
מאגר טקסטים ביבליותרפויטים

ב -תמות לפי א

אובדן/ אבל 

אהבה ראשונה

אוכל

אחרות

אינטימיות כפויה

אמונה בעצמי

אסוציאציות

גברים ונשים

גוף ומיניות

גוף נפש

גירושין

דודות

דימוי גוף

דימוי עצמי נמוך

הכנה לכיתה א

התלבטות

התפרצויות זעם/ כעס/ויסות רגשי 

זהות מינית

זוגיות

זכרון

זקנה

חוסר יחס

חרדות

חרדה חברתית

חסר

ייחודיות

ילדות מוקדמת

יום הולדת

כבוד

כוחה של קבוצה

מיומנויות חברתיות

מיניות סאדו מזוכיסטית



מסכות והתחפשות

נישואים שניים

ספרציה בתקופת הילדות

סוד

(טו בשבט)עצים 

פגיעה מינית

פיצול ואינטגרציה

פרידה

תיבה/ קופסא 

קשר הורים ילדים

ראש השנה

שאלות

שואה

שחרור והרפיה

שייכות ומקום 

שינויים והסתגלות

שכול

תלות

תנועה

OCD

.מאגרים שימושיים

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

אסוציאציותתיבה/ קופסא מסכות והתחפשותדימוי עצמי נמוךאינטימיות כפויהאובדן/ אבל אחרות

אהבה ראשונה

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

התלבטותראש השנהחוסר יחסגוף ומיניותאינטימיות כפויהדימוי גוף

זכרוןשואהחרדותזהות מיניתאינטימיות כפויהדימוי עצמי נמוך

ייחודיותחנוכהחרדה חברתיתמיניות סאדו מזוכיסטיתאמונה/אמונה בעצמיהתלבטות

כבודיום הולדתחסרפגיעה מיניתגבריותהתבגרות

סודOCDגירושיןהתפרצויות זעם/כעס/ויסות רגשי

תיבה/ קופסא נוער בסיכוןדודותזהות מינית

שאלותזקנהזכרון

קבלה/שחרור והרפיהזוגיותחסר



שייכות ומקום חוסר יחסייחודיות

שינויים והסתגלותילדות מוקדמתמנהיגות

שכולכוחה של קבוצהמסכות והתחפשות

תנועהמיומנויות חברתיותסוד

.מאגרים שימושייםנישואים שנייםשחרור והרפיה

הכנה לכיתה אספרציה בתקופת הילדותשייכות ומקום 

ארספואטיקהסודשינויים והסתגלות

התמכרויותפיצול ואינטגרציהשכול

OCDפרידה

קשר בין אמא לבת

שכול

תלות

תחרות

2.05

אובדן/ אבל 

ספר תיאורטיעמית פכלראבא בלי אבא

דבי גליורימה שלא יהיה יכול להתאים

טקסט בקבוצת הווטסאפשירנתן זךתן לי מה שיש לעץ

רלוונטי גם לנושא פרידהספרסיגל אוחנהאבא של נועם בשמיים

ספרקראטנדן-דון קולטראהבה בצורת דב

נתן זךבינתיים
 רלוונטי גם לנושאשיר

קשר הורים ילדים/פרידה

ספרשרון רמוןללי וסבא פותחים תיבה

זלדהכל הלילה בכיתי
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

ספריונית שורץ ורבר העלמה נה והבור

מיכל ארנוןהארבעה בפברואר
 -רלוונטי גם לנושא פרידהשיר

 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

רונן קלאסתרופה
 -רלוונטי גם לנושא פרידהשיר

 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

ספרהוקון אבראוסחום

טקסט בקבוצת הווטסאפשירשלמה טנאילהשאיר

ספרפרס'אוליבר גהבקבוק והלב



ספרויליאם סטייגירמיהו ואבן הפלאים

ספרשירה גפןחוט הזהבה

ספרדוד גרוסמןאישה בורחת מבשורה

החלמה/מחלה/פציעהספראסטריד לינדגרןהאחים לב ארי

שמה"הילד מ  ספרתומר ברגמן"
 רלוונטי גם לנושא קשר

 הורים ילדים ושינויים

והסתגלות

סיפור אינטרנטיסיפור קצרראובן מירןהלילה קרה לי משהו משמח

ספר שירהאווה קילפיהפרפר חוצה את הכביש

קישור לטקסט בווטסאפשירנועם חורבאפילו לדקה

ספרדניאלה כרמילאן עפים הסבאים

ספרמרים רותמעשה בחמישה בלונים

ספראלונה פרנקלסיפור מהחיים

ספרנורית זרחייוני והסוס

צלה של הרוח
קרלוס רואיס סאפון

רומן-ספר

 הספרים המעופפים המופלאים

של מר מוריס לסמור

 רלוונטי גם לנושא שינוייםספרויס'ויליאם ג

והסתגלות

ספרוליה דונלדסון'גבובות של נייר

אהבה ראשונה

שירשלום חנוךאהבת נעורי 

שירלאה גולדברגאהבה ראשונה

שירהחלונות הגבוהיםאהבה ראשונה

שירשש עשרה מלאו לנער

שיריהודה אטלסאהבה ראשונה

חיים גורישניים

שירשלומית כהן אסיףדברים שסיפרתי ולא סיפרתי

שיריורם טהרלבאגדת דשא

שיריורם טהרלבהנשיקה הראשונה

אוכל

אמיר אורעקדה

ספראריק קרלהזחל הרעב



נורית זרחיהזולל

ספרתרצה אתרהאריה שאהב תות

"סיפורחיה שנהבארוחה של ענק דייסה עם סוכר:  "בתוך

סטר קלרק'יצ'אמה צאמא ואני
ספר

חלי ראובןתאכלי תאכלי
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

איבון גריןאינני אם
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

ריימונד קארברבתי ועוגת תפוחים
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

סוכריות/מטבח ירושלמי  

עשרים וארבע דלתות/מהשמיים
גיל חובב

ספר

קריסטין הרמלהמתיקות שבשכחה
 רלוונטי גם לנושא זיכרוןספר

ושואה

קיים באינטרנטסיפור קצרראובן מירןשוקולד

צלילי המוזיקהשיררס והמרשטיין'רוגהדברים שאותי משמחים

שיראהוד בנאיהכנאפה מתוקה

שירארז ביטוןתיקון הריחות

מרסל פרוסטעוגיות המדלן
בעקבות הזמן האבוד: "בתוךסיפור "

