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הורות משתפת
כשאנשים מעלים תמונות וחוכמות של 

הילדים שלהם לרשתות החברתיות, 
הם גורמים להם נזק / קרן צוריאל הררי

צפוף פה, צפוף
החיים אחרי הפינוי־בינוי בשכונת 

אגרובנק בחולון: בלי פרטיות, בלי אור, 
 בלי אוויר, עם הרבה ריחות ורעשים 

/ ארי ליבסקר

מבט ספורט
כדי להיות ספורטאי־על, קודם כל 

צריך ראייה מצוינת / אוריאל דסקל

 06 
חקר ביצועים

השבוע של ממשלת 
נתניהו, טבע ואובר

20

16

ווי־וורק / יונתן וקסמן08

בתנועה מתמדת
לאן מגיעים 

כשחושבים קדימה

27 - 26

ְמַנֵהל אֶֹׁשר ִאְרּגּוִני

נפל דבר

נתניהו נגד 
מערכת המשפט

עורכי הדין של נתניהו 
אספו את חומרי החקירה
קיבלו גם לחם שום 

בגלל האיחור

 נבחר מיקום ליישוב 
על שם טראמפ בגולן

איפה שנגמר השלג, מאחורי 
השדה מוקשים, ליד המוצב 

הסורי הנטוש, שמאלה

מתיחות במפרץ הפרסי
תכף ישראל תעשה 

שם משהו ויהיה אפשר 
להאשים אותה בהכל

פולין סירבה לקבל 
משלחת שבאה לדון 

בהחזרת רכוש
לא שיתפו פעולה

 NSO תוכנת ריגול של 
הושתלה בווטסאפ

כדי למנוע מכם להירשם 
על בקבוקי מים בקבוצת 

"מדורת ל"ג בעומר גן חצב"

גם בנקודה העמוקה ביותר 
בכדור הארץ מצאו פלסטיק
עם הכיתוב "ברוך ג'מילי"

מה זה אין דברדבר מההדבר
הדבר הזה

שום דבר 16
.0

5
.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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 עורך אחראי: אמיר זיו 
עורכת משנה: אדוה קיזלשטיין

סגן עורך: דודו מצויינים
 עריכה גרפית ועיצוב: 

חגית ענתבי, דורית שוחט 
רכזת מערכת: ליטל גואלמן 
)בחופשה(, הילה דביר ממן

 בשער: בריטני ספירס, 
אחותה וילדיהן

Britney Spears/  :צילום השער
Instagram

 טלפון: 077-7350735 
 פקס: 077-7350876 

weekend@calcalist.co.il

שבוע האירוויזיון
מוכרחים להיות שמח

מר עכבר מהסדרה "ארתור" 
 יצא מהארון והתחתן עם 

דוב הנמלים פטריק
הספיקו לירח דבש 

באירוויזיון

 ג'ף בזוס רוצה להתחיל 
לייצר על הירח

עזריאלי שבתאי מביעים 
ביטחון שהמכירות לא ייפגעו 

"משחקי הכס" נגמרת
מתפנה ערב לעוד 

עונה של "סברי מרנן"

 "ננה בננה" של 
נטע ברזילי

אלוהים, שייגמר 
כבר האירוויזיון  כל ישראלי מייצר

2 ק"ג זבל ביום
ואז מתיישב 

להגיב בפייסבוק
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