
הזה השלם סרא׳ וזשאר
 שאלות כמה אחרי כנכון. לד נראה הדכר אם שאלה, בכל אהת מתשובה יחסך דעתך/ על מהרוב לעמוד שבועונך לעורכי לעזור בא זה גליון

 הדרושות. התשובות את עליהם לכתוב מתבקש שהנך קוים ישנם צי■ מועצה על־ידי יכוקרו התוצאות השונים. למדוריו וגישתך לעתון
המשאל תוצאות ועדת-מומחיס. על־ידי וינותחו כלתי־תרויה פורית

 יואיל אחד, שאלון ממלאים ואשתו; כעל (למשל, אנשים שני אם בגלוי-לב ענה אנא, שיכלולים. על מרחיקי־לכת לדיונים יסוד ישמשו
יסמן והשני שלו, התשובות של לאותיות מסביב עיגול לסמן האחד נא כתובתך את ולציין שמך את לחתום חייב אינף זכור,

 האישיים, הפרטים ב־־שימת ציין זה, כמקרה •טלו. תשובותיו ליד צלב לפני המופיעה לאות מסביב עיגול סמן :השאלון את תמלא וכף
שלהם. הזיהוי אות המשיבים, שני של הפרטים את זה, לעמוד מעבר יותר לסמן יכול אתה שאלה. כל על ללבך ביותר הקרובה התשובה

 קרוב הזה״ ל״העולס יחסד
של ליחסו ביותר

מקרי קונה (א)
קבוע קורא (ב)
אוהד (ג)
מושבע אוהד (ד;

 קרובה העתון על הכללית דעתן .2
:הכאה להגדרה כיותר

 מענין עתון (א)
משעשע (ב;
טוב (ג)
״זול״ (ד)
מדי נמוכה רמה (ה)
האחרים מן טוב יותר אך טוב, די לא (ו)
לשלול רק יודע הרסני, (ז)
האמת את אומר (ח)
 הצורך לפי ושולל מחייב (ט;
 הצדק למען לוחם (י)

 שלך דעתך את לרוב מבטא (יא;
 על עולה הטוב אך ורע, טוב בו יש (יב;

הרע
 על עולה הרע אך ורע, טוב בו יש (יג)

הטוב
שתרצה תשובות כמה ציין

 לומד רשאי שהעתון חושב אתה .5
 בלי מורא, ״כלי שהוא עצמו על

:משוא־פנים״ *
 כז (א)
 לא (ב;
דעה אין (ג;

: היא העתון עורכי על דעתך ..1
 חיובית (א)
שלילית (ב;
 משתנית (ג)
דעה אין (ד;

: היא העתון כי משוכנע אתה .5
 ועקבי תלוי (א)
עקבי ובלתי בלתי־תלוי (ב;
 משלי דעה בעל אך בלתי־תלוי (ג)
מישהו משרת (ד;
משוחד (ה)

הורים (ב)
 גיסים ואחיות, אחים (ג)
בנים (ד;
שכנים (ה)
בעבודה חברים (ו)
אשה בעל, (ז)

אחת). מאות יותר ציין צורך, יש (אם

? העיתון על מנוי אתה האם .10
כן (א)

לא. (ב;

קוראים מלבדך אנשים כמה .11
ה ״העולם של הגליון את
י זה״

ם............הוא המשוער המספר ה ; ו
 ידידים (א)

הורים (ב;
גיסים ואחיות, אחים (ג)
בנים (ד)
שכנים (ה)
 בעבודה חברים (ו;

אשד, בעל, )1(
לא. איש (ח)

אחת). מאות יותר ציין צורן, יש (אם

:הגליון את קונה אתה .12
בעיניך חן מוצא השער אם (א)
 חדשות על בו לקרוא מצפה אתה אם (ב)

השבוע
שבוע כל אותו קונה שאתה מפני (ג)
 הפרושה המרכזית, הרפורטז׳ה כי (ד)

אותך. מעניינת בקיוסק,

 המדו את כל קודם קורא אתה .13
הקרי סדר (לפי הבאים רים
: אה)

----------------------------------------(א)
---------------------(ב)

)5(------------------------------------------------

י (ד) -----------------------------------
( ה )-----------------------------------------------------------------------

:העתון לשער הצעתך .19
 שהוא כמו להשאירו (א)

בחורות יותר לשים (ב;
בחורות בכלל לשים לא (ג)
ציבוריים אישים לשים-יותר (ד)
 שאפשר כמה עד לגוון (ה)

דעה אין 0(

הגליון כראש העורך של מכתבו .20
: הוא

בסדר (א)
(מיותר) (ב)
העתון על מדי יותר מדבר (ג)
 העתון על מספיק מספר לא (ד)
דעה אין <ר,)

: למערכת המכתבים מדור .21
שהוא כמו בסדר (א)
לגמרי מיותר (ב)
רציניים מכתבים יותר לשים צריכים (ג)
 להגדילו צריכים (ד)
דעה אין (ד.)

