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ירוק בבטן 
מאחורי הקלעים בכריסטיאן הנסן, 

החברה שהוכתרה כ"הכי בת־קיימא 
בעולם" בזכות השימוש במיקרובים 

במקום כימיקלים / רוני דורי, דנמרק

מרוסיה בפול גז 
ארקדי וולוז', טייקון ההייטק הגדול 

ברוסיה, אוסף את מיטב המוחות 
הישראלים כדי לפתח רכב אוטונומי 

שיעקוף את גוגל בסיבוב / סופי שולמן

800 שותפים לדירה
אפילו הייטקיסטים כבר לא יכולים 

לעמוד במחירי הנדל"ן בקליפורניה. 
הפתרון: מעונות משותפים לאנשים 

שמזמן עברו את הגיל / קרן צוריאל הררי

 06 
חקר ביצועים

השבוע של 
חריגות השכר, 

מחאת הפעוטונים 
והבחירות ביוון

 08 
תקציר מנהלים

עו"ד מתן מרידור 
חושב שלרשות 

התחרות חסרים 
הגבלים

20

14

ווי־וורק / יונתן וקסמן10

בתנועה מתמדת
לאן מגיעים 

כשחושבים קדימה

23 - 22

AI  ְמַתְכֵנת

11.0
7

.19

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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אימה במעונות היום

שיאני חריגות 
השכר: מועצת הלול 

והאוניברסיטה העברית
הביצה שהתחפשה 

למרצה בכירה

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר

 עורך אחראי: אמיר זיו 
עורכת משנה: אדוה קיזלשטיין

סגן עורך: דודו מצויינים
עורכת גרפית: דורית שוחט 

עיצוב: איגור טפיקין 
רכזת מערכת: ליטל גואלמן 
)בחופשה(, הילה דביר ממן

צילום השער:  מגזין "פורבס" 
 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

תדהמה: דיסני ליהקו שחקנית 
שחורה לגלם את בת הים הקטנה

 כי במציאות יש רק 
בנות ים ג'ינג'יות

מכללת עמק יזרעאל 
משיקה תואר עם 

התמחות בקנאביס רפואי
ומקימה מעונות 

בפרדס חנה 

המדינה מתכננת 
להכפיל את המס על 
סיגריות אלקטרוניות
סתם מתנכלים 
למגזר הדושים

שגריר ישראל בברזיל 
מסתיר לובסטרים בצילום

 רק כי היו 
לבושים לא צנוע

נייקי השיקה נעל 
גזענית ל־4 ביולי

תשווק רק במידה 
של טראמפ

ועד אל על דוחף עובדים 
להתפקד לליכוד

 ארזתם לבד את 
הפתק של מחל?

רולדין השיקה פופ אפ 
סופגניות לקיץ

כי "גוף לקיץ" 
ממילא לא תשיגו

חולצת חדר הכושר של 
הנסיכה דיאנה תימכר 

במכירה פומבית
ליידי דיפ
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