ידוע בביצוע סיימון וגרפונקלשירלא ידועהבלדה על יריד סקרבורו

ספר שיריםצילה זן בר צורכותבת במקל של כורכום

 שירהאפרת ביגמןשירי אוכל

שימושית

קישור בקבוצת הווטסאפ

אחים

ספראפרים סידוןאוזו ומוזו מכפר קאקארוזו

 איילת פרחיבית הספר לעוברים

סימנובסקי
ספר

ספר דיגיטלי

בווטסאפ PDF קובץשיראורית גידליאבן בזלת

ספרלוסי קזינסהאח הקטן של פספס

ספרודי בלום'גסתם אחד

ספרדוד גרוסמןאח חדש לגמרי



ספראלונה פרנקלספר הפילפילים

ספראסטריד לינדגרןמדיקן

אחרות

אילמות סלקטיבית
 רות פרדניק ויואל

אליצור

באתר פסיכולוגיה עבריתמאמר

ספראריק לינדסטרוםלהתראות מחר

ספראודי אלקבץהילד השקוף

ספרנורית ישראלישי אינו שומע

לא כברוש
 תמונת טקסט בקבוצתשיריהודה עמיחי

הווטסאפ

ספרלאו טימרסזפת

שירנועם חורבלציונה יש כנף אחת

ספרטל ניצןהבלגן שלי

הענק וגנו
טו/רלוונטי גם לנושא עציםספראוסקר ויילד  

בשבט

שירנורית זרחימרגרט אן

המצחיקה עם העגילים
 רלוונטי גם לנושא קשרספריעל רוזמן

הורים ילדים

רלוונטי גם לנושא התבגרותספרמיכאל אנדההסיפור שאינו נגמר

קישור לסיפור בווטסאפסיפור קצרשלומית כהן אסיףסודו של הוורד

קישור לסיפור בווטסאפסיפור קצרשלומית כהן אסיףהגנן בוטילה

שירשלומית כהן אסיףכיסא גלגלים

ספרנורית זרחיבלתזר

 המקרה המוזר של הכלב בשעת

לילה

לנוער- תסמונת אספרגרספרמארק האדון  

ומבוגרים

ספריהודית לויזוןלאן נעלם מיכאל

ספרעפרה גלברט אבניהמכוערים של דניאל

חייל הבדיל
 הנס כריסטיאן

אנדרסן

אגדת עם

אדם בנרתיק
בקבוצת הווטסאפ PDF קובץסיפור קצרכוב'אנטון צ

ספרוליה דונלדסון'גחמישה מכוערים

ספרשרה לבניהילדה מהקומה הראשונה



ספר'רוברט מאנץהנסיכה שלבשה שקית נייר

ספרטוני רוסרוני צוחקת

אחרות של חפץספראדגר אלן פוהמכתב הגנוב

הברווזון המכוער
 הנס כריסטיאן

אנדרסן

קשקוש מקושקש
 רלוונטי גם לנושא של דימויספרנוגה אלגום

עצמי נמוך

ספרמות. ון ג'גכשפנדה נוחת בחצר

טקסט בווטסאפשירשפי-סיוון הרבבית ההבראה

ספרחיה שנהבר'ינג'מה נעשה עם ג

ספריפה טלרקתום החתול הכחול

ספרעמוס עוזפתאום באמצע היער

 דנית הביישנית ודניאלה אין דומה

לה

ספרטל ניצן

ספרקתרין קייבמשהו אחר

ספרעודד בורלאעופרי המסכן

ספרלזלי הלקוסקיצמריקו

ספרנורית זרחימיליגרם

ספרדיויד שנוןלא דני

ספרדיויד שנוןאליס הפייה

ספרדיויד מקילא עכשיו ברנארד

 מעשה באפרוח שהלך לבקש אם

אחרת

ספרלוין קיפניס

פלא
 רלוונטי גם לנושא דימוי עצמיספרג פלאסיו"ר

נמוך

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

לילדים

רלוונטי גם לנושא זקנהספראורי אורלבסבתא סורגת

יפה הקטנה
 רלוונטי גם למיומנויותספראנתוני בראון

חברתיות

ספרדיויד שנוןככה נעשתי שודד ים

נורית זרחיטינקרטנק

ספרדבורה עומראני אתגבר

דן פגיסטעויות



רלוונטי גם לנושא שייכותשירדן פגיסאיפה

ספרדוקטור סוסהמלחמה האיומה על החמאה
 רלוונטי גם למיומנויות

חברתיות

ספרנורית זרחיפעם היה ופעם לא

ספרטב'ליזה מנצפילים לא מתקבלים

ספרחגית בנזימןמשפחת ידחת

ספרמרגרט רייבייגלה

 רלוונטי גם למיומנויותספררונית חכםו ומומו'וז'ז

חברתיות

גזענותשיררועי חסןבמדינת אשכנז

גזענותשירדוד גרוסמןשירת הסטיקר

 כשהנחש והעכבר נפגשו

לראשונה

גזענות ומיומנויות חברתיותשירשלי אלקיים

גזענותשיראהוד בנאיעבודה שחורה

ספררינת הופרהענק הנמוך והגמד הגבוה

אינטימיות כפויה

רלוונטי גם לנושא חסרספראורה איילילדה לבדה

שיראביתר בנאיאבות ובנים
 רלוונטי גם לנושא של אבל

ואובדן

אמונה/אמונה בעצמי

שירדתיה בן דורמורים מורים

טקסט בווטסאפשיררוני גז לנגרמןכשתאמיני

שירנתן זךכולנו זקוקים לחסד

ספרקובי ימאדהמה עושים עם רעיון

ספריילס אנדריאה'גירפות לא רוקדות'ג

ספרמאיר שלוהגשם של סבא אהרון

שירתפילת האמהות

 דברים שרואים משם לא רואים

מכאן

רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיריעקב רוטבליט  

לנושא זוגיות

טקסט בווטסאפשירעידית ברקילד

שיראביתר בנאייש לי סיכוי

שיראהוד בנאיאל תפחד



 קישור ליוטיוב בקבוצתשירחוה אלברשטייןאתה פלא

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשירבצלאל אלונייד ביד

הבוקר בא תמיד: "מתוךשירשיבטה טויואל תיפול רוחך "

ק ס"שבנופל וקם שיר'

 רלוונטי גם לשחרורשירחנן בן אריאלוף העולם

קבלה/והרפיה

טקסט בווטסאפשירנועם חורבמילה טובה מילה רעה

טקסט בווטסאפשירשל סילברסטיין...תקשיב לכל האל ת

ספרונסון'קרוקט גאהרון והעיפרון הסגול

אסוציאציות

שירדליה רביקוביץכישופים

שירחיה שנהבגברת עם סלים

בווטסאפ PDF קובץשירלאה גולדברגאבן

לילדיםשירנורית זרחיכתם כתר קטשופ אהבה

טקסט בווטסאפשירדוד אבידןערב פתאומי

ארספואטיקה

שירתלמה אליגון רוזלילה לי

שיריהונתן גפןאיך שיר נולד

חסד השירים: "מתוךשירנתן יונתןשנים אני טורח בקשתות "

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראוקטביו פסשירה

רומן-ספרכריסטופר מורליפרנסוס על גלגלים

משמעות
קמה שיר

שיר
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

אני רציתי את השיר
בת שבע שריף

שיר
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

בווטסאפ PDF קובץשיראריה סיווןמה שאין בשיר

השיר הנכון
 בת שבע דורי

קרלייה
שיר

טקסט בקבוצת הווטסאפשירנתן זךמכתב לקורא



תן למילים
יונה וולך

שיר
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

שירחיים נחמן ביאליקלא זכיתי באור מן ההפקר

שירנתן אלתרמןעוד חוזר הניגון

שיררחלספר שירי

שירשלומית כהן אסיףהמילים הן

רלוונטי גם לנושא השואהספראתי הילסוםהשמיים שבתוכי

 משה בןמהן המילים

שלמה ארצי/שאול

שיר

"תום ותהום קיים: "מתוךשיריאיר הורביץכיוון הרוח

כותב שירים
מאור אדרי ומוקי

שיר
 קישור ליוטיוב בקבוצת

הווטסאפ

חנן בן אריויקיפדיה
 קישור ליוטיוב בקבוצתשיר

רלוונטי גם לנושא-הווטסאפ  

אחרות

טקסט בקבוצת הווטסאפשירחזי לסקלישירה

שירדני רובסכוחו של המשורר

שירנתן זךכשבדידות אינה פחד

 ויסלבהשמחת הכתיבה

שימבורסקה

טקסט בקבוצת הווטסאפשיר

קישור בקבוצת הווטסאפמאמרדוד גרוסמןכתיבה באזור אסון

גברים ונשים

שירשלמה ארציגבר הולך לאיבוד

שירתרצה אתרבלדה לאישה

קנאה זוגיתשירנתן אלתרמןניגון עתיק

קישור בקבוצת הווטסאפשירנורית זרחיבאה המלכה למלך

עיר הירח: מתוךשירתרצה אתרקעור מבטי כל היום

שיר לערב חג
תרצה אתר

שיר
 רלוונטי גם לנושא קשר

הורים ילדים

שירשלום חנוךקח לך אישה

בביתי הנעול
שלום חנוך

שיר
 רלוונטי גם לנושא דימוי גוף

ומיניות ולחסר

שירעוזי חיטמןעוד סיפור של אהבה



אהבה בת עשרים
נעמי שמר

שיר
-קישור בקבוצת הווטסאפ 

רלוונטי גם לנושא זוגיות

טקסט בווטסאפשיררחל שפיראשיר של יום חולין

סיפור קצראתגר קרתדבק מטורף

שירצרויה להבעל הגשר הישן

שיראיציק ויינגרטןשיר אהבה בדואי

טקסט בווטסאפשירלאה שבתאתה הולך לישון מוקדם

טקסט בווטסאפשירענת לויןתה

שיריהונתן גפןעד עולם אחכה

שירשרית חדדאתה תותח

שיריהונתן גפןסיגליות

שירשלמה ארצימלך העולם

שירסי היימןגיבור גדול

טקסט בווטסאפשיריצחק כהןכל גבר

ספרפרנץ קפקאמכתבים אל מילנה

טקסט בווטסאפשיריצחק כהןבכל פעימת לב של גבר

טקסט בווטסאפשירחלי ראובןרות

טקסט בווטסאפשירחוה אלברשטייןכמעט שנתיים

שירדני רובסמכתב קטן

טקסט בווטסאפשיררחל שפיראאדבר איתך

טקסט בווטסאפשיררחלגן נעול

טקסט בווטסאפשיראברהם חלפיצער לך

לכל הגילאיםספר שיריםנורית זרחיאהבתה של רוזי פטרוסיל

גוף ומיניות

שיראנה הרמןגולם

ספרדיאנה לםילדה נערה אישה

שירמיכה שטריתאני אוהב אותך
 רלוונטי גם לנושא גברים

טקסט בווטסאפ- ונשים

ספרדוד גרוסמןספר הדיקדוק הפנימי

שמירה על הגוף- לילדיםספרודית גורדון'סול וגמוטב להיזהר ולא להצטער

יהושע קנזבין לילדה ובין שחר

רות אלמוגתיקון אמנותי



ספרפרידה דניאלילהתבגר זה לא פיקניק

גוף נפש 

מן המתרחש מאחורי שמשה
שירים: הספלין של פריזשירשארל בודלר  

טקסט-קטנים בפרוזה  

בווטסאפ

שירענבל פרלמוטרעד העונג הבא

עניין גדול
 תמונת טקסט בקבוצתשירישראל אלירז

הווטסאפ

להשמיע קול
 תמונת טקסט בקבוצתשירנגה מרקמן

הווטסאפ

עמוקים יסודות בתינו
 תמונת טקסט בקבוצתשירגיא פרל

הווטסאפ

הסח הדעת
 ויסלבה

שימבורסקה

 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

טקסט בקבוצת הווטסאפשירעידית ברקהמערה

רלוונטי גם לנושא זוגיותספרנגה אלבלךאסתר ועדינה

שיריונה וולךאני הולך במישור

קישור בקבוצת הווטסאפשירנתן יונתןאם העולם

שירמוקי/דני ניבאלוהים
 קישור ליוטיוב בקבוצת

הווטסאפ

שירענת שרון בייליסהנה קיר
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

ֲאִני הֹוֵלך מֹו שֶׁ ה כְּ כָּ קישור בקבוצת הווטסאפשיראמיר גלבועכָּ

שירשלום חנוךאדם בתוך עצמו

שיראוקמן. בהחרדה לא דופקת בדלת
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

שירויסלבה שימבורסקהשיחה עם אבן
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ



