
ביבליותרפויטים טקסטים מאגר

אובדן/  אבל

ראשונה אהבה

שירנעורי אהבת היית את

שירגולדברג לאהראשונה אהבה

שירהגבוהים החלונותראשונה אהבה

שירלנער מלאו עשרה שש

שיראטלס יהודהראשונה אהבה

גורי חייםשניים

שיראסיף כהן שלומיתסיפרתי ולא שסיפרתי דברים

שיראסיף כהן שלומיתמשהו

שירטהרלב יורםדשא אגדת

שירטהרלב יורםהראשונה הנשיקה

אוכל

אור אמירעקדה

הרעב הזחל

זרחיהזולל

תות שאהב האריה

אחרות

מישהו

המכוער הברווזון

מקושקש קשקוש

כחול חתול תום

אין ודניאלה הביישנית דנית  

לה דומה

אחר משהו

צמריקו

זחי נורתמיליגרם

שנון דיוידדני לא

שנון דיוידהפייה אליס

ברנארד עכשיו לא

לבקש שהלך באפרוח מעשה  

אחרת אם

שנון דיוידים שודד נעשתי ככה

זרחי נוריתטינקרטנק

עומראתגבר אני

פגיס דןטעויות

פיגיס דןאיפה

כפויה אינטימיות

שירבנאי אביתרובנים אבות

בעצמי אמונה

שירדור בן דתיהמורים מורים

ספררוקדות לא ירפות'ג

אסוציאציות

שירדליה רביקוביץכישופים



שירנורית זרחיאהבה קטשופ כתר כתם

שירדוד אבידןפתאומי ערב

גבריות

שירשלמה ארצימרפסת דרך לאיבוד הולך גבר

שירשרית חדדתותח אתה

שירשלמה ארציהעולם מלך

שירסי היימןגדול גיבור

שיריצחק כהןגבר כל

שיריצחק כהןבכל פעימת לב של גבר

ומיניות גוף

שירהרמן אנהגולם

ספרלם דיאנהאישה נערה ילדה

ספרגרוסמן דודהפנימי הדיקדוק ספר

קנז יהושעשחר ובין לילדה בין

אלמוג רותאמנותי תיקון

ספרדניאלי פרידהפיקניק לא זה להתבגר

נפש גוף 

שירוולך יונהבמישור הולך אני

שירכהן אליה איריסתפילה

פולדר סטיבןאורחים מלון

אופיר יעלשועל בעיני ירח עגילות

אושרי נעמה דרלים הנחל בין וגעגוע מסע

וולך יונהממני חכם היה גופי

רז יעקבשמעתי כך

חלפי אברהםחרסינה מרגישה מה

גירושין

סיפורומכשפות פיות בתוךהקוקיה של ביתה

לאהוב יכולה לא שלי אמא אם  

יוכל הלעולם בכל מי אותי
סיפורזרחי נורית

שירתאהבי אמא

שירנורית צדרבויםהכל זה

ספרזרחי נוריתנני את לגרש לא

דודות

שירסנדרסון דניוהדוד הדודה אצל

שירזלדהפנאי

ספרטהרלב יורםהנביאים מרחוב שלי הדודה

ספרשליו מאירמיכל הדודה

עיוורת ערבה-  המסכנה הדודה  

נמה עלמה
מורקמי

בשן יגאלודוד דודה

ספראריה דוד

שמחה דודי

גוף דימוי

חלפי רחליש עדינות איזו

מסתכלת כשאת רואה את מה  

במראה

משעול אגילה קשה



משעול אגינשימה

שליו מאירהחול בארגז הטרקטור

אבידןבחייו לו יש מה זקן אדם

משעול אגיהשחיינים

כרמי. טשירים

וולך יונהממני חכם היה גופי

לוין חנוךכבר וגברת כמעט אדון על בלדה

קנזהחתולים אל בדרך

קנזלפניו החיים כל

בונדי רותהמצומק האני

