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האם
בביתך בתדר־האוכל.

ן ה ש  ישראל• אזרחי של םי״וםימיק
ותן• .. י ׳ שטףןד ל3 על־פני משתרעים הנימוסים כי סר̂ז

ל ?5 ע ״ '01• י ׳ ־ ״ ל י א א צו ס ״ ל מ ״ ת ״ ״ ת א

י ש א כ שב אתה ^ האוכל, שולחן אל יו

ף י ״ י ״ ^ ן ^ י ^ ^ ־ ״ ת א
ת ״ תא ותוחב השולחן על ז

ר שני ״ יח״0ל*< 2 פקי השולחן. על ״י
• ארד כוס־מים, שותה שאתה לפו •2

! ה־אי בכפית. המים את בוחש א•
במפת־השולחן. הכום את מנגב ב.
במפית. פיך את מוחה ג.

ללא דה, רג . משתמש תהא קרם, ללא רגילה עוגה אוכל אתי׳ כאשר •3
במזלג. א.
בכפית. ב.
באצבעותיך. ג.

ב מטוגנים אדמה תפוחי אוכל אתה •4
: עזרת
סכין. א
כף. ב.
מזלג. ג.

צלחת־המרק, בתוך הכף את טובל אתה .5
:כשקצה־הכף

גופך. כלפי מכוון א.

והלאה. ממך מכוון ב.
מטה. כלפי מכוון ג.

 סאקארוני, איטריות אוכל אתה כאשר .6
:אתה
כף. גבי על אותם כורך א.
פיך. לתוך אותם שואף ב.
 בעזרת קטנות לפרוסות אותם פורם ג.

מזלג.
:אתה לאכול, גומר אתה כאשר .7׳

הציוד״ האוכל כלי את מניח א.
האוכל. כלי את ללקק מתחיל ב.
שפתיך. את ללקק מתחיל 4

שי בין אוכל פירורי נתקעים כאשר .8
:אתה ניך,
בלשונך. אותם מטלק א.
מזלג. בעזרת בפיך מחטט ב.
במחצצת־שניים. משתמש ג.

 השי״3 עצמו, לגכי הנכונות
 ני! כללי של קכצים שני לפי

 ,, כתשוכית עיין אחר ככנות.
 _ מושלמים נימוסיר כי תגלה

 תמי: תוכר מרוכה, אד מועטת,
לס: רק זקוק תהיה נימוסיו. את

 שנערכו להלן, המוכאות !שאלות ע,
 השאלות כל על ענה ירופיים.

 אם כסוןז־העמוד. המוכאים הים
 כמידה לקויים נימוסיו אם וג•
 לשפר הנכונה הדרך את ■צוא
שמססכלנות. וקצת - טוס צון

 הגבר: לרקוד, מטיבה אינה בת־הזוג אם •6
התקליט. גמר עד אתה לרקוד ״משיר א•
ומסתלק. אותה עוזב ב.
 לש- ולגשת לרקוד להפסיק לה מציע ג.
כוס־בירה. אתו תות

:הגבר המחול גמר עם .7
אחר. אורח לידי זוגו בת את מעביר א.
לוייתה. בני אל אותה מחזיר ב.
אתו. לרקוד להמשיך ממנה דורש ג.

ברכבת או ■0בו1באום
צעי לאשה מקומך את מציע אתה האם .1

__כן ן ישיבך, במקום זכתה לא אשר ,ר
--------לא
בנוס סקרניים מבטים נועץ אתה האם .2
 י ידידך עם עליהם ומשוחח אחרים, עים

א-----כן -----ל
את או תיקו׳ את מניח אתה האם .3

א------כן ? במעבר מזוודתך, __ל
האוטו דלת ליד לעמוד אתה הנוהג .4
לא -----כן ז אותה ולחסום בוס

