
מאגר טקסטים ביבליותרפויטים

תמות לפי א-ב 
אבל / אובדן

אהבה ראשונה
אוכל

אחרות
אינטימיות כפויה

אמונה בעצמי
אסוציאציות

גבריות
גוף ומיניות

גוף נפש
גירושין
דודות

דימוי גוף
דימוי עצמי נמוך
הכנה לכיתה א

התלבטות
ויסות רגשי /כעס/ התפרצויות זעם

זהות מינית
זוגיות
זכרון

חוסר יחס
חרדות

חרדה חברתית
חסר

ייחודיות
ילדות מוקדמת

כבוד
כוחה של קבוצה

מיומנויות חברתיות
מיניות סאדו מזוכיסטית

מסכות והתחפשות
נישואים שניים



ספרציה בתקופת הילדות
סוד

עצים (טו בשבט)
פגיעה מינית

פיצול ואינטגרציה
פרידה

קופסא / תיבה
קשר בין אמא לבת

ראש השנה
שאלות
שואה

שחרור והרפיה
שייכות ומקום 

שינויים והסתגלות
שכול
תלות

תנועה
OCD

מאגרים שימושיים.

שונות: הכלה:במעגל השנהחרדות:מיניות:יחסים:זהות:
אסוציאציותקופסא / תיבהמסכות והתחפשותדימוי עצמי נמוךאינטימיות כפויהאבל / אובדןאחרות

גוף נפשעצים (טו בשבט)ויסות רגשי /כעס/ התפרצויות זעםגבריותאהבה ראשונהאמונה בעצמי
התלבטותראש השנהחוסר יחסגוף ומיניותאינטימיות כפויהגבריות

זכרוןשואהחרדותזהות מיניתאינטימיות כפויהדימוי גוף
ייחודיותחרדה חברתיתמיניות סאדו מזוכיסטיתאמונה בעצמידימוי עצמי נמוך