נוי עמוסהראשונה העירומה האישה

נמוך עצמי דימוי

פלא

פרנקנשטייןמומיה

הקיפוד הנס

א לכיתה הכנה

(סדרה)  אני בהחלט קטנה מדי לבית הספררלי'וצ לולה

התלבטות

שיראיינשטיין אריקהגדר על יושב

שירדדון אמירנכון לבחור

כעס/ רגשי ויסות   /  

זעם התפרצויות

נמרה

הכועס ארתור

הפרא יצורי ארץ

קלייסט פון היינריךקולהאס מיכאל

מקיברנרד עכשיו לא

טובה של הרע היום

שייבון מיקמדהימן

מינית זהות

שירגיבסון אנדריאהלדבר מסוגליםות שאנחנו לפני

זוגיות

שירהרבנד צופיהשבירה השעה

זכרון

שימבורסקה ויסלבההזכרון עם קשים חיים

הורטיוסקיימא בת אנדרטה הקמתי

שיריהודה עמיחיוכל הזמן רצים שליחים

יחס חוסר

ורודות דמעות

כזה דבר אין דרקון

בארמון דרקון

גורילה

זהב של מה'בפיג נמר

קמחי אלונההמכושף והמעגל מושלמת

גלרון נוריתרכה אחת נגיעה

חרדות

חברתית חרדה



ביגמן אפרתלעצמי וכשאני

פגיס דןטעויות

נצ נציטוב זה ככה שאני כמו בדיוק

שביט עוזייוסף

דונלדסון גוליהספר פתחתי

רחוב פנס

בודד פנס

ILLUMINATIONגולדברג לאה

הבגדים וארון הכשפה אריה

אלתרמןבחוץ כוכבים

חסר

שירויסלבה שימבורסקהאוטוטומיה

שיראריאל מאירלו שחסר את צועק אדם

ייחודיות

מתילדה

סיפוראטלנטה

ספרקפקאהגלגול

השיפון בשדה התפסן

שירזכריה ענתלהק

שירעמי בן עמיתהשטתפות

מוקדמת ילדות

הראש בן משהילדות

שימבורסקה16 בת

זרחיילדות

מוהר עליהספר בבית אז

רביקוביץ דליהחמים זכרונות

האם חיק אל טלה ישוב

רביץ יהודיתאמא אותי עושה את

וייס דולורס רותכמוך בת

שפירא שבע בתשהייתי ההוא הילד

כבוד

הקיפודים משל

רביקוביץ דליהרשעה יד כף

רחלתום עד סיפרתי כולי את

רביקוביץ דליהגאווה

האנגלית האות על  Mבלום קסטל אורלי

משעול אגיאווזים

כרמי. טקשב

שטדלר רותהקשה העבודה מהר הכהן

שטדלר רותחסר סיפור
סיפור-  בטיפול סיפור  

בחרד כשלישי הריפוי



ליברכט סביוןחיילת מורה

קבוצה של כוחה

הפיל הורטון

גריםהמשרתים ששת

מות ג גוןאבנים מרק

מגי מוריסבריא תהיה

הארוכות הכפות ארץ

למרק המירוץ

מטאטא על טרמפ

חברתיות מיומנויות

בלום יואבמבט

אפל נעמיגמיקו סבא של הסודי המיכל

גדולה בעיר קטן פיל

זהב של מה'בפיג נמר

שלומיתשלם רסיס

גור בן נעמילי הצליח לא

ספרריינולדס פיטרהנקודה

ספרסגל פלג ונעמה קלר אלינוערשרציתי כמו בדיוק

) ואני תומס אדיסון תומס ילדים ספרו שחר בן טל(

שלו צרויהאמא של ילד

טאוב גדיליעל מגלה לא שאני דברים

אפס ולא מלכה אני

מזוכיסטית-סאדו מיניות

שיראריאל מאירולואיז ברנרד

ספרלוליטה

ספרומרגריטה האומן

ספראפור של גוונים 50

ריאז פוליןס של סיפורה ספר'

