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:הנחיות לעבודה

,מחוברת אליהם/שאת מרגישה קרובהזוגות 2ראייני ✓

.שנים5שנשוי בין שנה לזוג אחד 

.שנשוי יותר מעשר שנים זוג שני  

.חשוב להציג לזוג שאלות לדוגמא על מנת לראות אם הם בעניין✓

(וודאי יוסיף מאד לריאיון)אך זה רצוי , אין חובה ששני בני הזוג ינכחו במהלך הריאיון✓

.תני אפשרות לדלג על שאלה במקרה ואת מזהה אי נוחות✓

.כדאי להקליט את הריאיון ולאחר מכן לסכם את התשובות במצגת✓

(הזוגימהראיוןוכן עוד תובנות שלכם . ניתן להוסיף תמונה של הזוג)✓

1-8שאלות מתוך שאלה 6עלייך לענות על   ✓

.חובה לענות9-10שאלות    ✓

.נקודות10מי שתעשה תקבל עליה . לא חובה. היא בונוס-שאלת בונוס✓

.לכבד ולהיות קשובה ולהודות על הזמן והפתיחות, אל תשכחי
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:מחוון
: הציון יינתן על

(60%. )תוכן העבודה.1

(10%.)סדר בעבודה.2

(20%. )כתיבת הסיכום האישי.3

(10%)הגשה במועד 4.

.  'נק10תוספת  –שאלת בונוס 5.

(22/1.)שבט ' הגשת העבודה עד תאריך ט
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תארי את הזוגות שאת מראיינת

?איך הכירו
?  כמה שנים נשואים

?מקום מגורים
?במה עוסקים
?מספר ילדים

(ניתן להוסיף תמונה)
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:1שאלה 
!? " טובים השניים מן האחד"
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?ת זוגך משלים אותך/ה כי בן/ה מרגיש/במה את
?טובים השניים מן האחד:  איך בזוגיות שלכם בא לידי ביטוי המשפט
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:2שאלה 
בחירת בן זוג
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מה הדברים שהכי חשוב לבדוק בתוך התהליך של  , מהניסיון שלכם 

?                   על מה לא מתפשרים ועל מה אפשר להתפשר? בחירת בן זוג
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:3שאלה 
הבדלים בין גברים ונשים
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?  אתם נתקלים בזוגיות שלכם, באיזה הבדלים בין המינים 
?איך מתמודדים עם ההבדלים האלה
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:4שאלה 
"קידושין ונישואין"
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?ה /איתומה גרם לך להחליט להתחתן דווקא 
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(את יכולה לשאול שאלה זו רק את האישה, אם אינך מרגישה נוח):5שאלה 

"טהרת המשפחה"
?                                    זה לא קשה מידיי? האם זה באמת אפשרי-דיני טהרת המשפחה

?האם מתרגלים אליהם במהלך השנים

?במה? האם שמירה על טהרת המשפחה משפיעה על חיי הנישואין
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:                                                                        6שאלה 

והאישהמחויבויות בין האיש
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?איך מתבצעת החלוקה בעבודות הבית ובנטל הכלכלה בין שניכם

?האם חשבתם עליה וגיבשתם דעה או זרמתם עם החיים
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?אילו ערכים יושבים בבסיס הזוגיות וחיי המשפחה שלכם

:7שאלה 

בנית הבית
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:8שאלה 
..קשיים בדרך

שתפו באתגר אחד בחיי הנישואין
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:9שאלה 
. תובנות ומחשבות על זוגיות  שעלו  מתוך הראיונות שערכת
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....למדתי ש

....הייתי רוצה ש

....השאיפה שלי היא

.....התחדד לי מאד כי

......חשוב לי

...........אני לא אוותר על

...אני מתפללת ש

....עוד משהו שהייתי רוצה להוסיף
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:10שאלה 

.שאלת סיכום אישית

.טיפים לזוגיות טובה10רשמי 

(את יכולה להיעזר בכמה אנשים שאת רוצה כדי לנסח את התשובה)
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.המשך שאלת סיכום אישית

...נמקי? מה הטיפ שהכי התחברת אליו 
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:  שאלת בונוס
.                                                     על זוג שמעורר אצלך השראהחישבי

הלוואי גם שאני אזכה  ... וואוו.. "את חושבת בליבך, כשאת רואה אותם ביחד: כלומר)
מבחינתי זה יכול להיות אפילו זוג שאינך מכירה באופן ממשי ". כמו אצלם.... ול....ל

..(איפושהואלא שמעת עליהם או ראית אותם 

ה בזוגיות שלך "שאת רוצה שיהיה בע....מה את רואה בקשר שלהם
.פרטי. עם בעלך
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