כבודחסרפגיעה מיניתגבריותהתלבטות
סודOCDגירושיןויסות רגשי /כעס/ התפרצויות זעם

קופסא / תיבהדודותזהות מינית
שאלותזוגיותזכרון
שחרור והרפיהחוסר יחסחסר

שייכות ומקום ילדות מוקדמתייחודיות
שינויים והסתגלותכוחה של קבוצהמסכות והתחפשות

שכולמיומנויות חברתיותסוד



תנועהנישואים שנייםשחרור והרפיה
מאגרים שימושיים.ספרציה בתקופת הילדותשייכות ומקום 

הכנה לכיתה אסודשינויים והסתגלות
פיצול ואינטגרציהשכול

OCDפרידה
קשר בין אמא לבת

שכול
תלות

2.05
אבל / אובדן

אהבה ראשונה
שיראת היית אהבת נעורי

שירלאה גולדברגאהבה ראשונה
שירהחלונות הגבוהיםאהבה ראשונה

שירשש עשרה מלאו לנער
שיריהודה אטלסאהבה ראשונה

חיים גורישניים
שירשלומית כהן אסיףדברים שסיפרתי ולא סיפרתי

שירשלומית כהן אסיףמשהו
מתוך שירים לא מולחניםשיריורם טהרלבאגדת דשא

מתוך שירים לא מולחניםשיריורם טהרלבהנשיקה הראשונה
אוכל

אמיר אורעקדה
הזחל הרעב

זרחיהזולל
האריה שאהב תות

אחרות
מישהו

הברווזון המכוער



קשקוש מקושקש
תום חתול כחול

 דנית הביישנית ודניאלה אין דומה
לה

משהו אחר
צמריקו

נורת זחימיליגרם
דיויד שנוןלא דני

דיויד שנוןאליס הפייה
לא עכשיו ברנארד

 מעשה באפרוח שהלך לבקש אם
אחרת

דיויד שנוןככה נעשתי שודד ים
נורית זרחיטינקרטנק

עומראני אתגבר
דן פגיסטעויות

דן פיגיסאיפה
אינטימיות כפויה

שיראביתר בנאיאבות ובנים

אמונה בעצמי
שירדתיה בן דורמורים מורים

ספרג'ירפות לא רוקדות
אסוציאציות

שירדליה רביקוביץכישופים
לילדיםשירנורית זרחיכתם כתר קטשופ אהבה

טקסט בווטסאפשירדוד אבידןערב פתאומי
גבריות

שירשלמה ארציגבר הולך לאיבוד דרך מרפסת
שירשרית חדדאתה תותח
שירשלמה ארצימלך העולם



שירסי היימןגיבור גדול
טקסט בווטסאפשיריצחק כהןכל גבר

טקסט בווטסאפשיריצחק כהןבכל פעימת לב של גבר
גוף ומיניות

שיראנה הרמןגולם
ספרדיאנה לםילדה נערה אישה

ספרדוד גרוסמןספר הדיקדוק הפנימי

יהושע קנזבין לילדה ובין שחר
רות אלמוגתיקון אמנותי

ספרפרידה דניאלילהתבגר זה לא פיקניק
גוף נפש 

שיריונה וולךאני הולך במישור
שיראיריס אליה כהןתפילה

סטיבן פולדרמלון אורחים
יעל אופירעגילות ירח בעיני שועל

מתוך רשימות כאור בשולי הענןדר נעמה אושרימסע וגעגוע בין הנחל לים

יונה וולךגופי היה חכם ממני
יעקב רזכך שמעתי

אברהם חלפימה מרגישה חרסינה

גירושין

סיפורבתוך פיות ומכשפותביתה של הקוקיה

 אם אמא שלי לא יכולה לאהוב
אותי מי בכל הלעולם יוכל

סיפורנורית זרחי

שיראמא תאהבי
שירצדרבוים נוריתזה הכל

ספרנורית זרחילא לגרש את נני

דודות
שירדני סנדרסוןאצל הדודה והדוד



שירזלדהפנאי
ספריורם טהרלבהדודה שלי מרחוב הנביאים

ספרמאיר שליוהדודה מיכל
 הדודה המסכנה - ערבה עיוורת

עלמה נמה
מורקמי

יגאל בשןדודה ודוד
ספרדוד אריה

דודי שמחה
דימוי גוף

רחל חלפיאיזו עדינות יש
 מה את רואה כשאת מסתכלת

במראה
אגי משעולקשה לה

אגי משעולנשימה
מאיר שליוהטרקטור בארגז החול

אבידןאדם זקן מה יש לו בחייו
אגי משעולהשחיינים

ט. כרמישירים
יונה וולךגופי היה חכם ממני

חנוך לויןבלדה על אדון כמעט וגברת כבר
קנזבדרך אל החתולים

קנזכל החיים לפניו
רות בונדיהאני המצומק

עמוס נויהאישה העירומה הראשונה
דימוי עצמי נמוך

פלא
פרנקנשטייןמומיה

הנס הקיפוד
הכנה לכיתה א

 אני בהחלט קטנה(סדרה)לולה וצ'רלי 
מדי לבית הספר

התלבטות



שיראריק איינשטייןיושב על הגדר
שיראמיר דדוןלבחור נכון

 ויסות רגשי /כעס /  התפרצויות 
זעם

נמרה
ארתור הכועס

ארץ יצורי הפרא
למבוגריםהיינריך פון קלייסטמיכאל קולהאס

מקילא עכשיו ברנרד
היום הרע של טובה

מיק שייבוןמדהימן
זהות מינית

טקסט בווטסאפשיראנדריאה גיבסוןלפני שאנחנו מסוגליםות לדבר
זוגיות

טקסט בווטסאפשירצופיה הרבנדהשעה שבירה
זכרון

טקסט בווטסאפויסלבה שימבורסקהחיים קשים עם הזכרון

טקסט בווטסאפהורטיוסהקמתי אנדרטה בת קיימא
טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחיוכל הזמן רצים שליחים