שירוולך יונהאלוהים כמו איתי לשכב כשתבוא

שירוולך יונהשופט כמו איתי לשכב כשתבוא

שירוולך יונהאבי כמו איתי לשכב כשתבוא

ספרסאד דהאהבה פשעי

פלאת סילביהאבא ספר'

ספראדם סוזןכביסה

שירבודלר שארללי נשגבה את

ספרהאהבה כבלי

שירוולך יונהיונתן

(פורים) והתחפשות מסכות

שניים נישואים

ליברכט סביוןהאחרונה הארוחה

גפן אדיבהשני בסיבוב אהבה

ארן מריםלעצמי וכשאני
שניים נישואים- ספר  

אלמנות- הדתי במגזר

הילדות בתקופת ספרציה

בעיה יש לקוף



אחרת אם לחפש שהלך הברווזון

מרקו

מולודובסקי קדיהאיילת הילדה

זרחי נוריתמיליגרם

ורי'מרג ניומןוגוזל חולד

אחרת אמא לחפש שהלך אפרוח

שירמאיר חמו היליתלידה

סוד

מידאס המלך של החמור אוזני

שטקליס ילן מיםסוד לי יש

זרחי נוריתהסוד מהו

) עצים בשבט ו"ט )

מנור אהודברוש

דור בן דתיהעץ להיות זה איך עץ

מאגנר איציקעומד עץ הדרך על

גלבוע אמירפורח השזיף בחצרנו

רחלאגס עץ

זך נתןלעץ שיש מה לי תן

משעול אגיכפול היגיון

מברסלב נחמן' רהעשבים שירת

רבני פינייער באמצע מזמן נולדתי

מרים רבקההמתאפק העץ

רחלנטעו ידי עץ רק

זלדהיסודות שני

מינית פגיעה

הורד של סודו

המתאפק העץ

פגיעה של נפשיות השלכות  

מינית
מאמראמיתי בן גלית

תיאורטי ספרוהחלמה טראומה

מאמריםזליגמן צביהושברו הסוד

ואינטגרציה פיצול

רביקוביץ דליהכישופים

אהוד בנאימכאן מתחיל הזה השביל

פרידה

ילדים סיפורהנווחו משבט והזקנה אנני

ילדים סיפורוהגוזל חולד

ילדים סיפורנייר של בובות

זרחי נוריתסולי של הגעגועים מחלת

קנגורה



גפן שירהבלונה

דונלדסוןנייר של בובות

פרס'ג אוליברוהלב הבקבוק

הצהוב הבלון

ילדים סיפורוהאי הספינה

תיבה/  קופסא

שטדלר רותהקופסה סיפור

אפק'צ קאלבולים אוסף

הדרקון פנינת

קריג גין. מהשעון בקוסת הדרקון

האוצר

גרים האחיםהזהב מפתח

לבת אמא בין קשר

שיראילניתאמא בואי

שירעוזרי אהובהאמי אמי

שירקליין ומשי ריטהלך קחי

שיראלאל קוריןלשירה שיר

שירמאיר חמו היליתלידה

השנה ראש

הדב פו

סובול יהושעטודרא בכפר אצלנו

וולך יונהיונתן

דבש הכל דבש

שאלות

שיראלתרמן נתןהתשובות שלוש זמר

שגיר שמעוןוידוי

פן אלכסנדרוידוי

שואה

שירגליק הירשהפרטיזנים שיר

שירסנש חנהלקיסריה הליכה

שירויזלטיר מאירמילים

שירמשעול אגייודעים והנגר את רק

שירטריינין אבנרהמחנות איש כתנת

שירסיוון אריהסרוליק

סיפורלאה חייקין   אבא שלי פרנואיד

והרפיה שחרור

שירגולדברג לאהמציאה

שירהאוגה אולבהחלום זה

שירבנאי אביתרהרחמן אב

שירריטהמחכה

ומקום שייכות



זלדהובינך ביני חוט

פיוטאי איננו איש

שירוולך יונהחיי בתוך עכשיו עובר מישהו

שיררטוש יונתןילדות

שירחלפי אברהםעצמי מצמצם אני

שיראוליבר מריהבר אוזי

