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 כל הזכויות שמורות לאורטל נחמיאס  

 שאלות לדוגמא בדייטים
תיאורה של פרופסר ארתור ארון מומחה  שימי לב השאלות האילו נלקחו מה

 . לפסיכולוגיה וצמיחה אישית

שינית קצת את הנוסחים אבל לפי המחקר שלו השאלות האילו אשכרה יכולות 
 לגרום לכך שתתאהבו כבר בדייטים הראשונים.

עכשיו שימי לב יש פה נוסחים להמלצה אל תגידי אותם כמו תוכי קחי אותם  
כרעיון וכמו שהסברתי לך בסרטונים קחי אותם למקום שלך לשפה שלך והכי  

 חשוב אל תשאלי אותם כמו ראיון עבודה אלא תשלבי אותם בתוך השיחה  

 בצורה קלילה וכיפית !  

 בהצלחה  

 ?היית מזמין לארוחת ערבאם יכולת להזמין כל אדם, את מי -

 ?האם תרצה להיות מפורסם? באיזה אופן -

 ?האם אתה אי פעם עושה חזרה לפני שיחת טלפון? למה  -

 ?"מה נחשב בעיניך כיום "מושלם  -

 ?מתי שרת לעצמך בפעם האחרונה? ולאדם אחר  -  

  60במשך  30, ולשמור על שכל או על גוף של בן 90לו יכולת לחיות עד גיל  -
 ?נים האחרונות של חייך, באיזה מהם היית בוחר הש

 ?האם יש לך תחושת בטן סודית לגבי הדרך שבה תמות-

 ��נראה שיש לנו דברים משותפים מה אתה קלטת .. תזרוק שלושה    -

 ?על מה בחייך אתה הכי אסיר תודה -

 ?יכולת לשנות משהו אחד בדרך שבה גידלו אותך, מה היית משנה אם  -
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 ?להתעורר מחר עם תכונה או יכולת חדשה, מה היא הייתה יכולאם היית 
 
 

 2סט 

אם כדור בדולח היה יכול לספר לך את האמת על עצמך, על חייך, על העתיד או  -
 ?על כל דבר אחר, מה היית רוצה לדעת

 ?האם יש משהו שאתה חולם לעשות כבר זמן רב? למה לא עשית אותו -

 ?מה ההישג הכי גדול בחייך-

 ?אתה הכי מעריך בחברות מה  -

 ?מה הזיכרון היקר ביותר שלך -  

 ?מה הזיכרון האיום ביותר שלך  -

שבעוד שנה תמות בבת־אחת, האם היית משנה משהו בדרך   אם אתה יודע  -
 ?שבה אתה חי היום? למה

 ?מהי חברות בשבילך  -

 ?איזה תפקידים ממלאים בחייך אהבה וחיבה   -

תכונה אחת שאתם מחשיבים כתכונה חיובית אצל בן   לסירוגין, ספרו אחד לשני -
 .כאלו 5שיחתכם. חלקו 

כמה קרובה וחמה המשפחה שלך? האם אתה מרגיש שהילדות שלך הייתה  -
 ?מאושרת יותר משל רוב האנשים

 ?איך אתה מרגיש לגבי הקשר שלך עם אמא שלך -

 תגידי על מה משהו שהיית רוצה לחלוק ואז תשאלי אותו 

 "…את המשפט: "הלוואי שהיה לי עם מי לחלוק את השלם  -

 ?צריך לדעת   אתה, איזה פרט חשוב אם היית חבר קרוב שלי
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 היה לך בחיים? רגע מביך איזה   -

 ?מתי בכית בפעם האחרונה בפני מישהו אחר? ולבדך -

 .ליעכשיו מוצא חן בעיניך אצ ) בדייט שלישי (מה כבר  -

 ?מכדי שיצחקו עליו  מה, אם בכלל, נחשב בעיניך רציני  -

לו היית מת הערב בלי הזדמנות לתקשר עם אף אחד, מה הדבר שהיית הכי   -
 ?מתחרט שלא אמרת לאדם מסוים? למה עדיין לא אמרת להם את זה

הבית שלך, כולל כל מה שיש לך, עולה באש. אחרי שהצלת את אהוביך וחיות  -
 ?במה תבחר? למההמחמד שלך, יש לך זמן להוציא בבטחה עוד פריט אחד. 

 ?מכל האנשים במשפחתך, מותו של מי יהיה הכי קשה עבורך? למה -

איך הוא היה  הבחור שאל את ת, ושאת מתמודדת איתה  אישית תספרי על בעיה -
לשקף לך איך נראה שאתה מרגיש לגבי  תבקשי ממנומתמודד איתה. כמו כן,  

 .הבעיה שבחרת

 


