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הישראלי הגבר של המין חיי על שאלון
אוננות בזמן ב.
אחרים בזמנים ג.
בחלומות ד.
)42 לשאלה (עבור לא פעם אף ה.
קשו מהבאים באלה .41 •

— שלך ההזיות רות
בבת־זוגך א.
מכיר שאתה אחרת במישהי ב.
קולנוע. (כוכבת מפורסמת אשה ג.

 וכי דוגמנית קריינית־טלוויזיה, זמרת,
)_________________פרט נא —

זרה ד.

זונה ה.
מוגדרת אשה שום ו.
אשה של חלקי־גוף ז.
חיות ח.
__________________אחר ט.
•4 ה האם .2 ת ש א מ ת ש מ

ה ע מני עי- צ מ א — ב
תמיד א.
לפעמים ב.
לא פעם אף ג.
•4 ה האם .3 ת ך א מ  על בו

שה ש הא מ ת ש ת ־ ש עי צ מ א  ב
עה — מני

כן א.

לא ב.

איכפת לא ג.
•4 ה האם .4 ת א א ד  מוו

שה א ה ת ש ש מ ת ש ־ מ עי צ מ א  ב
ה ע — יחסי־המין קיום לפני מני

כן א.

לפעמים ב.

לא פעם אף ג.
•4 ה האם .5 ת ה א צ ר  ת

שה א ה ע ש צ ב אכו הפלה ת מל
ת, ה היא אם תי ס כנ  להריון נ
כנון ללא ממך, — תי
כן א.
אולי ב.
לא ג.
 לבת־זוגך היתה האם .46 •

— מלאכותית הפלה פעם
כן א.
לא ב.
לי ידוע לא ג.
ת האם .47 • מ ם קיי ע  יחסי־ פ
לי מין ת מכ היי  בכך, מעוניין ש

פני ה שלא מ ם לך הי עי לס נ
ב —ר

כן א.

לא ב.
•4 ה האם .8 ת ש א רגי  מ

ה ת א ה ש צ  יחסי־מיז לקיים רו
ה כל עם ש ת א כ ש ת מו רי ק  הנ

כך ר ד — ב
כן א.
לפעמים ב.
)51 לשאלה (עבור לא ג.

 מנמק אתה איך .49 •
—זאת
 עם מיחסי־מין נהנה שאני מפני א.

אשה כל
וה הנצחון מהרגשת נהנה אני ב.

כיבוש
 ל־ צריך גבר שכך חושב אני ג.

גברי עשות/שזה
כאלה הגברים שכל מפני ד.
— עושה אתה מה .50 •

בהזיות מסתפק כלום, עושה לא א.

 אבל איתה, להתחיל מנסה ב.
מתנגדת היא אם מפסיק

מרפה ולא מתאמץ ג.
בכוח מנסה ד.
— לאונס יחסך מה .51 •

מוחלט באופן שולל א.

 הנשים קרובות שלעיתים חושב ב.
בעצם בזה, רוצות
 באשמת קורה זה שלרוב חושב ג.

האשה
חשוב לא נושא שזה חושב ד.
הש אי-פעם האם .52•

 למגע להגיע כדי בכוח תמשת
— מיני
לא פעם אף א.
פעמיים או פעם ב.
קרובות לעיתים ג.
 אי־פעם לך היה האם .53 •

— הומוסכסואלי נסיון
כן א.
)56 לשאלה (עבור לא ב.
— היית כמה בן .54 •

10ל־ מתחת א.
15־10 ב.
20־16 ג.
25־21 ד.
ויותר 26 ה.
יח עדיין לך יש האם .55 •

— כאלה סים
לפעמים א.
קבוע באופן ב.
נדירות לעיתים ג.
לא פעם אף ד.
למי פעם נכנסת האם .56 •
— לסבית עם טה

כן א.

לא ב.
 נסיון פעם לך היה האם .57 •

— החוק על־פי האסור מיני
כן א.
)59 לשאלה (עבור לא ב.
— מי עם .58 •

אם א.

אחות ב.
דודה ג.
באור פעם היית האם .59 •
 בנות־ להחלפת במסיבה או גיה
— זוג

קרובות לעיתים א.

לפעמים ב.
בלבד אחת פעם ג.
)61 לשאלה ועבור לא פעם אף ד.
ב חלק לקחת האם .60•

—כך
כן א.
לא ב.
 יחסי־מין קיימת האם .61 •
 בבת־ אחד מאדם יותר עם

—אחת
קרובות לעיתים א.
לפעמים ב.
בלבד אחת פעם ג.
)64 לשאלה לא(עבור פעם אף ד.
 אלו שותפים האם .62•
—היו

ואשה גבר א.

יותר או נוסף, גבר ב.

כן א.