חוסר יחס
דמעות ורודות

דרקון אין דבר כזה
דרקון בארמון

גורילה
נמר בפיג'מה של זהב

אלונה קמחימושלמת והמעגל המכושף
נורית גלרוןנגיעה אחת רכה

חרדות
חרדה חברתית
אפרת ביגמןוכשאני לעצמי



דן פגיסטעויות
נצי נצבדיוק כמו שאני ככה זה טוב

עוזי שביטיוסף
גוליה דונלדסוןפתחתי ספר

פנס רחוב
פנס בודד

ILLUMINATIONלאה גולדברג
אריה הכשפה וארון הבגדים

אלתרמןכוכבים בחוץ

חסר

 ויסלבהאוטוטומיה
שימבורסקה

טקסט בווטסאפשיר

שירמאיר אריאלאדם צועק את שחסר לו
ייחודיות
מתילדה
מתוך המיתולוגיהסיפוראטלנטה

ספרקפקאהגלגול
התפסן בשדה השיפון

שירענת זכריהלהק
שירעמית בן עמיהשטתפות

ילדות מוקדמת
משה בן הראשילדות

שימבורסקהבת 16
זרחיילדות

עלי מוהראז בבית הספר
דליה רביקוביץזכרונות חמים

ישוב טלה אל חיק האם
יהודית רביץאת עושה אותי אמא

רות דולורס וייסבת כמוך



בת שבע שפיראהילד ההוא שהייתי

כבוד
משל הקיפודים

דליה רביקוביץכף יד רשעה
רחלאת כולי סיפרתי עד תום

דליה רביקוביץגאווה
אורלי קסטל בלוםM על האות האנגלית

אגי משעולאווזים
ט. כרמיקשב

רות שטדלרהכהן מהר העבודה הקשה

רות שטדלרסיפור חסר
- סיפור בטיפול
 סיפור הריפוי 
כשלישי בחרד

סביון ליברכטמורה חיילת
כוחה של קבוצה

הורטון הפיל
גריםששת המשרתים

גון ג מותמרק אבנים
מוריס מגיתהיה בריא

ארץ הכפות הארוכות
המירוץ למרק

טרמפ על מטאטא
מיומנויות חברתיות

יואב בלוםמבט
נעמי אפלהמיכל הסודי של סבא גמיקו

פיל קטן בעיר גדולה
נמר בפיג'מה של זהב

מתוך שוק המראות הקטנותשלומיתרסיס שלם



נעמי בן גורלא הצליח לי
ספרפיטר ריינולדסהנקודה

בדיוק כמו שרציתי
 אלינוער קלר ונעמה

פלג סגל
ספר

ספר ילדיםטל בן שחר ותומס ואני (תומס אדיסון)
צרויה שלוילד של אמא

גדי טאובדברים שאני לא מגלה ליעל
אני מלכה ולא אפס

מיניות סאדו-מזוכיסטית
שירמאיר אריאלברנרד ולואיז

ספרלוליטה
ספרהאומן ומרגריטה

ספרגוונים של אפור 50
ספר'פולין ריאזסיפורה של ס

שיריונה וולךכשתבוא לשכב איתי כמו אלוהים
שיריונה וולךכשתבוא לשכב איתי כמו שופט

שיריונה וולךכשתבוא לשכב איתי כמו אבי
ספרדה סאדפשעי אהבה

ספר'סילביה פלאתאבא
ספרסוזן אדםכביסה

שירשארל בודלראת נשגבה לי
ספרכבלי האהבה

שיריונה וולךיונתן
מסכות והתחפשות (פורים)