שיריהונתן גפןמי שלא היה בתקופת האבן
 תמונת טקסט בקבוצת 

הווטסאפ

שיראיריס אליה כהןתפילה

שירסטיבן פולדרמלון אורחים

שירסיוון שביטללב שלי אין בית

שירלאה גולדברגאני הולכת אליי

ספריעל אופירעגילות ירח בעיני שועל

שירעדולהמחר אני אינני

מתוך רשימות כאור בשולי הענןדר נעמה אושרימסע וגעגוע בין הנחל לים

יונה וולךגופי היה חכם ממני

טראומה נפשיתרומן-ספרלאה גולדברגוהוא האור

יעקב רזכך שמעתי

טראומה נפשיתספריעל פאול שטראוסלאור היום

אברהם חלפימה מרגישה חרסינה

טקסט בקבוצת הווטסאפשירעידית ברקהקול הפנימי

טקסט בקבוצת הווטסאפשיריונה וולךקורנליה

שוש הובראת צריכה לתפור מחדש
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

 הווטסאפ רלוונטי גם לנושא

הרפיה/שחרור וקבלה

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

טקסט בקבוצת הווטסאפ

שירלילך אברבוך וקסלרלילה סוד
 קישור לדף פייסבוק בקבוצת

הווטסאפ

ספרפאול קורלפעמים

מחלה והחלמה/פציעה ספרבוב גרהאםאיך לרפא כנף שבורה

ון מות'גשלוש המשאלות מחלה והחלמה/פציעה ספר'

גם דגים דוהים
 יפעת לביא ואיילת

הלר
ספר

מחלה והחלמה/פציעה

גירושין

סיפורבתוך פיות ומכשפותביתה של הקוקיה



הורה לא נוכחספרסיגל רוזןגעגועים לאמא

שירויסלבה שימבורסקהגירושין

ספרנרי אלומהאיך זה שמפסיקים לאהוב

ספראריך קסטנראורה הכפולה

ספראתגר קרתגור חתול אדם ארוך שיער

 אם אמא שלי לא יכולה לאהוב

אותי מי בכל הלעולם יוכל
סיפורנורית זרחי

 ,רלוונטי גם לנושא חוסר יחס

דחייה, בושה

שיראמא תאהבי

שירצדרבוים נוריתזה הכל

ספרנורית זרחילא לגרש את נני

אסתי יוניאןלב מנגן
 דוגמאות מהספר בקבוצתספר

הווטסאפ

דודות

שירדני סנדרסוןאצל הדודה והדוד

שירזלדהפנאי

ספריורם טהרלבהדודה שלי מרחוב הנביאים

ספרמאיר שליוהדודה מיכל
 רלוונטי גם לנושא אחרות

ולנושא ויסות רגשי

ערבה עיוורת- הדודה המסכנה   

עלמה נמה
הרוקי מורקמי

ספר

שיריגאל בשןדודה ודוד

ספרדוד אריה

ספרהלל. עדודי שמחה

דימוי גוף

רחל חלפיאיזו עדינות יש

מחיר האהבה
 חגית אריאלי

שיינפלד

טקסט בקבוצת הווטסאפשיר

ספרליסה פאפמדלן וכלבת הספרייה

ספרציפי גון גרוסאף פעם לא מלכה

שיראגי משעולדיוקן עצמי עם נוף בתצלום בזק



שיראגי משעולקשה לה

שיראגי משעולנשימה

שיררננה באומסהלוואי שהיית

שירכרמי. טשירים

שיריונה וולךגופי היה חכם ממני

חנוך לויןבלדה על אדון כמעט וגברת כבר
 רלוונטי גם לנושא גבריםשיר

ונשים

ספריהושע קנזבדרך אל החתולים

רות בונדיהאני המצומק

עמוס נויהאישה העירומה הראשונה

ספרליהיא לפידסבא השמן וסבא הרזה

טקסט בקבוצת הווטסאפשיררוני סומקגן עדן לאורז

ספרו'פוצעלילות מוקי צימוקי

למבוגרים בלבדשיראתי אנקרילוליטה

למבוגרים בלבדשיריהלי סובולרקוויאם לבלונדינית

דימוי עצמי נמוך

שירטונהסחרחורת

ספרארלס דיקנס'צדיויד קופרפילד

הדס המהנדסת בונה שטותיקופטר
ספראנדריאה ביטי

ספרנורית זרחיאמורי אשיג אטוסה

טקסט בקבוצת הווטסאפשירנורית זרחיגברת כלומה

פרנקנשטייןמומיה

משלסיפורי עמיםהנס הקיפוד

הילד הכי קטן בכיתה
עוזי/יהונתן גפן  

חיטמן

שיר

 קישור ליוטיוב בקבוצתשירנעמי שמרבראשון לספטמבר

הווטסאפ



טקסט בקבוצת הווטסאפשירנורית זרחיקורה לי

שיריעקב גלעדהצל שלי ואני

 פרפר לא יכול לראות את הצבעים

שלו
שירלא ידוע

טקסט בקבוצת הווטסאפ

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראורין רוזנרעכשיו אני מתאפקת

חוויית בית הספר/הכנה לכיתה א

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

"ספר

ספרבברלי קלירי'רמונה הולכת לכיתה א

ספרעתיר-נאוה מקמלשל אמא' כיתה א

למבוגרים בלבדספרמיכל בן נפתליהמורה

 טקסט סרוק בקבוצתשיריעקב שבתאיהכיתה היא מקום נוגע ללב

הווטסאפ

 תמונת טקסט בקבוצתשירק'י'ליאת מורבצ'שלום כיתה א

הווטסאפ

רלוונטי גם. בעיות בלימודיםספררחל האוספטרהעוגות שעשו לי בית ספר  

לחסר של הורה

היום הראשון של הגןשירחגית בנזימןנא להכיר

ספראלנה פרנטההחברה הגאונה
טקסט- למבוגרים בלבד  

סרוק בקבוצת הווטסאפ

התלבטות

טקסט בווטסאפשירלאופולד סטאףגשר

שיריונה וולךאני הולך במישור

תמונת טקסט בווטסאפשירויליאם בטלר ייטסהבחירה



טקסט בווטסאפשירמאיר אריאלתמיד יש ברירה

שיררוברט פרוסטהדרך שלא נבחרה

ספרואנג טסה'צקולות האדמה

שיראריק איינשטייןיושב על הגדר

ספרפרנץ קפקאאל מול שער החוק

טקסט בווטסאפשיראמיר דדוןלבחור נכון

התבגרות

קישור בקבוצת הווטסאפשיר'אביב גדגכאבי גדילה

אהוד מנורעניין של זמן
 רלוונטי גם לנושא שינוייםשיר

והסתגלות

טקסט בווטסאפשירעידן רייכלגעגוע

רלוונטי גם לנושא זיכרוןשיראריק איינשטייןזה לא בדיוק געגוע

רלוונטי גם לנושא זיכרוןספריעל נאמןהיינו העתיד

ספר'ניקולא פראגהייתי מאחוריך

מוכר בביצוע אריק איינשטייןשירנתן אלתרמןשיר סיום

רלוונטי גם לנושא זיכרוןשירדן פגיסדפדוף באלבום

מני בגרזה היה ביתי
 רלוונטי גם לנושא זיכרוןשיר

ולשינויים והסתגלות

ספרדורית אורגדקלקידן

שירנתן זךאני רוצה תמיד עיניים

שיריאיר לפידצעיר לנצח

הזמן עובר
 נירית ירון ושלמה

גרוניך

שיר

שירנתן אלתרמןבדרך הגדולה

קישור בקבוצת הווטסאפשירדוד אבידןסיכום ביניים

ספר שיריםישראל אלירזיק'פינצ

אבשלום כהןהסבתא בנגב
 רלוונטי גם לנושא זקנהשיר

ולזיכרון

שיריוסי בנאיאני וסימון ומואיז הקטן

שירתרצה אתרילדותי היתה ספינה

שירדליה רביקוביץתמונה

שירשלמה ארצינוף ילדות



שיראהוד מנורימי בנימינה

שלומית כהן אסיףדברים שאמר לי דניאל
 טקסט בקבוצתשיר

מתוך הספר+הווטסאפ : 

."גבעת הכפתורים"

טקסט בווטסאפשירחלי ראובןסיפור

רומן- ספרויס'יימס ג'גדיוקן האמן כאיש צעיר

טקסט בקבוצת הווטסאפ שירנועם חורבחושך ואור

 אדמונדו דההלב

יס'אמיצ

רומן- ספר

התמכרויות

 שירארקדי דוכיןקוק בצהריים

קישור בקבוצת הווטסאפשיריין בורדו'גויסקי

שירברי סחרוףרעש לבן

שירמאיר אריאלבשביל לעשן

התפרצויות/  כעס /ויסות רגשי    

קשיי קשב/זעם

ההורה כמגדלור
 איתן לבוב והילה

אלקיים

ספר תיאורטי

לא נולדים אלימים
ליהי, מרים רוזנטל  

חנה צור, גת

ספר תיאורטי

ספר תיאורטירוס גריןילד פיצוץ

ספר תיאורטיקאתי מונשייןטיפול דיאלקטי התנהגותי

ספריין יולן ומארק טיג'גאיך דינוזאורים אומרים לילה טוב

טקסט בווטסאפ- למבוגריםשירברטולד ברכטמי שמתגונן

טקסט בווטסאפ- למבוגריםשירברטולד ברכטעל האלימות

 על חולד קטן שרצה לדעת מי

עשה לו על הראש

ספרוולף אברבוך

ספרים הנסון'גנאבדה לי הבובה

ספרמו וילמסאל תתנו ליונה לנהוג באוטובוס



ספררט'פמלה בוצאסור לדגדג טיגריס

ספרסטיבן בטלרהעכבר והתפוח

ספרמרגרט רייהסקרן' ורג'ג

ספרסטפני קוטוריהספר הרגשות שלי

ספרמרלה פרייזיאיזידורה איזה יום

ורג'אוי  לא ג ספרכריס האטון'

