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מלחמה על הדמוקרטיה
ד"ר יאשה מונק בניתוח מטלטל 

של עליית הפופוליזם מתוך כשלי 
הדמוקרטיה, ובאזהרה חמורה ממה 
שעוד צפוי לנו, גם כאן / אורי פסובסקי

החום הורג אתכם?
יש לזה הוכחות מדעיות: שלל מחקרים 

מצביעים על הפגיעה של החום בבני 
 האדם. פרויקט שצריך לקרוא במזגן 

/ קרן צוריאל הררי

להתעמר בעזרת המקרר
הבית החכם ממציא שיטות התעללות 

חדשות לבני זוג אלימים / רוני דורי

 04 
חקר ביצועים

השבוע של איתן 
כבל, לאומי קארד 

ומניית פייסבוק

 06 
ד.נ.א.

אמי פלמור למדה 
מאמא שתמיד 
צריך לעבוד, 

ולדעת איך לשרוד

 08 
תקציר מנהלים

 ד"ר ת'אבת 
אבו ראס מתאר 

את עומק המשבר 
של חוק הלאום

16

22

ווי־וורק / יונתן וקסמן12

בתנועה מתמדת
לאן מגיעים 

כשחושבים קדימה

27 - 26

ָנִאים ֶׁשל ַהְיֶטק תְּ

צילום: יח"צ כאן - תאגיד 
השידור הישראלי

נפל דבר

נתניהו מאשים את השמאל 
בנזקי חוק הלאום

זה המופתי אמר להם

 לאומי קארד נמכרה 
לקרן אמריקאית

טלטלה: "אחד פלוס אחד" 
"one plus one"יהפך ל־

המדינה מסרבת לסייע 
במימון האירוויזיון

חוק הלאומו

ביקורת על ההחלטה 
להשעות את ח"כ איתן ברושי

 המבקרים מוזמנים 
לקבל ליטוף ישבן יומי 

מגבר מבוגר

טראמפ מציע להיפגש 
עם נשיא איראן
רוחאני בשקל

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר 0
2
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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: עמית שעל

דוגמן השער: אוריה מישור זיו
 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

מחאת הדרוזים

"סליחה על השאלה" 
בערוץ 11

להכניס בדחיפות 
לתוכנית הלימודים

תן ביס עושה אקזיט 
ב־157 מיליון דולר

עכשיו ברור לאן הלכו 
הרווחים מכל הסכו"ם 

ששכחו לשלוח

 דנה אינטרנשיונל 
שרה "מי האיש"

כבר אפשר להעניק לה 
פרס ישראל למפעל חיים?

גם כחלון נפל 
באתגר הקיקי

כמו הרפורמות 
שלו: חצי כוח 
ונפסק באמצע

קמפיין שיימינג 
לחונים בחניות נכים

אנא המשיכו 
למשתינים ברחוב

youtube (habetzefer), youtube (InternationalDana) ,צילומים: כאן - תאגיד השידור הישראלי

משרד החינוך מבטל 
את שיעורי הבית

לא לערבים