שירכנסיית השכלאיך זה מרגיש

שירארקדי דוכיןחדר משלי

שירתערובת אסקוטהחדר האינטימי שלי

שירמטרופוליןאין לי מקום

שירנוי מטלוןסוודר

שירכותב לא ידועכל אחד צריך שיהיה לו מקום

והסתגלות שינויים

חלפי רחליש עדינות איזו

בי שישתנה אלוהים עשה  

הזה הלילה
אלמקייס חגית

ורדי חגיתבפרטים להבחין הזמן זה

מור-קלו יעלשלומך מה

ראובן חליהחיים לך ירמזו אם

ברקת נעהכאן גרה לא כבר

אריאל מאירהנחש נשל

שירחורב נעםאדם כל

שירגורי חייםהגדול ברעש אתה וכך

שירריבלין אורנהכך ואחר להתפורר

שכול

שיריהודה עמיחיכך אתגדל וכך אתקדש

שיריערה בריום השכחה

 לעולם לא אשמע את הקול

המתוק של אלוהים

שיריונה וולך

שירגיורא פישרמתמטיקה על האין

שיריהודה עמיחילזכור את הזוכרים

תנועה

שירגלי עטריריצה למרחקים ארוכים

ספרוינסטון גרוםפורסט גאמפ

שיראריק לביאזה קורה

שלום חנוךהולך נגד הרוח

דודו טסהאני רץ

שירמארק סטרנדלשמור על הדברים שלמים

 סיפור קצר בתוך קובץדוד גרוסמןרץ

.בשם זה

תלות

ניצן טלעוד גברת

סיפורקרת אתגרבכיסים לנו שיש מה

רביקוביץ דליהכוחי בכל עכשיו אותך אוהבת אני

שיררביקוביץ דליהשיעור להם שיש דברים



OCD

תקוע

סוס דרכאלה לא אבל צרות לי יש

בראן אנתונהקוסם בילי

שימושיים מאגרים

שמושית שירה
https://www.efratbigman.com/shirashimu

shit

http://sefer-li.net/laila.htmטוב ללילה סיפורים

http://sefer-li.net/agada.htmעמים אגדות מאגר



2.05

אובדן/ אבל 

אהבה ראשונה

אוכל

אחרות

אינטימיות כפויה

אמונה בעצמי

אסוציאציות

גבריות

גוף ומיניות

גוף נפשמולחנים לא שירים מתוך

גירושיןמולחנים לא שירים מתוך

דודות

דימוי גוף

דימוי עצמי נמוך

התלבטות

התפרצויות זעם/ כעס/ויסות רגשי 

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

(טו בשבט)עצים 

פגיעה מינית

פיצול ואינטגרציה

פרידה

תיבה/ קופסא 

קשר בין אמא לבת

ראש השנה

שאלות

שואה



לילדים

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

שחרור והרפיהטקסט בווטסאפ

שייכות ומקום 

שינויים והסתגלות

שכול

תלות

תנועה

OCD

.מאגרים שימושיים

הענן בשולי כאור רשימות מתוך



למבוגרים

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט

טקסט בווטסאפ



טקסט בווטסאפ

המיתולוגיה מתוך



הקטנות המראות שוק מתוך

מבוגרים



הווטסאפ בקבוצת טקסט

בווטסאפ טקסט



הווטסאפ בקבוצת טקסט

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט



בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט

טקסט בווטסאפ

בווטסאפ טקסט

בווטסאפ טקסט

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפ





התפרצויות זעם/ כעס/ויסות רגשי 


