
ביבליותרפויטים טקסטים מאגר

 ב-א לפי תמות

אובדן/  אבל

ראשונה אהבה

אוכל

אחרות

כפויה אינטימיות

בעצמי אמונה

אסוציאציות

ונשים גברים

ומיניות גוף

נפש גוף

גירושין

דודות

גוף דימוי

נמוך עצמי דימוי

א לכיתה הכנה

התלבטות

זעם התפרצויות/ כעס/ רגשי ויסות

מינית זהות

זוגיות

זכרון

זקנה

יחס חוסר

חרדות

חברתית חרדה

חסר

ייחודיות

מוקדמת ילדות

הולדת יום

כבוד

קבוצה של כוחה



חברתיות מיומנויות

מזוכיסטית סאדו מיניות

והתחפשות מסכות

שניים נישואים

הילדות בתקופת ספרציה

סוד

(בשבט טו) עצים

מינית פגיעה

ואינטגרציה פיצול

פרידה

תיבה/  קופסא

ילדים הורים קשר

השנה ראש

שאלות

שואה

והרפיה שחרור

 ומקום שייכות

והסתגלות שינויים

שכול

תלות

תנועה

OCD

.שימושיים מאגרים

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

אסוציאציותתיבה/ קופסא מסכות והתחפשותנמוך עצמי דימויכפויה אינטימיותאובדן/  אבלאחרות

ראשונה אהבה

גוף נפש(טו בשבט)עצים זעם התפרצויות/ כעס/ רגשי ויסותגבריותאחיםונשים גבריםו

התלבטותראש השנהיחס חוסרומיניות גוףכפויה אינטימיותגוף דימוי

זכרוןשואהחרדותמינית זהותכפויה אינטימיותנמוך עצמי דימוי

ייחודיותחנוכהחברתית חרדהמזוכיסטית סאדו מיניותאמונה/בעצמי אמונההתלבטות

כבודיום הולדתחסרמינית פגיעהגבריותהתבגרות



סודOCDגירושיןזעם התפרצויות/כעס/רגשי ויסות

תיבה/ קופסא בסיכון נוערדודותמינית זהות

שאלותזקנהזכרון

קבלה/שחרור והרפיהזוגיותחסר

שייכות ומקום יחס חוסרייחודיות

שינויים והסתגלותמוקדמת ילדותמנהיגות

שכולקבוצה של כוחהוהתחפשות מסכות

תנועהחברתיות מיומנויותסוד

.מאגרים שימושייםשניים נישואיםוהרפיה שחרור

הכנה לכיתה אהילדות בתקופת ספרציה ומקום שייכות

ארספואטיקהסודוהסתגלות שינויים

התמכרויותואינטגרציה פיצולשכול

OCDפרידה

לבת אמא בין קשר

שכול

תלות

תחרות

2.05

אובדן/  אבל

תיאורטי ספרפכלר עמיתאבא בלי אבא

גליורי דבילהתאים יכול יהיה שלא מה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזך נתןלעץ שיש מה לי תן

פרידה לנושא גם רלוונטיספראוחנה סיגלבשמיים נועם של אבא

קראטנדן-קולטר דוןדב בצורת אהבה
ספר

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירעלי מוחמד טהאנקמה

'קריץ שרוןירחים שני
 לנושא גם רלוונטיספר

ילדים הורים קשר/התבגרות

זך נתןבינתיים
 לנושא גם רלוונטישיר

ילדים הורים קשר/פרידה

ספררמון שרוןתיבה פותחים וסבא ללי

ספררדמן גבל רוחמהחול חוט כמלוא

שירים ספראיפרגן טלהטל קינת



שירעמיחי יהודהאבי מות

לבסקי סיגלחיכיתי כי בכיתי
 עם ילדים של להתמודדותספר

שקטה לידה

שיראלברשטיין חוהגעגועים

אלבוים יעלמאמא פרידה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראבנר תמרהשקטה לידה

זלדהבכיתי הלילה כל
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שיראלתרמן נתןהאב מות

פואמהזך נתןאמי מות

כץ עיריתבאוויר קופאות היו הדקות אם
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

ספרורבר שורץ יונית והבור נה העלמה

מלחמה חוויותספרעשת יורםהביתה הולך אדם

גידלי אוריתאלייך מתקרבת אני
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

דיין טבת מיהלמותך שנים שלוש
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

דיין טבת מיההולדת יום
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

משעול אגיצנוע היה הטקס
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שירכנר רביברסיסים

בווטסאפ לשיר קישרשירניסמן גלוואלק

אשם מי
אנגלמן ליאור

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שבן שלומיבהתעוררות תרגיל

- שכול לנושא גם רלוונטישיר

 בקבוצת לטקסט קישור

הווטסאפ

הלל. עאמא לי הגידי

- שכול לנושא גם רלוונטישיר

 בקבוצת לטקסט קישור

הווטסאפ



ארנון מיכלבפברואר הארבעה

- פרידה לנושא גם רלוונטישיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

קלאס רונןתרופה

- פרידה לנושא גם רלוונטישיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספראבראוס הוקוןחום

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירטנאי שלמהלהשאיר

ספרפרס'ג אוליברוהלב הבקבוק

ספרסטייג ויליאםהפלאים ואבן ירמיהו

 בקבוצת טקסט תמונתשירקל אסתרהדק המשי חוט

הווטסאפ

ספרגפן שירההזהבה חוט

ספרגרוסמן דודלזמן מחוץ נופל

ספרגרוסמן דודמבשורה בורחת אישה

החלמה/מחלה/פציעהספרלינדגרן אסטרידארי לב האחים

ספרדידיון ון'גהמופלאות המחשבות שנת

ספרברגמן תומר"שמה" מ הילד

 קשר לנושא גם רלוונטי

 ושינויים ילדים הורים

והסתגלות

אינטרנטי סיפורקצר סיפורמירן ראובןמשמח משהו לי קרה הלילה

שירה ספרקילפי אווההכביש את חוצה הפרפר

בווטסאפ לטקסט קישורשירחורב נועםלדקה אפילו

ספרכרמי דניאלההסבאים עפים לאן

ספררות מריםבלונים בחמישה מעשה

ספרפרנקל אלונהמהחיים סיפור

ספרזרחי נוריתוהסוס יוני

 לנושאי גם רלוונטיספרגרוס גון ציפיעלייך חושבת לא שאני רגעים יש

קבלה- והרפיה שחרור/שכול

 גם רלוונטי- נוער לבני בעיקרספרבלום ודי'גנמר עיני

אב אובדן. שכול לנושא

הרוח של צלה
סאפון רואיס קרלוס

רומן-ספר



 המופלאים המעופפים הספרים

לסמור מוריס מר של

 שינויים לנושא גם רלוונטיספרויס'ג ויליאם

והסתגלות

ספרדונלדסון וליה'גנייר של בובות

ראשונה אהבה

שירחנוך שלוםנעורי 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

ספרקרל אריקהרעב הזחל

הריקה הפרוסה
 בקבוצת טקסט תמונתשירזרחי נורית

הווטסאפ

שירהראבן שולמיתמקרר שלי לסבתא

זרחי נוריתהזולל

ספראתר תרצהתות שאהב האריה

שירהלל. עחלש היה יואש

"סוכר עם דייסה: "בתוךסיפורשנהב חיהענק של ארוחה

שירחורי אבישימאפיה

בווטסאפ טקסטשירחורב נועםגבינה עוגת

בווטסאפ טקסטשירלאהסבלנות

לסקלי חזיתרצו אם
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

ואני אמא
 סטר'יצ'צ אמה

קלרק

ספר

בווטסאפ טקסטשירחלפי רחלס'במקדונלד אהבה



בווטסאפ וורד קובץשירראובני יותםלאכול תוכל לא

ספרקר ודית'גתה לשתות שבא הטיגריס

ספרהוברמן אן מרימשונים אכלנים שבעה

ספרשניר מיריקטרי טוב סלט

 יאכל לא אני בחיים פעם אף

עגבניה
יילד'צ לורן

ספר

בנאי יוסיעזורה אצל במסעדה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

דאהוזי לאהובהאינדיאנית אישה תפילת

 אוכל לנפש מזון" מתוך טקסט

 בקבוצת טקסט תמונת"- לגוף

הווטסאפ

ראובני יותםלאכול תוכל לא
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

משעול אגיקרמבו
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

כנחמה אוכל
 גומז אוגוסטין

ארקוס

 תמונת"- לא אנה" מתוךמספר קטע

הווטסאפ בקבוצת טקסט

רדלמסר להב תמירמזמן מת אבי
 תמונת"- שירים ד"י: "מתוךשיר

הווטסאפ בקבוצת טקסט

ראובן חליתאכלי תאכלי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

גרין איבוןאם אינני
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירזרחי נוריתאורז

קארבר ריימונדתפוחים ועוגת בתי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

