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מקדים תרופה למחאה
א־סיסי מקים במדבר עיר בירה 

חדשה: רחוקה מההמון הזועם, יקרה 
למחיה ומאובטחת בכבדות / דורון פסקין

פריחת מוחות
ד"ר שחר ברבש היה מתופף חילוני 

ונהפך למדען דתי שפיתח תוכנה 
 פורצת דרך לחקר מחלות מוח

/ ציפי שמילוביץ, ניו יורק

GAN רמת
גנים דוברי אנגלית הם סמל הסטטוס 

החדש, שמעמיק פערים חברתיים כבר 
מגיל שנה וחצי / ארי ליבסקר

 06 
חקר ביצועים

השבוע של 
אלטשולר, אמזון 

וג'יימס בונד

16

10

ווי־וורק / יונתן וקסמן08

בתנועה מתמדת
לאן מגיעים 

כשחושבים קדימה

23 - 22

ֵמִאיץ ְסָטאְרט־ַאִּפים

AFP

Dubreuil Corinne/ABACA

נפל דבר

שלי יחימוביץ פורשת

טראמפ מתגזען על 
חברות קונגרס שחורות: 
"תחזרו למאיפה שבאתן"

 מתון ביחס 
ל"די להיות שחורות" 

אלן טיורינג יהיה ההומו 
הראשון על שטר כסף
הרב רפי: נדרוש 

מהבנקים להמיר אותו

עובדי אמזון ניצלו את פריים 
דיי למחאה על תנאי העסקתם 

מזל"טים נשלחו לפזר 
אותם בתוך 72 שעות

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר 18
.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

ט
ס

לי
כ

ל
כ

ף 
ס

מו

 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

ציור השער: תמר ליבנה 
 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

המפלגות הערביות לא 
מצליחות להתאחד

עדיין רבים מי לא יהיה 
שר ומי לא סגן שר

 המחליפה הזמנית של 
ג'יימס בונד: אשה שחורה
נשים שחורות רגילות 
להיות בעבודה זמנית

כרמית תשלב שמן 
קנאביס בשוקולד

ותפזר מלמעלה 
אבקה לבנה

פילטר מזקין שובר 
את האינטרנט

ספוילר: אתם 
תיראו זוועה

ברק חושף את פרטי 
כרטיס האשראי שלו

אתגר השלוש 
ספרות בגב 

הכרטיס

פעילות בקייטנה של משרד 
החינוך: "למים יש רגשות"
והם רוצים להגיד שגם 

להם נמאס מהדתה

חוה אלברשטיין 
רוכבת על דרקון

או שזה דינוזאור?

פדרר נכנע לג'וקוביץ'
אנדרדוג אהוב עם 20 

גראנד סלאמים

ההמבורגר הטבעוני של 
מקדונלד'ס הגיע לישראל

כי גם לטבעונים מגיע זבל

צילומים: אי.אף.פי, רויטרס, באדיבות YES, FACEAPP, מקדונלדס ישראל


