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 דורשים איגם הקיבוץ חיי כי ? לך מתאימים •הקיבוץ חיי האם : אחרת זאת לנסח רצונך אם או,

 כטבעיות, בתוכם משתלבים מסויימות תבונות כעלי אנשים אך כני-אדם, של מיוחד סוג אומנם
 עצמך אתה אם לבדוק ברצונך היש אלה. כחיים ההשתלבות על מקשות אחרות שתכונות כעוד
 השאלות על בתום-לכ ענה כן, אם ? הקיבוצית כמסגרת ואושר שלימות של חיים לחיות מסוגל

 וייתכן זאת, שתבדוק מוטב - כקיבוץ לחיות הרעיון מעצם כלי-מחשכה, להירתע, לך אל הכאות.
כעצמך. זאת תדע שאפילו ומכלי תחילה, כך על שחשכת מכלי האידיאלי, הקיבוצניק כך שטמון

 חשבון את לפעמים עושה אתה כאשר .1
- כי למסקנה מגיע אתה ברצינות, חייך
 לקריירה להגיע בחברה, להתבלט היא שאיפתך עיקר (א)

הזרקורים. 'במוקד ולהימצא מזהירה
 די ברווחה, משפחתך פרנסת את לבסס הצלזזת אם (ב)

בכך. לך
 היום וכל בחיים תוכן לך חסר כי מרגיש אתה (ג)

בשטויות. בעצם, התעסקת,
שהם. כמות החיים את מקבל אתה (ד)

- הוא לכסף יחסך .2
ה (א) ת א בחיים. להצלחה עיקרי מודד בו רואה '

די. לך אין לעולם אבל בו, רוצה אתה (ב)
 שעישים למה רק אלא עצמו,' בפני ערך אין לכסף (ג)

לטובה. ואם לרעה אם בו,
במשכורת. העלאה רוצה היית (ד) ■
 במסעדה, לאכול נבנם שאתה כשעה .3

- אתה
 מבושל כיצד שואל היטב, היטב •התפריט את בוחן (א)

שרצית. מה את בדיוק מוצא אתה אם רק ומזמין מאכל כל
 אולם המאכלים, את לבחור ידידך או לאשתך מנית (ב)

החלטותיהם. אחרי מהרהר
 בררן להיראות רוצה אינך אבל טוב, לאכול אוהב (ג)

וטרדן.
המנות. בחירת לבעיית למדי אדיש (ד)

 גבך אחרי להתלחש מתחילים באשר האם 4
- אתה רינה, עם לטייל תחלת כי

 ש־אמר מי כל עם רצחני לדו־קרב מיד לצאת מוכן (א)
נכון). הדבר אם (אף זאת

 אתך השמורים מטעמים אבל אותך, מרגיז הדבר (ב)
להגיב. לנכון מוצא אינך
 אין אבל מגונה, מידה היא שרכלנות סבור אתה (נ)

אישי. .באופן בך פוגע זה
 בלב המתלחשים עם צוחק אתה כלל. לך איכפת (ד)לא

שלם.
 זבות לעצמם תוכעים משפחתך כני כאשר .5

 בי לך ומסבירים דרך־חייך כקביעת להשתתף
- אתה אחר, או זה דבר •טתעשה מוטב

 אתה עניינך שזהו היטב מבהיר עליהם, מצפצף (א)
ההיפך. את ועושה
 לסלוח יכול אינך אולם אומרים, שהם מה עושה (ב)
ולהם. לעצמך זאת

 ראש בכובד שוקל אולם בהחלטתך, עצמאי נשאר (ג)
 היא אס ההצעה את ומקבל הם, שהציעו מה לב ובתשומת

לך. נראית
 להחליט חייב שאינך הקלה, מתוך ההצעה את מקבל (ד)

בעצמך.
 קהל בפני כלשהו נושא על מדבר כשאתה ).5

- ידידים, של גדולה חבורה או מצומצם
 הרושם מן פחות לך חשובות מביע שאתה הדעות (א)

 להגביר משתדל אתה אותו השומעים, על עושה שאתה
מבריק. דיבור על־ידי

 בצורה ולהגישן מקוריות דעות להביע משתדל (ב)
מבריקה.