אפילו הסחורות, את ^ י4
תי לעשות וכרחמ אינך אם א ________כן ז

 ל- ולא לשבור שלא אתה המשתדל .5
י נוגע אתה בהם לחפצים, את ךלכל

מחלדי להוציא הזבן מן אתה הדורש .6
 כ־נד כל לו איו אשר חפצים, ראווה

ת? נה3 ______ אל ----- כן לקנו
אשר לבודי חלקי למדוד אתה הנוהג .7

 _1- כן ז בעיניך חן מוצאים אינם
7^ -

בצעצועים .<שע ל המונחים להשתני,״״ אתה האוהב •8
-------כן י למסחר ת ב פ _____ לא

_ אתר האם ,9 ״ כל ך, ד במו ם מר . שאתה ץחפ 4.. ״
----- כן ? המדף מעל זיל ______ לא

10. \ ם א ה
ה1אנשי של ת  סלי־קניות לשאת נוהג <א
ם לא * ^ ------ כן י ממך מבוגרים _

במסיבה 9
ל יכול ואינך למסיבה הוזמנת כאשר .1 1
:אתה בוא, !

כך. על מודיע ואינך בא, אינך א.

לעורך־המסיבה. מראש מודיע ב.
ומסתלק. מספר דקות שוהה בא, ג.

:נוהג אתה למסיבות בלכתך .2
לבוא. להקדים א.
לבוא. לאחר ב.
בזמן. בדיוק להגיע ג.

ופ£ למסיבה בא אתה כאשר .3
ש . אתה בלתי־מוכריט, ^ באנשים _

2ןידו להם נופךוז א.

י ד ״ י א י ״ ^ ל י ״ ־3 ״ י י '0״
ואם '4 ת ״ ^ : אתה רעב, ^

לאכול. ומבקש למארח קורא י
שו עד מחכה ,. משהו. לך שיגי

במקרר. ומחטט למטבח נכנם ג. .. .
:הוא למחול, אשד, מזמין גבר כאשר .5

ה רחבת אל אותה וסוחב בידה אוחז א.
ריקודים.

אליו. לגשת באצבעו לה רומז ב.
לרקוד?״ ״רוצה : ושואל אליה ניגש ג.

ה הכרטיסים את להטיל אתה הנוהג .5
ל-----כן ? הריצפה על משומשים

 ב קולות בקולי אתי■ הזועק .6
כן ? ברחוב עוברים ידידים

מו את אתה המנצל .7
^ האוטובוס * ^ ם ש 1ל  של ?לר,החזקה1

ת ------כן כ י ר ^ ^ ? תרגילי־התעמלות ל
. הגןו .8

הג ^ ע פ צ  ה־ על לירוק או לעשן, אתה ר
? באוטובוס שוטר שאין בשעה

---לא —
ש לפני בחוט־הפעמון, אתה המושך .9

----כן ? לך הרצויה לתחנה מגיע האוטובוס
--------לא

ב איש לדחוף שלא אתה המשתדל .10
-----כן ? הרכבת או האוטובוס, מן רדתך

-------לא

בביח־הססחר
 ? התור לראש להידחק אתה המנסה1.

--------לא — —כן
ב לך, דרוש מה לזבן אתה האומר .2
-----לא -----כן ? תורך מגיע בו רגע
מס הזאת ״החמאה לומר אתה הנוהג .3

 למעלה כאן מונח הזה ״הדג או, ריחה״,
-----לא ------כן ? משנתיים״

גברים עם סיךיח
בלבד) (לנשים

על גברים עם מתידדת אר. האם .1
 ? מסויים מרחק על שמירה תוך אך נקלה,

----- לא ------ כן
הערות או משריקות, את המתעלמת .2

 ? כלפיך גברים מטיחים אשר עוקצניות,
----- לא ----- כן
אחד כאשר שערוריה, את המחוללת .3'

------ כן ? חשבונך על מתלוצץ הבחורים
----- לא

בתואנה בחור אל לטלפן את הנוהגת .4
 הוא כאשר השפופרת ,את ולהוריד כלשהי
-------כן ? בשיחה להאריך מסרב

-----------לא
מועדי את לקבוע לבן־זוגך את המניחה .5

-----לא ------כן י הפגישות
לפגישה, הזמנה מקבלת את האם .6
 ?. אדיב ובחיוך היסום ללא אותה, דוחה או
------ לא ----- כן

