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ביקורת המדינה
פרופ' ברק מדינה, רקטור 

האוניברסיטה העברית, חושש מהרגע 
שבו יצליחו הנסיונות להחליש את 

 מערכת המשפט ושומרי הסף 
/ דיאנה בחור ניר

סרטים בסיבוב
סדרות שמצולמות לגובה ומותאמות 

למסך הסמארטפון מחוללות מהפכה 
שתשנה את פני הקולנוע / יאיר רוה

אוגוסט האיום
 כל הצרות שמזמן הקיץ הישראלי 

/ עינת צרפתי

 06 
חקר ביצועים

השבוע של 
פרוטרום, מוריסון 

והקורקינטים 
השיתופיים

20

16

ווי־וורק / יונתן וקסמן08

בתנועה מתמדת
לאן מגיעים 

כשחושבים קדימה

23 - 22

ֵאְנֶג'ל

Kobi Gideon

צילומים: קובי גדעון, לע"מ, איתי בלומנטל, YNET, אי.פי.אי, צילום מסך מיוטיוב, שאטרסטוק

נפל דבר

מעשי טבח 
בארצות הברית

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר

 הכיסא של נתניהו מועבר 
לאילת לצורך ישיבה אחת

כי אף כיסא באילת לא היה 
מוכן לחתום על הצהרת נאמנות

 בכירי פרוטרום חשודים 
במתן שוחד ברוסיה

עלה להם הריח לראש

אינספור פרסומות לסרט 
על ד"ר רות וסטהיימר

בשבוע הבא תחזור גם 
פינתו של שלמה ניצן

ליצמן חשוד ששיחד 
כדי להגן על פדופילית 
ועסק מוכה סלמונלה

אחד שמבין 
בבריאות הציבור

אוטובוס השבת 
של רמת גן

כמעט עושה 
חשק לבקר בעיר

הודו מספחת את קשמיר
סרט הודי

המשטרה שתלה רובה בבית 
פלסטיני לצורכי צילום סדרה

בהמשך נגלה שהאינתיפאדה 
היתה בסך הכל העונה 
הראשונה של "פאודה"

נמצאה המצבה של האשה 
שהיתה ההשראה לשלגיה

 סיבת המוות: 
אמא חורגת רעה 

אריק סיני פושט רגל
שובי, שובי עם הקאש
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המו"ל האחראי: ידיעות אחרונות בע"מ

 מערכת והנהלה: 
 רח' נח מוזס 1, ראשון לציון  

 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350755  
 mail@calcalist.co.il
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 עורך אחראי: אמיר זיו 
עורכת משנה: אדוה קיזלשטיין

 סגני עורך: דודו מצויינים, 
ליעד ליבנה

עורכת גרפית: דורית שוחט 
עיצוב: איגור טפיקין 

רכזת מערכת: ליטל גואלמן 
)בחופשה(, הילה דביר ממן
צילום השער: עמית שעל 

 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

מניית סלקום בשפל 
של כל הזמנים

 משיח לא בא, 
משיח גם לא מסמס

החללית הישראלית השאירה 
דובוני מים על הירח

בראשית בראה


