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 מפתחות להצלחה

 הופעה נאה  
 דיבור הולם  

  נושאי שיחה מרתקים  
 חוש הומור חשוב מאד  

מדריך דייט ראשון 
 לאשה המודרנית 

 את המדריך לדייט הראשון תלך הקורא

  הופעה  • התנהגות • נושאי שיחה  •    מיקום
  
 

, לך הקוראת את המדריך לדייט הראשוןשלום 
לקרוא   יבמדריך זה הושקע זמן רב וניסיון חיים על מנת שאת תוכל

אותו ולהפיק ממנו את התועלת המקסימלית.  

באהבה כמו בתחומים אחרים בחיים אין קסמים. זו מלאכת החיים  
הדורשת השקעה מתמדת ומתחדשת לצד מזל המפגיש שני אנשים  

לבנייה של מערכת יחסים מיוחלת.  

חשוב לזכור ! מעבר להתנהלות אישית נכונה ונבונה , טבעית  
:ותקשורתית , חשוב לשמור על פאסון ומעל הכל

  

ולא לוותר על ני לכבד את הצד הש ריזכ
 .  שלך

  , בברכה
 מדריך דייט ראשון לאשה המודרנית 
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  חיוך טבעי אין לו תחליף
בחזרה חיוך ! יתקבל – כיתחיי



 
 

 

  היכן נפגשים בדייט ראשון  ?
  

פגישה ראשונה מיועדת להכרות. חשוב מאד לקיים אותה במקום כייפי , לצד אנשים  
  אחרים כך ששני הצדדים ירגישו בנח.  

  
המקום לזכור את   כאן גםזוכרים שספרו לנו שאין הזדמנות שניה לרושם ראשוני. אז  

  זה. דייט ראשון שלא הצליח , בהכרח לא יביא לדייט שני ומערכת יחסים.  
  

  מסקנה ! בדייט ראשון צריך להשקיע , בעיקר בפרטים הקטנים  ! 
  

בנח ! לא מקום אפל או בית קפה   ירגיש הזוג  ן חשוב מאד  ! לקבוע במקום שבו ב
  המגיש בכלים מפלסטיק. דייט ראשון הוא לא תכנית חיסכון .  זול 

  
  מקומות מומלצים לדייט ראשון : 

  
   בתי קפה מרכזיים עם כלי הגשה נאים 
   בר שניתן לשבת ולשוחח בו בצורה כיפית 
   דייט ראשון מצריך חלל לשיחה אישית , הקפידו למצוא לוקיישן מרכזי עם

 חלל אישי .  
   במידה וישנה אווירה טובה ביניכם אפשר לשקול בחיוב לשבת על הבר אך

 קח בחשבון שזה יכול ליצור אינטימיות קרובה מדי לפגישה ראשונה 
    מקומות טובים לדייט ראשון בתל אביב 

o   בתי קפה ליד הים 
o  בית קפה ביפו יש הרבה טובים בשוק הפשפשים 
o   בתי קפה ברחוב דיזנגוף , קצת בעיה עם חניה אבל שווה 
o הים   עם מראה לחוף  בית הפקה במלון מנדרין 

  מקומות טובים לדייט ראשון בחיפה 
o   בתי קפה בחיפה בטיילת 
o   בתי קפה במושבה הגרמנית מול מקדש הבהאים 

 ראשון בבאר שבע    מקומות טובים לדייט 
o   בתי קפה בעיר העתיקה 
o   בתי קפה על רמה במרכזים מסחריים 

   מקומות טובים לדייט ראשון בירושלים 
o    קפה הלל 
o   בתי קפה במדרחוב הירושלמי 
o   בתי קפה בעין כארם 
o   בתי קפה בכניסה לעיר העתיקה 

 
   



 
 

 

