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משמיעת קולם
עו"ד דנה פוגץ' הפכה את נפגעי 

העבירה לצד בהליך המשפטי נגד 
מי שפגע בהם. בסוף היום היא שבה 

הביתה עם תחושת הישג, והרבה כאב  
/ דיאנה בחור ניר

פריחת הקולרבי
מסע עם השפית הטבעונית שיראל 
ברגר מהבוקר בחווה האורגנית ועד 
הערב במסעדה, בניסיון להבין איך 

רוקחים גורמה מירקות / ארי ליבסקר

החיים ב#כאילו
בעידן האינסטגרם משגשגת תעשייה 

של חברות שמספקות שירותים 
לתמונות מפוברקות: מבגדים לרגע 

 ועד מטוס פרטי שמצטלם ברקע 
/ קרן צוריאל הררי

 06 
חקר ביצועים

השבוע של 
הוותמ"ל, איקאה 

ואלטשולר

 08 
תקציר מנהלים
ד"ר ניר גרינברג 
חקר את הפייק 

ניוז בטוויטר והגיע 
למסקנות מפתיעות

22

16

ווי־וורק / יונתן וקסמן10

בתנועה
יובל בן עמי 

נפרד מקוראיו

27

ְּדֵמי ַהְבָרָאה

נפל דבר

הפריימריז בליכוד

קברו של קרל מרקס 
נופץ בפטיש

פרחחי העולם התאחדו

 גיל שויד מימש מניות 
צ'ק פוינט ב־360 מיליון דולר
הילד ניג'ס על פלייסטיישן

ניר גלעד יהיה יו"ר מגדל
צנוע וקשוב להלכי 

רוח בציבור

"מבצע יהודית" להעלאת 
יהודי אתיופיה

היישר להפגנה באיילון

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר 0
7

.0
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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

סגן עורך: דודו מצויינים
עורכת גרפית: חגית ענתבי 

)בחופשה(, דורית שוחט 
עיצוב: מיכל פדלון

רכזת מערכת: ליטל גואלמן
צילום השער: תומי הרפז

 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

גם יוחנן דנינו, המפכ"ל 
לשעבר, בעסקי הקנאביס
מי נשאר לעצור את 

הסטלנים?

"באסה סבבה"
מותק, את גדולה

"שולחן לחמישה" חוזרת 
כמשפחת מהגרים ממקסיקו
בהמשך: חידוש ל"באפי 

ציידת פקחי ההגירה"

גמר הסופרבול
 האולימפיאדה 
של הפרסומות

בנק ישראל אוכל סושי 
בחצי מיליון שקל

מהר, לפני שארדואן 
ילאים אותו

טראמפ שיתף באינסטגרם 
תמונה של קמפיין נתניהו
 ובכל זאת לא השתחל 
למקום ריאלי בליכוד

ארדואן מלאים את הבנק הגדול 
בטורקיה "באישור של אלוהים"
אללה כבר חתם על הצ'ק
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