
אישפוז
אושפז. שמיר יאחד,

 זוהי הא□ בקע.
 הרפואית האבחנה
 והשלמה? האמיתית

)6 (עמוד

גאולה
 מחכה מוסקווה הא□

 יפו? לתפוז•
 ולמושבים לקיבוצי□

 פעמוני מצלצל׳□
 מוקד□ עוד גאולה.

 לחגוג
)49 (עמוד

 הבן דיסנצ׳יק, לעידו
 ע□ מילחמה אין של, \

של. הבן מוזס, נונ•
 בוער לא זה

 בעצמותיו
)18 (עמוד

היא עקרח־בית
 מנצלים שיפחה.

 זכויות. לה אין אותה.
 עומדת עוד: לא

 אגודה לקו□
 בשבילה מיקצועית

)46 (עמוד

 ככומר התחפש שני□ לפני להתחפש. אוהב אורגד אריה
מישהו ואולי כקצין־מישטרה? השבוע התחפש הא□ אשתו). (לידו:

 כאורגד דווקא התחפש
)10 (עמוד

הגליון בתוך
4 יניח ימי□ — יקר קורא

4 חוזרת קונספציה — מיכתבים
5 בפח נפלו נל״ץ — תשקיף
6 הראשון היום — במדינה

6 להתפטרות והמחנה מדיני בקע — שמיר יצחק
8 שנתיים לה במלאת — אינתיפאדה

10 נינת לפרשת ספיחים או — בטלפון קול
12 המקומיות והרשויות — גלאם דויד

15 ב1ש מכה פפ־פ — הנדון
16 יהורם של הצרות — אנשים

 18 .׳רישת״ את להשיג מנסה לא — דיסנצ׳יק עידו
23 ת־פאדה אין — אישי יומן

24 משומש נשם — קולנוע
25 כותבים קוראים — ונס זה

26 הקנאים! בל שימותו — ישראל לילות
28 תשבצופן
28 בטן רק לא זה — לרותי מיכתבים

29 דובציק של היהודי — גולדשטיקר
. 30 ואבסורד תיאטרון — חדש דף

■; 33 הכלכלי והמצב קשת — הורוסקופ
פרינץ, מיכאל (לרון, נורית — אומרים הם מה

 34 מרן שושה אביעד. אמנון מנשה, כרמלה ננר.1 רוני
! 37 ושותי שמקליץ — הסילון חוג
38 לקנא רק אפשר — המרחלת רחל
40 מיה־ עם לשכב זה ״איך — פרדס הרב

 גיל • דן אור׳ • אדם אילנה — אחרת דיעה
 יהודה • אשכנזי דניאלה • סמסומב

 והחברים ליפשיץ • לוריא רענן • יעקב אורי • דרורי
42 אופירה של
' 46 לעקחת־בית — מיקצועי איגוד

49 * במוסקווה כשרה תרנמלת — חקלאות
] 50 מצטער — קלפטר יצחק
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