:הבא״ ״העולם המדור .22
מיותר (א)
מציין (ב)
מובן בלתי (ג)
מצחיק אינו (ד)
דעי׳ אין (ה)
לסבול. אפשר (ו)

ה- כראש• הגדולה הדפורטג׳ה .23
:היא גליון

מענינת תמיד (א)
מענינת לרוב (ב)
משעממת) (לריב (ג)
 תמונות מדי יותר (ד)
מדי. ארוכים מאמרים (ד,)

:״במדינה״ מדור .24
שהוא כמו בסדר (א)
מצוין (ב)
פוליטיקה מדי יותר (ג)
פשעים מדי יותר (ד)
מדי ארוך (ה)
מדי קצר (ו)
חשובים מאורעות מזכיר אינו (ז)
 שתוארו מאורעות מדי יותר מזכיר (ח)

היומיים בעתונים
 מחדש אינו (ט)
דעה אין (י)

- ״תצפית״ המדור .25
ואחראי נאמן לך נראה (א)
אמונך את מעורר אינו (ב)
לרוב לדעתך, מתקיימות, נבואותיו (ג)
כלל מתקיימות אינן נבואותיו (ד)
דעה אין (ה)

- כעתון הקלות הרפורטג׳ות .26
משעממות (א)
טפשיות (ב)

מדי פחות (ג)
מיותרות (ד)
שהן כמו בסדר (ה)
בחורות מדי יותר (ו)
דעה אין (ז)

כ יש כי לך נראה הכל, בסך 27
־ עתון

קל חומר מדי יותר (א)
כבד חומר מדי יותר (ב)
מוצלח משקל שיתי (ג)
דעה אין (ד)

- ״כעולם״ המדור .2*
מדי קצר (א)
מדי קל (ב)
מדי פוליטי (ג)
מאלף (ד)
־■" בלתי־אחראי (ה)

שהוא כמו בסדר 0(
דעה אין (ז)

- ״כמרחב״ המדור .29
מדי קצר. (א)
ומוסמך מענין (ב)
מיותר (ג)
משוחד (ד)
 מחשבה מעורר (ה)
 שהוא כמו בסדר (!)
דעה אין (ז)

- קינן עמום של כתבותיו .30
מצויינות (א)
מיותרות (ב)
שהן כמו בסדר (ג)
מדי רבות אך 'בסדר, (ד)
דעה אין (ה)

- ״אנשים״ המדור .31
רכילות מדי יותר (א)
מאד משעשע (ב)
שהיא כמו בסדר (ג)
להאריכו כדאי (ד)
לגמרי מיותר (ה)
דעה אין (ו)

- ״קולנוע״ המדור .32
מדי ארוך (א)
מדי קצר (ב)
 מדי מקצועי (ג)

מדי קליל (דך
נכונות לא ■ביקורות (ה)
שהוא כמו בסדר (ו)
דעה• אין (ז)

- ״אמנות״ המדור .33
מדי ארוך (א)
מדי קצר (ב)
מדי נדיר (ג)

מספיק מקיף אינו 0(
שהוא. כמו בסדר (ה)

- ״ספרים״ המדור .34
מדי ארוך (א)
מדי קצר (ב)
מספיק מקצועי אינו (ג)
;זקוריים. ספרים מדי פחות מבקר (ד)

מהמלצת מושפע אתה האם .35
 ספ בבחירת ״ספרים״ מדור
יידל

כן (א)
לא. (ב)

לעמוד; מעבר (המשך

- אתה הזה״ ״העולם מלכד .6
רצונך, (אם יומי עתון בעיון קורא (א)

---------------------------איזה) ציין
(אם יומי עתון על בריפרוף עובר (ב)

-------------------איזה) ציין רצונך
ציין רצונך, (אם ערב עתון קורא (ג)

---------------------------איזה ציין
יומי. עתון שום קורא אינך (ד)

אחת) מאות יותר ציין רצונך, (אס-

:אתה הזה״ ״העולם מלכד .7
רצונך, (אם אחר שבועי עתון קורא (א)

--------------------------איזה) ציין
אחר שבועי עתון רואה (ב)
אחר. שבועי עתון שום קורא אינך (ג)

: אתה כעתץ קריאתך מלכד .8
הזה העולם על להתווכח מרבה (א)
הזה העולם על לפעמים מתווכח (ב)
העתוי. על כמעט מדבר אינך (ג)

הגליון? את קונה מי .9
ידידים (א)

? הגליון נקנה מתי .13
ד ביום (א)
ה׳ ביום (ב)
ו׳ ביום (ג)
שונים בימים (ד)

:הגליון את קורא אתה 14
ד׳ ביום (א)
ה׳ ביום (ב)
ו׳ ביום (ג)
בשבת (ד)
ימים כמה משך (ד,)
שונים. בימים (ו)

:הגליון את קורא אתה .15
שבוע כל (א)
שבוע כל כמעט (ב)
 רוח מצב לך יש אם בהזדמנות, (ג)

מתאים
מענין. התוכן כי לך נראה אם (ד)

:•ט מפני מנוי אינך אתה .16
 לשלם רצון או אפשרות לך אין (א)

למפרע חדשים לכמה
הקיוס־ את לקפח רוצה שאינך מפני (ב)

קאי
מ שבוע כל להחליט רוצה אתה (ג)

חדש
אליך פנו לא (ד)
בזמן. תקבלו שלא חושש אתה (ה)

העתץ: את קורא אתה .17
האחרון עד הראשון העמוד מן (א)
מסוימים מדורים מלבד כולו, את (ב)
מעניינים לך הנראים החלקים את (ג)
החצי מן פחות (ד)


