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שיעצימו זוגיות  חוויות   30
שלכם היחסים  מערכת  את 
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שלום,
איזה יופי שהזוגיות שלכם חשובה לכם מספיק כדי להירשם.

המדריך לפניכם מכיל 30 חוויות, רובן ממש קצרות, שהמטרה שלהן להביא לחיבור 
זוגי בינכם.

אני מציעה לא לעשות יותר מאחת ביום, חלקן אפשר גם לאט לאט לשלב בשיגרה 
היומית שלכם.

במשימות החווייתיות שילבתי תחומים שונים. יש משימות של זמן איכות, יש כאלו 
של מגע ויש גם מטלות, שימו לבן לתגובה של בן.ת הזוג, אילו דברים יותר מרגשים 

אותו, לפעמים זה לא מה שחשבתם.

קצת עלי ועוד רגע נתחיל,
אז מי אני?

אני קרן חדד טאוב יש לי קליניקה 
זוגי  ייעוץ  - למעלה מעשור של 
עם  עובדת  אני  ופסיכותרפיה, 
בעברית  ובעולם  בארץ  זוגות 

ובאנגלית.
בזום,  או  בקליניקה  במפגשים 
הקושי  על  איתי  עובדים  זוגות 
שהביא אותם לטיפול, הדרך לרפא 
הדינמיקה  של  והבנה  הכאב  את 
כדי  תוך  להם,  הייחודית  הזוגית 
להביא  חדשים  כלים  רכישת 

לצמיחה של הזוגיות שלהם.
כדי  תוך  שאלות  לכם  עולות  אם 

קריאת המדריך, אני לשירותכם,
תהנו,

קרן
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חוויה מספר 1 
 פנו אל בן.ת הזוג ואמרו לו.ה

מהו הדבר הנחמד ביותר שהם עשו עבורכם היום
)זה לא צריך להיות גדול(

חוויה מספר 2
 בסוף היום שבו יחד וראו תוכנית/סידרה/ כתבה ודברו

על מה אהבתם או מה חשבתם על מה שראיתם כרגע

חוויה מספר 3
 הכינו לבן.ת הזוג

קופסא עם ירקות חתוכים לעבודה

חוויה מספר 4 
כשאתם רואים את בן.ת הזוג עושה את אחת ממטלות הבית 

 אמרו תודה וכמה טוב זה גורם לכם להרגיש
)חשוב להקפיד להיות כנים, לא להגזים ולא לזייף(

חוויה מספר 5
כשאתם נפגשים היום, או בזמן כלשהוא שאתם יחד 

התנשקו נשיקה במשך שש שניות
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חוויה 6 
 אמרו לבן.ת הזוג מה אתם מעריכים בו.ה

היו ספציפיים

חוויה 7
 שבו יחד וקראו: את יכולה להקריא לו מתוך ספר משותף

שאתם קוראים, אתה יכול להקריא לה משהו מעניין

חוויה 8
 כשבן.ת הזוג יושבים לראות את התוכנית האהובה עליו.ה

נטרלו כל הסחת דעת שעלולה להפריע לו.ה

חוויה מספר 9
חלימה משותפת: את.ה מכיר.ה את החלום של בן.ת הזוג?

 חפשו תמונות ברשת של החלום וערכו לקובץ יפה
ושלחו לו.ה

חוויה מספר 10
במהלך היום חבק.י את בן.ת הזוג חיבוק במשך מעל 20 

שניות, איך תדעו שעבר הזמן, תרגישו הרפיה בגוף
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חוויה מספר 11
 מצאו זמן בתחילת היום או בסופו

