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 הרב הצליח איך
 לעשות אריאל

 לצבעי פירסומת
 רום שרית טמבור?
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 רוצה לא פרץ אמיר
 חבר להיות עכשיו

 ענת ב״לין. יוסי של
 את שמעה סרגוסט׳

 הסיבה
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מתחתן לא פפושדו שיואב וגם אחד אף על בא לא פללי שלאניטה
)39־38 (עמודים

הגד■!! בתוך
4 והרלפות מקורות — ילך קורא

4 196 בת — מיכתבים י
5 תחרת ההיסטוריה — חמצני מישפחת

6 ראשון תורם פרס — תשקי!? ז
6 הבכיר הקצין ונד עלילה — עיתונאים

8 התאבד? הוא מדוע — בר־יוסף יריב >
10 בבית־סישפט פשרה — לנדאדלוי

12 טעה ב״לין — פרץ עמיר
14 לעין־חחד בדרך — אישי יומן

ן 1 דו 15 רועמת שתיקה — הנ
16 צ׳אוצ׳סקו את להקליט אסור — אנשים

18 שר־הביטחון עם אמרי אורי — רבין יצחק
23 למפ״ם ר־ץ בין — צבן יאיר

24 בע״ה יש לשופטת — מישפט
26 קיפניס של החתיכות — ישראל לילות

ביב׳, יואל ל״בוב־ץ, ישעיהו — אומרים הם מה
28 אביטן ושלום לב ערן מיהו, אבי ריבלין, ראובן

30 פסטיבל ואת ובכל — חדש ד!?
33 לאיורי גנוב אבא — קולנוע

34 שד חולצת — תשבצופן
34 95בך קיפויס — תמרורים
35 לבתולות חג — הורוסקופ

37 משושלת טוב יותר — הסילון חוג
38 וחח־הקודש הבן האב, — המרחלת רחל

40 זרים! משקיעים זהירות: — אלכסנדר אסתר
 לוריא רענן • הורוביץ מרדכי • דן אורי— אחרת דיעה

 ענת • אופירה של החברים • אכדיב איילה •
 דרורי יהודה • אשכנזי דניאלה • כהן דני • נטניו

42 • ליפשיץ מאיר •
46 יבין? במקום בראל — שידור

46 שרון? ואיפה — באים הגרוזים
48 מצא? ם׳ - אדומה פרה

50 בייש! קצת — למתי מיבתבים
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