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כוללת חודשית הכנסה

 .,העולם שד הספדים״ ״שירות36
הזה״

ספרים ברכישת עליך מקל (א)
אותך מעניין אינו (ב)
מדי. יקר (ג)

- הוא ״הווי״ המדור .42
מאד משעשע (א)
טיפשי (ב)
מדי קצר (ג)
, מדי ארוך (ד)
דעה. אין (ה)

תועלת לך מביא (ג)
 בכלל מעניין לא (ד)
דעה אין (ד.)

 בעי לראות מבכר היית האם .50
 פחוח תמונות, יותר תון

קריאה חומר:ומר

- ״תיאטרון״ המדור .37
מדי נדיר (א)
מדי קצר (ב)
שהוא. כמו בסדר (ג)

 מהמלצות מושפע אתה האם .38
 בבחירת ״תיאטרון״ מדור

? בתיאטרון ביקוריך
כו (א)
לא• (ב)

- לרותי המכתבים .43
מאד משעשעים (א)
הרמה אר. מורידים (ב)
 ימדי מעט (ג)

משעממים 0(
אותם. קורא אינך (ה)

בעיתון המופיעות המודעות .48
מעניינות (א)
לבך תשומת את מושכות (ב)
 משעממות (ג)

מדי רבות 0(
המערכתי. החומר את מגוונות (ד.)

כו (א)
לא (ב)
דעה. אין (ג)

 ירחיב שהעיתון לד חשוב האם .39
ו־ התיאטרון״ ״שירות את

חי כרטיסי להעניק ימשיך
ממ הוא עליהן להצגות נם

? ליץ
כן (א)
לא. (ב)

(חי הגליון בסוף הקל החומר .44
 קאריקטו- סיפורים, דונים,

וכו׳) רות
הרמה את מוריד (א)
 מדי מעט אך טוב, (ב)

 מדי יותר אך טוב,
לגמרי מיותר

 שהוא כמו בסדר (ה)
 בסדר לרוב 0(

אותו. קורא אינך (ז)
:העתון של העברי הסגנון .45

 בהערכת מתחשב אתה האם .49
 שונים נושאים על העיתון
? הפרטיים בחייו

כן (א)
לא (ב)
שלפעמים. איך (ג)

 סימנת, אם לבדוק תשכח אל
שאלה. לכל תשובה
 ולהטיל השאלון, את לקפל עליך

 מ■ הקרובה, הדואר כתיבת אותו
 כל להוציא או אותו, לבייל בלי

הוצאה״אחרת.

)0
(ד)

הערות
להוסיף) ברצונך יש אשר כל בקיצור באן (ציין

- ״ספורט״ המדור .40
מקצועי מדי יותר (א)
ספורטאים מספיק לא (ב)
רציני לא (ג)
 מדי קצר (ד)
מדי ארוך (ר,)
 שהוא כמו בסדר <ו)

אותו. קורא אינך )7(
- התשבץ מדור .41

מדי קטן (א)
מיותר (ב)
מדי קל (ג)
מדי קשה (ד)
בסדר (ה)

 תשבצים פותר אינך 0(
לפעמים פותר
 פותר אחר מישהו אך פותר׳ אינך

בגליונך. התשבץ אח

מדי קשה (א)
מצוין (ב)
מדי אחיד (ג)
מוגזם אך טוב, (ד)
 שהוא כמו בסדר (ה)
דעה. אין <ו)

 מחיר ברצון משלם היית האם .46
יו עתון עבור גבוה יותר

? גדול תר
כ! (א)
לא (ב)
דעה• אין (ג)

( י )

(ח)

לבו למתבדר, לצדכן, הדו״ח .47
- חר

לקריאה קל (א)
מעניין (ב)
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