 טיפים חשובים לדייט ראשון 
 חשוב מאד  ! שתהיה חניה ליד בתי קפה לדייט ראשון   
   דייט ראשון זה לא מקום לחפירות אפשר לעבור בין נושאי שיחה בכיף 
   תחסוך ממנה   - שאלות מעיקות שיכולות להביך אותה 
  תלחצי את לא  אל   – במידה ואינך מרגישה בטוחה שהצד השני יאסוף אותך

 חייבת  
 

  
  
  
  

   



 
 

 

  איך להתנהג בדייט ראשון   
  

  ף של השות וכמו בן אדם ! דרך ארץ קדמה לתורה ועל אף הרצון לכבוש את ליב
  היות את ולא משהי אחרת.  . חשוב מאד ל לדייט חשוב להתנהג בצורה שקולה

  
ליידי  קודם כל אשה ויש לכבד אותך !   את  –  זכרי היטב  –  אשה בדייט ראשון 

    . ולא שום דבר אחראמיתית 
  

חשוב להתנהג בצורה טבעית ומכבדת כלפי הצד מסקנה ! בדייט ראשון 
  ! השני ולתת מקום של כבוד לשני הצדדים 

  
  :   מה מותר לעשות בדייט ראשון 

  
   להזמין ולשלם את החשבון בבית קפה 
   להביא זר פרחי קט ורומנטי 
  טנר לדייט אם יש לך מספיק בטחון  אל תתביישי לאסוף את הפר 
  בלנות !  פר את כל ההיסטוריה האישית שלך . ס לא למהר לס 
 ובטח לא  שה עם כבוד יאת יכולה לשלם את כל החשבון או חלק ממנו . את א

 ך.  שלם עליי גבר שי צריכה איזה 
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  ראשון בדייט להתנשק האם

 
 היא זו שקובעת האם להתנשק בדייט ראשון   ורק את   בת הזוגאת ,   – רי תזכ 
 י שגם הצד השני רוצה את הנשיקה הראשונה תתקרב ה אם אתה מרגיש  

 נטית .  ואלג בצורה טבעית 
 ולתת   ה , אפשר פשוט לשאול  , רק על מנת להיות בטוח ה אם אינך בטוח

 ן זוג  הרגשה טובה לב
  שוב . תן כבוד לצד השני !   יאל תנס  – אם התשובה שלילית 

  



 
 

 

  גבר צריך לשלם בדייט ראשון  האם
 

  שח   10לשלם ! תמיד אפשר להוציא מטבע של כול  אין בעיה הוא ישח   50עד
 . קצת קלאסה לא תזיק   ולהוסיף לטיפ

   חשבון גדול יותר מצריך חלוקה אך ניתן בהחלט לספוג אותו אם היה דייט
 טוב ומהנה וצפוי דייט שני  

  
  

  הקפדה על לוח זמנים בדייט ראשון  
  

  לדייט ראשון    ת לא מאחראשה אמיתית 
 הזוג לחכות לך בדייט ראשון   ו מלתת לב  יהמנע 
  י( לא ואטס אפ ) , התנצל  י, צלצל ת מאחר אם בשל כח עליון או פקק את  

 ר והסבר את האיחו
   ! גבר מאחר משלם על הדייט ולא משנה מה יוצא ! ברור ? כן   
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  גבר ? אתה לא מאחר לדייט ראשון !  
   



 
 

 

  נושאי שיחה לדייט ראשון  
  
מילים ! פגישה ראשונה היא לא מקום לשפוך בו את ההיסטוריה האישית   קליש

  שלך בצורה מפורטת. 
  

נושאי שיחה לדייט ראשון מהווים אפשרות לבדוק התאמה , כימיה , כוונות בחיים  
  והאם יש מפגש בין רצונות שלך ובת הזוג לפגישה.  

  
ז כאם בדיור המקום לזכור  זוכרים שספרו לנו שאין הזדמנות שניה לרושם ראשוני. א

  את זה. דייט ראשון שלא הצליח , בהכרח לא יביא לדייט שני ומערכת יחסים.  
  