 לשבת יחד לשתות משהו
)קפה/תה/יין/שייק(

חוויה מספר 12
 בקשו מבן.ת הזוג לערוך רשימה של חמש מטלות בית

שהם מבצעים וקח.י על עצמך שתיים מהן לשבוע הקרוב

חוויה מספר 13
 שבו אחד מול השניה והביטו זה בעיני זו

למשך חצי דקה

חוויה מספר 14
 מצא.י את החוזקות שלה.ו ותגיד.י לו.ה

כמה הן משמעותיות עבורך

חוויה מספר 15
פתחו מחברת מתנות. בכל פעם שאתם שומעים על משהו 

שבן.ת הזוג היו רוצים רשמו במחברת, כך שכשיהיה אירוע 
מיוחד תוכלו לחזור למחברת



30 ימים של אהבה

6

© כל הזכויות שמורות לקרן חדד-טאוב 2021

חוויה מספר 16
תנו לבן.ת הזוג שלוש מחמאות נקודתיות היום

חוויה מספר 17
כשאתם יושבים יחד לאכול הושיט.י יד ולטפ.י אותו.ה

חוויה מספר 18
 שאל.י את בן.ת הזוג מה אתם יכולים לעשות

על מנת שהם ירגישו אהובים

חוויה מספר 19
 מצא.י תמונה מטיול/דייט מיוחד,

מסגרו אותה ותנו לבן.ת הזוג

חוויה מספר 20
קבעו זמן ובשלו יחד ארוחה
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חוויה מספר 21
 ספרו לבן.ת הזוג על הרגע שהבנתם

שאתם תחיו יחד

חוויה מספר 22
עשו לבן.ת הזוג מסאז' בכף היד

חוויה מספר 23
 הזמינו לבן.ת הזוג ארוחת צהריים לעבודה,

אתם יכולים גם לארוז סלסלת פיקניק ולהגיע אליו.ה

חוויה מספר 24
כתבו לבן.ת הזוג מכתב אהבה קצר והשאירו לו.ה בתיק

חוויה מספר 25
שלחו לבן.ת הזוג הזמנה לדייט זוגי
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חוויה מספר 26
 קחו משימה אחת ממשימות הבית של בן.ת הזוג

ועשו אותה

חוויה מספר 27
קנו לבן.ת הזוג את החטיף שהם הכי אוהבים

חוויה מספר 28
קבעו זמן לצאת יחד לטיול

חוויה מספר 29
 שימו שיר קצר שאתם אוהבים

ותרקדו יחד

חוויה מספר 30
 שלחו לבן.ת הזוג שיר.

כתבו לו.ה למה דווקא השיר הזה
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קרן חדד-טאוב
יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית
מומחית למערכות יחסים מעל 10 שנים

 כדי להקל עליכם אתם מוזמנים לתזמן לכם בטלפון
תזכורת יומית לביצוע חווית האהבה היומית.

 רוצים לגוון? אתם מוזמנים להדפיס את הקובץ,
לגזור את החוויות, לערבב ולשלוף כל יום הפתעה.

 אם עוד לא נרשמתם, אתם יכולים לעשות את התהליך
בליווי שלי גם בקבוצת ווטסאפ סגורה במהלך חודש פברואר 

פרטים כאן:

ככה זה כשיש שניים
פודקאסט על מערכות יחסים

פודקאסט שעוסק בתיאוריה ופרקטיקה של מערכות יחסים
מה כואב לנו? למה כואב לנו? ואיך לפתור את זה?

וכמובן יש את הפודקאסט בו קיימים כבר מעל ל-40 נושאים

מחפשים תכנים נוספים שלי?
מוזמנים לדף הפייסבוק  |  מוזמנים לערוץ היוטיוב

www.kerenor.info

האם הפכתם 
לשותפים לדירה ?

מה הלחץ? איך 
להגיב ללחץ של 
בן.ת הזוג ?

https://www.facebook.com/yeutzzoogikerenhadadtaub
https://www.facebook.com/yeutzzoogikerenhadadtaub
https://www.kerenor.info/podcast
https://www.facebook.com/yeutzzoogikerenhadadtaub
https://www.youtube.com/channel/UCNNOANq4uAr7Rv5Y4n2gPqw
https://www.kerenor.info/podcast/episode/2ab41761
https://www.kerenor.info/podcast/episode/2991f629/
https://chat.whatsapp.com/FcEWEX2k4Vx7ZQOjUvy2Wy
https://www.kerenor.info/
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