בחיוך מחמאה כל את המקבלת .7
------ לא ------ כן ? ובתודה

ל להזמינך לבן־זוגך את המניחה .8
-------לא ------ כן ? אכול
לבדוק מבלי מאכלים את המזמינה .9

םים1סיכ1 תשובנה
ל כ או ה ־ ר ד ח :הן הנכונות התשובות : ב

 ב. — 5 ג. — 4 ג. — 3 ג. — 2 א. — 1
ג. — 8 א. — 7 ג. — 6

 תשובה כל על נקודות 10 לעצמן הקצב
 שלך האוכל נימוסי נקודות, 80 צברת נכונה.

 נימוסיך נקודות, 80 עד 40 צברת מושלמים.
 נימוסי — נקודות 40מ־ פחות למדי. סובים
מיידי. לשיפור זקוקים שלך האוכל

ח כ סי מ  ו הן הנכונות התשובות :כ
 ג. — 5 ב. — 4 ג. — 3 ג. — 2 א. — 1
ב. — 7 א. — 6

 תשובה כל על נקודות 10 לעצמן הקצב
 שהכל סימן נקודות, 40מ־ פחות צברת נכונה.

 נקודות 60ל־ 40 בין רוח. לגס אותן חושבים
 — ומעלה נקודות 60 למדי. מנומס אתה —

הנאים. נימוסין על אותן מעריצים הכל

ם כו טו או :הן הנכונות התשובות : כ

 לא. — 4 לא. — 3 לא. — 2 כן. — 1
 לא. — 8 לא. — 7 לא. — 6 לא. — 5
כן. — 10 כן. — 9

 תשובה כל על נקודות 10 לעצמן הקצב
מוש ניימוסין נקודות, 100 צברת א,ם נכונה.
 80 טובים. נימוסין — 80ל־ 100 בין למים.

 60מ־ פחות בינוניים. נימוסין — 60 עד
גס־רוח. יצור פשוט אתה נקודות

כן. - 2 לא. - 1 ככית-המסחר:
 — 7 לא. — 6 כן. — 5 לא. — 4 לא. — .3

כן. — 10 כן. — 9 לא. — 8 לא.
נקודות. 10ב־ אותן מזכה נכונה תשובה כל

 תתפלא אל נקודות, 40מ־ פחות צברת אם
 בתי וכמת מכמה באדיבות תסולק כאשר
 אתה נקודות, 60ל־ 40 בין צברת מסתר.

 — נקודות 80 עד 60 למדי. מנומס יצור
 נקודות, 100 עד 80 צברת אם טובים. נימוסין

ה־ המועטים הישראליים האזרחים אחד הינן

אתה
______ לא ______ כן ? מחיריהם את

שים1 ביחסיר״עם
בלבד) (לגברים

יפד נערה כל אחרי אתה השורק .1
'פה ______ כן ברחוב? שעוברת

 ה- בשמו לידידותיך אהה הקורא .2
_____ כן ? המשפחה בשם לא פיסי,

רי בחברה להתערב אתה הנוהג .3 ל  וו
^ ? בשיחתן חלק נשים_ילקחת של ן כ

ידי־ חשבון על להתלוצץ אתה הנוהג ^

תו״יי את לקיים אתי׳ הנוהג .5 דררז
הבטחותיו ̂ ? שואין}קני.הבטחות (לא לנשים

ם,נש בחברת

י לפגישות הופיעל אתה ^קהמדיי ■7^

 בת-זוגד מבקשות אתה המתעלם .8
; לבלות איו מתכנן אתי, כאשר י ד י ,

---------לא ---------כן
ת אתה הנוהג .9 מו ר !* ביתה .