 נמרץ בקיצור לומר ומשתדל בלבד, בנושא מתרכז (ג)
? דעתך מה יתירים קישוטים וללא
ולקבל. לשמוע מעדיף אתה כלל. לדבר נוהג אינך (ד)

 פעוט עוול לדעתך לך נעשה כאשר האם, .7
- מידידיך אחד על-ידי

כדי הכל ועושה פנים, בשום אתו משלים אינך (א)
לך. יוחזר וכבודך מקומו על יבוא שהעניין

ממשיך מאומה, לעשות יכול שאינך יודע אתה (ב)
מלא הינך אולם ידידות, יחסי חוץ כלפי אתו לקיים

מרירות.
 ומח־תר בסבלנות, האחרים את לשכנע משתדל אתה (ג)

מצליח. אינך אם
 לדעתך אם בשתיקה, העניין על לעבור מוכן אתה (ו)

בת־שנים. ידידות בגללו להפר כדי חשוב כה הוא אין
? פוליטיות לבעיות מתייחס אתה כיצד .8

כתורה דעה שום לקבל מטבעך נוטה אינך אתה (א)

 בטרם לחוד בעייה כל במחשבתך לשקול מעדיף מהר־סיני,
עמדה. תקבע
 מחשבה שבין הגבול על שומר אתה תמיד לא (ב)

 בעד אצלך המתעוררים עזים רגשות לבין פוליטית־שכלית,
מסויימים. פוליטיים זרמים נגד או

 הפוליטיים הזרמים אחד עם ליבך בכל מזדהה אתה (ג)
 צודק — לדעתך — שהוא משום דרכיו, כל את לקבל ונכון
המעטות. בשגיאותיו אף נאמנות לו לשמור ויש כלל, בדרך
 הדבר שהיא סבור ואינך בפוליטיקה הרבה מבין אינך נד)

בעולם. ביותר החשוב
 כדי בגדים לחנות נבנם שאתה כשעה 0

- מעיל לקנות
 באופנה, הוא זה מעיל אם בשאלה הרבה מדקדק אתה (א)
מופרז. אינו ומחירו משובח מארג מושלם באורח תפור
 לזבן מניח רוצה, אתה מה בדיוק יודע אינך אתה (ב)

מכן. לאחר מרוצה ולעולם.אינך במהירות, אוחו לשכנע
 לתכליתו. ונוח טוב יהיה שהבגד הוא, עבורך העיקר (ג)

כאב־לב. ללא לוזיתורים מוכן אתה הנקודות בשאר
למדי קטן מקום תופסת ההלבשה בעיית כל (ז)

במחשבתך.
- עושה שאתה העבודה .10

שיש החיים, של נעים הפחות החלק היא לגביך (א)
 האחרים החלקים עבור כסף די להרוויח מנת על רק לעשותו

החיים. של
מוכן ואינך בחיים, עיקרי כתוכן בעיניך נראית (ב)
 המיוחד, במקצועו להשתלמות אותך מוביל שאינו זמן לבזבז

היממה. שעות של גדול חלק מתרכז אתה בו
 לשם לך, איכפת לא אילם מאד, בה מעוניין אתה (ג)
 הם אפילו אחרים, עבודה לשטחי לפעם מפעם לעבור גיוון׳

פחות. מעניינים
שתחוש ובלבד עבודה, בכל לעבוד אוהב אתה (ד)

והמעשה. היצירה בסיפוק

 לכלות, אוהב או מכלה, אתה כה החברה .11
- היא
 ושאתה בעצמך לך שבחרת ידידים של חברה ורק אך (א)

עליך. החביבה אישיותם בגלל אותם מעדיף
 למעשה אולם נבחרים, ידידים של חברה מחבב אתה (ב)
בעצמך. אותה בחרת שלא בחברה לרוב נמצא הינך
מוכן אולם נבחרים, ידידים של חברה מחבב אתה (ג)

 עצמך את להרגיש מבלי שהיא הוגנת חברה בכל לבלות
• שלא־בנוח.

