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סתיווות שלל סיפק הבינ״ל הנוגים יום • שוקולד נטסם והמבורגר אבוקדו נטעם קולה קוקה
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ה«־ ובמיטב הגיע, באפריל 1 4
 רבות וחברות ארגונים סורת '

 הבזבים יום את ניצלו ובעולם בארץ

רשת. בדיחות לפרסם פדי הבינלאומי

 "הכריזה" למשל, קולה, קוקה חברת

 לצעירים: חדשים טעמים שלושה על

 החדשים הטעמים ופחם. מחמצת אבוקדו,
 וללא טעימים מרעננים, רק לא "יהיו

 גם "אלא החברה, בהודעת נאמר סוכר",

 ברא־ תמונת לכל אידיאלי נלווה אביזר

 לכם שתבטיח - החברתית במדיה נץ׳

לייקים". הרבה

 השקת על הודיעה קינג ברגר רשת גם

 הוופר המבורגר של מיוחדת מהדורה

בסר שוקולד. בטעם - שלה האהוב

החבר לרשתות שהועלה המגרה טון

 מונח כשהוא ה״המבורגר" נראה תיות
 רוטב עם מתוקה שוקולד לחמניית על

לבן שוקולד טבעות קטשופ, במקום פטל

קרלה קוקה שזי החדשים" "הטעמים

ZERO SUGAR ZER SUGAR

 האותיות בוסלו
הסופיות!

כתבו: מהיום

 נזועווימ יומ
 מהממי מכנסיי

 מצוי נ1תד3
עלייב *מ71זז אני

ללשו! האקדמיה של ה״עדכון"

 מיובשים דם תפוזי פרוסות בצל, במקום

(במ שוקולד עלי עגבניות), (במקום

במ וניל סירופ לכל ומעל חסה) קום

 bbb ההמבורגרים רשת גם מיונז. קום
המבורגר השקת על הודיעה הישראלית

 בקצוות קציצות משתי המורכב הפוך,
במרכז, ולחמנייה

האולטי הישראלי למאכל באשר ומה

 "הודיעה" גוגל ובכן, החומוס? - מטיבי

חדש יישומים תכנות ממשק נוצר כי

בע משתמש כל של הטעם את שמנתח

מת מלאכותית בינה "אלגוריתם זרת

 מסד לכאורה יש אומר? זה מה קדם".

 בענן שמאוהסן חומוס על נרחב נתונים

ויזואלית" "אינטליגנציה על ומושתת

המאכל. את שדוגם טעימה" "מקלון ואף

 לא בישראל החברתיות ברשתות גם

 רשת ומתיחות המשעשע, היום על פסחו

 ללשון האקדמיה היום: לאורך פורסמו

של חשוב" "עדכון פרסמה העברית

 את לבטל תקדימית החלטה אושרה פיו

 ף, ץ, ן, ם, - הסופיות באותיות השימוש
 וצירופים מילים לכתוב יש ומעתה - ד

 ולא הדרכ". ו״סופ מושלמ" ומי" כגון

 החברה עובדי - ללשון באקדמיה רק

 נאה, בונוס על הלמו בוודאי למתנ״סים

 רוכשת סינית השקעות שקרן כששמעו
 מה - דולר מיליארד 13.5ב־ החברה את

 לכל דולר אלף 9כ־ של לתשלום שיביא

המש הישראלים וחצי ממיליון אחד

 על אגב, המתנ״סים. בפעילות תתפים

 פיי הסיני הארגון חשבת חתמה ההסכם
נ־וז). קניוז(פייק