שוחח בצורה מדודה עם הומור ובצורה מאד מסקנה ! בדייט ראשון צריך ל
  !  כללית ! ללא הבטחות שווא או סיפורי סבתא בלי כיסוי

  
  

  :  נושאי שיחה לדייט ראשון 
  

   רקע כללי על עבודה והשכלה 
 אפשר לספר על הילדים ולהראות תמונות    ה גרוש  במידה ואת 
   שאיפות בחיים בצורה כללית 
   בדיחות קלות ולא גסות מדי הומור מאד חשוב אך במידה 
 ולהביע את עצמ ו הזוג בשיח , להתעניין , לתת ל ן לתת מקום לב   
 ות שניתן לפתור בקלות עם מעט הומור  חידות קלות ופשוט 

  
  Xעל מה לא מדברים בדייט ראשון 

 לשעבר   ים וחברם אקסי 
   קשר טרי שזה עתה הסתיים 
   נושאים שליליים 
   בעיות קיומיות 
  זה לא שאלון מס הכנסה    –  המרוויח כמה את 
 ם זה גם כאשר  לחפור כמה הוא מרוויח , לא כולם מרגישים נח עגם לא  רצוי

 תכרים טוב  מש
  גברים , גם אופנת נשים לשעמם   היכולפוליטיקה   
 עבודה  שפחה וקצת על  ם לחו"ל , בילויים טובים , קצת על המטיולי 

  זה לא המקום שלהם   – בילויים פרועים מהעבר 
  

   



 
 

 

   מה ללבוש לדייט ראשון  
  

לא צריך להגזים בלבוש פלצני או מותגים  להתלבש יפה ובצורה מכובדת ומכבדת ! 
פגישה ראשונה היא לא מקום לשפוך בו את  זועקים . הלבוש צריך להיות הולם , נקי  

  ההיסטוריה האישית שלך בצורה מפורטת. 
  

נושאי שיחה לדייט ראשון מהווים אפשרות לבדוק התאמה , כימיה , כוונות בחיים  
  והאם יש מפגש בין רצונות שלך ובת הזוג לפגישה.  

  
זוכרים שספרו לנו שאין הזדמנות שניה לרושם ראשוני. אז כאם בדיור המקום לזכור  

  סים.  את זה. דייט ראשון שלא הצליח , בהכרח לא יביא לדייט שני ומערכת יח
  

התלבש יפה , סולידי ובהתאם לאווירה  מסקנה ! בדייט ראשון צריך ל
לא המקום ולעונה. זה לא המקום לחזה חשוף או גופיית חוף ומצד שני גם 

לא בהכרח תתאים . איזון היא מילת  להוציא את הגרדרובה המטרונית
  ! המפתח

  
  :  מה כדאי ללבוש לדייט ראשון 

  
   חולצה סולידית בצבע כהה 
  יכולה להיות טובה רק אם היא מגוהצתחולצה לבנה מכופתרת 
  תשקיעו   – חולצת טריקו חלקה הולמת שלא חושפת בטן 
   חולות פולו חלקות חדשות ובכל מקרה כאלו שלא נראות ישנות 
   הקפידו על בגדים מכובסים עם ריח טוב של מרכך כביסה 

  
  X מה לא לובשים לדייט ראשון 

  גופיה לדייט ראשון   תלובש אשה לא   
 טיקה  אסט טיקה אסט 
  או כל בגש אחר שיגרום לך להרגיש בנח  ידותייך  שהולם את מ ג'ינס 
 כמו בן אדם   ילדייט ? רוצה להצליח תתלבש ת אתה יוצא 
  הופעה של אנשי עסקים ? מיותר לא לדייט ראשון 

    בגדים מקומטים או כאלו עם כתם 
  
  

  
  זה דייט ראשון לא עשינו עסק  