 אליך הקרובה בחברה לבלות אוהב מטבעך אתה (ד)
לסקום־עבודה. חבריך או בבית״המגורים, שכניך כמו ביותר,

- לקולנוע בלכתך .12
 ולקנות מעניין סרס לעצמך לבחור אוהב אתה (א)

כלל. נהנה אתה אין כן לא שאם משובחים, כרטיסים
 פוסק אינך אולם בו, רצית שלא לסרט הולך יאתר, (ב)

השיעמום. נגד אחר־כך מלטעון
 משהו אין אם סרט, ראיית על לוותר מוכן אתה (ג)

מעניין.
כולם. עם הולך אתה (ד)
סנטי ערך בעל זעיר, פרטי לרכוש בקשר .13

 או תכשיטים ספרים, <במו רוחני או מנטלי
- אתה קטנים), בית בלי

 אחר למישהי להשאילו מוכן ואינך מאד רגיש (א)
הון. כל תמורת

 ספר לפעמים להשאיל מחייבים הנימוס שכללי מבין (ב)
הלוקחים. על טינה מלא אתה אולם חפץ, או

לך. זקוק אחר שמישהו רואה כשאתה להשאיל מוכן (ג)
 בעייה מתעוררת שלגביהם זה, מסוג חפצים לך אין (ד)
כזאת.

- עיתון קורא כשאתה .14
 יגמור אחר שמישהי עד לחכות שתצטרך סובל אינך (א)

לכתפך. מעל יציץ שמישהו סובל ואינך לקרוא׳
 מרגיז זה אולם זאת, עושה כשמישהו שותק אתה (ב)
מזות. עד אותך
 המעניינות, בידיעות מישהו עם להתחלק מתלהב אתה (נ)

 ידיעה בקול לקרוא אתה מתחיל אתה, ביוזמתו ולעתים,
אותך. לסובבים מעניינת

 איכפת'׳ לא הראשיות, בכותרות להציץ רוצה אתה (ד)
מתי.
למי ומפריעים משתובבים ילדיך כאשר .15

- אחר שהו
 את לעצמו לוקח מישהו אותו כאשר סובל אינך (א)

להכותם. או לגרשם ואף בהם לנזוף הרשות
 אבל הגננת, של תלונותיה את בשתיקה מקבל אתה (ב)

 עלי כילדיו ושאין צודקת, היא שאין יודע ליבו בעמקי
אדמות.

 ושהוא לזר להפריע לילדיך שאסור יפה מבין אתה 0(
זאת. למנוע ברצותו צודק
להם. מגיע אם הראש, על שיקבלו (ד)

לעצמך סכם י>י ■ד ,י,.—■1 ■■■.■ ■!יי■
נקו 0 לעצמך תן :הסיכום את ערוך עתה

נקו 1 <א>, כאות שציינת תשובה בל עכור דות
 כל עכור נקודות 3 (כ>, תשובה בל עכור דה

 זד;. תשובה כל עכור נקודות 4ו- <ג> תשובה
 אתה אין הרי נקודות, 30מ פחות צברת אם

 לפחות צברת אם קיבוצניק. להיות כלל מתאים
 וכדאי טוב, קיבוצניק להיות יבול אתה הרי 40
בעתידך. מחדש ברצינות להרהר לך

 השאלות על שוב עבור : מסתיים הדבר אין בכך אולם
במק (א). התשובה את ענית לפחות שאלות 9ב־ אם וראה

 קיבוץ חיי רק שלא קיצוני, אינדיבידואליסט אתה זה רה
 חיים (כמו יותר הרבה מצומצמים צוותא חיי אפילו אלא
 לגביך. יפה יעלו לא למשל) צבאית, ליחידה חברים עם
 ואין כמעט כאלה, צזדתא חיי בתוך בהכרח מציי אתה אם

באשמתך. תמיד ולא חבריך, על אהוב אתה שאין ספק
 האנשים אחד אתה הרי (ב), ענית לפחות שאלות 9ב־ אם
 קיפוח של •הרגשה בחיים. מקומם את כראוי מצאו שלא

 בתיי בלבבך. מקום להם קנו נחיתות רגש של וקורטוב
הנצחי. הממורמר הטיפוס תהיה קיבוץ
 דבש תלקק שלא ייתכן (ג), ענית לפחית שאלות 9ב־ אם

 בשיב״ חדקא תשתלב מהרה שעד גם ייתכן מאד אך בקיבוץ,
 יבואו זאת בצורה הקיבוץ. בחיי והמדריכה הפעילה בה
שלך. וההבנה השיפוט כושר ו/או התוסס מרצך סיפוקם על

 חיים בקיבוץ לך צפויים (ד), ענית לפחות שאלות 9ב־ אם
 במיוחד פעיל להיות תידרש לא יחסית. ׳מאושרים שקטים

 קרוב במיוחד. לכך תשאף לא וגם במשק, לעבודה מחוץ
בחייך. טובה ותראה ילדים ותעמיד משפחה שתקים לוודאי


