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 בעצמךלתת משוב  

 ☺על הזוגיות שלך 
 

 

 

 

 נושא 
 משוב ): תן לעצמך 

 ?עובד / לא עובדמה 
 ? לא קורהאו קורה / 

 10עד  1וציון מ 
   עצבים או רמת רוגע / 

 שיש בבית בכללי? רגוע או עצבים? 

 

 זלזול כמות 
 הכנסות, הקנטות, סרקזם?

 

 , חיזור?  פירגון, עידוד כמות  
 מות של השני? ואם אתם מקדמים כל אחד את הרצונות והחלה

 

 רי ביניכם? איכות השיח החב
על  , שואלים, מתעניינים, שואלים עוד שאלה, שואליםמדברים

 הקושי, משתפים על הקושי 

 

 יודעים לפתור בעיות ביחד ברוגע? 
 ופרנסה חינוך, בעיות כסףבעיות עם הילדים, בעיות בריאות, בעיות 

 

 בניהול חיים שותפות 
יש שקיפות בכסף? בהחלטות? במצב? מחליטים דברים ביחד?  

 שותפים לתפעול הבית והילדים? 

 

 ביחד  זמן
זמן ביחד לקפה כל יום? יושבים על הספה ביחד בערב ומתלטפים  

 קצת?

 

   אנרגטיות וספורט של שניכם? 
 דינאמיים? אנרגטיים? או חצי? עושים ספורט? ? אנרגטיות יש

 ף משקל?משקל סבבה? מרגישים עוד

 

 חברי   מגע
פיות? קיצי בשיער? עיסוי קרקפת?  כמות חיבוקים? ליטופים? כ

 נענוע גב? מסאז' גב? ליטופי גב בדרך למטבח? 

 

   )סקס( מגע אינטימי מלא
סבבה? איכותי? איכותי מאוד? יש חיזור תשוקתי הדדי ביניכם? או  

 חד צדדי? יש צורך בשדרוג התלהבות? 

 

  לבוש 
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חדשנות בלבוש ובסגנון ואהבת סגנון הלבוש של בן הזוג. אוהב/ת יש 
)שרשראות צמידים   וש והאביזרים הנלווים של בן/בת הזוגאת הלב

 טבעות עגילים(? 

 בית שמח? אווירה שמחה?  
 צבעוני? פתוח? מוזיקה? הבית

 חדר שינה מזמין? חדר השינה = חדר כביסה? חחח 

 

 בחיים  חוויות וריגושים יישום שלנו רמת ה
, (, סבוניםבושם, קטורתבבית ובאישי ) , ריחותחדשים מקומות

,  חדשים טעמיםניסוי של , באוטו ובבית מוזיקהשימוש יומי ב
 ( יפו, ... ,)מצפה רמון, עכו, תל אביב ערים יקור בבמסעדות, 

 

 של גירושים  המחיר 
אחרי   הגירושים ברור לי? אני מבין ומדמיין את היום שלישל מחיר ה

? פרידה עוברים לי בראשתרחישים הקיצוניים של כשגם   גירושים?
חבר/ה של )מלחמות כסף, מלחמות בתי משפט,  כי יש לה סיכוי ...

 ? (, בדידות בלי למצוא בן זוג חדשבן הזוג שלי שמגדל לי את הילדים

 

 אחר:
   

 

 :אחר
 

 

 


