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 קר א רנט

רכב השכרת
 פולקט- של ההשכרה תחנות רשת
 מקרית־ משתרעת קר א רנט ווגן

 25מ- אחת בבל אילת: ועד שמונה
 לרשותך עומדות ההשכרה תחנות

מסח פרטיות, פולקסווגן מכוניות ״
 סוכנות אל פנה ואוטומטיות. ריות

הקרו פולקסווגן מוסמך מוסך או
אליך. בים

קר. א דגט פולקסווגן נהדר, רעיון
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העברית: בשפה

״גמישונים״
ה של שמם זהו — ״גמישונים״

 ״מרסי׳/ של החדשים גרבונים
מתאי שהם עד גמישים כה שהם
מיד ותהיה לגופך עצמם את מים
 מטר 1.50 (מגובה תהיה אשר תך

מטר). 1.75 לגובה עד
בלבד. לזוג ל״י 4.50

 ונהגים קוומעים
 קול מרשמי

גדונדיג
שים  ביותר המבוק

בעולם
וגדלים דגמים מבחר

ת כנו דיג סו רונ שראל: ג א בי 54466 טל. ת־

י ו נ מ ה

 קיבלת
 תשבונך,

 נא פרע
בהקדם. אותו

)27 מעמוד (המשך
 את הדשה. למישרח התקבלת
 הראשונה עבודתך תוצאות

עליך. לממונה להראות עליך
— אתה ז הרגשת מה
לשבחים. מצפה א.
מרוצה. אינו שמא חושש ב.
אדיש. ג.

ב עניין כל מאבדת כשידידתך
— אתה טקס,

1
בך. היא שהאשמה חושש א.
מפ נחלשות התשוקות שכל מאמין ב.

המינית. גם — לפעם עם
ממין. יותר היא שידידות עצמך משכנע ג.

- שכורה
למיטה_______

 ש- מסיבה, התקיימה ך
 חברה לביתה ליווית

 חס- שתויה בהיותה .1
 לאחר-מפן, למיטה. איתך להיכנס כימה

— אתה ממנה. מתעלם אתה במשרד,
כועסת. שאינה ומקווה אשמה חש א.
לארוחה. אותה מזמין זמן־מה לאחר ב.
 תוצאה הוא הנוכחי שהמצב יודע ג.

כאלה. מיקרים של צפוייה

 שלך שהחברה משוכנע אתה
כתוצ רב כסף לחסוך עשויה

 אך שהצעת, יעול מהצעת אה
תגיב! כיצד נידחית. היא
 מסומטם עליך הממונה מתרגז. אתה א.

דבר. מבין ואינו
 והוא עליך הממונה הוא צודק. הוא ב.

ממך. יותר מתמצא
 החברה להנהלת התוכנית את תעביר ג.
שלך. הבום מעל

כא נוחות אי מרגיש אתה
— שר

1
מק אין שם זרה, בחברה נמצא אתה א.

תשומת־לב. לך דישים
חריצותו. בהערכת מגזימים ב.
 באגו־ אליך שמתייחסים יודע אתה ג.
מוחלט. איזם

שעה משבר לידי יגיעו נשואיך ן■ י ן
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 לידי אשתך את להביא יכול אינך א.
סיפוק.

הזמן. במשך עליו נמאסה אשתך ב.
 תשו־ מדי מקדישות המודרניות הנשים ג.

למין. מת־לב

 שלאחר לך מבשרת ארושתך ן——ן
1 0  טבעת תענוד היא הנשואין 1 0
— אתה קבוע. באופן נשואין 1 ־̂*7 >

 יוצאת — בלבד אחת טבעת קונה א.
עבורה. רק — דופן
טבעות. שתי וקונה שצודקת מוצא ב.
לך. מפריעה שלה ההערה ג.

 אתה הצרפתית. לשיעור ללכת תוכל
— כדי ונשאר מוותר

הוגן. אתה כמה עד לה להראות א.

איתה. לריב רוצה אינך ב.
לדעתך. התחייבות, התחייבותה גם ג.

 אתה מין יחסי מקיים כשאתה
— ש חושש

1
לך. שקדם זה כמו טוב כה אינך א.
לסיום. מדי מוקדם הגעת ב.
אהבה. מישחקי מספיק שיחקת לא ג.

