
ף ש א
 מה יודעים כולם

 בגלוי. אומרים הם
 אומרים הם מה אך

 פרטיות? בשיחות
סרגוסט׳ ענת

 שמעה.
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 שם תמי. את חושף
לדוגמנית ישראלי

 איפה לועזית.
 כחול־לבן?
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 קבע בן־אמוץ דן
 על לדבר שמותר

 מתים איר זה.
 בכבוד.
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פיראט
 שרים אלדד

 גזל וגנר כ׳ מספר
 הוא אלפים. מאות
 דרף לברוח ניסה

 גוש־אמונים. אוניית
 הדוגמנית גם

 נעלמה.
)48 (עמוד

הגליון- בתוך
4 שטויות מסכת — יקר קורא

4 פעמיים מצלצל .בזק״ — מיכתבים
5 השופט כבוד — תומרקין יגאל

6 של האח — תשקיןז
6 לציטוט לא — אש״ף

8 עצמית חלמית — קוסת־חולים
8 חלם של קומדיה — במדינה

10 1יל הם פתאום — נחלין
12 התחייה של ונפילתה עלייתה — פרופיל

14 שלום — סופית תחנה — אברמפון אמיר
15 ורה נכרת — הנדון

16 כלבים מאלף רפי — אנשים
18 יהודית הדת: ישראלי, הלאום: — אגסי יוסף
19 איום אדם וגם — אישי יומן

20 לאסון שנרמה רשלנות — הנפט מזריק
22 ילדות תום — תפריט
24 הפסטיבלים של הבלתי־נסבלת הקלות — קולנוע

25 הריגה או רצח — זה וגם זה
26 מקומי פנטהאוז — ישראל לילות

28 הכבוד על הקרב — צמד־חמד

30 מריבה ח״ — חדש דן?
32 תשבץ

32 מעופפים מיבצרים — תמרורים
33 האש ומזלות אריה — הורופקופ

שרעבי, ■קותיאל איתן, רפי — אומרים הם מה
34 ר־ב אריאל, מירה הד״ר רועה, מיכאל

37 סכין מרוקו — הסילון חוג
38 הצרות אחרי ח״ם — המרחלת רחל

40 למות באים לכאן — הוספיס
 • ההיסטורי המיפנש דן: אורי — אחרת דיעה

 • חפר עמק נביש: טד • מדבר לוריא: רענן
• טריפיד למיל אח הפליל ם׳ הורוביץ: מרדכי
 זיכרונות ליפזביץ: צביקה • מאשימים דרורי: יהודה

 בליטנטל: עליס • חוזר איזון אשכנזי: דניאלה • מאפריקה
 • אש״ף אינו טריפי מחן: הדיר • ליל׳ טיול
ליפשיץ: מאיר • הרוסית השיטה בר־יוסף: מירד
42 חרדל אופירה: של החברים • ודי ברץ

46 ותמי עם׳ — בע״מ עיתונות
48 ואוניית־השידור וער — בריחה

50 הבא הפיצוץ — ערוצים שני

 אלא פרץ, הרב מידי לא בבירכת־שמ״ם. זוכה מרדכי איאיק האלוף
 הוא לזה. זקוק האלוף מתמיד •ותר היום גלעדי. מוטי מחליפו, מיד•

איתו יהיו לא וגילעד׳ פרץ המערבית. בגדה באינחיפדה להילחם יו?גא
כן. אל־חוסינ• פ״אל שם.
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