
ו

הרב
 המדינה כל

 והוא בו, הסתכלה
 שהוא ידע לא אפילו

 חשוב. כל־כך
 יוסף עובדיה

 תיקשורתי. בתרגיל
)8 (עמוד

הפוליטיקא■

המחפש

 צ׳ארלי הפתעה.
 את עוזב ביטון -

 אומרים הכנסת.
 קיבל שהוא
 כסף. הרבה
 מכחיש. צ׳אר־ל•

)49 (עמוד

 ברח פרקש נחמן
 את שמצא עד

 הוא עכשיו האושר.
 אגב, בתשובה. חוזר

 על יודעים אתם
 טוב? שידוך

)40 (עמוד

ההגרלה
 הראשונה המודעה

 .ישראכרט־ של
 שכל הבטיחה

 לחרל. יטוס הקודם
 התברר אחר־כך

 כל־כך לא שזה
פשוט.

)46 (עמוד

 על מחדש המשתלט לאיש תעזור הרבנים בירכת גם כוח. צובר רבין
פרס? להדחת מתכוננים איר מיפלגתו.

)10 (עמוד

הגליון בתוך
4 שמאל? זה מה — יקר קורא

4 ומננינה מילים — מיבתבים
5 לפועל הוצאה — פלאטר־שרון

6 הקאביגט םן ההדלפה — תשקיף!
6 השפנים ושלושת —פפושדו אלי

8 השאר וכל דרע׳ יוסף, — אירוע
10 לפרס מחכה רבין — עבודה

11 עובדיה וש״ח׳ שביד ש״ח׳ — במדינה
12 זורז׳ אזי — גור אפריים

14 איתי? במות אשם מ׳ — אישי יומן
15 י וחישוקים חשקים — הנדון

16 בפאב חזנית — אנשיב
18 הצבא את עוזב — לסיד אפריים
21 אקולוגית אופרה — קולנוע

22 הישראלי המאצ׳ו על — חדש דף
24 לכלכלה מומחה להיות צריך לא — בנקים
26 במים צלמים — ישראל לילות

שיטרית, שימעזן שקר, ח״ם תיכון, דן— אומרים הם מה
28 א״ל אפריים לחמן, דני טוקטל׳, אורן

30 תשבץ
30 ועמידה ישיבה — תמרורים
31 היד בכף ונישואין אהבה — הורוסקופ

32 אקס שרעבי, בועז על — לד יעל
35 המרחלת ורחל אורית — נמרי שאול

37 אחרות וחיות ידיד״ מישפחת׳, — זה וגם זה
38 אהבה? זאת מה — המרחלת רחל

40 ישיבה להקים רוצה —פרקש נחמן
 דן: אורי • חלילה חוזר אמיר: אהרון — אחרת דיעה

 מרדכי • לירושלים מביירות — ארצות־הברית
 ובוכים נורים ד״ן: דני • מדוכאים נגד מרובעים הורוביץ:

 הבלתי־ הקלות שטרן: שמואל • מדבר לוריא: רענן •
 שהם אדם: אילנה • תמיד האשמים כהן: דני • נסבלת
 מלך גדיש: טד • חוזר איזון אשכנזי: דניאלה • ׳תנצלו

 מאיר • מזדיעין • פיתרון אין דרורי: יהודה • עכברוש
42 אופירה של והחברים ליפשיץ

46 ידידך? ■שראכרט — אשראי
48 הבריון שימשון — דת

49 בחוץ אני — ביטון צ׳ארלי
50 גזית גבי לא רק — טלוויזיה


