
בשבלינו
פסק זמן
זוגי

˘בו ליד המח˘ב וה˙חילו ל˘ח˜



צריך לדעת לפני
מיועד לאנ˘ים 

ספונטנים ˘אינם חו˘˘ים לה˙נסו˙
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˙מיד ל˜רוא ב˜ול רם א˙ המ˘ימו˙ לפני
˘˙˙חילו או˙ן

6

˘ניכם ˆריכים לבˆע א˙ כל המ˘ימו˙,
לא מ˘נה מי מ˙חיל 7

ˆריכים לה˙אפ˜ ולה˙חיל יחד
י˘ר ל˘ח˜, מבלי להˆיı הלאה

ל˘˜פים הבאים.

5

2

מע˙ה הנאמר ינוסח בל˘ון זכר אך וודאי
˘מיוחס גם לנ˜בה

אנא ה˜פידו ˙מיד ל˜רוא ב˜ול רם א˙
המ˘ימו˙ לפני ˘˙˙חילו או˙ן 3

זרמו עם ה˙הליך

4



אם עדיין לא ˜רא˙ לב˙ זוג˙ך ב˘לב זה

ıאו לחילופין היא איננה לˆידך, מומל

לחזור ל˘˜ף הרא˘ון לחכו˙ לרגע

המ˙אים ול˘ח˜ בספונטניו˙

אוקי, 
אני סבלנית...



נו, יא כבדים
˙היו

ספונטנים!



שלום
לכם!



ברגעים הבאים אתם הולכים
להתנתק מחיי היום יום, עכשיו
זה רק אתם, את/ה ושותפך

לחיים.
 

אתם הולכים לשחק משחק,
שפשוטו כמשמעו, יקרב אתכם

אחד לשני. יעורר בכם שוב טעם
מתוק ונשכח...



ה˙יי˘ב˙ם מול
המח˘ב? מוכנים?



לפניכם יופיעו משימות
על הצג ועליכם לבצע
אותן אחד עם השנייה.
ככל שתשתפו פעולה

ותתמסרו יחד להוראות
- המשחק יצליח.



בהˆלחה!



עליכם לשבת בכסאות אחד מול השנייה. ברכיים
במרחק נגיעה ולבצע את המשימה הבאה: 

בחרו כל אחד לעצמו בלב שיר שאהבתם מאוד
בילדות. 

כל אחד בתורו מכניס אצבע, מכל יד,
אל תוך שני נחיריו.

הוא מתחיל לשיר לבת זוגתו את השיר שבחר, תוך
כדי עיסוי הקיר הפנימי של הנחיר בצורה מעגלית. 

עליכם לשיר לפחות בית אחד + פזמון.  
 

המטרה - לא לˆחו˜ ! 
ל˘מור על אר˘˙ פנים רˆיני˙ לאורך כל המ˘ימה. 

נ˙חיל בחימום ˜ל להעלא˙ המורל



מ˘ימה הבאה:
 

עליכם להסתכל אחד לשני בעיניים רצוף למשך כדקה אחת. 
(לשמור לא להסיט את המבט) 

*המ˘יכו ל˘ב˙ אחד אל מול ה˘נייה.



מ˘ימה הבאה : 
 
 

כל אחד בתורו קם, נעמד מאחורי בת זוג
ומעסה את עורפה תוך כדי שהוא מספר לה:

 
 

איזו תכונה ספציפית הוא
אוהב בה, שעבורו היא
מייחדת אותה מכולם?



מ˘ימה הבאה : 
 

כל אחד נזכר ומספר
בתורו לשני על סיטואציה
מהתקופה בה נפגשתם. 

 
רגע שנחרט בזכרונו

ואחרי אותו הרגע הוא
הרגיש, שאיתה הוא

רוצה להיות.



מ˘ימה הבאה : 

 

יושבים קרוב אחד אל מול השנייה. הוא
מעסה ברכות את אוזנייה של בת זוגתו תוך

כדי שהוא מספר לה בפתיחות:
"למה אני חושב שדווקא את, בתכונות שלך

מאזנת אותי בחיים?" (לתת דוגמאות)
ועכשיו תתחלפו…



עליכם להתנשק בלהט
למשך 20 שניות.

מ˘ימה הבאה : 



מ˘ימ˙ סיכום:
 

הסתכלו שוב בעיניים אחד לשנייה
ברציפות למשך דקה אחת - 

אך הפעם ממש התרכזו בלנסות
להעביר דרך העניים אחד לשנייה

(מבלי לדבר) עד כמה אתם אוהבים
אחד את השנייה.



אם הייתם אמיצים והלכתם עם המשימות בספונטניות
עד הסוף - נוכחתם לדעת שפעולות פשוטות של חיבור
ופתיחות, יכולות להוסיף ערך רב ומשמעות לחיים שלכם.

לא צריך לשבת מול המחשב ולשחק את זה, כל
מערכת היחסים בינכם יכולות להיות משחק חיזור אחד

גדול אם תשקיעו בקשר.

איחולים!!!  המ˘ח˜ הס˙יים...



אהב˙ם? 
 

המליˆו לזוגו˙ אחרים לה˙נסו˙ בכמה
ד˜ו˙ ˘ל “ביחד”.

נ˘מח ל˜בל כל פיידב˜
למ˘ח˜ בטופס הבא:

 
http://goo.gl/forms/PlTFm4ySfR 