מחשי המודרניים חמיו חיי
האה מישחק את מאוד בים

 הסיפוק מידת לגבי המוקדם בה
— אתה חאשח. של

שלך. הרפרטואר את להרחיב משתדל א.

מאוד. מעט לך אומר האהבה מישחק ב.
 האשה של שהסיפוק מאמין אתה ג.
בך. מאשר בד, יותר תלוי

 אתה להינשא עומד כשאתה
 לפי לעתיד אשתך את בוחר

ם: הקריטריונים הבאי
שלך. לקריירה תסייע היא א.
ולילדיה. לבעלה היטב לדאוג תוכל ב.
בעיות. ברצינות לוקח טיפוס היא ג.

 יחיו שלך הנישואין חיי
— ש מפני לדעתך, מאושרים,

 בעייד, כל לפתור יכול מוכשר אדם א.
והגיון. בקסם
 משבר כל על להתגבר תמיד תוכל ב.

והבנות. פשרות באמצעות
 יהיו לא חלומותיך. אשת את נשאת ג.
בעיות. לך

מכוניות, בתצוגת מבקר אתה
חדשה. מכונית לרכוש ורוצה
— הנתונים לפי בה בוחר אתה

המכונית. ונתוני יופי א.
מחיר. ב.
חדשה. מכונית בכלל נחוצה האם ג.

 בגדים מחליפה היא
- אתה בית. חלוק

שה ונוכחת במסיבה ת
בקרי אליך מתייחס רה

— אתה :.
שגית. במה אותו ושואל אליו ניגש א.
במשהו. ששגית ומנית חושב ב.
נעלב. ג.

:הוא ל״חיפי׳ס״ יחסך 1—1
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ברצינות. מתייחם אינך אבל סובלני, א.

 מוחים אלה ״ילדים — נייטראלי ב.
לא־אנושי.* עולם כנגד
 חמד, ואמבטיה ״תוכחה ביקורתי: ג.

הבעייה.״ אח לפתור יעזרו
מס־ אתה הפוליטיות בדיעותיך

בבוזי־ מסויים מועמד עם כים
 מסתבר זאת. ואמרת — רות

 וכי איתך מסכימים אינם חבריך כי לך
— אתה בעיניהם. ירד ערכך
מכולם. יותר נבון שאתה מוצא א.
 ומבטיח הפה את שפתחת על מצטער ב.

דיעותיך. את בפומבי יותר להביע לא לעצמך
ידידיך. את לשכנע נימוקים מחפש ג.

 מספיק לא
מישחק-אהבה

בע חשמל מהפסקת בתוצאה
להתכו יכולת לא הבחינה רב
 המיבחן ביום חשוב. למיבחן נן

לעצמך: חושב אתה הצלחת. שלא חשת
 אם טוב יותר הרבה מצליח הייתי א.

נפסק. היה לא החשמל
 ולא היטב, מוכן הייתי לא כה בין ב.

יותר. מצליח הייתי
 חשמל הפסקת יותר. טוב ללמוד עלי ג.
תירוץ. אינה

למישחק ללכת רוצח אתה ץ
ל  ממך מבקשת אשתך כדורגל. 1 3|

שהיא כדי הילד על לשמור י

 נערה עם לראשונה יוצא אתה
מל אתה הערב בסיום נאה.

מזמי היא לביתה. אותה ווה
 בנוח. להרגיש פנימה, להיכנס אותך נה

לחלוק בגדיה מחליפה היא בינתיים,
תגובתך: בית.
עצמה. הוכיחה שגבריותך על גאודה א.
 מי איזו בתמיהה: מלווה שימחה ב.
זוז! נערה
 הראשונה בפעם בנוח. מרגיש אינך ג.

כך. מתנהגים אין גבר עם שיוצאים

ילדותך, בימי נזכר כשאתה
— ש נזכר אתה

הבית. גאוות היית א.

גמורה. בסלחנות אליך התנהגו הוריך ב.
ליבך. אומץ על אותך ציינו הוריך ג.

לבדוק לך יעץ השיניים רופא . .
סדיר. באורח שיניך את 1^2 1
אתה *

 רוצה — מזומנות לעיתים אליו הולך א.
בריאות. בשיניים

 אבל סדיר, באורח ללכת מתחייב ב.
שוכח.

ל טובה דוגמא לתת רוצה הולך. ג.
ילדיו.


