
 לקנות הולכים ואתת אשתך
— מעדיף אתה מיטה.

 אבל' רגיל. לא בגודל זוגית מיסה א.
אהבה. למישחקי גוחה
רגילה. זוגית מיסה ב.
 אבל רומנטי, לא נפרדות. מיסות שתי ג.
לשינה. מאוד נוח

 מיקצוע לעצמך לבחור יכולת
 בעיסוק בותר היית מחדש.

בו:
 כוח״ מנהל תהיה או מיפעל, תנהל א.
גדול. במיסעל אדם
 תוכל בה אחרת, עבודה כל או רופא, ב.

לבני־אדם. לעזור
משרדית. עבודה או מחקר, עבודת ג.

ו ^ י6ןו 1!ח>£1* ■6*1 ו
נער את הטוב מחברך לקחת

מייד. לו החזרת אולם תו,
— :אתה

 תפגין כך, על ידעו שכולם תדאג א.
.,הגינותן את

 לא אם גם רעה, הרגשה לך תהיה ב.
אשמתך. זו היתה
ממש. של מצפון ייסורי ג.

 נערה עם יחסים מעדיף אתה
— ש

מושלם. שאתה חושבת א.

בעצמה. מושלמת ב.
לתקנן. מוכנה אבל שגיאות, לה יש ג.

הראשונים החודשים בששת . ן
1 4  עם יחסים מקיים אתה בחם 1 7
— אתה אהובתך, 1 י —י

 שב״קאמא־ התנוחות כל את מנסה א.
סוטרא״.

רוצה. שנערתך התנוחות כל את מנסה ב.
מוחלסת. שמרנות ג.

ורב אותך הרגיז טוב ידיד ן |
— אתה איתך. 1

אפש לו נותן — כגמולו לו משיב א.
להשלים. רות
מחדליו. על לו מעיר מתפייס. אינך ב.
<• להתפייס. רוצה אינך ג.

 באום מאוהבת שידידתך מכך נעלב ג.
אופיו. את מכירה שאינה

נוחה. בדירה מתגורר אתה
 ש- מניח אתה הזמן במשך
— שכניך

לסוכה. מאוד ממך מתרשמים א.
מהם. סוב מסודר שאתה חושבים ב.
ושקול. רציני שאתה חושבים ג.

1 התשובות 1
יופי. השאלות? 50 7כ על נית

ג  כמד, התשובות: את נפרד דף על סכם י
 ,,ב תשובות כמד, לך, יש א׳ תשובות

ג׳. כמה
 בדיא־ הנתונים את צייר שסיכמת, לאחר
 ש־ לדוגמה לפי הריקה, התחתונה, רגאמה

תמו לך תצטייר כך שמעליה. בדיאגראמה
אישיותך. של מדוייקת נה

 אופי קווי ישנם באישיותך גם אדם, כבכל
 ש־ אלקטרוני, מחשב אינו האדם שונים.

 אורך אולם מתמטית. בדייקנות נקבע סוגו
 אופי קו איזה בבירור לך יראה הקווים
 משנית, השפעה יש קוים ולאיזה בך, שולט

מידה. ובאיזו
מק על שענה זה כמובן הוא א׳ טיפוס

תשו על ב׳ סיפום א׳, תשובות סימום
ג׳. לגבי וכנ״ל ב׳, בות

1 ־,א ־טיפוס
 זיגמונד הפסיכזיאנאליזה, כי

 כדון־ז׳ואן. אותך מגדיר היה פרויד, ^
לנצל ויודע — נכון מעריך אתה

 מרובה תשומת־לב מקדיש קיסמך, את —
 ואינך החיצונית, ולהופעתך שלך לחיי־המין

שלך. החיזור שיטות לשכלל הזדמנות מחמיץ
זה יודעות אינן שנערותיך מה אולם

 על גם להעיד עלולות אלה שתכונות —
 תשומת־לב, אוהב אתה עצמי: חוסר־בטחון

לה. זוכה כשאינך בקלות נעלב
במ פעל סיפוס אינך שגם היא האמת

בכוח משתמש אתה בחיי־העסקים. יוחד
דברים. להשגת כבאמצעי שלך י,גברא
 אב להיות עשוי אתה זאת עם יחד

נאמן. ובעל סוב

 קולנוע. שחק מעריצה נערתך ן ן
|4 ] ,ב טיפוס 1- אתה |9

ככולם... — הומו שהוא לה מסביר א.
 האישיות תכונותיך שמא — בודק ב.
מושכות. אינן

ג ב
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 כטיפוס מגדיר פרויד היה *^ותך
 אוכל, תמיד: עסוק פיך — אוראלי

 כוסס מדבר, גומי־לעיסה, לועס מעשן,
 מאחר העפרון. קצה את נושך צפורניים,

 לסיפוק־ להגיע יכול שאינך חושש ואתה
 כל לה מסביר אתר. בת־זוגך, עם מיני
 בעיקר הוא בה מחפש שאתר, מה כי הזמן

ל. מיני סיפוק רק ולא ידידות ו  אתה ז
 לעמוד יכול ואינך במידה לניצול ניתן

 טיפוס אלא מנהיג, אינך זכויותיך. על
בעיקר. מונהג,
 יכול כשאינו עונג לגרום אוהב אתה
 בעיניך. זאת רואים לאשתך אושר לגרום

 לעצמך מחפש גם אתה כאלה במקרים
קלה. באד,בד, פורקן

אש בנעלי־בית. גבור אתה המשפחה בחיי
 ובכלל והכספים, החשבונות את מנהלת תך

ביניכם. המחליטה

1 ג' טיפוס 1
 טי־ אתה בעיה. המין מהווה גכיך ך-
ל מנוגד המין ובעיניך מוסרי, פוס /

 — בבד־תנועה אתה גמיש, אינך מוסס
 בעיות לך יש במחשבה. והן בגוף הן

 בכך, מודה אינך אם גם המין, בחיי רבות
בקצ בגופך. להשתמש חושש גם ואתה

מהמין. ליהנות כיצד יודע אינך — רה
 לגיל מגיע כשאתה מחמירה שלך הבעיה

האר גיל את לעבור לגביך יותר. מבוגר
טרגדיה. זו בעים

 לטעום אתה רוצה זאת עם יחד — אבל
 ללכת מעדיף אתה לכן מתענוגות־החיים.

 לנסות במקום — שם, ולהשתולל לפרוצות
בת־זוגך• עם זאת

ה למשמיצי וראשון ראש שאתה מובן
זונה אצל מבקר שאתה אחרי ביהוד זנות.

 והזוהמה הליכלוך את מגנה אתה אז —
קצף. בשצף שבזנות,
 אחד: במשפט תכונותיו את למצות אפשר

והיושר הצדק המוסר, למען תמיד לוחם
זו. מדרך אותך להטות ביותר קל אבל —

ת ו ר ח ת

 והנסיכה הנסיך
ישראל של

ו970 לשנת
ל רמת־גן עיריית ראש בחסות א ר ש ד י ל פ

המועמדים

משולם עוזי
 בת־ים א׳ 27 העצמאות שדרות ,3 בן
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 — תמונותיהם את שילחי מקסימים. פחות לא — צברית או צבר יש לך גם
 ,136 ד. ת. הזח״, ״חעולם מערבת אל והגיל הכתובת השם, בציון — בשחור-לבן

 מיבחר זה במדור יפורסם שבוע מדי והנסיכה). הנסיך תחרות (עבור תל-אביב
בלבד. שש גיל עד שלוש מגיל — וילדה ילד לכל פתוחה זו תחרות התצלומים.
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