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שוק איתן
 מיפוי מקיף ומטריד של ביצת 

כנסי חדלות פירעון, שסייעה להפיכתו 
של איתן אורנשטיין לאחד השופטים 

החזקים בארץ וקידמה עורכי דין 
לחזית ענף הפירוקים / ענת רואה

מטריארכיטקטורה
 אחרי שנים שבהן המרחב הציבורי 

תוכנן מתוך חשיבה על גברים, הפמיניזם 
 מנסה לתקן את הרחובות והערים 

/ קרן צוריאל הררי

המונדיאל האמיתי
מספר חסר תקדים של מאמנים זרים 
בפרמיירליג הופך את עונת הכדורגל 
האנגלית לקרב היסטורי בין סגנונות 

משחק / אוריאל דסקל

 04 
חקר ביצועים

השבוע של חוק 
הלאום, דירוג 

האשראי ומימון 
הפריפריה

 06 
ד.נ.א.

הילה גרסטל למדה 
מהוריה הניצולים 
כמה חשוב שיהיה 

מקצוע

20

14

ווי־וורק / יונתן וקסמן08

בתנועה מתמדת
לאן מגיעים 

כשחושבים קדימה

27 - 26

ִית ֲעבֹוָדה ֵמַהבַּ

נפל דבר

הדיבורים על "הסדרה"
כמה מילים ריקות 

אפשר להמציא בכלל

תנובה מייקרת מעדנים, 
גבינות ושוקו

מזימה של טבעונים

שוב סנקציות על איראן
ואם זה לא יעבוד נחזיר 

להם את משה קצב

 גם ווטסאפ 
תשלב פרסומות
אפשר לעשות 
השתק לשנה

מחאת האחיות

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר 0
9

.0
8

.18

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

סגן עורך: דודו מצויינים
עורכת גרפית: חגית ענתבי 

)בחופשה(, דורית שוחט 
עיצוב: מיכל פדלון

רכזת מערכת: רוני רוזנפלד
צילום השער:  יוסי דוס־סנטוס, 

פוטו מרסלו, עופר עמרם
 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

אליפות אירופה בשחייה
"פסלים יווניים 

בתנועה" זה נחשב 
חפצון?

 רוברט רדפורד: 
אני פורש ממשחק

הלך ללחוש לסוסים

פטריק סטיוארט חוזר 
ל"מסע בין כוכבים"

שגר אותנו, ז'אן לוק!

פוטין מגייס את סטיבן 
סיגל לתיווך מול טראמפ 

 "מצור ימי 17: 
כוננות כתומה" 

 השף הצרפתי 
רובושון מת 

הפירה בכה מאוד

 "גומיגם" של 
סטטיק ובן אל

בולט בהיעדרו בקליפ: 
לוגו של נסטלה

צילומים: ברוך נאה, אי.פי.אי, אי.פי, אי.אף.פי, youtube )סטטיק ובן אל תבורי(


