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הגליון: בתוך
3 באוטובוס ענת — יקר קורא
4 והכוח המוח — מיכתסים
5 הסיר את שכה — ינים אורלי
5 נבריד עזב למה — ארזי ירדנה
6 בנק רוצה בינז — תשקי(?
6 המישפחתית הקירבה מאחורי — לוי מקסים
8 נישואין בח״ בעיות — לם מירד!

10 מחפש ליברל חצי — ליכרלים
10 דפנה עלי בלי — במדינה
12 אריה כמו מרגיש — מודעי יצחק
14 מלמעלה הפיכה — ליכוד
17 ח״ע אימת — הנדון
18 - מקומית מחנה — אנשים
20 מערבים פוחדים — ילדים
23 מי1ט של הלפיד — אישי יומן
24 מותר 50 בגיל — קולנוע
26 האחרון פיתויו — קולנוע
27 חינוך סידרת — זה וגם זה
28 המיתון למרוח — ישראל לילות

■

30 אחת בסירה שלושה — המרחלת רחל
32 בתורכמניה פנישה — החט דן?
35 קשה שנה — הורוסקופ

36 ש״ח? סססו ש״ח? 750 ש־ח? 500 ש״ח? 250 — תשבצופן
39 אילת אברהם — אורח עמוד
40 הרמזור ליד להתאהב — פנויים
43 פיקטיביות חשבוניות — ליכוד
43 רעב היה הגנרל — גורודיש

ליפשיץ: מאיר • מיני רקע על דן: אורי — אחרת דיעד!
שרון אריאל עם ראיון לוריא: רענן • אני הוא הזה והילד

 משמאל נטלו: •׳ענת וידון יאשר המרכז קל״נר: מיכאל •
ידיים מרים הרמטכ״ל הורוביץ: מרדכי • לשמאל

אופירה: של החברים • חוזר איזון אשכנזי: דניאלה •
44 חרדל

48 עצם׳ שער — תיקשורת
 פכטר, יעקב בניאל. ערן תב, אור׳ — אומרים הם מה

50 רון נידעון אורורה, לו אדרי, יעקב
52 אירועים יומן השבוע — ערוצים שני

54 העברות? עם זמה — ספורט
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