 סוכריות/ירושלמי מטבח

דלתות וארבע עשרים/מהשמיים
חובב גיל

ספר

פישר בהלינג קטיהפרויד עם לסעוד
ספר

הרמל קריסטיןשבשכחה המתיקות
 זיכרון לנושא גם רלוונטיספר

ושואה



באינטרנט קייםקצר סיפורמירן ראובןשוקולד

המוזיקה צלילישירוהמרשטיין רס'רוגמשמחים שאותי הדברים

שירבנאי אהודמתוקה הכנאפה

שירביטון ארזהריחות תיקון

פרוסט מרסלהמדלן עוגיות
"האבוד הזמן בעקבות: "בתוךסיפור

וגרפונקל סיימון בביצוע ידועשירידוע לאסקרבורו יריד על הבלדה

שירים ספרצור בר זן צילהכורכום של במקל כותבת

 אוכל ייצוגי- והחמין המלאך

עם בסיפורי

-  פינטל עידית

גינסברג

הווטסאפ בקבוצת קישורעיון ספר

 שירהביגמן אפרתאוכל שירי

שימושית

הווטסאפ בקבוצת קישור

אחים

ספרסידון אפריםקאקארוזו מכפר ומוזו אוזו

 פרחי איילתלעוברים הספר בית

סימנובסקי
ספר

דיגיטלי ספר

בווטסאפ PDF קובץשירגידלי אוריתבזלת אבן

בווטסאפ טקסטשירזרחי נוריתיוסף

בווטסאפ קישורשירזלדהגעגועים הלומת

קצר סיפורפרי אסףלקפה ישבו הם כך אחר

ספרמין'בנג אמנדההזה התינוק

בווטסאפ טקסטשירשביט עוזילשדה וכשהגיע

ספרקזינס לוסיפספס של הקטן האח

ספרבלום ודי'גאחד סתם

ספרגרוסמן דודלגמרי חדש אח

ספרפרנקל אלונההפילפילים ספר

ספרלינדגרן אסטרידמדיקן

ספרזרחי נוריתשלי העסקים חוש

חרדות לנושא גם רלוונטיספרפרדל ון'גלואיס את אכל מי

 מיומנויות לנושא גם רלוונטיספרווק שרלוטר'ינג'ג

חברתיות

ספרריד קמילההצווחן והתינוק לולו



אחרות

סלקטיבית אילמות
 ויואל פרדניק רות

אליצור

עברית פסיכולוגיה באתרמאמר

ספרלינדסטרום אריקמחר להתראות

ספראלקבץ אודיהשקוף הילד

ספרישראלי נוריתשומע אינו שי

ספרקנז יהושעהמקהלה שורת

ספראנדה מיכאלמומו

חסר לנושא גם רלוונטיספרדאל רואלדמטילדה

ספרגבאי ויס תמרלשולחן מתחת טלי

ההינדיק
 נחמן רבי מסיפורי

מברסלב

בווטסאפ טקסטמעשיה

הצל
 כריסטיאן הנס

אנדרסן

מעשיה

מעשיהגרים האחיםהזהב ציפור

כברוש לא
 בקבוצת טקסט תמונתשירעמיחי יהודה

הווטסאפ

ספרטימרס לאוזפת

שירחורב נועםאחת כנף יש לציונה

ספרניצן טלשלי הבלגן

וגנו הענק
 טו/עצים לנושא גם רלוונטיספרויילד אוסקר

בשבט

שירזרחי נוריתאן מרגרט

העגילים עם המצחיקה
 קשר לנושא גם רלוונטיספררוזמן יעל

ילדים הורים

התבגרות לנושא גם רלוונטיספראנדה מיכאלנגמר שאינו הסיפור

בווטסאפ לסיפור קישורקצר סיפוראסיף כהן שלומיתהוורד של סודו

בווטסאפ לסיפור קישורקצר סיפוראסיף כהן שלומיתבוטילה הגנן

שיראסיף כהן שלומיתגלגלים כיסא



תקווה של קילו 35
 עצמי דימוי לנושא גם רלוונטיספרגוואלדה אנה

נמוך

ספרבארי מתיו יימס'גפן פיטר

ספרזרחי נוריתבלתזר

 במדינת גר הייתי לו- קטן להיות

הענקים

ספרגדות ארנונה

בווטסאפ טקסטשירצפריר נירהענק להיות שרצה גמד

ספרסמיט שהםדייסה אכל אבא

ספרדינור רימונהגדל ילד איך

 בשעת הכלב של המוזר המקרה

לילה

 לנוער- אספרגר תסמונתספרהאדון מארק

ומבוגרים

ספרלויזון יהודיתמיכאל נעלם לאן

ספראבני גלברט עפרהדניאל של המכוערים

הבדיל חייל
 כריסטיאן הנס

אנדרסן

עם אגדת

הווטסאפ בקבוצת PDF קובץקצר סיפורכוב'צ אנטוןבנרתיק אדם

ספרדונלדסון וליה'גמכוערים חמישה

ספרלבני שרההראשונה מהקומה הילדה

ספר'מאנץ רוברטנייר שקית שלבשה הנסיכה

ספררוס טוניצוחקת רוני

ייחודיות לנושא גם רלוונטיספרברנהיימר קייטלהסתרק הסכימה שלא הילדה

חפץ של אחרותספרפו אלן אדגרהגנוב המכתב

המכוער הברווזון
 כריסטיאן הנס

אנדרסן

ספרזרחי נוריתחוץ ילדת

ספרזרחי נוריתהוד רובין הילדה

השפות שלוש
 בקבוצת טקסט תמונתמעשיהגרים האחים

הווטסאפ

מקושקש קשקוש
 דימוי של לנושא גם רלוונטיספראלגום נוגה

נמוך עצמי

ספרמות. ג ון'גבחצר נוחת כשפנדה

בווטסאפ טקסטשירשפי-הר סיווןההבראה בבית

ספרשנהב חיהר'ינג'ג עם נעשה מה



ספרטלרק יפההכחול החתול תום

ספרעוז עמוסהיער באמצע פתאום

 אין ודניאלה הביישנית דנית

לה דומה

ספרניצן טל

ספרקייב קתריןאחר משהו

ספרבורלא עודדהמסכן עופרי

ספרהלקוסקי לזליצמריקו

ספרזרחי נוריתמיליגרם

ספרשנון דיוידדני לא

ספרשנון דיוידהפייה אליס

ספרמקי דיוידברנארד עכשיו לא

 לבקש שהלך באפרוח מעשה

אחרת אם

ספרקיפניס לוין

קמפ אנהבלט רוקדים לא כלבים 

הדר של בבית ביקור

פנקס שושונועה גל של האבאים 

לטנגו שלושה 

הפרדס בקצה מכשפה יש
 ארגון- איגי חניכי

גאה נוער

דוד בר ראובני לילב אמא בטן אמא 

קמפ אנהגרועה הכי הנסיכה

גולדברג תהילהמחמד ילד ועל הצב תכלת

וורוד משולש של סיפורו
 מיומנויות לנושא גם רלוונטישקדי אסתי

חברתית דחיה- חברתיות

אטלס יהודהשלו והמשפחה אחד כל 

צוק גליתאני להיות רוצה רק אני 

נאה בן מקדהאבאים שני 

 כשסופרים סופרים כמה 

משפחה

דור ליהיא

לפחות מיליון משפחות משפחות 
טלמור לימור



באדי לא באד
 פול כריסטופר

קרטיס

 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות

ספרים סדרתוינקלר הנרייפסר'צ האנק

שירזרחי נוריתכסא של ילדה לא אני

הווטסאפ בקבוצת קישורשירשינברג טובההתות עץ ליד

פלא
 עצמי דימוי לנושא גם רלוונטיספרפלאסיו ג"ר

נמוך

פלא הוא אחד כל
 מקוצרת בגרסה" פלא"ספרפלאסיו ג"ר

לילדים

זקנה לנושא גם רלוונטיספראורלב אוריסורגת סבתא

הקטנה יפה
 למיומנויות גם רלוונטיספרבראון אנתוני

חברתיות

ספרשנון דיוידים שודד נעשתי ככה

זרחי נוריתטינקרטנק

ספרעומר דבורהאתגבר אני

פגיס דןטעויות

שייכות לנושא גם רלוונטישירפגיס דןאיפה

ספרסוס דוקטורהחמאה על האיומה המלחמה
 למיומנויות גם רלוונטי

חברתיות

ספרזרחי נוריתלא ופעם היה פעם

ספרטב'מנצ ליזהמתקבלים לא פילים

ספרבנזימן חגיתידחת משפחת

ספרריי מרגרטבייגלה

 למיומנויות גם רלוונטיספרחכם רוניתומומו ו'וז'ז

חברתיות

גזענותשירחסן רועיאשכנז במדינת

גזענותשירגרוסמן דודהסטיקר שירת

 נפגשו והעכבר כשהנחש

לראשונה

חברתיות ומיומנויות גזענותשיראלקיים שלי

גזענותשירבנאי אהודשחורה עבודה

ספרהופר רינתהגבוה והגמד הנמוך הענק

כפויה אינטימיות



חסר לנושא גם רלוונטיספראייל אורהלבדה ילדה

בווטסאפ טקסט תמונתשירחורב נעםהאחרונה האישה

משפחתי קושי, מחלהשירקלופשטוק אוריתלאה

בווטסאפ טקסט תמונתשירקלופשטוק אוריתנסבלת הבלתי הקלות

בווטסאפ טקסט תמונתשירקלופשטוק אוריתורד

ספראטווד מרגרטהאוהל

מכה
 טקסט. בזוגיות אלימותשירברק עידית

בווטסאפ

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתאחת על שלושים

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירגוש אפרתאגרוף קרב

סיפורעגנון י"שוהרוכל האדונית

 אחר חמש השעה של הרכס קו

הצהריים

בווטסאפ טקסט תמונתפואמהשנר ילי

לקוזו קרה מה
 זהבי ורטה תמר

ישי אשר ותמר

לילדים ספר- מיניות פגיעותספר

חנה

 תמונת-בלבד למבוגריםשירקלופשטוק אורית

 אלימות. בווטסאפ טקסט

המשפחה בתוך

בלבד למבוגריםספרשגיא בלהירוק ענף שבר

שירבנאי אביתרובנים אבות
 אבל של לנושא גם רלוונטי

שכול/ואובדן

אמונה/בעצמי אמונה

שירדור בן דתיהמורים מורים

בווטסאפ טקסטשירלנגרמן גז רוניכשתאמיני

בווטסאפ מנוקד טקסטשירזך נתןלחסד זקוקים כולנו

ספרשלו צרויהאמא של ילד

ספרחנוך מאיהכנפיים

ספרפרסיבל טוםיותם הכי הכי

ספררוזובסקי מיריכנפיים עם ילדה

ספריו'דיפוצ קליקלואי של הזהב ידי

שיראור שישאני כמו בדיוק

שירטוב שם יובלשלי הדרך



ספרימאדה קובירעיון עם עושים מה

ספראנדריאה יילס'גרוקדות לא ירפות'ג

ספרשלו מאיראהרון סבא של הגשם

שירהאמהות תפילת

בווטסאפ טקסט תמונתשירמלמד כהן מזיפה אני

בווטסאפ טקסטשירבנאי אהודלי ענה

שיראור שמריתהדרך את תראי עוד

- קבלה לנושא גם רלוונטיפואמהאיפרגן טלמספיק

בווטסאפ טקסט תמונת

 רואים לא משם שרואים דברים

מכאן

 גם רלוונטי-בווטסאפ טקסטשיררוטבליט יעקב

זוגיות לנושא

בווטסאפ טקסטשירברק עידיתילד

שירבנאי אביתרסיכוי לי יש

שירבנאי אהודתפחד אל

עצים לנושא גם רלוונטיספרקראוס רותגזר של זרע

 בקבוצת ליוטיוב קישורשיראלברשטיין חוהפלא אתה

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשיראלוני בצלאלביד יד

"תמיד בא הבוקר: "מתוךשירטויו שיבטהרוחך תיפול אל

שיר'ס ק"שבוקם נופל

 לשחרור גם רלוונטישירארי בן חנןהעולם אלוף

קבלה/והרפיה

בווטסאפ טקסטשירחורב נועםרעה מילה טובה מילה

בווטסאפ טקסטשירסילברסטיין של...ת האל לכל תקשיב

ספרונסון'ג קרוקטהסגול והעיפרון אהרון

אסוציאציות

שיררביקוביץ דליהכישופים

בווטסאפ טקסטשירפרלמוטר ענבלהמכשפות

בווטסאפ טקסטשירסידון אפריםוהמכשפה האמא

בווטסאפ טקסטשירברקת נועהמעופפות מכשפות ארבע

שירשנהב חיהסלים עם גברת



בווטסאפ PDF קובץשירגולדברג לאהאבן

ספרשיינפלד מיכאלהביתה שנגיע עד

בווטסאפ טקסטשירזלדהאש של מקום

ספרליוני ליאוקטצהוב קטכחול

בווטסאפ טקסט תמונתשירזרחי נוריתהרעים

בווטסאפ טקסט תמונתשירטויו שיבטהטלפון

בווטסאפ טקסט תמונתשיררחמים יחזקאלפתקים

בווטסאפ טקסטשירשני רוניתאדם נולד כורחו על

לילדיםשירזרחי נוריתאהבה קטשופ כתר כתם

בווטסאפ טקסט תמונתשירמוסנזון ורדפלסטלינה

שירעמיחי יהודהיחיד אדם אני

בווטסאפ טקסטשיראבידן דודפתאומי ערב

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אלישחרית

בווטסאפ טקסט תמונתשירמישורי אפרתריק ריבוע

בווטסאפ טקסט תמונתשירארז אפרתבסלע תכה אל

בווטסאפ טקסט תמונתשירשווייצר ברוריהפתוחות שאלות

בווטסאפ טקסטסיפר קטעורד אייללקיר מעבר לראות

בווטסאפ טקסט תמונתשירזך נתןצועק אורפיאוס

שירהלל.עהעצים עושים מה

בווטסאפ טקסט תמונתשירשרים שי'ב החג אידאת

שירגיטהיים עמירםושקיעה ים

שירשמר נעמיציפורים אילו

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתהחום בעומס הכבדה עוד

זוגיות לנושא גם רלוונטישירמנור אהודוהירח השמש אגדת

בווטסאפ טקסט תמונתשירשריר יעלההוא הדבר

?בכיסים לנו יש מה

קרת אתגר

קצר סיפור

 ביוטיוב סרטון גרסת קיימת

 בקבוצת קישור- באנגלית

הווטסאפ

ספרבארת רולאןהצילום על מחשבות

בווטסאפ טקסטשירקרבסי שושנההספרים חנות

בווטסאפ טקסט תמונתשירצלגוב ערןהתקווה

מקרה כל
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

בווטסאפ טקסט תמונת



וייטנאם
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

בווטסאפ טקסט תמונת

התקופה ילדי
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ לטקסט קישורשירול'מח מרוואןגוריון בן התעופה בנמל ערבי

בווטסאפ טקסטשיראלתרמן נתןורודות משקפיים

גזענות נגדשירמאירופול אייבלמוזר פרי

שיררביקוביץ דליהנמוך בגובה רחיפה

 מלבד דבר בבעלותי אין

החלומות

יזידית שירה של אנתולוגיה

שיראלירז ישראלטובות בשורות

בווטסאפ טקסט תמונתשירמרים רבקההאורחים שאר ובתוך

שירגרוניך שלמהציור

החדר על ירד כשהלילה
פלאי לשם מירי

ציורים ספר
 הסיפור את משלים אחד כל

עיניו ראות ולפי בעצמו

 גם רלוונטי- בווטסאפ סרטוןסיפור/סרטוןאלבוים יעלודאות אי-קסום אי

הקורונה לימי

ארספואטיקה

שיררוז אליגון תלמהלי לילה

שירגפן יהונתןנולד שיר איך

"השירים חסד: "מתוךשיריונתן נתןבקשתות טורח אני שנים

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירפס אוקטביושירה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמור קלו יעלמרשם

חיים קורות
דרדיקמן דורי

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

רומן-ספרמורלי כריסטופרגלגלים על פרנסוס

לעצמי אמרתי
חלפי ברוך מרים

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שם ללא שיר ללא
חלפי רחל

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

פנייך משחרי
ידוע לא

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ



סוד
טויו שיבטה

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

אני
טויו שיבטה

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

לאיטן נמסות
טויו שיבטה

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשירלויזון יהודיתכותבת

אישה גוף כותב עץ
לבני ענת

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

בתחלה
חיון בן שלי רחל

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ואתה המילים
מנור דורי

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספרותי למשאל
פגיס דן

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שונה להיות

 אחדיה עזיזה

שירשקוארי עומר

 לנושא גם רלוונטי

 טקסט תמונת/אחרות

הווטסאפ בקבוצת

משמעות
שיר קמה

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

לא הזה בשיר משהו
פלדמן ברק

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

השיר את רציתי אני
שריף שבע בת

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

בווטסאפ PDF קובץשירסיוון אריהבשיר שאין מה

הנכון השיר
 דורי שבע בת

קרלייה
שיר

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזך נתןלקורא מכתב

הווטסאפ בקבוצת טקסטמונולוגקרת אתגראסתמה התקף לך כשיש

למילים תן
וולך יונה

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הכאב דיוק
עמיחי יהודה

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ



שירביאליק נחמן חייםההפקר מן באור זכיתי לא

שיראלתרמן נתןהניגון חוזר עוד

שיררחלשירי ספר

שיראסיף כהן שלומיתהן המילים

השואה לנושא גם רלוונטיספרהילסום אתישבתוכי השמיים

שירמשעול אגיככה אז
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

 בן משההמילים מהן

ארצי שלמה/שאול

שיר

"קיים ותהום תום: "מתוךשירהורביץ יאירהרוח כיוון

שירים כותב
ומוקי אדרי מאור

שיר
 בקבוצת ליוטיוב קישור

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתזיקוקים

ארי בן חנןויקיפדיה

 בקבוצת ליוטיוב קישורשיר

 לנושא גם רלוונטי-הווטסאפ

אחרות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלסקלי חזישירה

שיררובס דניהמשורר של כוחו

שירזך נתןפחד אינה כשבדידות

 ויסלבההכתיבה שמחת

שימבורסקה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיר

הווטסאפ בקבוצת קישורמאמרגרוסמן דודאסון באזור כתיבה

ונשים גברים

שירארצי שלמהלאיבוד הולך גבר

שיראתר תרצהלאישה בלדה

זוגית קנאהשיראלתרמן נתןעתיק ניגון

הווטסאפ בקבוצת קישורשירזרחי נוריתלמלך המלכה באה

שירארצי שלמהטלפני טלפני

בווטסאפ טקסט תמונתשירטהרלב יורםודי החלטתי

בווטסאפ טקסט תמונתשירטהרלב יורםאנס'צ לי תני

בווטסאפ טקסטשירזך נתןראשו את מפנה אורפיאוס

שירגולדברג מאירשתלך לאן לך



בווטסאפ טקסטשירסנדרסון דניבכיכר תשע

שירסנדרסון דניגוביינא

הירח עיר: מתוךשיראתר תרצההיום כל מבטי קעור

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתזווית ישר אתה

חג לערב שיר
אתר תרצה

שיר
 קשר לנושא גם רלוונטי

ילדים הורים

שירחנוך שלוםאישה לך קח

הנעול בביתי
חנוך שלום

שיר
 גוף דימוי לנושא גם רלוונטי

ולחסר ומיניות

בווטסאפ טקסט שירעמיחי יהודהבבוקר

שירחיטמן עוזיאהבה של סיפור עוד

בווטסאפ טקסט תמונתשיראורפז ענתעבורך שומרת

בווטסאפ טקסטשירמנור אהודסליחה

עשרים בת אהבה
שמר נעמי

שיר
-הווטסאפ בקבוצת קישור 

זוגיות לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסטשירשפירא רחלחולין יום של שיר

קצר סיפורקרת אתגרמטורף דבק

שירלהב צרויההישן הגשר על

שירויינגרטן איציקבדואי אהבה שיר

בווטסאפ טקסטשירשבת לאהמוקדם לישון הולך אתה

בווטסאפ טקסטשירלוין ענתתה

שירגפן יהונתןאחכה עולם עד

שירחדד שריתתותח אתה

שירגפן יהונתןסיגליות

שירארצי שלמההעולם מלך

שירהיימן סיגדול גיבור

בווטסאפ טקסטשירכהן יצחקגבר כל

ספרקפקא פרנץמילנה אל מכתבים

בווטסאפ טקסטשירכהן יצחקגבר של לב פעימת בכל

בווטסאפ טקסטשירראובן חלירות

בווטסאפ טקסטשיראלברשטיין חוהשנתיים כמעט

שיררובס דניקטן מכתב



בווטסאפ טקסטשירשפירא רחלאיתך אדבר

בווטסאפ טקסטשיררחלנעול גן

בווטסאפ טקסטשירחלפי אברהםלך צער

ה בווטסאפ טקסטשיר'רביקוביץ דליהְקַטנָׁה ִאשָׁ

הגילאים לכלשירים ספרזרחי נוריתפטרוסיל רוזי של אהבתה

ומיניות גוף

שירהרמן אנהגולם

ספרלם דיאנהאישה נערה ילדה

שירשטרית מיכהאותך אוהב אני
 גברים לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסט- ונשים

ספרגרוסמן דודהפנימי הדיקדוק ספר

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

קנז יהושעשחר ובין לילדה בין

אלמוג רותאמנותי תיקון

ספרדניאלי פרידהפיקניק לא זה להתבגר

ספרפדר יעלשלי רק הוא שלי הגוף

ספרליפו יונתןהפיל פדו של סודו

 

נפש גוף 

שמשה מאחורי המתרחש מן

 שירים: פריז של הספליןשירבודלר שארל

 טקסט-בפרוזה קטנים

בווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירסנדרסון דנילי היה יום איזה

בווטסאפ טקסט תמונתשירבס אהרוןבשביל

בווטסאפ טקסט תמונתשירבס אהרוןאור רופא

בווטסאפ טקסט תמונתשירגליציאנו כרמללאב מייק

יום איזה
 בקבוצת ליוטיוב קישורשירכץ וטלי טסה דודו

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראייסמן ורסנו טליהנשמה על עננה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירהכהן שמואלקטנות תבוסות



בווטסאפ טקסט תמונתשירחורב נעםמשפט בית

בווטסאפ טקסט תמונתשירקילפי אווהלהפליא טוב הרגשתי היום

בווטסאפ טקסט תמונתשירהרמן אנהמוצק ראי

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזך נתןאחד רגע

בווטסאפ טקסט תמונתשירשור רונית רונההכורסה על

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירנוי מוריההנפש תפילת

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירפלדמן ברקלי יש ביקורת כמה מושג לך אין

בווטסאפ טקסט תמונתשירגולדברג לאהחלקי לי תתן אם

בווטסאפ טקסט תמונתשירקנקו יושידהאחת פעם

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אלילילה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירהולטה פנטייותר קרוב צעד

בווטסאפ טקסט תמונתשירזך נתןלי אין

שיראסיף כהן שלומיתהלב בתוך

הדלת
 בקבוצת לטקסט קישורשיראליהו אלי

הווטסאפ

בווטסאפ טקסט תמונתשירשבת לאהבית

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראלבוים יעלבבית

בווטסאפ טקסט תמונתשירקלופשטוק אוריתבבית

בווטסאפ טקסט תמונתשירצפנתנפשי הוא הזה הבית

בווטסאפ טקסט תמונתשירצפנתלבי את נושאת

הווטסאפ בקבוצת טקסטפואמהחי גלעדבית להיות אם

בווטסאפ טקסט תמונתשירחתוכה שלומיבבית

בווטסאפ טקסט תמונתשירדיין יובלובינתיים

בווטסאפ טקסט תמונתשירזלדהסואנת להבה שמים כאשר

לך שיש החיים
 בקבוצת טקסט תמונתשירוולך יונה

הווטסאפ

בווטסאפ טקסט תמונתשירארנון מיכלהיום פני על חושך

פסיכודרמה
 בקבוצת טקסט תמונתשירהופמן יואל

הווטסאפ

כוח
 בקבוצת טקסט תמונתשירזך נתן

הווטסאפ

אתמול ישבתי
 בקבוצת טקסט תמונתשירכהן שמואל

הווטסאפ



ביתי כתלי
 בקבוצת טקסט תמונתשירשלונסקי אברהם

הווטסאפ

אוהי אוהי שרה ון'ג ננה
 בקבוצת טקסט תמונתשירצור בר זן צילה

הווטסאפ

לכתוב כוח עוד כשאין
 בקבוצת טקסט תמונתשירקילפי אווה

הווטסאפ

הסוד את לנו שגילה הוא
 בקבוצת טקסט תמונתשירמרים רבקה

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירבס אהרוןעור לרופא בדרך

בקשה
 בקבוצת טקסט תמונתשירשריר יעל

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירסופרי ענברלפיצוח קשה אגוז

מהכיור
 בקבוצת טקסט תמונתשירבר יערה

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיריגר רינתתיבה לך עשי

מבטת
 בקבוצת טקסט תמונתשיררחל

הווטסאפ

המוגן המרחב מארש

 תמונת" בחצאית סוס: "מתוךשירקוגן ריטה

הווטסאפ בקבוצת טקסט

גוף, זכור
 קונסטנדינוס

קוואפיס

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שירפרלמוטר ענבלהבא העונג עד

הנחת ישבה
 בקבוצת טקסט תמונתשיררוזין אביטל עדי

הווטסאפ

לפניך לעמוד
 בקבוצת טקסט תמונתשירקלופשטוק אורית

הווטסאפ

בשמיים כמו הרגשתי
 בקבוצת טקסט תמונתשירעמיחי יהודה

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירשפי הר סיווןחיים שנות נמשך היה הלילה

