
לנרתיק) וגינאלי(חדירה מין א.

 אברי־המין (ליקוק אוראלי מין ב.
האשה) ידי על הגבר של

 אברי־המין (ליקוק אוראלי מין ג.
הגבר) ידי על האשה של

הטבעת) פי אנאלי(דרך מין ד.

 או תנועה מיוחד, בביגוד שימוש ה.
אחר עצם
 או מקל) או שוט (בעזרת הכאה ו.

סאדו־מזוכיסטית התנהגות
מל גופך, מחלקי אילו .35 •
 אירו־ מגיבים איבר־המין, בד

— לגירוי טית
פה א.
אוזניים ב.
חזה ג.
הטבעת פי ד.
_________________אחרים ה.
לא אחד אף ו.
 שה- אוהב אתה האם .36 •

 בזמן יוזם תפקיד תיטול אשה
— יחסי־המין קיום
תמיד א.
קרובות לעיתים ב.
לפעמים ג.
לא פעם אף ד.
 כשאו■ היית כמה בן .37 •
הראשונה בפעם ננת
5מ־ פחות א.
שנים 9־5 ב.

שנים 15־10 ג.
שנים 20־16 ד.

20מ־ יותר ה.
)40 לשאלה (עבור לא פעם אף ו.
מ עדיין אתה האם .38 •

— אונן
כן א.
בת־זוג אין אם רק אבל כן, ב.
לא ג.
 אתה תדירות באיזה .39 •

— מאונן
יום כל א.
בשבוע אחדות פעמים ב.
בחורש אחדות פעמים ג.
רחוקות לעיתים ד.
 הזיות לך יש מתי .40•

— מיניות
המיני המגע בזמן א.

התיזפהוד איר
שוך? הסיני

גילך? מה .1 •
18מ־ פחות א.

24־18 ב.

29־25 ג.

34־30 ד.

ויותר. 35 ה.
ב גר אתה האם .2 •
עיר א.
כפר ב.
 מושב ג.
קיבוץ ד•
עיירה ה.
___שלך הלידה מקום .3 •
___אביך לידת מקום .4 •
____אמך לידת מקום .5 •
— מוצאך .6 •
אשכנזי א.
ספרדי/מיזרחי ב.
מעורב ג.
דרוזי ד.
מוסלמי ה.
נוצרי ו.

— הם הוריך האם ד. •
דתיים א.
מסורתיים ב.
חילוניים ג.
— אתה האם .8 •
דתי א.
מסורתי ב.
חילוני ג.
בתשובה חוזר ד.
— המישפחתי מצבך .9 •
חברה עם חי א.
נשוי ב.
)11 לשאלה (עבור רווק ג.
לשא (עבור מהאשה בנפרד חי ד.

)11 לה
)11 לשאלה (עבור גרוש ה.
)11 לשאלה אלמן(עבור ו.
הנישו שנות מיספר .10 •
___חברה עם המגורים או אין
— השכלתך .11 •

יסודי ספר בית א.

עיוני תיכון בית־ספר ב.
מיקצועי בית־ספר ג.
גבוה ספר בית ד.
אוניברסיטאי חינוך ה.
— תעסוקה .12 •

_______________העבודה סוג
העבודה_ מקום

— עם גר אתה .13 •
הוריך א.
שכורה בדירה ב.
דירה בעל אתה ג.

מיני נסיון
 כאשר היית כמה בן .14 •
 יחסים הראשונה בפעם לך היו

— אשה עם מלאים מיניים
15 לגיל מתחת א.

20־16 ב.

25־21 ג.

30־26 ד.

ויותר 31 ה.
לא פעם אף ו.
ה בזמן תיפקדת איך .15 •

— הראשון המיני מגע
תקינה בצורה א.
אי־הצלחה ב.
מוקדמת שפיכה ג.
 את הכרת זמן כמה .16 •

— הראשונה בת-זוגך
משבוע פחות א.
מחודש פחות אך משבוע יותר ב.
חודשים כמה עד חודש ג.
יותר או כשנה, ד.

— היתה היא האם .17 •
אשתך א.
ארוסתך ב.
קבועה חברה ג.
מיקרית מכרה ד.
_____________ אחרת ה.
 קיימת נשים כמה עם .18 •

— יחכי־מין
לא אחת אף עם א.
אחת רק ב.
5־2 ג.
10־6 ר.
25־11 ה.
100־25 ו.

מ־ססו יותר ז.
___________________עם ח.
ש בשנים ההבדל מה .19 •

 לבין בינך שיהיה מעדיך הנך
— אהובותיך

לפ שנים בחמש ממך מבוגרת א.
חות

שנים חמש עד ממך מבוגרת ב.
בגילך בערך ג.
 לכל שנים בחמש ממך צעירה ד.