סדרת ספריםאיאן פלקונראוליביה

ספראורנה לנדאונמרת

ספראיאן אורםארתור הכועס

ספררות צרפתיתום הפטוט הנמרי

ספרמוריס סנדקארץ יצורי הפרא

למבוגריםהיינריך פון קלייסטמיכאל קולהאס

ספראורית גידלינונה ומחק האוויר

מקילא עכשיו ברנרד

ספראלונה פרנקלהיום הרע של טובה

שירלאה גולדברגהילד הרע

ספרלאה גולדברגר"המפוזר מכפר אז

ספריעל משאליתומר מלאך של אמא

 אלכסנדר והיום הנורא וגרוע ולא

טוב בכלל
ודית וירסט'ג

ספר

חיים נחמן ביאליקמי הגנב
 סיפור

משל'קצר

למבוגרים

נפש-רלוונטי גם לנושא גוףשירדוד אבידןהכתם נשאר על הקיר

גנבה. למבוגריםמחזה/ספרשלום עליכםה טוטוריטו'טופל

מארק שיימןיום של צב מסובב
 .קובץ וורד בקבוצת הווטסאפשיר

מרי פופינס:"מתוך הסרט  

"חוזרת

מיק שייבוןמדהימן

ספראסטריד לינדגרןגילגי/בילבי

ספראסטריד לינדגרןתעלוליו של אמיל

ספריהונתן גפןחיים השובב

זוגיות

טקסט בווטסאפשירצופיה הרבנדהשעה שבירה



שירדליה רביקוביץחול אפסי

שירשורי חזןתפילת הדרך
https://gluya.org/tefilat-

haderech/

בחירותשירנעמי שמרתלבשי לבן

טקסט בווטסאפשירמשה סחרבית לשניים

שירדרור בנאי-פרץכי האהבה היא צורך

שירשלום חנוךצרות טובות

שיררוקם-גלית חזןוהאדם ידע את חוה אשתו

קישור בקבוצת הווטסאפשירנועם חורבאהבה למרחקים ארוכים

טקסט בווטסאפשירעמיר לבקסם

טקסט בווטסאפשירמחמוד דרווישאהבה היא כמו בית קפה קטן

יאיר לפידשיר אהובת הספן
 רלוונטי גם לנושא פרידהשיר

(ונטישה)

דודו טסה ואלי אליהויש בינינו בית
קישור בקבוצת הווטסאפשיר

אהבה לא ממומשתשירלאה גולדברגמון-אהבתה של תרזה די

אהבה חד מיניתספרתמי בצלאליתישארי

אמון והדדיות בקשרשיראהוד מנורשפה משותפת

שירשלום חנוךגיטרה וכינור

שירנתן אלתרמןפגישה לאין קץ

שירסוזי אקמן רוגוביןאהבה אסורה

אהבה אסורהספרצרויה שלוחיי אהבה

אהבה אסורהספרדורית רביניאןגדר חיה

אהבה אסורהרומן-ספרחיים נחמן ביאליקמאחורי הגדר

אהבה אסורהספרמירה מגןמיכאלה

שירי אהבהספר שירהנמרוד שייןעור התוך

אהבה אסורהספריהודית קצירלמאטיס יש את השמש בבטן

רומן- אהבה אסורהשיריעקב רוטבליטשבתות וחגים

שירשולמית אפפלסלט

https://www.facebook.co

m/photo.php?fbid=10218

573024974844&set=a.12

50092930442&type=3&th

eater

טקסט בווטסאפשירנתן זךשיר לאוהבים הנבונים

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


זכרון

טקסט בווטסאפויסלבה שימבורסקהחיים קשים עם הזכרון

שיריהודה עמיחיאדם יהודי זוכר
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשירעדי קיסראלף לילה ולילה

טקסט בווטסאפשיראלישבע גרינבאוםהזרה

שיראנה הרמןתמונת יום הולדת

שיריהודה עמיחיהשורש נשאר באדמה
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

שיראיריס בוקריא בינתי, זהרה
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

דליה רביקוביץזכרונות חמים

שירדליה רביקוביץתמונה

שיריהודה עמיחיבתים נטושים

טקסט בווטסאפשירואנג טסה'צלשכוח את המילים

שירחוסה לואיס בורחסאלו הם הנהרות
 רלוונטי גם לנושא התבגרות

טקסט בווטסאפ- וזקנה

ו בשבט"רלוונטי גם לנושא טשירפניה ברגשטייןניגונים

שירשלמה ארצישדות של אירוסים
 רלוונטי גם לנושא התבגרות  

וזקנה

ספרמיכל זמירחמש ארוחות ביום
 רלוונטי גם לנושא התבגרות

וזקנה

ספרמאיה ערדחשד לשיטיון
 רלוונטי גם לנושא התבגרות

וזקנה

שיר זיכרון
 מיכל קירזנר

אפלבוים
ש

 רלוונטי גם לנושא זקנה

תמונת טקסט-והתבגרות  

בווטסאפ

ספרב יהושע"אהמנהרה
 רלוונטי גם לנושא זקנה

והתבגרות

טקסט בווטסאפהורטיוסהקמתי אנדרטה בת קיימא

טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחיזכרו והזכירו



טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחיוכל הזמן רצים שליחים

טקסט בווטסאפשיריערה בריום השכחה

דיאלוג בין דורישיריםלאה גולדברגשירי סוף הדרך

דיאלוג בין דורישיראהוד מנורילדותי השניה

דיאלוג בין דורישיראסתר שמירגחליליות

זקנה

ספר שירהשיבטה טויוהבוקר בא תמיד

ספרדוקטור סוסאתה זקן רק פעם אחת

תמונת טקסט בווטסאפשירשירה סתיוזה זמן רב

כל הטקסטים רלוונטייםשיררחל חלפיתיבת גומא

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףשירשלומי חתוכהנטישה

רלוונטי גם לנושא פרידהשיראגי משעולאינני מכירה אותך

טקסט בווטסאפשיראגי משעולהשחיינים

תמונת טקסט בווטסאפשיראגי משעולאומץ

רלוונטי גם לנושא השואהספרדוד גרוסמןאיתי החיים משחק הרבה

רלוונטי גם לנושא זיכרוןספרצרויה שלושארית החיים

תמונת טקסט בווטסאפשירישראל אלירזאין פנאי

ספרמאיר שלורומן רוסי

ספרמאיר שלוהטרקטור בארגז החול

רלוונטי גם לנושא השואהספרמיכל בן נפתליבגד מאש

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףספרלילך נתנאלהעייפים

ספרפרדריק בקמןאיש ושמו אובה

 הזקן בן המאה שיצא מהחלון

ונעלם
יונס ינסון

ספר

נגה אלבלךהאיש הזקן
 רלוונטי גם לנושא קשרספר

הורים ילדים

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףשירדוד אבידןאדם זקן מה יש לו בחייו

