
מוברח
 במינו: מיוחד מיסמך

 □,הביטחוני האסירים
 לאיבוד בוני□

 מיבתב — הישראלי
 ל״העול□ שהגיע

 בדרכי־סחר הזה״
)22 (עמוד

 מנכ״ל מקל, אריה
 השידור, רשות

 הוא ומתקיף. מותקף
 לעצמו תופר כבר
 השר חליפת את

)12 (עמוד

ן

כ שב
 סמויה מילחמה ■ש

 בין חריפה אך
 כ. והשב המישטרה

 מאחורי עומדת היא
 על ההדלפות

 המשת״פיס
 הפושעים

)34 (עמוד

 לו״רות־ערך הרשות
 מאז עיתונאי. תקפה

 העיתונות מוצפת
 היו״ר, על בהשמצות

 מינטקביץ אריה
)40 (עמוד

 היא עכשיו מזמן. אותה החרימה שלה המישפחה שרמוטה. על בוכים לא
אבא. בלי לילדה עצוב סוף נרצחה.

)32 (עמוד

■■ הגדיון בתוך
30 בסוד לגעת — חדש דף 4 כיסוי בלי נערה — ילך קורא
32 שרמיטה על בוכים לא — עבאם מרי 4 חרדל של מחדל — מיכתבים
34 מודיעינית רכילות — השב״ב נגד המישטרה 5 ושר־הביטחון ראערהממשלה אברמסון, אמיר — עימות
36 תשבץ אריות. שני — הפועל הוועד
36 כחילה עין יחקה. עין — לרותי מיכתבים 6 ׳מי־עמרה יחמישה קומית שבע
37 שלו והטיפיס יו□ כל — הורוסקופ 8 האריה במלמדת אילמרט — תשקיף
38 קטנים אילתים חמישה — המרחלת רחל 9 לאייב• מיכתבים — היקר אייבי
40 יהעיתונאים הבורסה — מילחמות 12 חליפה חופר — מקל אריה

• אדם אילנה • דן אור׳ • לזריא רענן — אחרת דיעה 14 השעה צב — במדינה
ניל • בליטנטל עליס • אשכנזי דניאלה • אלטמן אורל׳ 15 אחמה כיפה — הנדון

42 איפירה של יהחברים ליפשיץ • ברנע סף1י • סמסענב 16 אכזר׳ חוש־הוםיר — אנשים
אלין נחס. איתי חזן, יעקב כהן. רן — אומרים הם מה 18 ינעלמת הולכת ישראל — קינן עמוס

46 קנן מיכאל שעייצר, דויד ר״סר, 22 חמה חזית — אזהרה
אבן לאבא מה 1א — לאומית נבחרת 25 אייב׳ אצל לבקר — אישי יומן

48 הנבחרת זלכישלון 26 הימים אחרית תזין — ישראל לילות
50 יהאינפלציה המיליון — תמרורים 28 בורחת נשמות — קולנוע

ה אלי השער: צילום ס ד 29 פרטי משהי — זה וגם זה
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