היותר
שנים 10־5ב־ ממך צעירה ה.
שנה 20־1 ב־ס ממך צעירה ו.
שנה 20מ־ ביותר ממך צעירה ז.
17 לגיל מתחת שתהיה ח.
 אתה תדירות באיזה .20 •

— יחכי־מין מקיים כלל בדרך
ביום פעם לפחות א.
בשבוע פעמים 5־3 ב.
בשבוע פעמים 2־1 ג.
בחודש פעמים 2־1 ד.
בחודש מפעם פחות ה.
 לקיים רוצה אתה האם .21 •

יו גדולה בתדירות יחכי־מין
—תר

כן א.

לא ב.

 מהו המיטה, מלבד .24 •
 יחסי לקיום עליך האהוב המקום

— מין
ספה א.
ריצפה ב.
חוף־ים ג.
הטבע בחיק / דשא ר.
מכונית ה.
אמבטיה או מיקלחת ו.
_________________.אחרת ז.
במיטה רק ח.
הב מהדברים אילו .25 •
 כמבוא עליך מועדפים הם אים

— יחכי־מין לקיום
אוכל א.
חריף משקה ב.
מוסיקה ג.
מעוררים ותרופות(חשיש, סמים ד.

)_____________פרט נא ואחרים,
מין על שיחות ה.
פורנוגרפיה ו.
.אחרת ז.
 לקיים אוהב אתה האם .26 •

— יחסי־מין
חזק באור או היום באור א.
מעומעמים באורות ב.
בחושך ג.
 אוהב אתה זמן כמה .27 •

ש המקדים המישחק שיארך
— יחכי־מין קיום לפני
לא בכלל א.
דקות מחמש פחות ב.
דקות 15־5 ג.
שעה חצי עד ד.
יותר או שעה חצי ה.
לאורג מגיע אתה .28 •

—זמה
מדי מוקדם א.
סביר בזמן ב.
מאוד לאט ג.
זיהפה לד יש האם .29 •

דקות מחמש פחות א.

דקות 10־5 ב.

דקות 20 עד ג.

החדירה עם מייד ד.

ההדגרה אחרי דקות חמש ה.
מאוחר יותר ו.

 יחסי■ מקיים כשאתה .32 •
— אוהב אתה מין

אותך תפשיט שהאשה א. י
לאשה ולסטור לנשוך לצבוט, ב.
לך ותסטור תרביץ תנשוך שהיא ג.
האשה את להפשיט ד.

זה בשאלון לעשות מה
 הזה״ ״העולם פירשם שעבר בשבוע

 האשה. של חיי״המין על מפורש שאלון
אמרי ירחון־נשים על-ידי חובר זה שאלון

 משעם שנערך למחקר בסיס ושימש קאי,
 באוני- האשה ללימודי בחשיבה חוקרות

חיפה. ברסישת
 ״העולם אל קוראים פנו הפירשום אחרי

 חיי- על דומה שאלון לפרשם והציעו הזה״
הגברים. של המין

 תוך כזה, שאלון חיבר הזה״ ״העולם
 מבושש השאלון מומחים. עם התייעצות

שעבר. השבוע מן השאלון על בעיקרו

 למלא הקוראים את מזמין הזה״ ״העולם
למ התשובות את ולשלוח השאלון את

 אנונימי, הוא שהשאלון מאליו מובן ערכת.
 ישמש מיקרה בכל להזדהות. צורך ואין

 את להגביר כדי כאמצעי לקוראים השאלון
 ולהתנהגויותיהם לבעיותיהם מודעותם
 ביחד, החיים ונשים, גברים ואם המיניות,

 - לשאלונים התשובות את ביניהם יחליפו
 ההדדיים, יחשיהם לשיפור הדבר יעזור

שניהם. לשובת
 יותר לענות אפשר שאלה כל על

אחת. מתשובה

ל מעדיך אתה האם .22 •
— יחסי־מין קיים
בבוקר א.
היום במשך ב.
בלילה ג.
שהיא שעה בכל ד.
 מקובלת תנוחה איזו .23 •

 יחסי■ קיום בעת ביותר עליך
—מין

מתולת מעל/אשה גבר א.

מתחת מעל/גבר אשה ב.

זה לצד זה ג.

האשה מאחורי גבר ד.

בעמידה ה.
_________________אחרת ו.

 יחסי־ לקיים ניגש כשאתה
—מין

תמיד א.

לפעמים ב.
רחוקות לעיתים ג.
לא פעם אף ד.
 לקיים מצליח אתה .30 •

ותקינים מלאים יחכי־מין
רוצה כשאתה תמיד א.
לרוב ב.
רחוקות לעיתים ג.
לא פעם אף ד.
 לך לוקח זמן כמה .31 •

ש מהרגע לאורגזמה להגיע
— המיני המישחה מתחיל

 תנסה או תתנגד כאילו שהאשה ה.
ממך לברוח

 לפחות לבושה תשאר שהאשה ו.
חלקית

חל לפחות לבוש נשאר שאתה ז.
קית
 אחד מיני במגע האם .33 •
— אחת מאורגזמה יותר לך יש
לא א.

שתיים ב.

שלוש ג.
_________________ארבע ד.
 התנהגויות באיזה .34 •

 בתוך בדרך־כלל משתמש אתה
— המיני הקשר