ספר שירהאורית גידליערש

ספר שירהנתן זךאומרים שממש יפה שם

ספר שירהנתן זךעל שפע היש הנמלט

רלוונטי גם לנושא דימוי גוףספררומן גאריכל החיים לפניו

 סבתא שלי מוסרת דרישת שלום

וסליחה
פרדריק בקמן

רלוונטי גם לנושא אחרותספר



שירנורית זרחיפנים

וגם ספר שירים בשם זהשירזלדהפנאי

שירדליה קווהשורת נשים שקטה

שירזלדהעם סבי

חוסר יחס

ספרחנה גולדברגדמעות ורודות

קרנפים לא אוכלים פנקייק
 רלוונטי גם לנושא קשרספראנה קמפ

קושי בתפקוד- הורים ילדים  

הורי

שיריהונתן גפןנערה במשקפיים

אי התמודדות עם קושידרקון אין דבר כזה

דרקון בארמון

קישור לטקסט בווטסאפשיראק פרוור'זארוחת בוקר

ספרנורית זרחיאותה קיבלו חינם

קישור לטקסט בווטסאפשירגבריאל פריילפרידה

אם אתה רוצה מקום
 רלוונטי גם לנושא זוגיותשיריונה וולך

ולמיניות

רלוונטי גם לנושא גירושיןספראנתוני בראוןגורילה

רלוונטי גם לנושא סודספרמיכאל אנדההסוד של לני

רלוונטי גם לנושא כעסספרנורית זרחימה של זהב'נמר בפיג

אלונה קמחימושלמת והמעגל המכושף

עיקרי- שבחי הלינה המשותפת  

כתב ההגנה
דני זמיר

 -רלוונטי גם לנושא התבגרותשיר

טקסט בווטסאפ

נורית גלרוןנגיעה אחת רכה

רלוונטי גם לנושא חברותספרקורי דורפלדהארנב הקשיב

חרדות

ספראנתוני בראוןלאן הולכות הדאגות בלילות

עידן רייכל/ראובן פוליטיאמא אבא וכל השאר

 קישור ליוטיוב בקבוצתשיר

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשיראהרון בסאולי יהיה זה



איתם עמרנילילה טוב אביגיל

בקבוצת הווטסאפ PDF קובץסיפור קצר

שירעידן רייכלחלומות של אחרים

שלומית כהן אסיףאל תצייר לי זאב

 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

שלומית כהן אסיףאני לא פוחד שהזאב

 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

ספרלמוני סניקטהחושך

יונה וולךלא יכולתי לעשות כלום

 רלוונטי גם לנושא של חוסרשיר

אונים

שיריונה וולךפחדים

שיריונה וולךגם הים נסוג

שירעידית ברקענף

ספרמיכאל אנדהזולל החלומות הקטן

רלוונטי גם לנושא אור וחושךספראורי אורלבחיית החושך

חרדה חברתית

אפרת ביגמןוכשאני לעצמי

דן פגיסטעויות

שירנצי נצבדיוק כמו שאני ככה זה טוב

עוזי שביטיוסף

ספרגוליה דונלדסוןפתחתי ספר

ספרס לואיס.קהאריה המכשפה וארון הבגדים

ספר שירהנתן אלתרמןכוכבים בחוץ

חסר

שלושה ימים
 רלוונטי גם להתמודדות עםשירלאה גולדברג

תסכול

תמונת טקסט בווטסאפפואמהגיא פרלמערה

תמונת טקסט בווטסאפשירשירה מאיריריקנות

חדר לבד
 אלחנדרה

פיסארניק

תמונת טקסט בווטסאפשיר

תמונת טקסט בווטסאפשירנתן אלתרמןהלילה הזה

קישור בווטסאפשירנדיה עדינה רוזנחיתה



מה שהלך לי לאיבוד
 רלוונטי גם לנושא אבלשיררונה קינן

שכול/ואובדן

פרפקציוניזם וחזרתיותספרדמיהעציץ הריק

טקסט בווטסאפשירדורי מנורפרימה

טקסט בווטסאפשיררחל חלפיאין

לקטנים- בושה ודחייהספרענת וגידי גובשאול הטרקטור

בדידותשיריהונתן גפןשיר בין ערביים

תמונת טקסט בווטסאפשירקמה שירמי מטפל במטפל

שקיפות של אחריםספרלוטה גפנבלדהאבנים של אסטון

שרת הבדידות
קישור בקבוצת- בדידותשירטל ניצן  

הווטסאפ

בושה ודחייהספרבנימין תמוזאופק

טקסט בווטסאפשיראבות ישורוןלילה,  ינואר1איי ריממבר 

שירזלדההסתרת נפשך

ואם זו אמת
סיפורי הבית"מתוך סיפורנירה הראל  

"המשותף

תמונת טקסט בווטסאפשיריעל גלוברמןתכתבי

תמונת טקסט בווטסאפשיראורין רוזנרמגדלור

ללא שם
טקסט". מעטה דק"מתוך שירריקי כהן  

בווטסאפ

אימוץספריימס הריוט'גמוישה החתלתול

ספרקייקו קקזהקוקו מחפש אמא

משפחה אומנת/יתמותספראסטריד לינדגרןמיו מיו שלי

שד קטן
 רלוונטי גם לנושאממואר/ספרדודו דותן

איך מתחילים)ארספואטיקה   

(לכתוב סיפור

מתוך סיפורי עמיםסיפורמחבר לא ידועהענק חסר הלב

אוטוטומיה
 ויסלבה

שימבורסקה

טקסט בווטסאפשיר

טקסט בווטסאפשירסיון הר שפיאילה

שירמאיר אריאלאדם צועק את שחסר לו

שירעומר פוליצרכל מי שאנחנו אוהבים
ניתן+תמונה סרוקה בווטסאפ  

למצוא באינטרנט



רלוונטי גם לנושא חברותספרדוד גרוסמןאיתמר פוגש ארנב

עשי/יימס תרבר'גהנסיכה שרצתה את הירח  

ויינשטיין

החלמה/מחלה/פציעהספר

ניסים/אור וחושך/חנוכה

טקסט בווטסאפשיראולב האוגהזה החלום

טקסט בווטסאפשירחלי ראובןמתקרבת

("אין קרן אור")מזמור לילה 
לאה גולדברג

שיר
 קישור ביוטיוב לשיר בביצוע

אחינועם ניני

טקסט בווטסאפשיריהודה עמיחיניסים

משללא ידועהחיות שחיפשו את האור

שירמרדכי אמיתיהלילה הזה

טקסט בווטסאפשירגיורא פישרנס חנוכה

יום הולדת

למבוגרים בלבדשירתרצה אתרתפילת יום הולדת

ספרדוקטור סוסיום הולדת שמח

ספרפול סטיוארטמתנות יום ההולדת

 לפעמים יום הולדת זה דווקא יום

נעים
ספראורה מורג

סיפור קצראתגר קרתהיום יום הולדת
-טקסט בקבוצת הווטסאפ

למבוגרים בלבד

ספרים הנסון'גיום הולדת מסריח לאוסקר

ייחודיות

ספררואלד דאלמתילדה

ספרברנדן ונזלכולם ראו חתול

כשהייתי בן שנה)שש גיל לא רגיל   

(נולדתי לראשונה

טקסט בקבוצת הווטסאפשירא מילן.א

רלוונטי גם לנושא אחרותספרקי'דיוויד מקבנצי

סיפור קצראתגר קרתעיניים נוצצות

מתוך המיתולוגיהסיפוראטלנטה



שיראתי אנקרימיכאל

ספרדוד גרוסמןחיבוק

שיריהונתן גפןאני אוהב

ספרפרנץ קפקאהגלגול

ספרר'ד סלינג.'גהתפסן בשדה השיפון

ספרנורית זרחימרק שום דבר

שירשולמית הראבןאני לא ילדה של כיסא

שירענת זכריהלהק

שירעמית בן עמיהשטתפות

ספרדתיה בן דורמעשה במלך אחד והרבה צבעים

ויסלבה שימבורסקה16בת 
שיר

נורית זרחיילדות

שירעלי מוהרשיעור מולדת

לאה גולדברגערב מול הגלעד

רלוונטי גם לנושא זכרוןבת שבע שפיראהילד ההוא שהייתי

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראמיר גלבועבשביל הזה

שירזלדהלכל איש יש שם

 סיפור עלעמוס עוזמורה זלדה

אהבה וחושך

תלמיד-יחסי מורה

 עיר קטנהנחום גוטמןאבא שלי היה מורה

 ואנשים בה

מעט

רלוונטי גם לנושא של שמחהספראלינור פורטרפוליאנה

קובץ וורד בקבוצת הווטסאפסיפורירון לונדוןהשם שלי

 אי אפשר לקרוא לו בשם של

בעל המכולת

שירעוזי צור

כבוד

משל הקיפודים

דליה רביקוביץכף יד רשעה

רחלאת כולי סיפרתי עד תום

דליה רביקוביץגאווה

אורלי קסטל בלוםM על האות האנגלית



אגי משעולאווזים

כרמי. טקשב

רות שטדלרהכהן מהר העבודה הקשה

רות שטדלרסיפור חסר

- סיפור בטיפול

 סיפור הריפוי 

כשלישי בחרד

אבי גרייניקהמורה עירית
 קישור ליוטיוב בקבוצתשיר

הווטסאפ

סביון ליברכטמורה חיילת

כן אני רוצה שתטפל בי
ברק פלדמן

טקסט, מטופל-קשר מטפלשיר  

בווטסאפ

לפסיכולוגית יעל
אורין רוזנר

שיר
טקסט, מטופל-קשר מטפל  

בווטסאפ

כוחה של קבוצה

ספרדוקטור סוסהורטון הפיל

משלגריםששת המשרתים

שירדורון מדלישבט אחים ואחיות

סיפור עממיגון ג מותמרק אבנים

ספרפיליפ סטדהסיפור הטוב של דב

ספרמוריס מגיתהיה בריא

א מילן.אאנחנו שנינו
 תמונת טקסט בקבוצתשיר סיפור

הווטסאפ

ארץ הכפות הארוכות
 פרק בתוךחורחה בוקאי

ספר

מי אתה: "בתוך "