רופא סיפורי
 קרלוס ויליאמס

ויליאמס

ספר



רופא מנשם
 בקבוצת טקסט תמונתשירחודרקובסקי מיטל

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתלאור

נובמבר בשמי אלי אלי
 בקבוצת טקסט תמונתשירלבני ענת

הווטסאפ

מרגוע
 בקבוצת טקסט תמונתשירברגשטיין פניה

הווטסאפ

מקדש
 בקבוצת טקסט תמונתשירחיון בן שלי רחל

הווטסאפ

מבין לא אתה
 ויטלזון רביטל

יעקבס

הווטסאפ בקבוצת טקסטפוסט

עצמה לבין בינה
 בקבוצת טקסט תמונתשירהרכבי חדוה

הווטסאפ

חייו מהריסות יוצא כשאדם

- התבגרות לנושא גם רלוונטישיראלירז ישראל

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

היה מה זוכרת בדיוק לא אני
 בקבוצת טקסט תמונתשירפלדמן ברק

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירארבל עדייקר זמן

ברחוב הולך אני
 בקבוצת טקסט תמונתשירטיבטי שיר

הווטסאפ

זמן
 בקבוצת טקסט תמונתשיררוז אליגון תלמה

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסט שיראלברשטיין חוהרמז

שוקל זה מה
 בקבוצת טקסט תמונתשירישורון אבות

הווטסאפ

עומד זמן של חלום איזה
 בקבוצת טקסט תמונתשירריבנר טוביה

הווטסאפ

עובר שהזמן איך

 או זקנה לנושא גם רלוונטישירשדה פנחס

 טקסט תמונת- פרידה

הווטסאפ בקבוצת

הזמן לסדק מבעד
 בקבוצת טקסט תמונתשיראמיר דנה

הווטסאפ



נשמע מה
 בקבוצת טקסט תמונתשירפישר גיורא

הווטסאפ

לישון בלכתי

 שחרור לנושא גם רלוונטישירקילפי אווה

 טקסט תמונת- הרפיה/וקבלה

הווטסאפ בקבוצת

גדול עניין
 בקבוצת טקסט תמונתשיראלירז ישראל

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת קישורשירלבני ענתאחרות וספירות העומר ספירת

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתנפש פזורת

רות

 שחרור לנושא גם רלוונטישירלבני ענת

 טקסט תמונת הרפיה/וקבלה

הווטסאפ בקבוצת

רציתי אשר כל
 בקבוצת טקסט תמונתשירוייס טלי

הווטסאפ

המקום שירת
 בקבוצת טקסט תמונתשירוייס טלי

ווטסאפ

קולות
 בקבוצת טקסט תמונתשירוייס טלי

ווטסאפ

משונה לילה
 בקבוצת טקסט תמונתשירוייס טלי

ווטסאפ

המוגן המקום
 בקבוצת טקסט תמונתשירוייס טלי

ווטסאפ

שירפוגל דודהגשר אל תרה עיני

הווטסאפ בקבוצת קישורשירבנאי אביתרמתנות

כמהון
 בקבוצת טקסט תמונתשירחלפי ברוך מרים

הווטסאפ

שומעים שאתם מה
 בקבוצת טקסט תמונתשירברק עידית

הווטסאפ

בולענים
 בקבוצת טקסט תמונתשירזץ מיכאל

הווטסאפ

קול להשמיע
 בקבוצת טקסט תמונתשירמרקמן נגה

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירריבנר טוביהשונים הדברים היו אילו



בתינו יסודות עמוקים
 בקבוצת טקסט תמונתשירפרל גיא

הווטסאפ

מוכנה לא עדיין את
 בקבוצת טקסט תמונתשירחיון בן שלי רחל

הווטסאפ

יער לשום לנסוע צריכה לא

 בלייר אירנה

לוינהוף

 שחרור לנושא גם רלוונטישיר

 טקסט תמונת- קבלה/והרפיה

הווטסאפ בקבוצת

בי תהיה קלות כמה
 בקבוצת טקסט תמונתשירשובל וני'ג

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלוי חיההצורך די גדול חלון

עיניים עוצמת כשאני
 בקבוצת טקסט תמונתשירטויו שיבטה

הווטסאפ

הדעת הסח
 ויסלבה

שימבורסקה

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירברק עידיתהמערה

זוגיות לנושא גם רלוונטיספראלבלך נגהועדינה אסתר

שירוולך יונהבמישור הולך אני

הווטסאפ בקבוצת קישורשיריונתן נתןהעולם אם

שירמוקי/ניב דניאלוהים
 בקבוצת ליוטיוב קישור

הווטסאפ

שירבייליס שרון ענתקיר הנה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ֲאנִי ְכמֹו כָׁכָׁה הווטסאפ בקבוצת קישורשירגלבוע אמירהֹוֵלך שֶׁ

שירחנוך שלוםעצמו בתוך אדם

שירלוי חיהלאהוב הסיבות כל את

 מאושרת" הספר מתוך

 טקסט תמונת"- ועצובה

הווטסאפ בקבוצת

אבן עם שיחה
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירגפן יהונתןהאבן בתקופת היה שלא מי
 בקבוצת טקסט תמונת 

הווטסאפ

שירכהן אליה איריסתפילה

שירפולדר סטיבןאורחים מלון



שירשביט סיווןבית אין שלי ללב

שירגולדברג לאהאליי הולכת אני

ספראופיר יעלשועל בעיני ירח עגילות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירראובן חלייודעת היי

שירעדולהאינני אני מחר

ספרניצן גביבאדולינה

אושרי נעמה דרלים הנחל בין וגעגוע מסע
 בשולי כאור רשימות מתוך

הענן

ספרקואלו פואלוהאלכימאי

ספראלבום' מיץמורי עם שלישי ימי

ספראלבום' מיץהזמן שומר

וולך יונהממני חכם היה גופי

נפשית טראומהרומןגולדברג לאההאור והוא

רז יעקבשמעתי כך

נפשית טראומהספרשטראוס פאול יעלהיום לאור

חלפי אברהםחרסינה מרגישה מה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירברק עידיתהפנימי הקול

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירוולך יונהקורנליה

הובר שושמחדש לתפור צריכה את

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

 לנושא גם רלוונטי הווטסאפ

הרפיה/וקבלה שחרור

". עריות צל" הספר מתוךשירויינשטוק סמדרשבור אדם תפגוש אם

הווטסאפ בקבוצת טקסט

סוד לילה
 אברבוך לילך

וקסלר
שיר

 בקבוצת פייסבוק לדף קישור

הווטסאפ

ספרקור פאוללפעמים

נפש מחלת עם התמודדותספרדסקל מיכללהתאחות

ספרמורטון תומפסוןכזר לא

ספרמונתה אכסלמיקלה סן מגילת

והחלמה מחלה/פציעה ספרגרהאם בובשבורה כנף לרפא איך

והחלמה מחלה/פציעה ספר'מות ון'גהמשאלות שלוש

דוהים דגים גם
 ואיילת לביא יפעת

הלר
ספר

והחלמה מחלה/פציעה



שירדור בן דתיהבראי חדש חבר

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשיראטלס יהודהרואה היה מישהו אם

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשירהראבן שולמיתבראי הילד

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשיריובל שושנהתמונה

שירידוע לאהמראה
 וורד קובץ. ישי איריס: תרגום

הווטסאפ בקבוצת

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשיראסיף כהן שלומיתמראה בלי

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשירמואסי פארוקהראי

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירפלאת סילביהמראה

שירפסואה פרננדולאדם לו אל
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

גירושין

הקוקיה של ביתה
 פיות בתוך

ומכשפות
סיפור

נוכח לא הורהספררוזן סיגללאמא געגועים

בלבד למבוגריםספרבובואר דה סימוןשבורה אישה

בלבד למבוגריםספרמונרו אליסבריחה

בלבד למבוגריםספראפרון נורהצרבת

בלבד למבוגריםספרצידרון פמהמתפרקים כשהדברין

בלבד למבוגריםספרבצלאלי תמיתישארי

בלבד למבוגריםספרפרנטה אלנהנטישה ימי

גירושין
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

ספרגלבץ תמרמקופלת

ספראלומה נרילאהוב שמפסיקים זה איך

ספרקסטנר אריךהכפולה אורה

 ומפלץ שאול על המעניין הסיפור

החשמל
ספרהלר יניב

שירתאהבי אמא

שירנורית צדרבויםהכל זה

ספרזרחי נוריתנני את לגרש לא



יוניאן אסתימנגן לב
 בקבוצת מהספר דוגמאותספר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אליכריתות

דודות

שירסנדרסון דניוהדוד הדודה אצל

שירזלדהפנאי

ספרטהרלב יורםהנביאים מרחוב שלי הדודה

ספרשליו מאירמיכל הדודה
 אחרות לנושא גם רלוונטי

רגשי ויסות ולנושא

 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

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיר

ספרפאפ ליסההספרייה וכלבת מדלן

ספרגרוס גון ציפימלכה לא פעם אף

שירמשעול אגיבזק בתצלום נוף עם עצמי דיוקן

שירמשעול אגילה קשה

שירמשעול אגינשימה

שירבאומס רננהשהיית הלוואי

שירכרמי. טשירים

שירוולך יונהממני חכם היה גופי

לוין חנוךכבר וגברת כמעט אדון על בלדה
 גברים לנושא גם רלוונטישיר

ונשים

ספרקנז יהושעהחתולים אל בדרך

בונדי רותהמצומק האני



נוי עמוסהראשונה העירומה האישה

ספרלפיד ליהיאהרזה וסבא השמן סבא

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירסומק רונילאורז עדן גן

ספרו'פוצצימוקי מוקי עלילות

בלבד למבוגריםשיראנקרי אתילוליטה

בלבד למבוגריםשירסובול יהלילבלונדינית רקוויאם

בלבד למבוגריםספרוולף ניה'וירגיאורלנדו

בלבד למבוגריםשירמיקיאגישפם לך ציירי

בווטסאפ טקסט תמונתשירגיבסון אנדריאהלדבר ות.מסוגלים שאנחנו לפני

בלבד למבוגריםספרגרוסמן דודמבינה אני בגוף

בלבד למבוגריםספרְקרֹוס וּוְלפֹוְלק דונהיוהנה האפיפיורית

בלבד למבוגריםספרגור בתיהלי תיארתי כך לא

שיררוזנר אוריןציפור למשל

- אחרות לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסט תמונת

נמוך עצמי דימוי/ עצמי דימוי

שירטונהסחרחורת

ספרדיקנס ארלס'צקופרפילד דיויד

 בונה המהנדסת הדס

שטותיקופטר

ספרביטי אנדריאה

ספרזרחי נוריתאטוסה אשיג אמורי

שירנאור לאהגדולה להיות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיריצחרי נאורהזה הילד את רואה אני

ספרזרחי נוריתהולדת יום ספר-מיכאלה לדעת

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזרחי נוריתכלומה גברת

פרנקנשטייןמומיה

ספרברייט ל'רייצשבפנים האריה

משלעמים סיפוריהקיפוד הנס

גליל לילךאותי שתאהבו רוצה לא אני
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בכיתה קטן הכי הילד
 עוזי/גפן יהונתן

חיטמן

שיר



יפנית אגדהראשה על העץ קערת עם הנערה
הווטסאפ בקבוצת PDF קובץמעשיה

 בקבוצת ליוטיוב קישורשירשמר נעמילספטמבר בראשון

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזרחי נוריתלי קורה

שירגולדברג לאהוצל אור

שירגלעד יעקבואני שלי הצל

 את לראות יכול לא פרפר

שלו הצבעים
שירידוע לא

הווטסאפ בקבוצת טקסט

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיררוזנר אוריןמתאפקת אני עכשיו

גרים האחיםהקיכלי זקן מלך/הציפור זקן מלך
עם סיפור

שירמוהר יחיאלוים מעיין על בלדה

גדות יפעתאהבה עוקף
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

 בקבוצת ליוטיוב קישורשירדלומי רונינמוכה קרקעית

הווטסאפ

 בית חוויית/א לכיתה הכנה

הספר

ולולה רלי'צ 
 לבית מדי קטנה בהחלט אני"ספרים סדרתיילד'צ לורן

"ספר

ספרקלירי בברלי'א לכיתה הולכת רמונה

ספרעתיר-מקמל נאוהאמא של' א כיתה

ספרעתיר-מקמל נאוההספר- בית בחצר סודי מחבוא

בלבד למבוגריםספרנפתלי בן מיכלהמורה

 בקבוצת סרוק טקסטשירשבתאי יעקבללב נוגע מקום היא הכיתה

הווטסאפ

 בקבוצת טקסט תמונתשירק'י'מורבצ ליאת'א כיתה שלום

הווטסאפ



 בקבוצת טקסט תמונתשירהררי אביטלהספר לבית אישור

הווטסאפ

 בקבוצת טקסט תמונתשיראשרת עדיהקלסר את לה תעטפו אל

הווטסאפ

 גם רלוונטי. בלימודים בעיותספרהאוספטר רחלספר בית לי שעשו העוגות

הורה של לחסר

 בקבוצת טקסט תמונתשירזק מיכליקר ילד

הווטסאפ

ספרפדר רון גלילהא לכיתה עולים ומור אור

ספרכוכבי הדס'א כיתה על לי ספרו

הגן של הראשון היוםשירבנזימן חגיתלהכיר נא

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירשפי הר סיוןהכיתה

שירמוהר עלימולדת שיעור

שירבנאי אהודעבר זמנך

 בקבוצת טקסט תמונתשיראדרעי נעמהדניאל

הווטסאפ

 בקבוצת טקסט תמונתשיראסיף כהן שלומיתללימודים האחרון בשבוע

הווטסאפ

 בקבוצת טקסט תמונתשירברק עידיתאחת פעם לפחות

הווטסאפ

ספרפרנטה אלנההגאונה החברה
 טקסט- בלבד למבוגרים

הווטסאפ בקבוצת סרוק

 בקבוצת טקסט תמונתשירפגיס דןכישלון

הווטסאפ

התלבטות

בווטסאפ טקסטשירסטאף לאופולדגשר

שירוולך יונהבמישור הולך אני

בווטסאפ טקסט תמונתשירמרים רבקההבתרים בין יושב אברהם

בווטסאפ טקסט תמונתשירייטס בטלר ויליאםהבחירה

אפשרויות
 ויסלבה

שימבורסקה

שיר

בווטסאפ טקסט תמונת

בווטסאפ טקסטשיראריאל מאירברירה יש תמיד



בווטסאפ טקסט תמונתשיראסיף כהן שלומיתאחד שביל

שירפרוסט רוברטנבחרה שלא הדרך

ספרטסה ואנג'צהאדמה קולות

שיראטיאס אמירכאן לא שם לא

שיראיינשטיין אריקהגדר על יושב

ספרקפקא פרנץהחוק שער מול אל

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשיריערי מינצר מינהולראות במילים לגעת

נכון לבחור
 ואלדד דדון אמיר

ציטרין
שיר

בווטסאפ טקסט

התבגרות

הווטסאפ בקבוצת קישורשיר'גדג אביבגדילה כאבי

בווטסאפ טקסט תמונתשירשריר יעלכשתגדלי

מנור אהודזמן של עניין
 שינויים לנושא גם רלוונטישיר

והסתגלות

ספרדדיה תיריּובהיק

הווטסאפ בקבוצת קישורשירסילמן יהודה קדישילדתי ילדה

בווטסאפ טקסט תמונתשירשוויצר ברוריהפתוחות שאלות

בווטסאפ טקסט תמונתשיראדוניסהמשמעות ביערות מסע מדריך

בווטסאפ טקסטשיררייכל עידןגעגוע

בווטסאפ טקסט תמונתשיראלירז ישראלהילד בידי חומר הוא הילד

ספרשלונסקי אברהםהלמה בארץ וטלי אני

בווטסאפ טקסט תמונתשירכהן הרן אריאנההדרך באמצע

בהזדקנות זוגיותשיראלתרמן נתןיעבור זה

זיכרון לנושא גם רלוונטישיראיינשטיין אריקגעגוע בדיוק לא זה

זיכרון לנושא גם רלוונטיספרנאמן יעלהעתיד היינו

ספר'פראג ניקולאמאחוריך הייתי

איינשטיין אריק בביצוע מוכרשיראלתרמן נתןסיום שיר

זיכרון לנושא גם רלוונטישירפגיס דןבאלבום דפדוף

בווטסאפ טקסט תמונתשירטויו שיבטהמילים

בווטסאפ טקסט תמונתשיראלירז ישראלאחד יום



ארלברוך וולףהגדולה השאלה
 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות

יערי מינצר מירהשאלות לשלוש סיפור

 עצמו עם שנשאר מי: "מתוךשיר

 תמונת"- לבד לא כבר הוא

בווטסאפ טקסט

'מות ג ון'גהשאלות שלוש
 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות

בגר מניביתי היה זה
 זיכרון לנושא גם רלוונטישיר

והסתגלות ולשינויים

ספראורגד דוריתקלקידן

שירזך נתןעיניים תמיד רוצה אני

שירלפיד יאירלנצח צעיר

עובר הזמן
 ושלמה ירון נירית

גרוניך

שיר

שיראלתרמן נתןהגדולה בדרך

הווטסאפ בקבוצת קישורשיראבידן דודביניים סיכום

שירים ספראלירז ישראליק'פינצ

כהן אבשלוםבנגב הסבתא
 זקנה לנושא גם רלוונטישיר

ולזיכרון

שירבנאי יוסיהקטן ומואיז וסימון אני

שיראתר תרצהספינה היתה ילדותי

רביקוביץ דליההחלון
- זיכרון לנושא גם רלוונטישיר

בווטסאפ טקסט

שיררביקוביץ דליהתמונה

שירארצי שלמהילדות נוף

שירמנור אהודבנימינה ימי

אסיף כהן שלומיתדניאל לי שאמר דברים

 בקבוצת טקסטשיר

: הספר מתוך+הווטסאפ

".הכפתורים גבעת"

בווטסאפ טקסטשירראובן חליסיפור

רומן- ספרויס'ג יימס'גצעיר כאיש האמן דיוקן

הווטסאפ בקבוצת טקסט שירחורב נועםואור חושך



 דה אדמונדוהלב

יס'אמיצ

רומן- ספר

התמכרויות

 שירדוכין ארקדיבצהריים קוק

הווטסאפ בקבוצת קישורשירבורדו יין'גויסקי

שירסחרוף ברילבן רעש

שיראריאל מאירלעשן בשביל

/ אלימות/  כעס/ רגשי ויסות 

קשב קשיי/זעם התפרצויות

כמגדלור ההורה
 והילה לבוב איתן

אלקיים

תיאורטי ספר

אלימים נולדים לא
 ליהי, רוזנטל מרים

צור חנה, גת

תיאורטי ספר

תיאורטי ספרגרין רוספיצוץ ילד

תיאורטי ספרמונשיין קאתיהתנהגותי דיאלקטי טיפול

טוב לילה אומרים דינוזאורים איך
ספרטיג ומארק יולן יין'ג

בווטסאפ טקסט- למבוגריםשירברכט ברטולדשמתגונן מי

בווטסאפ טקסט- למבוגריםשירברכט ברטולדהאלימות על

בלבד למבוגריםספרויילד אוסקרגריי דוריאן של תמונתו

ספרפירנלי אן'גצומי שם תיזהר

ספרי'מקג שייןאיווי של הפרוע היום

ספררוס טוניהנורא הנרי

 מי לדעת שרצה קטן חולד על

הראש על לו עשה

ספראברבוך וולף

ספרהנסון ים'גהבובה לי נאבדה

ספרוילמס מובאוטובוס לנהוג ליונה תתנו אל

ספררט'בוצ פמלהטיגריס לדגדג אסור



ספרבטלר סטיבןוהתפוח העכבר

ספרריי מרגרטהסקרן' ורג'ג

ספרקוטוריה סטפנישלי הרגשות ספר

ספרפרייזי מרלהיום איזה איזידורה

ספרהאטון כריס'ורג'ג לא  אוי

ספרים סדרתפלקונר איאןאוליביה

ספרלנדאו אורנהנמרת

ספראורם איאןהכועס ארתור

ספרצרפתי רותהנמרי הפטוט תום

ספרסנדק מוריסהפרא יצורי ארץ

למבוגריםקלייסט פון היינריךקולהאס מיכאל

ספרגידלי אוריתהאוויר ומחק נונה

מקיברנרד עכשיו לא

ספרפרנקל אלונהטובה של הרע היום

ספרדינור רימונהלא אלונה

שירגולדברג לאההרע הילד

ספרגולדברג לאהר"אז מכפר המפוזר

ספרמשאלי יעלאמא של מלאך תומר

ספרלינדגרן אסטרידהבית את עוזבת לוטה

 ולא וגרוע הנורא והיום אלכסנדר

בכלל טוב
וירסט ודית'ג

ספר

ביאליק נחמן חייםהגנב מי
 סיפור

משל'קצר

למבוגרים

נפש-גוף לנושא גם רלוונטישיראבידן דודהקיר על נשאר הכתם

גנבה. למבוגריםמחזה/ספרעליכם שלוםטוטוריטו ה'טופל

שיימן מארקמסובב צב של יום

. הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשיר

 פופינס מרי:"הסרט מתוך

"חוזרת

שייבון מיקמדהימן

ספרלינדגרן אסטרידגילגי/בילבי

ספרלינדגרן אסטרידאמיל של תעלוליו

ספרגפן יהונתןהשובב חיים



זוגיות

בווטסאפ טקסטשירהרבנד צופיהשבירה השעה

שיררביקוביץ דליהאפסי חול

בלבד למבוגריםספראטווד מרגרטהאכילה האישה

בווטסאפ טקסט תמונתשירקליין שמואללמחצה ערוך שולחן כמו

אהבה
 ויסלבה

שימבורסקה
בווטסאפ טקסט תמונתשיר

ספרירו'ז יט'בריגאהבה רק זו

ספרמונרו אליסיקרים חיים

ספרהוניגמן ברברהבחיי פרק

ספרמטלון רוניתהדלת את סגרה והכלה

בווטסאפ טקסט תמונתשירעמיחי יהודהיפה אישה מולו באה

שירחזן שוריהדרך תפילת
https://gluya.org/tefilat-

haderech/

רומןאוסטין יין'גקדומה ודעה גאווה

לנצח איתו
 ואוהד רותם נעם

קוסקי
שיר

 טקסט- בלבד למבוגרים

בווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת קישורשירחזן שוריבאב ו"לט תפילה

בווטסאפ טקסטשירתורן דןהלו

הווטסאפ בקבוצת קישורשירזהר עלמהאינדיאני אהבה שיר

בחירותשירשמר נעמילבן תלבשי

בווטסאפ טקסטשירסחר משהלשניים בית

שיראסיף כהן שלומיתלבד לא פעם אף

בווטסאפ טקסט תמונתשיראורן מריםכאשר

בווטסאפ טקסטשירלבני ענתבאב two-  שניים

שירבנאי דרור-פרץצורך היא האהבה כי

שירחנוך שלוםטובות צרות

שיררוקם-חזן גליתאשתו חוה את ידע והאדם

הווטסאפ בקבוצת קישורשירחורב נועםארוכים למרחקים אהבה

בווטסאפ טקסטשירלב עמירקסם

בווטסאפ טקסטשירדרוויש מחמודקטן קפה בית כמו היא אהבה

שירטהרלב יורםנודדות ציפורים



לפיד יאירהספן אהובת שיר
 פרידה לנושא גם רלוונטישיר

(ונטישה)

בית בינינו יש
 ואלי טסה דודו

אליהו

הווטסאפ בקבוצת קישורשיר

ממומשת לא אהבהשירגולדברג לאהמון-די תרזה של אהבתה

מינית חד אהבהספרבצלאלי תמיתישארי

בקשר והדדיות אמוןשירמנור אהודמשותפת שפה

שירחנוך שלוםוכינור גיטרה

שיראלתרמן נתןקץ לאין פגישה

שיררוגובין אקמן סוזיאסורה אהבה

אסורה אהבהספרשלו צרויהאהבה חיי

אסורה אהבהספררביניאן דוריתחיה גדר

אסורה אהבהרומן-ספרביאליק נחמן חייםהגדר מאחורי

אסורה אהבהספרמגן מירהמיכאלה

אהבה שירישירה ספרשיין נמרודהתוך עור

אסורה אהבהספרקציר יהודיתבבטן השמש את יש למאטיס

רומן- אסורה אהבהשיררוטבליט יעקבוחגים שבתות

שיראפפל שולמיתסלט

https://www.facebook.co

m/photo.php?fbid=102185

73024974844&set=a.12500

92930442&type=3&theater

בווטסאפ טקסטשירזך נתןהנבונים לאוהבים שיר

זכרון

הזכרון עם קשים חיים
 ויסלבה

שימבורסקה
בווטסאפ טקסט

שירעמיחי יהודהזוכר יהודי אדם
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירלטוביצקי טליאיך
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירוייס נטליהאנשים כל את זוכר אני
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

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


שירהראש בן משהילדות
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירשמוש אמנוןפרוכת
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירפלח דליהכאלה ברגעים
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירקיסר עדיולילה לילה אלף

בווטסאפ טקסטשירגרינבאום אלישבעהזרה

שירהרמן אנההולדת יום תמונת

שירעמיחי יהודהבאדמה נשאר השורש
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירבוקר איריסבינתי יא, זהרה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

רביקוביץ דליהחמים זכרונות

שיררביקוביץ דליהתמונה

שירעמיחי יהודהנטושים בתים

בווטסאפ טקסטשירטסה ואנג'צהמילים את לשכוח

שירבורחס לואיס חוסההנהרות הם אלו
 התבגרות לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסט- וזקנה

בשבט ו"ט לנושא גם רלוונטישירברגשטיין פניהניגונים

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

שיררביקוביץ דליהזוכר בוודאי אתה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

זיכרון שיר
 קירזנר מיכל

אפלבוים
שיר

 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

בווטסאפ טקסטשירעמיחי יהודהשליחים רצים הזמן וכל

 בקבוצת טקסט תמונתשיראקאבל אומברטוזיכרונות

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירבר יערההשכחה יום

דורי בין דיאלוגשיריםגולדברג לאההדרך סוף שירי

דורי בין דיאלוגשירמנור אהודהשניה ילדותי

דורי בין דיאלוגשיריובל שושנההיום של סבתא

דורי בין דיאלוגשירשמיר אסתרגחליליות

זקנה

שירה ספרטויו שיבטהתמיד בא הבוקר

ספרסוס דוקטוראחת פעם רק זקן אתה

בווטסאפ טקסט תמונתשירסתיו שירהרב זמן זה

רלוונטיים הטקסטים כלשירחלפי רחלגומא תיבת

ספרדגן אביגדורהשכווי בינת

שירשמר נעמיאמי דיוקן

הזקנה האישה
 שמחת חג מתוך

המזל

 קשר לנושא גם רלוונטיאגדה

 טקסט תמונת- ילדים הורים

בווטסאפ

בווטסאפ טקסט תמונתשירקלופשטוק אוריתנחמה

ברסאנס' ורז'זהמוות את שולל להוליך
 שלומי בביצוע לשיר קישורשיר

הווטסאפ בקבוצת שבן

בווטסאפ טקסט תמונתשירחיון בן שלי רחלסבא של החדר

בווטסאפ טקסט תמונתשירגולדברג לאהעצמי על

גוף דימוי לנושא גם רלוונטישירחתוכה שלומינטישה

פרידה לנושא גם רלוונטישירמשעול אגיאותך מכירה אינני

בווטסאפ טקסטשירמשעול אגיהשחיינים

בווטסאפ טקסט תמונתשירמשעול אגיאומץ

השואה לנושא גם רלוונטיספרגרוסמן דודהרבה משחק החיים איתי

שירה ספרוינר יוליה'וכו מוות על קנה על כסף על

זיכרון לנושא גם רלוונטיספרשלו צרויההחיים שארית



בווטסאפ טקסט תמונתשיראלירז ישראלפנאי אין

ספרשלו מאיררוסי רומן

בווטסאפ טקסטשירחורב נעםהמפלצת את להשביע

מספר קטעאלון עזריהלחכות למה עוד יש

Enjoy yourself its later than 

you think
לומברדו גאי

שיר

הווטסאפ בקבוצת לשיר קישור

שירגמזו יוסיצעיר שאתה סימן

ספרשלו מאירהחול בארגז הטרקטור

השואה לנושא גם רלוונטיספרנפתלי בן מיכלמאש בגד

בווטסאפ טקסט תמונתשירראובן חליאצלך לישון אפשר סבתא

גוף דימוי לנושא גם רלוונטיספרנתנאל לילךהעייפים

בווטסאפ טקסט תמונתשירסנונית מיכלסבתא של נשיקות

ספרבקמן פרדריקאובה ושמו איש

בווטסאפ טקסט תמונתשירניסימוב חוההזקנה בי דבקה ההוא ביום

בווטסאפ טקסט תמונתשירניסימוב חוהאינסופי נפרש העתיד פעם

בווטסאפ טקסט תמונתמעשיהאינדיאנית אגדהעורב אל

 מהחלון שיצא המאה בן הזקן

ונעלם
ינסון יונס

ספר

שיריונתן נתןרחוקים קסטה צלילי

אלבלך נגההזקן האיש
 קשר לנושא גם רלוונטיספר

ילדים הורים

גוף דימוי לנושא גם רלוונטישיראבידן דודבחייו לו יש מה זקן אדם

שירה ספרגידלי אוריתערש

שירה ספרזך נתןשם יפה שממש אומרים

שירה ספרזך נתןהנמלט היש שפע על

גוף דימוי לנושא גם רלוונטיספרגארי רומןלפניו החיים כל

 שלום דרישת מוסרת שלי סבתא

וסליחה
בקמן פרדריק

אחרות לנושא גם רלוונטיספר

שירזרחי נוריתפנים

זה בשם שירים ספר וגםשירזלדהפנאי

שירקווה דליהשקטה נשים שורת

שירזלדהסבי עם



יחס חוסר

ספרגולדברג חנהורודות דמעות

פנקייק אוכלים לא קרנפים

 קשר לנושא גם רלוונטיספרקמפ אנה

 בתפקוד קושי- ילדים הורים

הורי

שירגפן יהונתןבמשקפיים נערה

כזה דבר אין דרקון
. קושי עם התמודדות אי

חרדות לנושא גם רלוונטי

בארמון דרקון

בווטסאפ לטקסט קישורשירפרוור אק'זבוקר ארוחת

ספרזרחי נוריתחינם קיבלו אותה

בווטסאפ לטקסט קישורשירפרייל גבריאלפרידה

מקום רוצה אתה אם
 זוגיות לנושא גם רלוונטישירוולך יונה

ולמיניות

גירושין לנושא גם רלוונטיספרבראון אנתוניגורילה

סוד לנושא גם רלוונטיספראנדה מיכאללני של הסוד

כעס לנושא גם רלוונטיספרזרחי נוריתזהב של מה'בפיג נמר

קמחי אלונההמכושף והמעגל מושלמת

 עיקרי- המשותפת הלינה שבחי

ההגנה כתב
זמיר דני

- התבגרות לנושא גם רלוונטישיר

בווטסאפ טקסט

גלרון נוריתרכה אחת נגיעה

חברות לנושא גם רלוונטיספרדורפלד קוריהקשיב הארנב

חרדות

ספרבראון אנתוניבלילות הדאגות הולכות לאן

ספרטפר יונהאייל של החלומות לוכד

רייכל עידן/פוליטי ראובןהשאר וכל אבא אמא

 בקבוצת ליוטיוב קישורשיר

הווטסאפ

מחלה מפני חרדהספרפירון מאירהנומי את לפגוש

בווטסאפ טקסטשירשלם טל חליבמתמטיקה בגרות

ספרעוז עמוסהיער בעומק פתאום



סלהוב שבאדלוק עצוב

 תמונת- בטחונית חרדהשיר

הווטסאפ בקבוצת טקסט

סרלואי בכלהאש

 תמונת- בטחונית חרדהפואמה

הווטסאפ בקבוצת טקסט

בווטסאפ טקסטשירפלדמן ברקייפול הוא בסוף

חורב נועםחרדה נפגע

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירבס אהרוןרגשית ראשונה עזרה

סטטמן יעלפנטום דמעות לי יש

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שירשימבורסקה ויסלבהכלשהם אנשים

בווטסאפ טקסטשירבס אהרוןזה יהיה אולי

יחס חוסר לנושא גם רלוונטישירזרחי נוריתלמיטה שמתחת הנמר

ספראבני אוריתמפלצות של חנות

הווטסאפ בקבוצת PDF קובץקצר סיפורעמרני איתםאביגיל טוב לילה

ספראייל אורהאחד חשוך לילה

ספרבנטלי פיטרוהדרקון ק'ג המלך

סיפורפיקמל מישלעינו את שאיבד ההיפופוטם
 משלים" הספר מתוך

"פילוסופיים

שירבר יערהפצפצים
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירסנש חנהמלחמה במדורות
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראוקמן. בבדלת דופקת לא החרדה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיררייכל עידןאחרים של חלומות