נישואים שניים
מבוגריםסביון ליברכטהארוחה האחרונה
אדיבה גפןאהבה בסיבוב שני

מרים ארןוכשאני לעצמי
 ספר- נישואים

 שניים במגזר
הדתי- אלמנות



ספרציה בתקופת הילדות
לקוף יש בעיה

הברווזון שהלך לחפש אם אחרת
מרקו

קדיה מולודובסקיהילדה איילת
נורית זרחימיליגרם

ניומן מרג'וריחולד וגוזל
אפרוח שהלך לחפש אמא אחרת

טקסט בקבוצת הווטסאפשירהילית חמו מאירלידה

סוד
אוזני החמור של המלך מידאס

מים ילן שטקליסיש לי סוד
נורית זרחימהו הסוד

עצים (ט"ו בשבט)
אהוד מנורברוש

דתיה בן דורעץ איך זה להיות עץ
איציק מאגנרעל הדרך עץ עומד

אמיר גלבועבחצרנו השזיף פורח
רחלעץ אגס

נתן זךתן לי מה שיש לעץ
אגי משעולהיגיון כפול

ר' נחמן מברסלבשירת העשבים
טקסט בווטסאפפיני רבנינולדתי מזמן באמצע יער

רבקה מריםהעץ המתאפק
רחלרק עץ ידי נטעו

זלדהשני יסודות

פגיעה מינית



סודו של הורד
העץ המתאפק

מאמרגלית בן אמיתיהשלכות נפשיות של פגיעה מינית

ספר תיאורטיטראומה והחלמה
מאמריםצביה זליגמןהסוד ושברו

פיצול ואינטגרציה
דליה רביקוביץכישופים

בנאי אהודהשביל הזה מתחיל מכאן

פרידה
סיפור ילדיםאנני והזקנה משבט הנווחו

סיפור ילדיםחולד והגוזל
סיפור ילדיםבובות של נייר

נורית זרחימחלת הגעגועים של סולי
קנגורה
שירה גפןבלונה

דונלדסוןבובות של נייר
אוליבר ג'פרסהבקבוק והלב

הבלון הצהוב
סיפור ילדיםהספינה והאי

קופסא / תיבה
רות שטדלרסיפור הקופסה

קאל צ'אפקאוסף בולים
פנינת הדרקון

מ. גין קריגהדרקון בקוסת השעון
האוצר



האחים גריםמפתח הזהב
קשר בין אמא לבת

שיראילניתבואי אמא
שיראהובה עוזריאמי אמי

שירריטה ומשי קלייןקחי לך
שירקורין אלאלשיר לשירה

טקסט בקבוצת הווטסאפשירהילית חמו מאירלידה

ראש השנה
פו הדב

יהושע סובולאצלנו בכפר טודרא
יונה וולךיונתן

דבש הכל דבש
שאלות

שירנתן אלתרמןזמר שלוש התשובות
שמעון שגירוידוי
אלכסנדר פןוידוי

שואה
טקסט בווטסאפשירהירש גליקשיר הפרטיזנים
טקסט בווטסאפשירחנה סנשהליכה לקיסריה

טקסט בווטסאפשירמאיר ויזלטירמילים
טקסט בווטסאפשיראגי משעולרק את והנגר יודעים
טקסט בווטסאפשיראבנר טרייניןכתנת איש המחנות

טקסט בווטסאפשיראריה סיווןסרוליק
טקסט בווטסאפסיפורלאה חייקין   אבא שלי פרנואיד

שחרור והרפיה
טקסט בווטסאפשירלאה גולדברגמציאה

טקסט בווטסאפשיראולב האוגהזה החלום
שיראביתר בנאיאב הרחמן

שירריטהמחכה



שייכות ומקום
זלדהחוט ביני ובינך

פיוטאיש איננו אי
שיריונה וולךמישהו עובר עכשיו בתוך חיי

שיריונתן רטושילדות
טקסט בווטסאפשיראברהם חלפיאני מצמצם עצמי

טקסט בווטסאפשירמרי אוליבראוזי הבר
שירכנסיית השכלאיך זה מרגיש

שירארקדי דוכיןחדר משלי
שירתערובת אסקוטהחדר האינטימי שלי

שירמטרופוליןאין לי מקום
שירנוי מטלוןסוודר

טקסט בווטסאפשירכותב לא ידועכל אחד צריך שיהיה לו מקום
שינויים והסתגלות

רחל חלפיאיזו עדינות יש
 עשה אלוהים שישתנה בי הלילה

הזה
חגית אלמקייס

חגית ורדיזה הזמן להבחין בפרטים
יעל קלו-מורמה שלומך

חלי ראובןאם ירמזו לך החיים
נעה ברקתכבר לא גרה כאן

מאיר אריאלנשל הנחש
שירנעם חורבכל אדם

טקסט בווטסאפשירחיים גוריוכך אתה ברעש הגדול
טקסט בווטסאפשיראורנה ריבליןלהתפורר ואחר כך

שכול
טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחיכך אתגדל וכך אתקדש

טקסט בווטסאפשיריערה בריום השכחה
 לעולם לא אשמע את הקול

המתוק של אלוהים
טקסט בווטסאפשיריונה וולך

שירגיורא פישרמתמטיקה על האין



טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחילזכור את הזוכרים
תנועה

שירגלי עטריריצה למרחקים ארוכים
ספרוינסטון גרוםפורסט גאמפ

שיראריק לביאזה קורה
שלום חנוךהולך נגד הרוח

דודו טסהאני רץ
טקסט בווטסאפשירמארק סטרנדלשמור על הדברים שלמים

 סיפור קצרדוד גרוסמןרץ
 בתוך קובץ

.בשם זה
תלות

טל ניצןגברת עוד
סיפוראתגר קרתמה שיש לנו בכיסים

דליה רביקוביץאני אוהבת אותך עכשיו בכל כוחי
שירדליה רביקוביץדברים שיש להם שיעור

OCD
תקוע

דר סוסיש לי צרות אבל לא כאלה
אנתונ בראןבילי הקוסם

מאגרים שימושיים

שירה שמושית
https://www.efra
tbigman.com/shir
ashimushit

סיפורים ללילה טוב
http://sefer-
li.net/laila.htm

מאגר אגדות עמים
http://sefer-
li.net/agada.htm