המירוץ למרק

וליה דונלדסון'גטרמפ על מטאטא

נירה הראלאיילה מצאה חבילה
סיפורי הבית:"בתוךסיפור עממי  

רלוונטי גם לנושא". המשותף  

מיומנויות חברתיות

עפרה גלברט אבניקירות שלא רואים
רלוונטי גם לנושא- חרםספר  

מיומנויות חברתיות



כוח הרסני של קבוצהספרויליאם גולדינגבעל זבוב

מיומנויות חברתיות

יואב בלוםמבט

עבודה עם אוטיזםספרא"עדנה מזיהרפתקה בתיאטרון

ספרדני קרווןלקחת או לתת: מה כדאי יותר

ספרקרי וסטוןאוי בוריס

ספרשלומית כהן אסיףהארנב ממושי

ספרהלית בר חןעכביש מרובע

ספררבקה מגןהצמיד של אופירה

ספרמדונההתפוחים של מר פיבודי

פרפקציוניזם וביישנותנעמי אפלהמיכל הסודי של סבא גמיקו

ספרעמוס עוזסומכי

רלוונטי גם לנושא גנבהספרדוד גרוסמןבובה תותי

ספרדוד גרוסמןיונתן בלש ממש

ספרסטיב סמולמןהכבשה שבאה לארוחת ערב

רלוונטי גם לנושא גנבהספרוליה דונלדסון'גנל הכלבה הבלשית

רלוונטי גם לנושא גנבהספררבקה מגןהכדור הוא הגול

פיל קטן בעיר גדולה

חברותספרדפנה בן צביזוזי שמש

קרבה ובהלהספרחיה שנהבמיץ פטל

מה של זהב'נמר בפיג

מתוך שוק המראות הקטנותשירשלומית כהן אסיףרסיס שלם

נעמי בן גורלא הצליח לי

גולדברג-מאירה ברנעהילדה שניסתה
 רלוונטי גם לנושא אמונהספר

בעצמי

ספרפיטר ריינולדסהנקודה
 רלוונטי גם לנושא אמונה

בעצמי

בדיוק כמו שרציתי
 אלינוער קלר ונעמה

פלג סגל
ספר



צרויה שלוילד של אמא

גדי טאובדברים שאני לא מגלה ליעל

אני מלכה ולא אפס

ספרינאי פריהעיפרון השחור

ספרבריאן וילסמיתלבד על המרבד

ספרחנה הורןזרע של צנונית

שקשוקה
 קישור לגב הספר בקבוצתסדרת ספריםגליה עוז

הווטסאפ

החלמה/מחלה/פציעה ספרכוששמוליקיפוד

ספרר חן נרדי"דהסרדין הכריש והדולפין

רלוונטי גם לנושא חברותסדרת ספריםארנולד לובלצפרדי וקרפד

רלוונטי גם לנושא חברותספרנעמי בן גוראין לי עם מי לשחק

ספרסטיב סמולמןיוסף הזועף

ספרעפרה גלברט אבניקירות שלא רואים

מזוכיסטית-מיניות סאדו

שירמאיר אריאלברנרד ולואיז

ספרולדימיר נבוקובלוליטה

ספרמיכאיל בולגקובהאומן ומרגריטה

ספריימס'אל ג.איגוונים 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

שיריונה וולךבאשמת עצבים רפופים

טקסט בקבוצת הווטסאפ

מנהיגות

ספרבוב גרהםאוטובוס ושמו עדן



סדרת ספריםזהבי-תמר ורטהביוגרפיות של דמויות מופת

 שירלי יובל יאירגיבורים אמיתיים

ר טל בן שחר"וד

סדרת ספרים

רחלי פליישוןלהיות מנהיג
 בתוך הספר

 יש קובץ

סיפורים

מחכים לברבורים
 קונסטנדינוס

קוואפיס

טקסט בקבוצת הווטסאפשיר

ספרמרים רותהמלך דוגי

החלמה/מחלה/פציעהסדרת ספריםז וגרה'איסבל סנצנשים קטנות גדולות

(פורים)מסכות והתחפשות 

רלוונטי גם לנושא אחרותספרדן פגיסהביצה שהתחפשה

רלוונטי גם לנושא אחרותספרעודד בורלאנשף מסכות

שיריורם טהרלבהקרוקודיל

ספרדוד גרוסמןאיתמר וכובע הקסמים השחור

שירשלומית כהן אסיףהתחפשתי לעכבר

שירשוש שיריהמסכות שלי
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

שירמרים אלוןלהיות מישהו אחר
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

כישוףספרנורית זרחימי מכיר את תנינה

נישואים שניים

מבוגריםסביון ליברכטהארוחה האחרונה

אדיבה גפןאהבה בסיבוב שני

מרים ארןוכשאני לעצמי

נישואים- ספר  

 שניים במגזר

אלמנות- הדתי

נוער בסיכון

 קישור ליוטיוב בקבוצתאמיר ובןתתעודדי

הווטסאפ



 קישור ליוטיוב בקבוצתשירמאיר אריאללישון לישון

הווטסאפ

 עופר מאירי וארזלא אומרת כלום

ברזוליק

שיר

שיריונה וולךשקט

ספרציה בתקופת הילדות

לקוף יש בעיה

ספרקייט בנקסשועל

שירקדיה מולודובסקיהילדה איילת

ספרנורית זרחימיליגרם

ספרלוין קיפניסאפרוח שהלך לבקש אם אחרת

טקסט בקבוצת הווטסאפשירהילית חמו מאירלידה

רלוונטי גם לנושא ייחודיותספרמאיה חנוךכנפיים

סוד

משלאוזני החמור של המלך מידאס

ספרמרים ילן שטקליסיש לי סוד

נורית זרחימהו הסוד

ספרמיכל חזוןבית הסודות

שיראהוד מנורקפה אצל ברטה

וכל מה שקרה (אולי)כל מה שהיה   

לקרשינדו ולי (כמעט)
דבורה עומר

ספר

ספרפרנסס ברנטסוד הגן הנעלם

טקסט בווטסאפשיראלונה קמחיסוד



(ו בשבט"ט)עצים 

שיראהוד מנורברוש

סיפור-שירדתיה בן דורעץ איך זה להיות עץ

שיראיציק מאגנרעל הדרך עץ עומד

ספרחלי שלםעץ טרובל

קישור לשיר בווטסאפשיריורם טהרלבעץ האלון

ספרשל סילברסטייןהעץ הנדיב

טקסט בווטסאפשיררפאל ספורטההאילן

שיראמיר גלבועבחצרנו השזיף פורח

שירדידי מנוסי: מתרגם תפילת האילן

שיררחלעץ אגס

לגילאי יסודי ומעלהספראמיר מויאלמעשה בתפוח ירוק

שירנתן זךתן לי מה שיש לעץ

שיראגי משעולהיגיון כפול

ספרדוקטור סוסהלורקס

שירנחמן מברסלב' רשירת העשבים

טקסט בווטסאפשירפיני רבנינולדתי מזמן באמצע יער

ספררבקה מריםהעץ המתאפק

שיררחללא שרתי לך ארצי

שירזלדהשני יסודות

פגיעה מינית

סודו של הורד

העץ המתאפק

מאמרגלית בן אמיתיהשלכות נפשיות של פגיעה מינית



ספר תיאורטיודית הרמן'גטראומה והחלמה

מאמריםצביה זליגמןהסוד ושברו

פיצול ואינטגרציה

שירדליה רביקוביץכישופים

ספרעפרה הופנברגהמכשפיה אימליה

שיראהוד בנאייוצא לאור

דיבור על רגשותספראנה ינסמפלצת הצבעים

ספראנתוני בראוןמשחק הצורות

אימה לנוערספרסיגלית דילהפנימייה שלא היתה

ספרנורית זרחיפעם היה ופעם לא

אימה לנוערספרסיגלית דילאנשי הקירות

קטנה גדולה

אורי אורלב

 רלוונטי גם לנושא שייכותספר

ומקום

פיל קטן עיר גדולה

מייק קוראטו

 רלוונטי גם לנושא שייכותספר

ומקום ולחוסר יחס

שירנורית זרחיילדה מזלג ילדה כף

ספרא"עדנה מזיילד יום ילד לילה

משל שני הזאבים
-https://www.yogaאגדה אינדיאנית

studio.co.il/learn/inspirati

on/two-wolves-tale/

יצירת המופת
 רלוונטי גם לנושא שינוייםספראנה אנקוויסט

והסתגלות

שנת השועל
 רלוונטי גם לנושא שינוייםספררות עפרוני

והסתגלות

שיררמי פורטיס(הכל או כלום)אמונה עיוורת 

ספראיטאלו קאלווינומזל רע

ספרמיריק שניראור וצל



פרידה

אני/אנני והזקנה משבט הנווחו  

וסבתה הבאה בימים

מיסקה מילס
ספר

 לספר שני שמות בהוצאות

שונות

ואיקץ והנה הבית")ללא כותרת   

"מואר

זלדה
שיר

תמונת טקסט בווטסאפ

תמונת טקסט בווטסאפשירזלדהבבוקר הרהרתי

תמונת טקסט בווטסאפשירנתן זךשימו לב לסגול הרועד

חולד והגוזל
ורי ניומן'מרג

ספר ילדים
 רלוונטי גם לנושא ספרציה

בתקופת הילדות

תמונת טקסט בווטסאפשירחנוך לויןאני

טקסט בווטסאפשירנועם חורבללמוד להיפרד

תמונת טקסט בווטסאפשירסבינה מסגפרידה

על המוות
ובראן חליל'ג  

ובראן'ג
שיר

תמונת טקסט בווטסאפ

מטפלים
קרן בן יצחק

שיר
 קישור לפייסבוק בקבוצת

הווטסאפ

נסיעה ארוכהספרליבי גליסוןבצד השני של העולם

יום מושלם לדגי בננה
ר'ד סלינג.'ג

סיפור קצר
תשעה סיפורים"מתוך קובץ  " 