אסיף כהן שלומיתזאב לי תצייר אל

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

אסיף כהן שלומיתשהזאב פוחד לא אני

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

ספרזרחי נוריתאריה שם אין

ספרסניקט למוניהחושך



וולך יונהכלום לעשות יכולתי לא

 חוסר של לנושא גם רלוונטישיר

אונים

שירוולך יונהפחדים

שירוולך יונהנסוג הים גם

שירברק עידיתענף

ספרגרוסמן דודרותי תדאגי אל

ספראנדה מיכאלהקטן החלומות זולל

בווטסאפ טקסטשירגדות יפעתחרדה

בווטסאפ טקסטשירפלדמן ברקחרדה התקף

וחושך אור לנושא גם רלוונטיספראורלב אוריהחושך חיית

חברתית חרדה

שירביגמן אפרתלעצמי וכשאני

שירפגיס דןטעויות

בווטסאפ טקסט תמונתשיראטלס יהודהבי שמתאהבת ילדה

שירנצ נציטוב זה ככה שאני כמו בדיוק

שירשביט עוזייוסף

ספרדונלדסון גוליהספר פתחתי

ספרלואיס ס.קהבגדים וארון המכשפה האריה

שירה ספראלתרמן נתןבחוץ כוכבים

חסר

ימים שלושה
 עם להתמודדות גם רלוונטישירגולדברג לאה

תסכול

בווטסאפ טקסט תמונתפואמהפרל גיאמערה

בווטסאפ טקסט תמונתשירמשעול אגיוישמרך יברך מי

בווטסאפ טקסט תמונתשירזלדהרפה הד

בווטסאפ טקסט תמונתשירגידלי אוריתחפצייך את אוספת אני

בווטסאפ טקסט תמונתשירגידלי אוריתמתקשרת לא כבר

בווטסאפ טקסטשירפרידמן שמר נוריתשלי חברה

ספרראו והן'גחיבוק רוצה אני

בווטסאפ טקסטשירניר אלחנןאמא צריך הזה בחורף

בווטסאפ טקסט תמונתשירמאירי שירהריקנות



שיש קרוב הכי
 ודודו סחרוף ברי

טסה

בווטסאפ טקסט תמונתשיר

לבד חדר
 אלחנדרה

פיסארניק

בווטסאפ טקסט תמונתשיר

בווטסאפ טקסטשירישורון אבותנקרא איך

בווטסאפ טקסט תמונתשירשביט שריחגים

בווטסאפ טקסט תמונתשיראלתרמן נתןהזה הלילה

בווטסאפ טקסט תמונתשירחיון בן שלי רחלחוטים

אמהות זכות

 קשר לנושא גם רלוונטישירפינטו גואל

 טקסט תמונת- ילדים הורים

בווטסאפ

בווטסאפ קישורשיררוז עדינה נדיהנחיתה

הבית
בווטסאפ טקסט תמונתשירינסקי'דובז צבי לאה

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתמשיר בית

בווטסאפ טקסט תמונתשירזך נתןבוקר כל

לאיבוד לי שהלך מה
 אבל לנושא גם רלוונטישירקינן רונה

שכול/ואובדן

וחזרתיות פרפקציוניזםספרדמיהריק העציץ

בווטסאפ טקסטשירמנור דוריפרימה

בווטסאפ טקסטשירחלפי רחלאין

לקטנים- ודחייה בושהספרגוב וגידי ענתהטרקטור שאול

בדידותשירגפן יהונתןערביים בין שיר

בווטסאפ טקסט תמונתשירלאהאדם צריך מה

בווטסאפ טקסט תמונתשירלאהבמקלחת

בווטסאפ טקסט תמונתשירשיר קמהבמטפל מטפל מי

בווטסאפ טקסט תמונתשירשיר קמהובלבד

בווטסאפ טקסטשיררוטמן רז עדירגשות נשאית

אחרים של שקיפותספרגפנבלד לוטהאסטון של האבנים

הבדידות שרת
 בקבוצת קישור- בדידותשירניצן טל

הווטסאפ

ודחייה בושהספרתמוז בנימיןאופק

בווטסאפ טקסטשירישורון אבותלילה, ינואר 1 ריממבר איי



שירזלדהנפשך הסתרת

אמת זו ואם
 הבית סיפורי" מתוךסיפורהראל נירה

"המשותף

בווטסאפ טקסט תמונתשירגלוברמן יעלתכתבי

בווטסאפ טקסט תמונתשיררוזנר אוריןמגדלור

שם ללא
 טקסט". דק מעטה" מתוךשירכהן ריקי

בווטסאפ

אימוץספרהריוט יימס'גהחתלתול מוישה

ספראלזביטההים חוף על יום

אומנת משפחהספרקקזה קייקואמא מחפש קוקו

אומנת משפחה/יתמותספרלינדגרן אסטרידשלי מיו מיו

קטן שד

 לנושא גם רלוונטיממואר/ספרדותן דודו

 מתחילים איך) ארספואטיקה

(סיפור לכתוב

בווטסאפ טקסט תמונתשיררחלמנגד

עמים סיפורי מתוךסיפורידוע לא מחברהלב חסר הענק

אוטוטומיה
 ויסלבה

שימבורסקה

בווטסאפ טקסטשיר

בווטסאפ טקסטשירשפי הר סיוןאילה

שיראריאל מאירלו שחסר את צועק אדם

שירפוליצר עומראוהבים שאנחנו מי כל

 ניתן+בווטסאפ סרוקה תמונה

באינטרנט למצוא

חברות לנושא גם רלוונטיספרגרוסמן דודארנב פוגש איתמר

 עשי/תרבר יימס'גהירח את שרצתה הנסיכה

ויינשטיין

החלמה/מחלה/פציעהספר

ניסים/וחושך אור/חנוכה

בווטסאפ טקסטשירהאוגה אולבהחלום זה

בווטסאפ טקסטשירראובן חלימתקרבת

מאוחרת שמש קרן
 גברים לנושא גם רלוונטישירחנוך שלום

זוגיות/ ונשים



("אור קרן אין") לילה מזמור
גולדברג לאה

שיר
 בביצוע לשיר ביוטיוב קישור

ניני אחינועם

בווטסאפ טקסטשירעמיחי יהודהניסים

שירשמר נעמיאור

משלידוע לאהאור את שחיפשו החיות

שירסרלואי בכלהאור את לך תדליקי רק
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראמיתי מרדכיהזה הלילה

בווטסאפ טקסטשירפישר גיוראחנוכה נס

שירכרמי. טהניסים על
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירקלופשטוק אוריתוהולכת מוסיפה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירשפירא רחלבעיניים האור ומתוק

שירחורב נועםשלם ארגז
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירחלפי רחלקצר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הולדת יום

בלבד למבוגריםשיראתר תרצההולדת יום תפילת

ספרסוס דוקטורשמח הולדת יום

שירר"שז זלמןוגילו גיל כל
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראלתרמן נתןיובל קצת

ספרסטיוארט פולההולדת יום מתנות

שירלוין חנוךהולדת יום לי יש

שירארצי שלמההולדת ימי

שיריק'אולארצ אלוןהולדת יום

 דווקא זה הולדת יום לפעמים

נעים יום
ספרמורג אורה

שירסחרוף בריהולדת יום היום



קצר סיפורקרת אתגרהולדת יום היום
-הווטסאפ בקבוצת טקסט

בלבד למבוגרים

ספרהנסון ים'גלאוסקר מסריח הולדת יום

ייחודיות

ספרדאל רואלדמתילדה

ספרונזל ברנדןחתול ראו כולם

 בן כשהייתי) רגיל לא גיל שש

(לראשונה נולדתי שנה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמילן א.א

אחרות לנושא גם רלוונטיספרקי'מק דיווידבנצי

קצר סיפורקרת אתגרנוצצות עיניים

המיתולוגיה מתוךסיפוראטלנטה

שיראנקרי אתימיכאל

חיבוק
גרוסמן דוד

ספר
 קשר לנושא גם רלוונטי

ילדים הורים

שירגפן יהונתןאוהב אני

ספרקפקא פרנץהגלגול

ספרר'סלינג ד.'גהשיפון בשדה התפסן

ספרזרחי נוריתדבר שום מרק

שירהראבן שולמיתכיסא 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

גולדברג לאההגלעד מול ערב

זכרון לנושא גם רלוונטישפירא שבע בתשהייתי ההוא הילד

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירגלבוע אמירהזה בשביל

שירזלדהשם יש איש לכל



 על סיפורעוז עמוסזלדה מורה

וחושך אהבה

תלמיד-מורה יחסי

 קטנה עירגוטמן נחוםמורה היה שלי אבא

 בה ואנשים

מעט

שמחה של לנושא גם רלוונטיספרפורטר אלינורפוליאנה

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץסיפורלונדון ירוןשלי השם

 של בשם לו לקרוא אפשר אי

המכולת בעל

שירצור עוזי

כבוד

הקיפודים משל

רביקוביץ דליהרשעה יד כף

רחלתום עד סיפרתי כולי את

רביקוביץ דליהגאווה

בלום קסטל אורליM האנגלית האות על

משעול אגיאווזים
 בית חוויית לנושא גם רלוונטי

הספר

כרמי. טקשב

שטדלר רותהקשה העבודה מהר הכהן

שטדלר רותחסר סיפור

 בטיפול סיפור

 סיפור- 

 הריפוי

בחרד כשלישי

גרייניק אביעירית המורה

 בקבוצת ליוטיוב קישורשיר

 לנושא גם רלוונטי- הווטסאפ

הספר בית חוויית

ליברכט סביוןחיילת מורה

בי שתטפל רוצה אני כן
פלדמן ברק

 טקסט, מטופל-מטפל קשרשיר

בווטסאפ

יעל לפסיכולוגית
רוזנר אורין

שיר
 טקסט, מטופל-מטפל קשר

בווטסאפ



האוטו את לך ראיתי
שניידר חן בת

 תמונת, מטופל-מטפל קשרשיר

בווטסאפ טקסט

קבוצה של כוחה

ספרסוס דוקטורהפיל הורטון

משלגריםהמשרתים ששת

שירמדלי דורוןואחיות אחים שבט

עממי סיפורמות ג גוןאבנים מרק

ספרקופר הלןדלעת מרק

ספרסטד פיליפדב של הטוב הסיפור

ספרמגי מוריסבריא תהיה

המר מוטיאנושית רקמה
 בקבוצת ליוטיוב קישורשיר

הווטסאפ

מילן א.אשנינו אנחנו
 בקבוצת טקסט תמונתסיפור שיר

הווטסאפ

הארוכות הכפות ארץ
 בתוך פרקבוקאי חורחה

ספר

"אתה מי: "בתוך

למרק המירוץ

דונלדסון וליה'גמטאטא על טרמפ

הראל נירהחבילה מצאה איילה

 הבית סיפורי:"בתוךעממי סיפור

 לנושא גם רלוונטי". המשותף

חברתיות מיומנויות

אבני גלברט עפרהרואים שלא קירות
 לנושא גם רלוונטי- חרםספר

חברתיות מיומנויות

קבוצה של הרסני כוחספרגולדינג ויליאםזבוב בעל

חברות/חברתיות מיומנויות

בלום יואבמבט

אוטיזם עם עבודהספרא"מזי עדנהבתיאטרון הרפתקה

ספרקרוון דנילתת או לקחת: יותר כדאי מה



ספרוסטון קריבוריס אוי

ספראסיף כהן שלומיתממושי הארנב

בווטסאפ טקסט תמונתשיראסיף כהן שלומיתהתפייסות

טיאנו גליה באדיבותעם סיפורידוע לאהכפתורים ספור

לעולם ברוגז ברוגז
 ויינמן ורי'מרג

שרמט

ספר

בווטסאפ טקסט תמונתשירהכהן הרן אריאנהלשתיהן אחד והר

זרחי נוריתאפללה
 של כוחה לנושא גם רלוונטיספר

קבוצה

בווטסאפ טקסט תמונתשירראובן חלילירח טיסה

בווטסאפ טקסט תמונתשירפרייל גבריאלידיד אצל ביקור

ספרשלו מאירכשאוהבים זה ככה

בווטסאפ טקסט תמונתשירקלופשטוק אוריתטובה חברה

ספרחן בר הליתמרובע עכביש

ספרמגן רבקהאופירה של הצמיד

ספרמדונהפיבודי מר של התפוחים

פרידה לנושא גם רלוונטיספרגפן יהונתןאלרגיה

לֹו´ַצ של האוצר ספרחפר רוניְמבָׁ

ליבנה חנהמקובלים הלא ארגון
 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות

 נפגשו והנחש כשהעכבר

לראשונה
אלקיים שלי

ספר

אחרות לנושא גם רלוונטיספראונגרר טומיחברות בונים

וביישנות פרפקציוניזםאפל נעמיגמיקו סבא של הסודי המיכל

ספרעוז עמוססומכי

גנבה לנושא גם רלוונטיספרגרוסמן דודתותי בובה

ספרגרוסמן דודממש בלש יונתן

ספרסמולמן סטיבערב לארוחת שבאה הכבשה

גנבה לנושא גם רלוונטיספרדונלדסון וליה'גהבלשית הכלבה נל

גנבה לנושא גם רלוונטיספרמגן רבקההגול הוא הכדור

ספרקוראטו מיקגדולה עיר קטן פיל

חברותספרצבי בן דפנהשמש זוזי

ובהלה קרבהספרשנהב חיהפטל מיץ



הקטנות המראות שוק מתוךשיראסיף כהן שלומיתשלם רסיס

גור בן נעמילי הצליח לא

שניסתה הילדה
-ברנע מאירה

גולדברג

 אמונה לנושא גם רלוונטיספר

בעצמי

ספרריינולדס פיטרהנקודה
 אמונה לנושא גם רלוונטי

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

ספרוילסמית בריאןהמרבד על לבד

ספרהורן חנהצנונית של זרע

שקשוקה
 בקבוצת הספר לגב קישורספרים סדרתעוז גליה

הווטסאפ

המתהדר הגדי
 עמיר אנדה

פינקרפלד

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשיר

החלמה/מחלה/פציעה ספרכוששמוליקיפוד

ספרנרדי חן ר"דוהדולפין הכריש הסרדין

חברות לנושא גם רלוונטיספרים סדרתלובל ארנולדוקרפד צפרדי

חברות לנושא גם רלוונטיספרגור בן נעמילשחק מי עם לי אין

ספרסמולמן סטיבהזועף יוסף

ספראבני גלברט עפרהרואים שלא קירות

מזוכיסטית-סאדו מיניות

שיראריאל מאירולואיז ברנרד

ספרנבוקוב ולדימירלוליטה

ספרבולגקוב מיכאילומרגריטה האומן

ספריימס'ג אל.איאפור של גוונים 50

ספר'ריאז פוליןס של סיפורה

שירוולך יונהאלוהים כמו איתי לשכב כשתבוא



שירוולך יונהשופט כמו איתי לשכב כשתבוא

שירוולך יונהאבי כמו איתי לשכב כשתבוא

ספרסאד דהאהבה פשעי

ספר'פלאת סילביהאבא

ספראדם סוזןכביסה

שירבודלר שארללי נשגבה את

ספרהאהבה כבלי

שירוולך יונהיונתן

שירוולך יונהרפופים עצבים באשמת

הווטסאפ בקבוצת טקסט

מנהיגות

ספרגרהם בובעדן ושמו אוטובוס

ספרים סדרתזהבי-ורטה תמרמופת דמויות של ביוגרפיות

 יאיר יובל שירליאמיתיים גיבורים

שחר בן טל ר"וד

ספרים סדרת

פליישון רחלימנהיג להיות

 הספר בתוך

 קובץ יש

סיפורים

לברבורים מחכים
 קונסטנדינוס

קוואפיס

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיר

ספררות מריםדוגי המלך

החלמה/מחלה/פציעהספרים סדרתוגרה ז'סנצ איסבלגדולות קטנות נשים

(פורים) והתחפשות מסכות

אחרות לנושא גם רלוונטיספרפגיס דןשהתחפשה הביצה

אחרות לנושא גם רלוונטיספרבורלא עודדמסכות נשף

שירטהרלב יורםהקרוקודיל

ספרגרוסמן דודהשחור הקסמים וכובע איתמר

שיראסיף כהן שלומיתלעכבר התחפשתי

אחרות לנושא גם רלוונטיעם סיפורגרים האחיםפרוות מיני כל

שירמור קלו יעלאני מי
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ



שירשירי שוששלי המסכות
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראלון מריםאחר מישהו להיות
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספרזרחי נוריתמפרשיות
 אחרות לנושא גם רלוונטי

נמוך עצמי ודימוי

כישוףספרזרחי נוריתתנינה את מכיר מי

שניים נישואים

מבוגריםליברכט סביוןהאחרונה הארוחה

גפן אדיבהשני בסיבוב אהבה

ארן מריםלעצמי וכשאני

 נישואים- ספר

 במגזר שניים

אלמנות- הדתי

בסיכון נוער

 בקבוצת ליוטיוב קישורובן אמירתתעודדי

הווטסאפ

 בקבוצת ליוטיוב קישורשיראריאל מאירלישון לישון

הווטסאפ

 וארז מאירי עופרכלום אומרת לא

ברזוליק

שיר

שירוולך יונהשקט

הילדות בתקופת ספרציה

בעיה יש לקוף

ספרבנקס קייטשועל

שירמולודובסקי קדיהאיילת הילדה

ספרזרחי נוריתמיליגרם

ספרקיפניס לויןאחרת אם לבקש שהלך אפרוח



הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמאיר חמו היליתלידה

ייחודיות לנושא גם רלוונטיספרחנוך 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