)71 לשאלה (עבור לא ב.
 את מתאר אתה איך .69 •

 למים- מחוץ שלך יחסי־המין
— הנישואין גרת
לנישואיו עוזר זה א.
בנישואיך פגע זה ב.
 על השפעה כל לזה היתה לא ג.

נישואיך
 על יודעת אשתך האם .70 •

אלה קשרים
כן א.
לא ב.
 יודעת לא אך חושדת, היא ג.

בוודאות
אש או חברתך האם .71 •
 לקיים חופשיה מרגישה תך

— אחרים עם יחסי-מין
כן א.
לא ב.

קרובות לעיתים א.

לפעמים ב.

פעם־פעמיים ג.
לא פעם אף ד.
 קישרי־מין לך היו האם .78 •
— נשואה אשה עם

אחת פעם רק א.

מפעם יותר ב.

)80 לשאלה (עבור לא ג.
שדד חש אתה האם .79•
— נסיון
ממכאיב יותר מעשיר א.
ממעשיר יותר מכאיב ב.
שת משהו זה האם .80•
— פעם עוד עשה
כן א.
לא ב.
יודע איני ג.
 יחסי־מין קיום אחרי .81•
— אתה

ויותר נשים שתי ג.
ונשים גברים של אחר שילוב ד.
 מין אוהב אתה האם .63 •

— קבוצתי
אחד־לאחד יחסים מאשר יותר א.
כשינוי ב.
לא כלל ג.
ש חושב אתה האם .64 •

 ללא טובים יחסי-מין אפשריים
— אהבה

כן א.

)66 לשאלה (עבור לא ב.
 לקיים אוהב אתה האם .65 •

— עם יחסי־מין
הכרת שבקושי אשה א.
 איתה לקיים רוצה שאתה אשה ב.

בלבד אחת פעם רק יחסי־מין
 ואינך לפעמים פוגש שאתה אשה ג.

ריגשית מבחינה איתה קשור
זונה ד.
 וקשור רווק אתה אם .66 •

 אשה, עם ממושכים ביחסים
 חופשי עצמך חש אתה האם

ליחסים מחוץ מיני מגע לנךם

כן א.

)68 לשאלה (עבור לא ב.
 את מתאר היית איך .67 •

 לקשר מהרן ביחסי־מין נפיונך
והיציב הארוך

פעם מדי א.

אחרת אשה עם רצוף בסיס על ב.
 באופן כמעט קרובות,־ לעיתים ג.
מכרות חדשות,'או נשים עם קבוע
 האם נשוי, אתה אם .68•
—לנישואין מחוץ קשר לך היה

יודע איני ג.
— אתה האם .72 •

 ואתה רשאית, שהיא חושב א.
זה עם משלים

 קשרים לה יהיו שלא רוצה היית ב.
אחרים
 קיימת אי-פעם האם .73•

 בפגישה אשה עם יחסי־מין
— הראשונה

קרובות לעיתים א.

לפעמים ב.

פעם־פעמיים ג.

לא פעם אף ד.
 יחסי־מין קיימת האם .74 •
 אחר בזו ויותר, נשים שתי עם
— אחד ביום זו,

קרובות לעיתים א.

לפעמים ב.

פעם־פעמיים ג.
לא פעם אף ד.
 בילית פעמים כמה .75•
 אחרי אשה עם הלילה את

— יחסי־מין איתה שקיימת
תמיר א.
בדרך־כלל ב.
לפעמים ג.
פעם־פעמיים ד.
לא פעם אף ה.
 יחסי-מין קיימת האם .76 •

— שלך הצהריים בהפסקת
קרובות לעיתים א.
לפעמים ב.
פעם־פעמיים ג.
לא פעם אף ד.
ל ניסו נשים האם .77•

— איתך התחיל

מרומם במצב־רוח תמיד א.

מרומם במצב־רוח לפעמים ב.
 של הרגשה חש אתה לפעמים ג.

בחילה
 של הרגשה חש אתה תמיד ד.

בחילה
אדיש ה.
 יחסי־ קיום אחרי האם .82 •
— כדרך־כלל אתה מין

מייד לישון רוצה א.

לבד להישאר רוצה ב.
בת־זוגך עם להישאר רוצה ג.
ש חושב אתה האם .83 •

— טום מאהב אתה
כן א.
בטוח לא ב.
לא ג.
 שלך חיי־המין האם .84•

— מספקים
כן א.
לא ב.
 יעשה מה בשפתך, .85•
יותר טובים שלך המין חיי את
בנפרד) השב (נא
 חושב אתה האם .86 •

— המינית שהמהפכה
שיגרתי לעניין המין את הפכה א.
 ליחסי־ יותר רבה משמעות נתנה ב.
המין
 גבריות להפגין אותך הכריחה ג.
הזדמנות בכל

לכולם הועילה ד.

בנפרד) (פרט אחרות הערות ה.
 אי־ להוסיך לך יש האם .87 •

השאלון בנושא הערות אלה
בנפרד) (פרט
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