לנוער ולמבוגרים

טקסט בווטסאפשירטוביה ריבנראני חוכך בדעתי

סיפור ילדיםבובות של נייר

טקסט בווטסאפשירמאיר אריאלשיר געגועים

ספרנורית זרחימחלת הגעגועים של סולי

גמילה ממוצץספריל מרפי'גהצצי האחרון

גמילה מחיתוליםספררן כהן אהרונובלא רוצה חיתול

אבא וארבעים המוצצים, עדי
 עמליה ארגמן ברנע

ויוסי אבולעפיה
ספר

גמילה ממוצץ

אשכול נבואבא של עמליה נוסע לאוסטרליה
ספר

ספרגוידו ון גנכטןקנגורה

שירה גפןבלונה
 רלוונטי גם לנושא שחרור

קבלה/והרפיה



ספרוליה דונלדסון'גבובות של נייר

ספרפרס'אוליבר גהבקבוק והלב

ספרליאורה לוקלילה בא

 שירה גפן ואתגרלילה בלי ירח

קרת

ספר

ספרקייט בנקסלילה טוב נמר קטן

 רלוונטי גם לנושא שחרורספראו הנריהעלה האחרון

קבלה/והרפיה

ספרקומאקו סאקיהבלון הצהוב

ספראלונה פרנקלהספינה והאי

ספרהדר נדלרלא לפי הספר

פרידה זוגיתשירזמירה חןים של דמעות

תפוחים ותמרים
 איתן נחמיאס

רמי קלינשטיין/גלס

פרידה זוגיתשיר

פרידה זוגיתשירנעמי שמראישה על החוף

שיריהודה פרדיסהצריף הקטן

סיפוראתגר קרתמה יש לי בכיסים

שירנעמי שמריש לי יום יום חג

תל אביב הקטנה: מתוךשירחיים חפרזה לא יחזור

תיבה/ קופסא 

רות שטדלרסיפור הקופסה

אפק'קאל צאוסף בולים

פנינת הדרקון

גין קריג. מהדרקון בקופסת השעון

ספרנורית זרחילהתראות באנטארטיקה

האוצר

האחים גריםמפתח הזהב

תיבת פנדורה
 נירה הראל על פי

המיתולוגיה

סוס הפלא המעופף: בתוךסיפור



קשר הורים ילדים

שיראילניתבואי אמא

עובר דרך הסוד: בתוךסיפורנורית זרחימה שמעתיק היין

סיפורמקס נורדאוחוט הלב

שירדליה רביקוביץרקמה מדויקת

שיררירי סילביה מנוראמהות
תמונת- משפחה אומנת  

טקסט בווטסאפ

שירחלי ראובןכשאת מקשיבה

סיפורסביון ליברכטתפוחים מן המדבר

ספריהודית קצירצילה

התמודדות עם סכיזופרניהספרנועה שטמפלרשבויה בעצמה

שירלאה גולדברגלתמונת אמא
 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ

שירנתן אלתרמןשמרי נפשך

דיאלוג בין דוריספרמאיר שלושתיים דובים

ספרמאיר שלואבא עושה בושות

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראוסקר ויילדהורים הם בני אדם

סיפור קצרלאה גולדברגלבטי אם

שירלאה גולדברגפזמון ליקינטון

שיראהובה עוזריאמי אמי

קושי בתפקוד הוריספרגלית דיסטלואם היו אומרים לך

שירדליה רביקוביץאמא מבולבלת
ספר" אמא מבולבלת: "בתוך  

קושי בתפקוד הורי. ילדים

ספרדוד גרוסמןאיתמר מכתב

ספריל מרפי'גחמש דקות שקט

קושי בתפקוד הוריספראפרת מישוריאישה נשואה ושירים בודדים

קושי בתפקוד הוריספראילנה ברנשטייןמחר ניסע ללונה פארק

קושי בתפקוד הוריספריונה טפרועליי לא אכפת לך

ספרעדנה רזיאמא חולה
קושי+פרידה כפויה מאב  

בתפקוד הורי

קושי בתפקוד הוריספרדיוויד אלמונדציפור-אבא שלי איש

קושי בתפקוד הוריספרענבל מלכהבזמן שלא היית

קושי בתפקוד הוריספריאיר אנגלברגאבא קום



קושי בתפקוד הוריספרגילה אלמגורהקיץ של אביה

קישור בווטסאפשירשלמה ארציארץ חדשה

ספראתגר קרתאבא בורח עם הקרקס

ספראן פרינלי'גכמוך בדיוק

'רלוונטי גם להכנה לכיתה אשירעלי מוהרכל עוד

קישור בווטסאפשירעוזי חיטמןילד אתה שואל

שירדני ניב-מוקיילד של אבא

ספרצרויה שלוילד של אמא

שיראהוד בנאיעטוף ברחמים
 קישור בווטסאפ לביצוע של

ריטה

שיראהוד מנוראילו יכולתי

קחי לך
 ריטה ומשי

קלינשטיין
שיר

שירכהן-חוה פנחסתפילה לאם בטרם שחרית
 קישור לשיר בקבוצת

הווטסאפ

שיריהונתן גפןשיר לשירה

קישור בווטסאפשיראהוד מנורבן

קישור בווטסאפשיראהוד מנורדור

טקסט בקבוצת הווטסאפשירהילית חמו מאירלידה

קישור בווטסאפשירדן תורןבך לא נוגע

יהודית רביץ/עינת רזאת עושה אותי אמא
שיר

רות דולורס וייסבת כמוך

אימהות טרייהספרהדס גלעדימי מעשה

טקסט בקבוצת הווטסאפשיראנה הרמןשישה שבועות אחרי הלידה

יחסים מורכביםספרנטליה גינצבורגמיקלה שלי

ספרסוזן אדםכביסה

שיראביב גפןנדנדה

רומן-ספרי עגנון"שבדמי ימיה

מחלת הורהספרשמואל בנשלוםשאמא תחזור

מחלת הורהספרשלמה זלמן אריאלפרח לב הזהב

 פניה ברגשטייןויהי ערב

י אנדרסן"עפ

 רלוונטי גם למיומנויותספר

קרבה וריחוק- חברתיות

טקסט בקבוצת הווטסאפשירחלי ראובןשלושה דברים



הגדה של פסח מזווית נשיתספרמאיה טבת דייןוהגדת לבתך

שירעידית ברקבתי

שירדידי שחרבאה אליכם

שיריהודה עמיחיאימי אפתה לי את כל העולם

ראש השנה

ספרמילן.א.אפו הדב

טקסט בווטסאפשיריעל קלו מורהשנה

טקסט בווטסאפשיריעל קלו מורבואי עוברים

טקסט בווטסאפשירעידית חכמוביץהשרב כבר כלה

שירנעמי שמרכמו חצב

טקסט בווטסאפשירנתן זךבמה להמתיק ימים

שיר ליום בחירות שחל בחודש אלול
שיררועי זמיר

קישור לשירונט בווטסאפשיראברהם חלפיסתיו יהודי

שיררחל שפיראשיר תשרי

שירלאה גולדברגגם השנה

תשליך
 רלוונטי גם לשינויים שיראורית קלופשטוק

והסתגלות ודימוי גוף

לֶׁה ד ֵמעָּ רָּ טקסט בווטסאפשיראורית קלופשטוקֵעץ ִנפְּ

שירניסן פרידמןכל שנה מתחילה בסימן שאלה

שיריהושע סובולאצלנו בכפר טודרא

דוד אבידןדחוף לתת לעצמי
 רלוונטי גם לשינוייםשיר

והסתגלות

שירארי גורלידבש

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 בווטסאפסיפור אישי לאה חייקין   אבא שלי פרנואיד

בת-רלוונטי גם לקשר אםספראלונה פרנקלילדה

יחסים בין דורייםשיריעקב גלעדכשתגדל

קבלה/שחרור והרפיה

יש לי מפתח
מתוך- שירמארק סטרנד  

 שבעה"

"שירים

טקסט בווטסאפ

טקסט בווטסאפשיריהודית רביץבאתי בידיים ריקות

תמונת טקסט בווטסאפשירטוביה ריבנרתמיהה

תמונת טקסט בווטסאפשירשלומי חתוכהנקודת מפגש

טקסט בווטסאפשירדורית ויסמןאחרי שני צנתורים

ספראורי אורבךמתקן החלומות

טקסט בווטסאפשירמרי אוליבראינך צריכה להיות טובה

אלה הדברים
 רלוונטי גם לנושא אמונהשירשחר מריו מרדכי

טקסט בווטסאפ- בעצמי

שירנתן אלתרמןירח

שירעלי מוהרזה כל מה שיש

שירעמיר בניוןגעגועים לדמיון

טקסט בווטסאפשירנועם חורבבנאדם

טקסט בווטסאפשירלאה גולדברגמציאה

טקסט בווטסאפשירשיבטה טויולך

טקסט בווטסאפשירדור אלה גבעכדי לדעת



טקסט בווטסאפשיראולב האוגהזה החלום

טקסט בווטסאפשירלי עברון ועקניןפלסטר

קישור בווטסאפשירויסלבה שימבורסקהמתחת לכוכב אחד קטן

טקסט בווטסאפשיריימה קושו'אוצנולדתי עירום לגמרי

שיראביתר בנאיאב הרחמן

שירריטהמחכה

שירעדית פאנקהימים שעוד נכונו לנו

תמונת טקסט בווטסאפשירבלה שור(בוא בכתיב חסר)בא 

מיכאל זץעל הצורך להניח לדברים מסויימים
טקסט בווטסאפשיר

תמונה בווטסאפשירבה אילון-אמה שםשכבות

טקסט בווטסאפשיראהוד בנאיטיפ טיפה

ספרמומו טקאנומומו וביצי החלומות

 השיר המקורי ולא המולחןשיר'דסי רבינוביץעיגולי השמחה

בקבוצת הווטסאפ

טקסט בווטסאפשירנורית זרחיאני נותנת ללילה שיבוא

החלמה/מחלה/פציעהספרורי ניומן'מרגחולד והגוזל

ספרדניאלה לונדון דקלדב מצב רוח טוב

 אם יוצאים מגיעים למקומות

נפלאים

רלוונטי גם לנושא פרידהספרדוקטור סוס

טקסט בווטסאפשירטהא מוחמד עליוכך לקח לי ששים שנה

שירדורון מדלילעוף

שייכות ומקום

זלדהחוט ביני ובינך

טקסט בווטסאפשיראביגיל מגידנה גרוסעד לחיי

כרמי.טקשב
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

נפש-רלוונטי גם לנושא גוףשיריונה וולךציפור

שיררחל שפיראחלק בעולם

מיה טבת דייןאמריקה
לאן שנצוף שם בית"מתוך שיר " 