בווטסאפ טקסטשירקמחי אלונהסוד

לך מגלה אני
רבנו פיני

שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

(בשבט ו"ט) עצים

שירמנור אהודברוש

סיפור-שירדור בן דתיהעץ להיות זה איך עץ

שירמאגנר איציקעומד עץ הדרך על

ספרשלם חליטרובל עץ

בווטסאפ לשיר קישורשירטהרלב יורםהאלון עץ

ספרסילברסטיין שלהנדיב העץ

שירחזן שוריגדל לי האומר המלאך אל

שיראיינשטיין אריקעצים



בווטסאפ טקסטשירספורטה רפאלהאילן

שירגלבוע אמירפורח השזיף בחצרנו

מנוסי דידי: מתרגם האילן תפילת
שיר

שיררחלאגס עץ

ומעלה יסודי לגילאיספרמויאל אמירירוק בתפוח מעשה

שירזך נתןלעץ שיש מה לי תן

שירמשעול אגיכפול היגיון

ספרסוס דוקטורהלורקס

שירמברסלב נחמן' רהעשבים שירת

בווטסאפ טקסטשיררבני פינייער באמצע מזמן נולדתי

ספרמרים רבקההמתאפק העץ

שיררחלארצי לך שרתי לא

שירזלדהיסודות שני

ספרגפן שירהאלונה ועל עלה על

ספרדמיבעולם הגדול הכוח

זקנה לנושא גם רלוונטיספררז אוריתהתפוחים ועץ זוטא מר

בווטסאפ לסיפור קישורמשלל"חז משליהחרוב ועץ המעגל חוני

מינית פגיעה

הורד של סודו

המתאפק העץ

 פגיעה של נפשיות השלכות

מינית
מאמראמיתי בן גלית

תיאורטי ספרהרמן ודית'גוהחלמה טראומה

מאמריםזליגמן צביהושברו הסוד



ואינטגרציה פיצול

שיררביקוביץ דליהכישופים

ספרהופנברג עפרהאימליה המכשפיה

שירבנאי אהודלאור יוצא

רגשות על דיבורספרינס אנההצבעים מפלצת

ספרבראון אנתוניהצורות משחק

לנוער אימהספרדיל סיגליתהיתה שלא הפנימייה

ספרזרחי נוריתלא ופעם היה פעם

לנוער אימהספרדיל סיגליתהקירות אנשי

ספרניילור ריינולדס פיליסהקרח סופת לאחר

והתקרבות נפרדותספרפיקו ודי'גאחותי שומרת

ואמת שקר
 טקסט תמונת- ומציאות דמיוןשירזרט אלעד

בווטסאפ

גדולה קטנה

אורלב אורי

 שייכות לנושא גם רלוונטיספר

ומקום

גדולה עיר קטן פיל

קוראטו מייק

 שייכות לנושא גם רלוונטיספר

יחס ולחוסר ומקום

שירזרחי נוריתכף ילדה מזלג ילדה

ספרא"מזי עדנהלילה ילד יום ילד

הזאבים שני משל

-https://www.yogaאינדיאנית אגדה

studio.co.il/learn/inspiratio

n/two-wolves-tale/

המופת יצירת
 שינויים לנושא גם רלוונטיספראנקוויסט אנה

והסתגלות

השועל שנת
 שינויים לנושא גם רלוונטיספרעפרוני רות

והסתגלות

שירפורטיס רמי(כלום או הכל) עיוורת אמונה

ספרקאלווינו איטאלורע מזל

ספרשניר מיריקוצל אור

חירות/פסח



והגדתם
 מגידנה אביגיל

גרוס
שיר

בווטסאפ טקסט תמונת

ממצרים יוצאת

אקרמן חגית

שיר

 הגדה" - שעמדה והיא" מתוך

. חדש נשי מדרש עם פסח של

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ קישורשיררוטבליט יעקבלחירות מעבדות

ספרקסל איריסהאוכל בחדר אלוהים

בווטסאפ טקסטשירסעדון רוניתאביב עת

בווטסאפ טקסט תמונתשירפרידמן שמר נוריתלפסח לסדר רוצה לא אני

 פסח הסדר צלחת הכסף מגש

2020

לבני ענת
שיר

 טקסט- קורונה בימי פסח

בווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירכהן רינת הדסהלשניים שולחן

בווטסאפ טקסט תמונתשירריבק אמנוןמצרים צריך אדם כל

בווטסאפ טקסט תמונתשירמנר ליסה אוהחזקה להיות עייפתי

פרידה

 אני/הנווחו משבט והזקנה אנני

בימים הבאה וסבתה

מילס מיסקה
ספר

 בהוצאות שמות שני לספר

שונות

בווטסאפ טקסטשירדיקינסון אמיליזרעים כמו הם געגועים

בווטסאפ טקסטשירלבני ענתהיחפים געגועי

מחמד חיית אובדןספר'קריץ שרוןהזה כלב'ת אוהב

בווטסאפ טקסט תמונתשירזך נתןהכל אמרתי לא ועוד

ולסבתא לסבא מכתב

פוולי גרייס

שיר

 וגם זקנה לנושא גם רלוונטי

 תמונת- הקורונה לתקופת

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט תמונתשירחלפי רחלהחפצים

בווטסאפ טקסט תמונתשירמשעול אגיהזמן

 הבית והנה ואיקץ") כותרת ללא

"מואר

זלדה
שיר

בווטסאפ טקסט תמונת

בווטסאפ טקסט תמונתשירזלדההרהרתי בבוקר

בווטסאפ טקסט תמונתשירזך נתןהרועד לסגול לב שימו

שירגפן יהונתןסגור גן

ספרמיכאל סמיוטיפונת טיפה



בווטסאפ טקסטשירעמיחי יהודהלזכרך הלילה ישן אני

והגוזל חולד
ניומן ורי'מרג

ילדים ספר
 ספרציה לנושא גם רלוונטי

הילדות בתקופת

בווטסאפ טקסט תמונתכתוב קטעחורב נעםהזמניים האנשים

בווטסאפ טקסט תמונתשירהרן אריאנהנשוב אם

שירעמיחי יהודההחסד שעת

בווטסאפ וורד קובץשירטהרלב יורםשלנו הפרידה

בווטסאפ וורד קובץשיראסיף כהן שלומיתיישאר שתמיד

בווטסאפ וורד קובץשירחלפי אברהםלעולם מסתיים לא מוצלח מסע

שירחנוך שלוםהחלום אל ניגע

בווטסאפ טקסט תמונתשירדגן אביגדורהשכווי בינת

בווטסאפ טקסט תמונתשירלוין חנוךאני

בווטסאפ טקסט תמונתפואמהחורב נועםילדים כשהיינו

בווטסאפ טקסטשירחורב נועםלהיפרד ללמוד

מונטדידיו
 מתוך מונולוגלוקה דה ארי

ספר

 טקסט"- אדוני הר" מתוך

בווטסאפ

שלי המאושרים החיים
לגרקרנץ רוסה

ספר
 הכנה לנושא גם רלוונטי

'א לכיתה

בווטסאפ טקסט תמונתשירמסג סבינהפרידה

שירלוריא כץ תמיהזאת בפרידה

המוות על
 חליל ובראן'ג

ובראן'ג
שיר

בווטסאפ טקסט תמונת

אמר שלי כשהפסיכולוג
שניר-פלג עדי

שיר
 תמונת- מאולץ טיפול סיום

בווטסאפ טקסט

מטפלים
יצחק בן קרן

שיר
 בקבוצת לפייסבוק קישור

הווטסאפ

געגועספרקוראטו מייקגדולה עיר- קטן פיל

ארוכה נסיעהספרגליסון ליביהעולם של השני בצד

בננה לדגי מושלם יום
ר'סלינג ד.'ג

קצר סיפור
" סיפורים תשעה" קובץ מתוך

ולמבוגרים לנוער

בווטסאפ טקסטשירריבנר טוביהבדעתי חוכך אני

ילדים סיפורדונלדסון וליה'גנייר של בובות

שירארי בן חנןאדם לבני געגועים



בווטסאפ טקסט תמונתשירסופר טובילאמי מתגעגע אני כך

אוקינוס
סופר טובי

שיר
- חסר לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסט תמונת

שיראפללו קוביגעגועים שיר

בווטסאפ טקסטשיראריאל מאירגעגועים שיר

ספרזרחי נוריתסולי של הגעגועים מחלת

ממוצץ גמילהספרמרפי יל'גהאחרון הצצי

מחיתולים גמילהספראהרונוב כהן רןחיתול רוצה לא

המוצצים וארבעים אבא, עדי

 ארגמן עמליה

 ויוסי ברנע

אבולעפיה

ספר

ממוצץ גמילה

 נוסע עמליה של אבא

לאוסטרליה
נבו אשכול

ספר

ספרגנכטן ון גוידוקנגורה

גפן שירהבלונה
 שחרור לנושא גם רלוונטי

קבלה/והרפיה

ספרדונלדסון וליה'גנייר של בובות

ספרלוק ליאורהבא לילה

 ואתגר גפן שירהירח בלי לילה

קרת

ספר

ספרבנקס קייטקטן נמר טוב לילה

 שחרור לנושא גם רלוונטיספרהנרי אוהאחרון העלה

קבלה/והרפיה

ספרסאקי קומאקוהצהוב הבלון

ספרפרנקל אלונהוהאי הספינה

ספרנדלר הדרהספר לפי לא

זוגית פרידהשירחן זמירהדמעות של ים

ותמרים תפוחים
 נחמיאס איתן

קלינשטיין רמי/גלס

זוגית פרידהשיר

זוגית פרידהשירשמר נעמיהחוף על אישה

שירפרדיס יהודההקטן הצריף

סיפורקרת אתגרבכיסים לי יש מה

שירשמר נעמיחג יום יום לי יש



הקטנה אביב תל: מתוךשירחפר חייםיחזור לא זה

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
 פי על הראל נירה

המיתולוגיה

המעופף הפלא סוס: בתוךסיפור

ילדים הורים קשר

שיראילניתאמא בואי

הסוד דרך עובר: בתוךסיפורזרחי נוריתהיין שמעתיק מה

סיפורנורדאו מקסהלב חוט

מגוננת הורותספרבנקס קייטשועל

שירנדלר הדרהעולם מלך הוא שלי אבא

"- הספר לפי לא" מתוך

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזרחי נוריתפנים

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראליהו אליתזכרי לא דבר

שירשכטר דודיעְרבית
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירמוהר עליילד לי יוולד אם

שירשיין נמרודהילד אתה בסוף
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

כך אחר שקרה מה
 לוקסמבורג יעל

כהנא
שיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ



מונולוגלוין חנוךמוניה של המונולוג
"- מזוודות אורזי: "מתוך

הווטסאפ בקבוצת טקסט

שירפרומקין ציפוררעים הורים
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירקיסר עדיממני כשיצאת בבוקר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת PDF קובץשירקיסר עדיקפה שותה אלוהים גם

שירשכטר דודיהיפוכים
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראתר תרצהתביני כשתגדלי
 בקבוצת לשיר קישור

הווטסאפ

שירגליק לואיזסופני דמיון
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

פואמהזלדההואר אמי של חדרה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראלירז ישראלרוצה הייתי לא
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

קצר סיפורקרת אתגרהחזיר את לשבור

שירגפן אביבמעונן עכשיו

שירגלעד יעקבבגשם נמס

שירשכטר דודיעץ
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיררביקוביץ דליהמדויקת רקמה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמנור אהודמקיימת וסבתא מבטיחה אמא

שירעדר אלוןלאמא שיר

שירברכט ברטולדהבן הולדת על
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספררוזובסקי מיריעכשיו פה כולם

שירברק עידיתאימהות
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירמנור סילביה ריריאמהות
 תמונת- אומנת משפחה

בווטסאפ טקסט



שירדיין טבת מיהרוצה אני גם
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירראובן חלימקשיבה כשאת

סיפורליברכט סביוןהמדבר מן תפוחים

ספרקציר יהודיתצילה

שירצבי בן דפנהפצע

 נפש מחלת עם התמודדות

 טקסט תמונת- הורה של

בווטסאפ

סכיזופרניה עם התמודדותספרשטמפלר נועהבעצמה שבויה

שירגולדברג לאהאמא לתמונת
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראלתרמן נתןנפשך שמרי

דורי בין דיאלוגספרשלו מאירדובים שתיים

ספרשלו מאירבושות עושה אבא

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירויילד אוסקראדם בני הם הורים

קצר סיפורגולדברג לאהאם לבטי

שירגולדברג לאהליקינטון פזמון

שירעוזרי אהובהאמי אמי

מונולוג
 דניאל/בקר רוב

לפין

 איש את להציל: "מתוך

"המערות

שירגפן יהונתןואמא אבא אהבת

שירבנאי פרץלאבא הכבוד כל
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הורי בתפקוד קושיספרדיסטל גליתלך אומרים היו ואם

שירטויו שיבטהבודדה נעשית כשאני
- זקנה לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסט תמונת

שירחפר חייםאבי בית

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירשרעבי שושיבנתי יא לכי

שיררביקוביץ דליהמבולבלת אמא

 ספר" מבולבלת אמא: "בתוך

הורי בתפקוד קושי. ילדים

ספרגרוסמן דודמכתב איתמר

ספרמרפי יל'גשקט דקות חמש



הורי בתפקוד קושיספרמישורי אפרתבודדים ושירים נשואה אישה

הורי בתפקוד קושיספרברנשטיין אילנהפארק ללונה ניסע מחר

ספרטפר יונהלך אכפת לא ועליי
 קושי- בלבד למבוגרים

הורי בתפקוד

שירעמיחי יהודהבתי נולדה שבו ביום
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירשריר יעלכשתגדלי
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספררזי עדנהחולה אמא
 קושי+מאב כפויה פרידה

הורי בתפקוד

הורי בתפקוד קושיספראלמונד דיווידציפור-איש שלי אבא

הורי בתפקוד קושיספרמלכה ענבלהיית שלא בזמן

הורי בתפקוד קושיספראנגלברג יאירקום אבא

הורי בתפקוד קושיספראלמגור גילהאביה של הקיץ

בווטסאפ קישורשירארצי שלמהחדשה ארץ

שירזאבלשחות אותי לימד אבי

שירתמוז בנימיןגבר של זיכרון
- יחס חוסר לנושא גם רלוונטי

בווטסאפ טקסט תמונת

ספרקרת אתגרהקרקס עם בורח אבא

ספרפרינלי אן'גבדיוק כמוך

'א לכיתה להכנה גם רלוונטישירמוהר עליעוד כל

בווטסאפ קישורשירחיטמן עוזישואל אתה ילד

שירניב דני-מוקיאבא של ילד

ספרשלו צרויהאמא של ילד

שירבנאי אהודברחמים עטוף
 של לביצוע בווטסאפ קישור

ריטה

שירמנור אהודיכולתי אילו

שירסומק רונינולדה שכבר לילדה שיר
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירחיון בן שלי רחלאבי ידי
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירברק עידיתאמא של חיים
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ



שירמישורי אפרתהידעת
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיראורלנד יעקביפתח בת
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שיררביקוביץ דליהילד בסופך יהיה מה
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

אישה ילוד
 ויסלבה

שימבורסקה
שיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

שירהורוביץ יאירקיים ותהום תום
 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספרגרוסמן דודזיגזג ילדים יש
 שינויים לנושא גם רלוונטי

והסתגלות

לך קחי
 ומשי ריטה

קלינשטיין
שיר

שירכהן-פנחס חוהשחרית בטרם לאם תפילה
 בקבוצת לשיר קישור

הווטסאפ

שירגפן יהונתןלשירה שיר

מתעלל הורהמעשיהגרים האחיםהידיים ללא הנערה

בווטסאפ קישורשירמנור אהודבן

בווטסאפ קישורשירמנור אהודדור

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמאיר חמו היליתלידה

בווטסאפ קישורשירתורן דןנוגע לא בך

אמא אותי עושה את
 יהודית/רז עינת

רביץ

שיר

וייס דולורס רותכמוך בת

טרייה אימהותספרגלעד הדסמעשה ימי

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירהרמן אנההלידה אחרי שבועות שישה

מורכבים יחסיםספרגינצבורג נטליהשלי מיקלה

ספראדם סוזןכביסה

שירגפן אביבנדנדה

רומן-ספרעגנון י"שימיה בדמי

הורה מחלתספרבנשלום שמואלתחזור שאמא

הורה מחלתספרטפר יונהאמא של הבושם בקבוק



הורה מחלתספראריאל זלמן שלמההזהב לב פרח

 ברגשטיין פניהערב ויהי

אנדרסן י"עפ

 למיומנויות גם רלוונטיספר

וריחוק קרבה- חברתיות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירראובן חלידברים שלושה