אותה ולהביא הפגישה, ,אחר של^ד.-ור״ץ
הרביעיר.) בקומה (אפילו לפתח־דירתה עד
------ לא ------ כן

חבריך באוזני להלל אתה הנוהג .10
----- כן ? נפגש אתה איתן הנערות, את
----- לא

בפגישזת
בלבד) (לגברים

:אתה האם פגישה, קובע אתה כאשר .1
בבית־הקפה. בת־זוגך עם נפגש א.
בקרן־רחוב. לה מחכה ב.
אותה. לקחת לביתה בא ג.

ב ידידתך לדירת בא אתה כאשר .2
:אתה הראשונה, פעם
הוריה. את להכיר משתדל א.
ההורים. מעיני מסתתר ב.
איתכם. לצאת ההורים את מזמין ג.

עצ הנערה או נערתך, הורי כאשר .3
: אתה לחדר, נכנסים מה

מצדיע. א.
ממקומך. קם ב.
בישיבה. לשלום אותם מברך ג.

ה את לעזוב מתכוננים אתם כאשר .4
:אתה בית,
להסתרק. לנערתך עוזר א.
עניבתך. את ומישר הראי אל ניגש ב.
מעילה. את ללבוש לנערתך עוזר ג.

: אתה ברחוב, בלכתך .5
 המדרכה, של החיצוני בצד הולך א.
הכביש. לשפת סמוך
המדרכה. של הפנימי בצד הולך ב.
לפניך. ללכת לבת־זוגך מניח ג

: אתה מטריה, לכם ויש גשם יורד אם .6
במטריה. להחזיק לבת־זוגך מניח א.
במטריה. מחזיק ב.
ה המחסה אל לסור מבת־הזוג דורש ג.

ביותר. קרוב
:אתה לאוטובוס, עולים אתם כאשר .7

בת־הזוג. לפני הולך א.

בעקבותיה. צועד ב.
לצידה. הולך ג.

בית־מסחר. בכל כנה בשימחה מתקבלים

כן. — 1 גכרים: עם כיחפיך
 כן. — 5 לא. — 4 לא. — 3 כן. — 2
לא. — 9 כן. — 8 כן. — 7 כן. — 6

נקו 10ב־ אותן מזכה נכונה תשובה כל
 עלין נקודות, 40מ־ פחות צברת אס דות.

 את תאחרי בטרם טובים, נימוסים ללמוד
 נימו־ — נקודות 60ל־ 40 בין צברת המועד.

 עד 60 צברת מסוייס. לשיפור זקוקים סיין
 מזו גבוהה שלן רמת־הנימוס — נקודות 80

 80מ־ למעלה צברת אם בישראל. המקובלת
 של לבו את לכבוש לך יקשה לא נקודות,

ביותר. הבררן הגבר

כן. - 2 לא. - 1:נשים עם ביחסיך
 כן. — 7 כן. — 6 כן. —5 לא. — 4 לא. — 3
לא. — 10 כן. — 9 לא. — 8

נקודות. 10ב־ אותן מזכה נכונה תשובה כל

 אפילו להקסים תוכל נקודות, 100 צברת אם
נקו 80 עד 100 צברת טעס׳. אנינת גברת

 בין צברת מושלם. ג׳נטלמן אתה — דות
 ישראלי אזרח אתה — נקודות 60ל־ 80

 נימוסין — נקודות 40ל־ 60 בין מאד. מנומס
חזיר. אתה — נקודות 40מ־ פחות לקויים■

ת ו ש י ג פ :הן הנכונות התשובות : כ
 א. — 5 ג. — 4 ב. — 3 א. — 2 ג. — 1
ב. — 7 ב. — 6

תן מזכה נכונה תשובה כל נקודות. 10ב־ או
 סיכויים לך יש נקודות, 30מ־ פחות צברת אם

 פגישה לאחר נערה כל עם ״חסין את לנתק
 — נקודות 50ל־ סג בין צברת ויחידה. אחת
 בין נורמלי. יותר או פחות ישראלי צעיר אתה

ב שנולדת יגידו כולם — נקודות 70ל־ 50
 צברת אם במלאבס, נולדת אם אפילו לונדון,

 חותן, (וכל נטרה כל להקסים תוכל נקודות 70
הראשונה. הפגישה עם לעתיד) חותנת, או


