
עכשיו גוש
 דיבורים. בעיקר

 תנועות־הרחוב שת■
שראל הגדולות  בי

שבר.  למה במ
 ו״גוש־ עכשיו״ ״שלום

 לא אמונים״
 יותר משפיעות
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ד יוסי גם  לא שרי
 להשפיע. יכול

 הישראלי השמאל
 השלום את רואה

ד באופק.  לא שרי
 שמיר שיצחק מאמין

 התהליך את יטרפד
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שכזו מישפחה
 עם ששבב אחרי

 אשתו, גיסתו,
 נפגעו ואח״ניתו,

 המישטרה שלושתן.
 פליכס את מאשימה

ח סבאג צ  בר
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שכזו ידידוורו

 הרוצח שניר, מוחמד
 אח העריץ מיפו,

ד חבר־הכנסת  דוי
 המילים ליבא׳.

תב האחרונות  במיכ
 לעורך־ דווקא הופנו
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ה מאניה דפרסי
שחק־הכדורגל על ליבוביץ׳ ישעיהו )10 (עמוד מי

הגליון כתוך
4 בכלא פגישה — יקר קורא

4 הביולוגי השעון לפי — מיבתבים
5 ושו־הביטחון קלר אדם — עימות
6 כוס־חה עם פנל — תשקיף
6 15וד בסיבוב נוק־אאוט — אחרונות ידיעות

10 זסן פצצת — במדינה
10 ואחרי לפגי — כדורגל

12 מימין שתיקה - אמונים גוש
13 משמאל שיתוק — עכשיו שלום
15 השררה מחיר — הנחץ

16 טלפון בלי מנב־ל — אנשים
שונאים ואותי פרס את — שריד יוסי

18 הפוכות סיבות בגלל
22 גרמני הייתי אילו — בן־אמוץ ח

23 לאומני זנאי — אישי יומן
24 הקמן רק — קולנוע

25 מעצבן — זה וגם זה

26 אמריקאית אנדה — ישראל לילות
28 עתיקת־יומין יפאנית מסורת — הסילון חוג
 30 זהברית־החדשה וימבלדון אנטי־שמיות, על — חדש דף
 וילן, אבשלום פלג, תמר — אומרים הם מה

32 טלמור עדי קרן, איה בר־זוהר, מיכאל בר, אהרון
35 האחרון הציוני אולי — שפירא ניסן

36 תשבצוסן
37 ועקרבים נחשים על — דדרוסקום

38 ציציות במקום ציצים — המרחלת רחל
41 שניר ומוחמד ל־בא׳ דויד — מתרה ידידות

 דן אורי • לוריא רענן • הורוביץ מרדכי — אחרת דיעה
 • נטנירסמר׳ ענת • שטרן שמואל • אשכנזי דניאלה •

42 אופירה של והחברים ליפשיץ • ערבית עיתונות
48 הכלא אל הרולס מן — תמרורום

48 מעוות רומנטי משולש — רצח
3טל וצבי צפריר ציון אבנרי, רחל השער: תצלומי


