להתפורר

בווטסאפ טקסטספרזרחי נוריתאחורה שהלכה התרנגולת

רגרסיה בתהליך הטיפוליספראוסטר גריגוריולבנות לבנים מזיקות עצות

לגיטימציה לטעויותספרמקגי שיןהיום הפרוע של איוי

לגיטימציה לטעויותספראורלב אוריפילים משגעת

ספרדוקטור סוסחתול תעלול

 שמריתמשנה לשנה

יהודית רביץ/אור

לגיטימציה לטעויותשיר

 קישור ליוטיוב בקבוצתשיראלי אליהובמה להתחיל

הווטסאפ

 נהג האוטובוס שרצה להיות

אלוהים

טקסט בווטסאפ- מעבריםסיפור קצראתגר קרת

 -רלוונטי גם לנושא חוסר יחססיפור קצררם אורןבן של עורך דין

 מתוך קובץ סיפורים

"הקייטנה של קנלר"

ספרריימונד קארברדבר קטן וטוב

רלוונטי גם לנושא שכול ואבלספרון גרין'גצבים כל הדרך למטה

ספרעמי גדליההלב של ליליום

שכול

שיריהודה עמיחיכך אתגדל וכך אתקדש

טקסט בווטסאפשיריערה בריום השכחה

 לעולם לא אשמע את הקול

המתוק של אלוהים

טקסט בווטסאפשיריונה וולך

טקסט בווטסאפשירגיורא פישרמתמטיקה על האין

שיריהודה עמיחיומי יזכור/לזכור את הזוכרים

טקסט בווטסאפ

תנועה

שירגלי עטריריצה למרחקים ארוכים

ספרוינסטון גרוםפורסט גאמפ

שיראריק לביאזה קורה

שלום חנוךהולך נגד הרוח



דודו טסהאני רץ

שירמארק סטרנדלשמור על הדברים שלמים

טקסט בווטסאפשירנרקיסשדות

 סיפור קצרדוד גרוסמןרץ

 בתוך קובץ

.בשם זה

קישור ביוטיוב

תלות

ניצן טלעוד גברת

סיפורקרת אתגרבכיסים לנו שיש מה

קצר סיפורמברסלב נחמן רביהטובה האבן

 רלוונטי גם לנושא שחרור

תמונת טקסט- והרפיה  

בקבוצת הווטסאפ

רביקוביץ דליהכוחי בכל עכשיו אותך אוהבת אני

שיררביקוביץ דליהשיעור להם שיש דברים

שירנוקד נדביאובייקט קביעות

טקסט בקבוצת הווטסאפשירריטהעד שתעזוב

תחרות

שיריהונתן גפןאליפות נגד עצמי

ספרנעמה בנזימןנוני ונוני יותר

OCD

ספרפרס'ג אוליברתקוע

ספרדוקטור סוסכאלה לא אבל צרות לי יש

ספרבירן יעלבעיה עם ואיש כבשה גדר

 פו הדב וחזרזיר יוצאים לצוד

וכמעט תופסים חטרטרת

חזרתיותספרא מילן"א



ספרבראון אנתוניהקוסם בילי

שימושיים מאגרים

שמושית שירה

https://www.efra

tbigman.com/shir

ashimushit

טוב ללילה סיפורים
http://sefer-

li.net/laila.htm

עמים אגדות מאגר
http://sefer-

li.net/agada.htm

ספר שירההרבנד צופיההעולם קידת

הוצאת פרדסספר שירהחלפי רחלקרקס

 אתר אינטרנטגולם

לסיפורי מעשיות

https://www.gollem.org/%

D7%9E%D7%A2%D7%

A9%D7%99%D7%95%D

7%AA/

פינקולה קלאריסהזאבים עם רצות

 מאגר סיפורים לעבודה עם

אוכלוסייה חרדית

https://www.judaica-

il.com/he/%D7%A1%D7

%A4%D7%A8%D7%99-

%D7%99%D7%9C%D7

%93%D7%99%D7%9D#

/pageSize=20&viewMode

=grid&orderBy=0