נשית מזווית פסח של הגדהספרדיין טבת מאיהלבתך והגדת

שירברק עידיתבתי

שירשחר דידיאליכם באה

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אליאחד ללילה ולו

שירעמיחי יהודההעולם כל את לי אפתה אימי

הורי ניכורעיון ספרבר דניתנסיכה של ילדות

ספרקרת אתגרשיער ארוך אדם חתול גור

 לאהוב יכולה לא שלי אמא אם

בזה יצליח העולם בכל מי אותי
סיפורזרחי נורית

, יחס חוסר לנושא גם רלוונטי

דחייה, בושה

חדשה שנה/תשרי חגי

ספרמילן.א.אהדב פו

בווטסאפ טקסטשירמור קלו יעלהשנה

בווטסאפ טקסטשירמור קלו יעלעוברים בואי

בווטסאפ טקסטשירחכמוביץ עידיתכלה כבר השרב

שירשמר נעמיחצב כמו

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתלבנה חולצה החצב לבש כבר

ת ַפֲעִלי, ַשנִי, ַתְרִפי א"תשפ רֶׁ בווטסאפ טקסטשיריצחקי חניַאחֶׁ

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתנוראים בימים

בווטסאפ טקסטשירזך נתןימים להמתיק במה

בווטסאפ ליוטיוב קישורשיראור שמריתלשנה משנה

בווטסאפ טקסטשירלוביץ חרותהשנה אולי

בווטסאפ קישורשירראובן רחליראשך כופף

 בחודש שחל בחירות ליום שיר

אלול

שירזמיר רועי

בווטסאפ טקסט תמונתשידוע לאסתיו

בווטסאפ לשירונט קישורשירחלפי אברהםיהודי סתיו

שירשפירא רחלתשרי שיר

שירגולדברג לאההשנה גם



בווטסאפ טקסט תמונתשירידוע לאהולכת לא השנה

בווטסאפ טקסט תמונתשירכהן יעקב ניריתהגעה הוראות

קצר סיפורנאמן יעלאורחים

בווטסאפ טקסט תמונתשיריםכהן אליעזרועים שבעה משירי

בווטסאפ טקסט תמונתמעשיהחסידית מעשיהאורחים הכנסת

שירשפי הר סיוןבסוכתך התאשפזו כולם

קצר סיפוראליצור רבקהשלום סוכת

ה ַאְרַעי חֹופֶׁ אֵשינּו ַעל הָׁ בווטסאפ טקסטשירמרים רבקה.רָׁ

המופלאים האורחים מכניסי

- המעופף הפלא סוס: מתוךמעשיההראל נירה- עיבוד

 היוונית מהמיתולוגיה סיפורים

בווטסאפ טקסט תמונת

אהבה של אושפיזין
 מגידנה אביגיל

גרוס

בווטסאפ טקסט תמונתשיר

בווטסאפ טקסטשירשלם מתתיהוברכות רוב

בווטסאפ טקסט תמונתשיראיפרגן טללבי מעל סוכה

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתחג הערב בשמי

הסערה

 אמונה לנושא גם רלוונטישיראליהו אלי

 טקסט תמונת- אמונה/בעצמי

בווטסאפ

תשליך
 שינויים לנושא גם רלוונטי שירקלופשטוק אורית

גוף ודימוי והסתגלות

ד ֵעץ לֶׁה נְִפרָׁ בווטסאפ טקסטשירקלופשטוק אוריתֵמעָׁ

בווטסאפ טקסט תמונתשירברק עידיתהחדשה לשנה

שירפרידמן ניסןשאלה בסימן מתחילה שנה כל

בווטסאפ טקסט תמונתשירנחום בן יזהרשלומית ושוב

שירסובול יהושעטודרא בכפר אצלנו

אבידן דודלעצמי לתת דחוף
 לשינויים גם רלוונטישיר

והסתגלות

שירגורלי ארידבש

בווטסאפ טקסט תמונתשירחורב נעםואחת עשרים אלפיים

בווטסאפ טקסט תמונתשירויינברג מאיהחדשה שנה



שאלות

שיראלתרמן נתןהתשובות שלוש זמר

שגיר שמעוןוידוי

פן אלכסנדרוידוי

שואה

בווטסאפ טקסטשירגליק הירשהפרטיזנים שיר

בווטסאפ טקסטשירסנש חנהלקיסריה הליכה

היד כף
 ויסלבה

שימבורסקה

בווטסאפ טקסט תמונתשיר

בווטסאפ טקסט תמונתשירידוע לאהרדקור שואה לא

בווטסאפ טקסט תמונתשירחורב נועםיהודי כל

שירים ספרנוקד נדבמכשפה לצוד

בווטסאפ טקסטשירויזלטיר מאירמילים

בווטסאפ טקסטשירמשעול אגייודעים והנגר את רק

בווטסאפ טקסטשירטריינין אבנרהמחנות איש כתנת

בווטסאפ טקסטשירסיוון אריהסרוליק

בווטסאפ טקסטאישי סיפור חייקין לאה   פרנואיד שלי אבא

בת-אם לקשר גם רלוונטיספרפרנקל אלונהילדה

דוריים בין יחסיםשירגלעד יעקבכשתגדל

ילדים ספר'לייבוביץ הדסבחורף רוקדים מטאטאים

 סקו'פרנצ של הגלידה חנות

מאיר תמרטירלי
ספר

בווטסאפ קישור

קבלה/והרפיה שחרור



מפתח לי יש

 מתוך- שירסטרנד מארק

 שבעה"

"שירים

בווטסאפ טקסט

התרגעות
 קרני יהודה

(מלדינו)

בווטסאפ קישורשיר

בווטסאפ טקסט תמונתשירפישר גיוראברכיי על אני

בווטסאפ טקסט תמונתשירשמיר שריתימינו

בווטסאפ טקסט תמונתשירויטמן וולטבתהילה מעיין כשאני

בווטסאפ טקסט תמונתשירדרומי נעםהגשם איך

בווטסאפ טקסט תמונתשירמלמד אדירלצמרת הכבוד כל עם

בווטסאפ טקסט תמונתפואמהעמיחי יהודההלימון בעץ מסתכל אני

בווטסאפ טקסטשיראלבוים יעלההמתנה אמנות

שיראלתרמן נתןירח

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתלבה לסדק מבעד

בווטסאפ טקסטשירלבני ענתשקיעה מדייקת שמש

בווטסאפ טקסט תמונתשירפישר גיורא!הנח

בווטסאפ טקסטשירפלדמן ברקמוזר קטע יש ליפנים

ספרזאנטקרן שליונגל'ג הייתי פעם

שבמראה לזו
- גוף דימוי לנושא גם רלוונטישיראיפרגן רותם

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט תמונתשירדיקינסון אמילילשווא לא

בווטסאפ טקסטשירכהן טלינח פרשת

בווטסאפ טקסט תמונתשירחלפי ברוך מריםהחילזון על

בווטסאפ טקסט תמונתשירכהן אליעזחול ליום מזמור

בווטסאפ טקסט תמונתשירקילפי אווהברירה משאיר אינו הטבע גם

מדות
- פרידה לנושא גם רלוונטישירשני חגית

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ קישורשיררומי לאלאדין'גאורחים מלון

נחיו שלא חיים אמות לא
- פרידה לנושא גם רלוונטישירמרקובה דונה

בווטסאפ טקסט תמונת

בווטסאפ טקסט תמונתשירראובני יותםיופי של חלום יש אחד לכל

שירגפן יהונתןכואב אבל פחות

בווטסאפ טקסט תמונתשירוייס רוחמההחמצות



 להפליץ יכול לא אחד אף

במקומך

בווטסאפ טקסטשיררושי סאוואקי קודו

הדעת הסח
 ויסלבה

שימבורסקה

בווטסאפ טקסט תמונתשיר

שירשפירא רחללי יהיה עוד

בווטסאפ טקסט תמונתשירריבנר טוביהמופלא עולם

בווטסאפ קישורשירכוכבא בר ירדןשסולח מישהו יש

בא בוקר
". תמיד בא הבוקר" מתוךשירטויו שיבטה

בווטסאפ טקסט תמונת

בווטסאפ טקסטשיררביץ יהודיתריקות בידיים באתי

בווטסאפ טקסט תמונתשירריבנר טוביהתמיהה

בווטסאפ טקסטפואמהלב אמונהלמיניאטורות אהבה יש לאלוהים

בווטסאפ טקסט תמונתשירחתוכה שלומימפגש נקודת

בווטסאפ טקסט תמונתפואמהאטווד מרגרטהרגע

בווטסאפ טקסט תמונתשירצור בר זן צילהאחד רגע

בווטסאפ טקסטשירויסמן דוריתצנתורים שני אחרי

ספראורבך אוריהחלומות מתקן

בווטסאפ טקסט תמונתשירחלפי רחלשהאור שעה יש

בווטסאפ טקסטשיראוליבר מריטובה להיות צריכה אינך

בווטסאפ קישורשירפיזיק מאיההתייצבת כמה ראי

בווטסאפ טקסט תמונתשירגורי חייםמאוחר

אחד עץ של ענפים שני
 משלים" הספר מתוךסיפורפיקמל מישל

"פילוסופיים

קסום גלגול באותו
- ונפש גוף לנושא גם רלוונטישירזלדה

בווטסאפ טקסט תמונת

בווטסאפ טקסט תמונתשירלבני ענתהיום סוף את אסוף

הדברים אלה
 אמונה לנושא גם רלוונטישירמרדכי מריו שחר

בווטסאפ טקסט- בעצמי

שיראלתרמן נתןירח

שיראור שמריתלשנה משנה

שירמוהר עלישיש מה כל זה

שירבניון עמירלדמיון געגועים

בווטסאפ טקסטשירחורב נועםבנאדם



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

בווטסאפ טקסט תמונתשיראלירז ישראלהאמיתיים החיים כנראה אלה

בווטסאפ טקסט תמונתשירשור בלה(חסר בכתיב בוא) בא

 לדברים להניח הצורך על

מסויימים
זץ מיכאל

בווטסאפ טקסטשיר

בווטסאפ תמונהשיראילון בה-שם אמהשכבות

בווטסאפ טקסטשירבנאי אהודטיפה טיפ

ספרטקאנו מומוהחלומות וביצי מומו

בווטסאפ טקסט תמונתשירברק עידיתהשמחה

 המולחן ולא המקורי השירשיר'רבינוביץ דסיהשמחה עיגולי

הווטסאפ בקבוצת

בווטסאפ טקסטשירבולוקן איתןגעגוע החדר במרכז

בווטסאפ טקסטשירזרחי נוריתשיבוא ללילה נותנת אני

החלמה/מחלה/פציעהספרניומן ורי'מרגוהגוזל חולד

בווטסאפ קישורשירבלחסן גבריאלהצינורות בין

בווטסאפ טקסט תמונתשירים ספרנתן גלבחוץ הסגולות הלטאות

"- איתנים" קובץ מתוך- מחלהשירניר אלחנןרושם אני שב, שלום

שירים מחזור

ספרדקל לונדון דניאלהטוב רוח מצב דב

 למקומות מגיעים יוצאים אם

נפלאים

פרידה לנושא גם רלוונטיספרסוס דוקטור

בווטסאפ טקסטשירעלי מוחמד טהאשנה ששים לי לקח וכך

בווטסאפ טקסטשירחזן שוריבמדבר שלמדתי דברים



שירמדלי דורוןלעוף

ומקום שייכות

שירזלדהובינך ביני חוט

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשירסיוון אריהחוט קצה לתפוס

דורי בין לקשר גם רלוונטיספרזרחי נוריתונומה אומה

ספרדותן דודוטובה נסיעה

ספרסנונית מיכלבבית דב כמה

רנו'בז מאיהשם
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת קישורשירבנאי יוסיילדות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירביטון ארזראשוניים רקע דברי

שירריבו ישיהביתה לשוב

ספררמן נעמי רחלסבי ברכות

בנאי אביתרבאוויר פורחות אותיות
 בקבוצת ליוטיוב קישורשיר

הווטסאפ

ברכה ניסיםהשכונות לילדי הייקו (כמעט)
 בקבוצת טקסט תמונתפואמה

הווטסאפ

נאפיסי אזארעוזב כשאתה לפעמים

- פרידה לנושא גם רלוונטישיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

הדר ליאורהתום כמה חום כמה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

רדלמסר להב תומרהרגיש פעם
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

ברכט ברטולדהכל יהי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שמר נעמיהאורח
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

רומןעגנון י"שללון נטה אורח

ספרגפן שירההדמעות אגם

ברנשטיין אוריקרקסון ליד ההוא המקום
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ



מרים רבקהתמונה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירעמיחי יהודהצודקים שאנחנו המקום

סטרנד מארקשנשאר מה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

מירן ראובןמקומות יש

" מתה מעונה זכרונות: "מתוךמספר קטע

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

טויו שיבטהניצחון של הרגשה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירשלו מיכלמשפחתית תמונה

קלופשטוק אוריתבבית
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

רומןקציר יהודיתצילה

ספרגרהאם אמנדהארתור

בווטסאפ טקסטשירעסיס אורליארכיון

רבנו פיניילד אני
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

סואל אנההשחור הקסם
ח"בע-ילדים ליחסי גם רלוונטיספר

שיין נמרודפחות חלש

/ נפש-גוף לנושא גם רלוונטישיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

גולדברג לאהשם ללא מסע
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

לחיי עד
 מגידנה אביגיל

גרוס

בווטסאפ טקסטשיר

שקד נעמהחיים עץ
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

רומןשלו צרויהתרה

בווטסאפ טקסטשירחלפי אברהםביד שמיים קומץ עם

כרמי.טקשב
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ



בווטסאפ טקסטשירלבני ענתהבהיר אל חלון צריך אדם כל

קלופשטוק אוריתשיעור להם שאין דברים אלו
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

וולך יונהזהות בעיות
 בקבוצת לטקסט קישורשיר

הווטסאפ

נפש-גוף לנושא גם רלוונטישירוולך יונהציפור

פואמה/שירביאליק נחמן חייםהציפור אל

לגרלף סלמההולגרסון נילס של הפלאים מסע
 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות

שירשפירא רחלבעולם חלק

ספרגולדברג לאהפלוטו איה

חיון בן שלי רחלירושלים
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

עמיחי יהודהאמצע של ירושלים
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

דיין טבת מיהאמריקה

" בית שם שנצוף לאן" מתוךשיר

 בקבוצת טקסט תמונת

הווטסאפ

ספרכץ אבנרבית לו בנה הצב ואז

ספררות מריםיעל של הבית

ספראסיף כהן שלומיתשוקו בעמק הבית

זרחי נוריתחוץ ילדת
 שייכות לנושא גם רלוונטיספר

ומקום

ספרפדר רון גלילהעצמי אל

סיוון אריההאלכימי האמבט
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשיררייכל עידןביתי קירות בין

בנאי מאירבעולם אצלך
- זוגיות לנושא גם רלוונטישיר

בווטסאפ טקסט

ראופמן רוויתהנסיבות לרגל
 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות

מגן מירהמיכאלה
 שינויים לנושא גם רלוונטיספר

והסתגלות



הווטסאפ בקבוצת טקסטשירשיין תמרבגופה רואה אישה

בלבד למבוגריםספרוולף יניה'וירגמשלך חדר

ספרלינדגרן אסטרידהבית את עוזבת לוטה

ספרשנהב חיהבית בונה לה'דובי

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשירשנהב חיהאדם אם

הווטסאפ בקבוצת וורד קובץשירמרים רבקהאחר לבית עוברת אני

מוהר עלייד לי תן
- זוגיות לנושא גם רלוונטישיר

בווטסאפ טקסט

אור שמריתיד לי תני
- זוגיות לנושא גם רלוונטישיר

בווטסאפ טקסט

חיון בן שלי רחלמקדש
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

חיון בן שלי רחלהביתה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שירשמר נעמיחלומותיי בית

שירזמיר דניאללכאן געגוע שיר

רייכל עידןמעגלים
 בקבוצת ליוטיוב קישורשיר

הווטסאפ

רונן דיתיונדודיו הבית שיבת
 לשינויים גם רלוונטיספר

בווטסאפ טקסט-והסתגלות

בווטסאפ טקסטשירברייט ישראלבית צריך אדם

שירחיטמן עוזיכאן

ברק עידיתכנפיים
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטפואמהדאן ון'גאי איננו איש שום

בווטסאפ טקסטשירקוסמן אדמיאלמקום 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

שירהשכל כנסייתמרגיש זה איך

שירדוכין ארקדימשלי חדר

שיראסקוט תערובתשלי האינטימי החדר

שירמטרופוליןמקום לי אין

שירמטלון נויסוודר

אליהו אלילילה
 איגרת/שיר

הילדים אל

בווטסאפ טקסט

אליהו אליהמעבר
 איגרת/שיר

הילדים אל

בווטסאפ טקסט

שירשפירא רחלשקטה היי

בווטסאפ טקסטשירידוע לא כותבמקום לו שיהיה צריך אחד כל

 שינויים לנושא גם רלוונטיספרגולדברג לאהר"אז מכפר המפוזר

(זהות)