 תמונת טקסט בקבוצת

הווטסאפ



ספרשלומית כהן אסיףהבית בעמק שוקו

ספרנורית זרחיילדת חוץ

ספרגלילה רון פדראל עצמי

אריה סיווןהאמבט האלכימי
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

טקסט בווטסאפשירעידן רייכלבין קירות ביתי

מאיר בנאיאצלך בעולם
רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיר  

לנושא זוגיות

למבוגרים בלבדספריניה וולף'וירגחדר משלך

ספראסטריד לינדגרןלוטה עוזבת את הבית

ספרחיה שנהבלה בונה בית'דובי

קובץ וורד בקבוצת הווטסאפשיררבקה מריםאני עוברת לבית אחר

עלי מוהרתן לי יד
רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיר  

לנושא זוגיות

שמרית אורתני לי יד
רלוונטי גם-טקסט בווטסאפשיר  

לנושא זוגיות

רחל שלי בן חיוןמקדש
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

רחל שלי בן חיוןהביתה
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

שירנעמי שמרבית חלומותיי

שירדניאל זמירשיר געגוע לכאן

דיתי רונןשיבת הבית ונדודיו
 רלוונטי גם לשינוייםספר

טקסט בווטסאפ-והסתגלות

טקסט בווטסאפשירישראל ברייטאדם צריך בית

שירעוזי חיטמןכאן

פיוטאיש איננו אי

טקסט בווטסאפשיראדמיאל קוסמןמבוקש מקום

שיריונה וולךמישהו עובר עכשיו בתוך חיי

שיריונתן רטושילדות

טקסט בווטסאפשיראברהם חלפיאני מצמצם עצמי

ספראלחנדרה פיסארניקבלילה הזה בעולם הזה

שירשולי רנדאייכה



שירמרי אוליבראוזי הבר
 רלוונטי גם לנושא תלות טקסט 

בווטסאפ

שירכנסיית השכלאיך זה מרגיש

שירארקדי דוכיןחדר משלי

שירתערובת אסקוטהחדר האינטימי שלי

שירמטרופוליןאין לי מקום

שירנוי מטלוןסוודר

אלי אליהולילה
איגרת/שיר  

אל הילדים

טקסט בווטסאפ

אלי אליהוהמעבר
איגרת/שיר  

אל הילדים

טקסט בווטסאפ

שיררחל שפיראהיי שקטה

טקסט בווטסאפשירכותב לא ידועכל אחד צריך שיהיה לו מקום

 רלוונטי גם לנושא של שינוייםספרלאה גולדברגר"המפוזר מכפר אז

ובנושא של זהות

ספרלאה גולדברגמכתבים מנסיעה מדומה

רלוונטי גם לנושא חברותספרפרס'אוליבר גלאבד ולמצוא

שינויים והסתגלות

טקסט בווטסאפשיררחל חלפיאיזו עדינות יש

שירחנה סנשבדרך

ספרליימן פרנק באוםהקוסם מארץ עוץ

יאן קפלינסקיהמנורות שונות
 תמונת טקסט בקבוצתשיר

הווטסאפ

יעקב פיכמןמעשה באבן אחת
 תמונת טקסט בקבוצתסיפור קצר

הווטסאפ

או הנריבחזרה למוטב
 קישור לסיפור בקבוצתסיפור קצר

הווטסאפ

דוד גרוסמןמישהו לרוץ איתו
 ,רלוונטי גם לנושא התבגרותספר

שייכות ומקום

נורית זרחיהבית הגבוה והבית הנמוך
 רלוונטי גם לנושא שייכותספר

ומקום

רלוונטי גם לנושא זוגיותשיראביב גפןבית נבנה

ספראלן בנטהקוראת המלכותית

ספרלואיס קרולאליס בארץ הפלאות



ספרדוקטור סוסהימים הצבעוניים שלי

ספרשרה שילהשום גמדים לא יבואו

רלוונטי גם לנושא זוגיותספראלנה פרנטהימי הנטישה

שירשמרית אורגלגל ענק

OCDרלוונטי גם לנושא ספרל ברייט'רייצקווין הקואלה תקוע למעלה

פרנסס ברנטנסיכה קטנה
, רלוונטי גם לנושא פרידהספר

אבל ואובדן וקשר הורים 

ילדים

שירמיכאל ועקניןשיר תקווה

טוב"ל " רע"מעבר בין סדרת ספריםריק יאנסיהגל החמישי "

קן נוריסאתה קורא את זה מהר מדי
 מתאים גם לחוויות ביתשיר

 -הספר בשל האנטגוניסטית

גברת תותבת

שירנתן זךכוח

ספרדודו דותןנסיעה טובה

טקסט בווטסאפספרמיכאל אנדהים ונהג הקטר'ג

שירעילי בוטנרמכתב לאחי

שיראריק איינשטייןשיר של אחרי מלחמה

שירדני סנדרסוןהלא נודע

ספרמורפורגו מייקלהממלכה של קנסקי

שירפרננדו פסואהמעבר לפיתול הדרך

טקסט בווטסאפשירענת גל אוןכשהדברים מסתדרים

הסתכלות קדימה לעתידשירליאת מנורבשנה שעברה עברתי דירה

 עשה אלוהים שישתנה בי הלילה

הזה
חגית אלמקייס

טקסט בווטסאפשיר

ספרתמי שם טובאני לא גנב

רלוונטי גם בנושא גנבהשירחגית ורדיזה הזמן להבחין בפרטים

שירמור-יעל קלומה שלומך

ספראורנה לנדאוכשאברח לאמריקה

שירחלי ראובןאם ירמזו לך החיים

נעה ברקתכבר לא גרה כאן

שירמאיר אריאלנשל הנחש

שירנעם חורבכל אדם

שירחיים גוריוכך אתה ברעש הגדול



טקסט בווטסאפשיראורנה ריבליןלהתפורר ואחר כך

טקסט בווטסאפספרנורית זרחיהתרנגולת שהלכה אחורה

רגרסיה בתהליך הטיפוליספרגריגורי אוסטרעצות מזיקות לבנים ולבנות

לגיטימציה לטעויותספרמקגי שיןהיום הפרוע של איוי

לגיטימציה לטעויותספראורי אורלבמשגעת פילים

ספרדוקטור סוסחתול תעלול

 שמריתמשנה לשנה

יהודית רביץ/אור

לגיטימציה לטעויותשיר

 קישור ליוטיוב בקבוצתשיראלי אליהובמה להתחיל

הווטסאפ

 נהג האוטובוס שרצה להיות

אלוהים

טקסט בווטסאפ- מעבריםסיפור קצראתגר קרת

 -רלוונטי גם לנושא חוסר יחססיפור קצררם אורןבן של עורך דין

 מתוך קובץ סיפורים

"הקייטנה של קנלר"

ספרריימונד קארברדבר קטן וטוב

רלוונטי גם לנושא שכול ואבלספרון גרין'גצבים כל הדרך למטה

ספרעמי גדליההלב של ליליום

שכול

שיריהודה עמיחיכך אתגדל וכך אתקדש

טקסט בווטסאפשיריערה בריום השכחה

 לעולם לא אשמע את הקול

המתוק של אלוהים

טקסט בווטסאפשיריונה וולך

טקסט בווטסאפשירגיורא פישרמתמטיקה על האין

שיריהודה עמיחיומי יזכור/לזכור את הזוכרים

טקסט בווטסאפ

תנועה

שירגלי עטריריצה למרחקים ארוכים

ספרוינסטון גרוםפורסט גאמפ

שיראריק לביאזה קורה

שלום חנוךהולך נגד הרוח

דודו טסהאני רץ



שירמארק סטרנדלשמור על הדברים שלמים

טקסט בווטסאפשירנרקיסשדות

 סיפור קצרדוד גרוסמןרץ

 בתוך קובץ

.בשם זה

קישור ביוטיוב

תלות

טל ניצןגברת עוד

סיפוראתגר קרתמה שיש לנו בכיסים

סיפור קצררבי נחמן מברסלבהאבן הטובה
 רלוונטי גם לנושא שחרור

תמונת טקסט- והרפיה  

בקבוצת הווטסאפ

דליה רביקוביץאני אוהבת אותך עכשיו בכל כוחי

שירדליה רביקוביץדברים שיש להם שיעור

שירנדבי נוקדקביעות אובייקט

טקסט בקבוצת הווטסאפשירריטהעד שתעזוב

תחרות

שיריהונתן גפןאליפות נגד עצמי

ספרנעמה בנזימןנוני ונוני יותר

OCD

ספרפרס'אוליבר גתקוע

ספרדוקטור סוסיש לי צרות אבל לא כאלה

ספריעל בירןגדר כבשה ואיש עם בעיה

 פו הדב וחזרזיר יוצאים לצוד

וכמעט תופסים חטרטרת

חזרתיותספרא מילן"א

ספראנתוני בראוןבילי הקוסם



מאגרים שימושיים

שירה שמושית

https://www.efra

tbigman.com/shir

ashimushit

סיפורים ללילה טוב
http://sefer-

li.net/laila.htm

ספררות שטדלרסיפור בטיפול

ספררות שטדלרסיפורי הריפוי בהדרכה: מיריורמה

מאגר אגדות עמים
http://sefer-

li.net/agada.htm

ספר שירהצופיה הרבנדקידת העולם

הוצאת כרמלספר שירהדורית ויסמן- עורכתנפש

הוצאת פרדסספר שירהרחל חלפיקרקס

 אתר אינטרנטגולם

לסיפורי מעשיות

https://www.gollem.org/%

D7%9E%D7%A2%D7%

A9%D7%99%D7%95%D

7%AA/

אוטיזםספרחן הרמןמדבר-זה-אוטי

קלאריסה פינקולהרצות עם זאבים

 מאגר סיפורים לעבודה עם

אוכלוסייה חרדית

https://www.judaica-

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

%A4%D7%A8%D7%99-

%D7%99%D7%9C%D7

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

/pageSize=20&viewMode

=grid&orderBy=0