ספרגולדברג לאהמדומה מנסיעה מכתבים

חברות לנושא גם רלוונטיספרפרס'ג אוליברולמצוא לאבד

והסתגלות שינויים

בווטסאפ טקסטשירחלפי רחליש עדינות איזו

שירסנש חנהבדרך

ספרפלם לידיההוריי בית את רוקנתי איך

רחמים יחזקאלמדבר סף על
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

סאנה סקה'פרנצואני שלי הפחד
הספר בית לחוויית גם רלוונטיספר

ספרזרחי נוריתהעולמות יוצר קרונימוס

לאיתקה הדרך
 קונסטנטינוס

קוואפיס

ספר

ספרבאום פרנק ליימןעוץ מארץ הקוסם

הווטסאפ בקבוצת קישורשירסנדרסון דניהדרך מכאן

ספרולנטיין ני'גשבור מרק



אייסמן ורסנו טלישגרה לובשת
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

ספר'לייזרוביץ אילןבמים דג כמו

מלחמה כל אחרי
 ויסלבה

שימבורסקה

בווטסאפ טקסטשיר

אפשרויות
 ויסלבה

שימבורסקה

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת קישורשיראגזדה אלוןהדרך

שיראלתרמן נתןניסים בת מרים

עמיחי יהודהלנסיעה הוראות
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

מור-קלו יעלליסט ק'צ
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

שירגפן יהונתןהזה הצריך

שירגלעד יעקבגם רוצה אני

גליק לואיזהמטלה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

בווטסאפ טקסטשירבס אהרוןכוחות מקבל אתה

כהן יצחקלדבר לומד עדיין
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

סווירשצ׳ינסקה אנהלשמש הפכתי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

רחמים יחזקאללתקופה אחת
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

ספרשניר מיריקוהים מרים

גולדברג לאהתכלת היה שלי השלג
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

גולדברג לאהמבול דקות חמש
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

מחלהספרהוסטוט סיריגברים ללא קיץ

חיים שינוייספרקולומבני לטישיההצמה

ארדי לוין הדרהיופי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ



שמואל נעמידמעות מלאה בטן
בארץ וקליטה הסתגלות קשייספר

ספרמנגיסטו גרמאוכבוד בדמי חלום

 מדריך-  באהבה מתבגרת

לנערות
פלר דפנה

ספר

מלניק עמי בתלירוסלם הולכת ירוס
, התבגרות לנושא גם רלוונטיספר

ומקום שייכות

 אדון של הישנות הנעלים

מינאסה
חכם רונית

ספר

לבן נהיה שהעולם איך
 ביטאולין דליה

שרמן

למבוגריםספר

הווטסאפ בקבוצת קישורפואמהטשומה אוריתאתיופיה סליחה

חיון בן שלי רחלמסע
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

קפלינסקי יאןשונות המנורות
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

עלינו שיעברו בימים
 צח, בכר אביב

קליינמן והדס דרורי

 שחרור לנושא גם רלוונטישיר

 קישור- קבלה/והרפיה

הווטסאפ בקבוצת

מסטו לואיסתועה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

זה אחר בזה באו שינויים
 ויסלבה

שימבורסקה

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

פיכמן יעקבאחת באבן מעשה
 בקבוצת טקסט תמונתקצר סיפור

הווטסאפ

הנרי אולמוטב בחזרה
 בקבוצת לסיפור קישורקצר סיפור

הווטסאפ

גרוסמן דודאיתו לרוץ מישהו
, התבגרות לנושא גם רלוונטיספר

ומקום שייכות

זרחי נוריתהנמוך והבית הגבוה הבית
 שייכות לנושא גם רלוונטיספר

ומקום

זוגיות לנושא גם רלוונטישירגפן אביבנבנה בית

ספרבנט אלןהמלכותית הקוראת



ספרגור בן נעמיאבא של הנפש עכבר בגלל

ספרקרול לואיסהפלאות בארץ אליס

ספרסוס דוקטורשלי הצבעוניים הימים

ספרשילה שרהיבואו לא גמדים שום

זוגיות לנושא גם רלוונטיספרפרנטה אלנההנטישה ימי

שיראור שמריתענק גלגל

חברתית תקיעותשיראורלנד יעקבהראי

OCD לנושא גם רלוונטיספרברייט ל'רייצלמעלה תקוע הקואלה קווין

ברנט פרנססקטנה נסיכה

, פרידה לנושא גם רלוונטיספר

 הורים וקשר ואובדן אבל

ילדים

שירועקנין מיכאלתקווה שיר

"טוב" ל" רע" בין מעברספרים סדרתיאנסי ריקהחמישי הגל

פלדמן ברקהיה מה זוכרת בדיוק לא אני
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

נוריס קןמדי מהר זה את קורא אתה

 בית לחוויות גם מתאיםשיר

- האנטגוניסטית בשל הספר

תותבת גברת

שירזך נתןכוח

ספרדותן דודוטובה נסיעה

בווטסאפ טקסטספראנדה מיכאלהקטר ונהג ים'ג

שירבוטנר עילילאחי מכתב

שיראיינשטיין אריקמלחמה אחרי של שיר

שירסנדרסון דנינודע הלא

ספרמורפורגו מייקלקנסקי של הממלכה

שירפסואה פרננדוהדרך לפיתול מעבר

בווטסאפ טקסטשיראון גל ענתמסתדרים כשהדברים

לעתיד קדימה הסתכלותשירמנור ליאתדירה עברתי שעברה בשנה

 בי שישתנה אלוהים עשה

הזה הלילה
אלמקייס חגית

בווטסאפ טקסטשיר

ספרטוב שם תמיגנב לא אני

גנבה בנושא גם רלוונטישירורדי 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

הטיפולי בתהליך רגרסיהספראוסטר גריגוריולבנות לבנים מזיקות עצות

לטעויות לגיטימציהספרשין מקגיאיוי של הפרוע היום

לטעויות לגיטימציהספראורלב אוריפילים משגעת

ספרסוס דוקטורתעלול חתול

 שמריתלשנה משנה

רביץ יהודית/אור

לטעויות לגיטימציהשיר

 בקבוצת ליוטיוב קישורשיראליהו אלילהתחיל במה

הווטסאפ

 להיות שרצה האוטובוס נהג

אלוהים

בווטסאפ טקסט- מעבריםקצר סיפורקרת אתגר

- יחס חוסר לנושא גם רלוונטיקצר סיפוראורן רםדין עורך של בן

 סיפורים קובץ מתוך

"קנלר של הקייטנה"

ספרקארבר ריימונדוטוב קטן דבר

ואבל שכול לנושא גם רלוונטיספרגרין ון'גלמטה הדרך כל צבים

ספרגדליה עמיליליום של הלב

שכול

בווטסאפ טקסט תמונתשירגלוברמן יעלבצפירה הומלס

בווטסאפ טקסטשירבר יערההשכחה יום

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אלי11 גוש

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אלירוח כוסות

בווטסאפ טקסט תמונתשיראליהו אליקדיש

שירגפן יהונתןהקטן הנסיך

שירגפן יהונתןסוף רות



בווטסאפ טקסט תמונתשיריונתן נתןרעננים תמיד יהיו

בווטסאפ טקסט תמונתשירשמר נעמיהכפר מאותו שנינו

בווטסאפ טקסט תמונתשירמנור אהודיהודה הצעיר אחי

בווטסאפ טקסט תמונתשיררובס דניקטן מכתב

בווטסאפ טקסטשירחלפי אברהםלעזבם שקשה מאלה ניפרד

בווטסאפ טקסט תמונתשירחלפי אברהםבוכים תחילה

שירדפנא משהחמודי הודי

בווטסאפ טקסט תמונתשירנרקיסחדש עולם

בווטסאפ טקסט תמונתשירתמיר רוניתכאלה חברות

 הקול את אשמע לא לעולם

אלוהים של המתוק

בווטסאפ טקסטשירוולך יונה

בווטסאפ טקסט תמונתשירפישר גיוראתפילה

בווטסאפ טקסטשירפישר גיוראהאין על מתמטיקה

בווטסאפ טקסט תמונתשירפישר גיוראאותי מרגיעה אמא

בווטסאפ טקסט תמונתשירפישר גיוראבסוף

בווטסאפ קישורשירעמיחי יהודהרחמים מלא אל

בווטסאפ טקסט תמונתשירעמיחי יהודהזיכרון בטקס עומדים ואיך

בווטסאפ טקסטשירעמיחי יהודהיזכור ומי/הזוכרים את לזכור

שירעמיחי יהודהאתקדש וכך אתגדל כך

שירגפן יהונתןהשירים את זוכרים אתם

תנועה

שירעטרי גליארוכים למרחקים ריצה

ספרגרום וינסטוןגאמפ פורסט

שירלביא אריקקורה זה

חנוך שלוםהרוח נגד הולך

טסה דודורץ אני

שירסטרנד מארקשלמים הדברים על לשמור

בווטסאפ טקסטשירנרקיסשדות

 קצר סיפורגרוסמן דודרץ

 קובץ בתוך

.זה בשם

ביוטיוב קישור



תלות

ניצן טלעוד גברת

סיפורקרת אתגרבכיסים לנו שיש מה

קצר סיפורמברסלב נחמן רביהטובה האבן

 שחרור לנושא גם רלוונטי

 טקסט תמונת- והרפיה

הווטסאפ בקבוצת

רביקוביץ דליהכוחי בכל עכשיו אותך אוהבת אני

שיררביקוביץ דליהשיעור להם שיש דברים

שירנוקד נדבאובייקט קביעות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירריטהשתעזוב עד

תחרות

שירגפן יהונתןעצמי נגד אליפות

ספרבנזימן נעמהיותר ונוני נוני

הקורונה תקופת

עיניים חבושי סוסים
ביטון ארז

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמרים רבקהלבדי

שאול בן מיקהעל כוח
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

מור קלו יעללכתוב טוב זמן
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירדוד עדישחור ריבוע

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירבר יערההגנה כתב

פנקס ישראלמזמן לך להגיד שרציתי דבר
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

אריקאיכון הודעת
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ



פושקין ס.אחולירע בימי שיר
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

פורת מתןוהלימונדה הלימון
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הקטן הנסיך
 סנט דה אנטואן

אכזופרי

 בקבוצת הספר מתוך קטעספר

 לימי רלוונטי. הווטסאפ

פרידה ולנושא הקורונה

אחרת שנה
 מגידנה אביגיל

גרוס

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

קמינקא איילבריאות הצהרת
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת קובץספרכהן דבירקורונה רונה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירדיין טבת מיההמצב עם להסתדר כדי

י"אב בן יוחאיזומים בחמישה מעשה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

פורת מתןתיחון טלמיד
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

אבאני כריסגיאוגרפיה שיעור
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתמתעתעת מציאות

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתנגיף לא

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתלפניך חדשים תנועה הסדרי

תרגום- ארבל קרןאחד יום
 טקסט

בודהיסטי

הווטסאפ בקבוצת טקסט

הבר ברבורי
 כריסטיאן הנס

אנדרסן

 בקבוצת טקסט תמונתסיפור

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירנרודה פבלולשתוק עכשיו

הווטסאפ בקבוצת טקסטסיפורצללזון מיריקורונה השדון

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלוי רותמרפסת 

חזן שוריהבידוד מן שיר
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

רוטשילד ענתשני דור בקורונה אשכנזייה
- השואה לנושא גם רלוונטיפואמה

הווטסאפ בקבוצת טקסט



בישופ אליזבתאחת אמנות
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

מרים רבקההזקנים סיפרו פעם מדי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירסנדרסון דנינודע הלא

הווטסאפ בקבוצת קישורשירתורן דןנוגע לא בך

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירחורב נועםעידוד שיר

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירקטמור אודליהקורונה

הווטסאפ בקבוצת קישורסיפוררז אלינורהקורונה סיפור

כהן אליה איריסהפחד
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

 בכפר לקרות הולך חמור משהו

הזה

 גרסיה גבריאל

מארקס

הווטסאפ בקבוצת קישורסיפור

כהן יעקב ניריתקטן וירוס
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

סנדלר פ.יהפחד נגיף
 בקבוצת טקסט תמונתסיפור

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת קישורשירשמר נעמיאחות שלומך מה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירזלדהזו מהורהרת בשעה

עמיחי יהודההבידוד אלוהים
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיררביקוביץ דליהאור כתמי

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירחורב נועםאיתי דברו

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירקלופשטוק אוריתבוקר בכל

קלופשטוק אוריתהעוני לקו מתחת
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

קלופשטוק אוריתהחיי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

קלופשטוק אוריתקורונה
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

אדמה ראי
 שאול

טשרניחובסקי

הווטסאפ בקבוצת קישורשיר

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירארזי משהנצחק עוד



הווטסאפ בקבוצת טקסטשירטמיר ליאוראחד יום

הווטסאפ בקבוצת קישורשיריוסף בר נוריתציונה וסבתא צרונה קורונה

הווטסאפ בקבוצת קובץסיפוראייסמן ורסנו טלידרקורונה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראבידן דודמזה להיפטר איך

הווטסאפ בקבוצת טקסטפואמהראובן רחליהסיפור יסתיים כאן לא אבל

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיראיפרגן רותםיקרה לא זה לי

הווטסאפ בקבוצת טקסטפואמהנצר רותהקורונה לימי שיר

הווטסאפ בקבוצת טקסטפואמהאורן אפריםלבידוד בלוז

 בעת החלומות עם אעשה מה

הזאת
הראבן יפעת

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירמשעול אגיבכפר קורונה

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירדיין טבת מיהלסגר ימים 17

וייכרט רפימעט עוד
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הורוביץ אמירחדרו בתוך
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הורוביץ אמירהימים את ספרי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

הופמן יואלרוח מצבי
 בקבוצת טקסט תמונתקצר סיפור

הווטסאפ

ורמיר
 ויסלבה

שימבורסקה

 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

זיגרייך שרוןהעולם שירת
 בקבוצת טקסט תמונתסיפור

הווטסאפ

הווטסאפ בקבוצת טקסטדעה מאמרסבתו חיים הרבזכינו אילו

ארציאל הדרביום פעם שלושים
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ

קורונה ספרונה
 ויעל זאנטקרן שלי

שרון

הווטסאפ בקבוצת קובץספרון

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירחורב נועםכמוך

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירסיון לליבֲענָׁנִים

גלעד הדסקורונה ימי
 בקבוצת טקסט תמונתשיר

הווטסאפ



 את שרצחו ביום הייתם איפה

הדמוקרטיה
כהן אליה איריס

 תמונת- בלבד למבוגריםשיר

הווטסאפ בקבוצת טקסט

לבני ענתזממה מבצעת
 טקסט- בלבד למבוגריםשיר

הווטסאפ בקבוצת

' קולאז- הסגר לליל קושיות

משירים
לבני ענת

הווטסאפ בקבוצת טקסטשיר

הווטסאפ בקבוצת טקסטשירלבני ענתטובעים ימים

הווטסאפ בקבוצת קישורשירחזן שוריערב לעת תקווה שיר

ֹּל וְשּוב הווטסאפ בקבוצת קישורשירחזן שורינְִסַגר ַהכ

 לתקופת יצירות לקט- בידוד נגד

הקורונה

הווטסאפ בקבוצת קישור

 מבט מנקודת הקורונה ניתוח

קלייניאנית
רוט מירב

 מאמר

תיאורטי

 טקסט- בלבד למטפלים

הווטסאפ בקבוצת

 הטיפול חדר מתוך מחשבות

בילדים המקוון
שחר אורית

 מאמר

תיאורטי

הווטסאפ בקבוצת קובץ

להד מוליהפחד את למנף
 מאמר

תיאורטי

הווטסאפ בקבוצת קישור

OCD

ספרפרס'ג אוליברתקוע

ספרסוס דוקטורכאלה לא אבל צרות לי יש

ספרבירן יעלבעיה עם ואיש כבשה גדר

 לצוד יוצאים וחזרזיר הדב פו

חטרטרת תופסים וכמעט

חזרתיותספרמילן א"א

ספרבראון אנתוניהקוסם בילי

שימושיים מאגרים

שמושית שירה

https://www.efra

tbigman.com/shir

ashimushit

התמות לכל רלוונטיסיפורים קובץאטלס יהודהאחד אף של ילדים



טוב ללילה סיפורים
http://sefer-

li.net/laila.htm

ספרשטדלר רותבטיפול סיפור

 הריפוי סיפורי: מיריורמה

בהדרכה
שטדלר רות

ספר

עמים אגדות מאגר
http://sefer-

li.net/agada.htm

שירה ספרהרבנד צופיההעולם קידת

ויסמן דורית- עורכתנפש
כרמל הוצאתשירה ספר

פרדס הוצאתשירה ספרחלפי רחלקרקס

 אינטרנט אתרגולם

מעשיות לסיפורי

https://www.gollem.org/%

D7%9E%D7%A2%D7%A9%

D7%99%D7%95%D7%AA/

אוטיזםספרהרמן חןמדבר-זה-אוטי

פינקולה קלאריסהזאבים עם רצות

 עם לעבודה סיפורים מאגר

חרדית אוכלוסייה

https://www.judaica-

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

4%D7%A8%D7%99-

%D7%99%D7%9C%D7%93

%D7%99%D7%9D#/pageSiz

e=20&viewMode=grid&ord

erBy=0


