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9 לילות, 10 ימים

18 לילות, 19/20 ימים

20 לילות, 21/22 ימים

7 לילות, 8 ימים

7 לילות, 8 ימים

9 לילות, 10 ימים

11 לילות, 12 ימים

7 לילות, 8 ימים

דרום מערב צרפת-בורדו, 
חבל הדורדון ופרובאנס

מצרים בטיול עומק 
מלא וממצה

11/12 לילות, 13/14/15 ימים

פניני איסלנד – 6 לילות, 7/8 ימים

המסלול המקיף – 10 לילות, 11 ימים

טיול עומק – 11 לילות, 12/13 ימים

7 לילות, 8 ימים

14 לילות, 16/17 ימים

מרוקו והסהרה 13 לילות, 14 ימים

10 לילות, 10 ימים

מרוקו מלא וממצה 10 לילות, 11 ימים

7 לילות, 8 ימים8 לילות, 9 ימים

יפן עם הירושימה וקויאסאן 
בטיול מיוחד

איסלנד - מגוון מסלולים

פורטוגל בטיול הקלאסי

דרום אפריקה – מפלי ויקטוריה, 
שמורת בוצ'ה בבוצואנה

סקוטלנד אירלנד - 
כולל צפון אירלנד

סקנדינביה – הטיול הקלאסי

מונטנגרו-אלבניה- מקדוניה-
צפון יוון

גיאורגיה בטיול מקיף וגדוש

יוון כולל סלוניקי 
ומטאורה

צפון ספרד
וחבל הבאסקים

טורקיה כולל קפדוקיה

צפון איטליה, טוסקנה 
וליגוריה

18.6.23
אריק יאול
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יציאות:

יציאות:
יציאות:

יציאות:

יציאות:
יציאות:

יציאות:
יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

יציאות:

2.7.23
בני קופלה

 14.6.23
דידי שפריר

16.7.23
חיים קרופך

 5.7.23
טל ברמן

 23.7.23
חיה גנות

 21.6.23
חיה גנות

 21.6.23
צביקה ליבנה

 4.7.23
דידי שפריר

7.6.23
אילן איבגי

21.6.23
מינה רום

12.7.23
אילן איבגי

 5.7.23
מרי פרץ

 7.9.23
יונתן ליף

 7.6.23
דניאל עמר

 6.7.23
שוקי לוי

 14.6.23
דידי אפלבום

 18.6.23
חיים רוזנבלוט

14.6.23
חמי ברקאי

 3.7.23 
אורית גרטל

 30.7.23
יאיר אנגל

6.7.23
סימה אבן

 11.7.23
נגבה פרדרו

3.6.23
פול אל עזרא

 9.8.23 
גדעון מדנס

 6.9.23
אלכס זבלודובסקי

 13.8.23
נגבה פרדרו

 5.9.23
נגבה פרדרו

 26.6.23
דורון חירותי

 16.7.23
חיים רוזנבלוט

29.6.23
חמי ברקאי

 28.9.23
יאיר אנגל

 13.8.23
אליזבת קריגר

 11.6.23
יונתן ליף

 24.9.23
דני בן שטרית

צפון הודו ונפאל 
כולל רכס ההימאליה

19 לילות, 20 ימים

יציאות:

8 לילות, 9 ימים

רומניה עם הקרפטים

הרי הרוקי הקנדיים 
ושייט באלסקה 

באוניית פאר

ארה"ב וקנדה מחוף  
לחוף כולל בוסטון 

ומונטריאול

אוסטריה ושווייץ 
כוכבי האלפים

טיולים מאורגנים למרוקו

 21.6.23
רות אפלבאום

13.6.23
אריה אלון

 1.8.23
אתי עתאי

 4.7.23
איציק אקיאן

 21.6.23
יוסי בלבול

 7.6.23
אלון גלעין

 16.8.23
יוסי בלבול

 12.6.23
דוד חסיד

7.6.23
נינה בסן

 21.6.23
חיים מצא

 5.7.23
יונית בוקס

21.6.23
איריס מולכו

9.8.23
איריס מולכו

 12.7.23
שמחה רום

 5.7.23
יהודה הראל 

 9.8.23
רות אפלבאום

 6.7.23
יגאל נגב

 16.7.23
יאיר אנגל

 15.6.23
רוני המר

 17.7.23
אתי הלרמן

 3.7.23
אתי הלרמן

 11.6.23
יונתן ליף

 19.9.23
מוטי סטרול

 2.7.23
אוריאל קמקר

9 לילות, 10 ימים11 לילות, 12 ימים

״כדי שהחיים יהיו יפים צריך לטפח אותם״
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שירות למנויים: 5200*  
בין השעות 13:00-07:00 
וביום שישי בין 12:30-07:30  
customer@haaretz.co.il

המחיר: 15 שקלים כולל מע"מ באילת 12.8 שקלים 

www.haaretz.co.il

ספורט
הנבחרת הצעירה 
הופיעה לראשונה 

במונדיאליטו והובילה 
על קולומביה אבל 
הפסידה לבסוף 2:1

עידו רקובסקי

חי מבית הנשיא
האופוזיציה לא צריכה 

להפסיק את המגעים עם 
הקואליציה. עליה לדרוש 

רק שהם יהיו שקופים
רביב דרוקר / עמוד 2

הלא נכנסים
הסטנדאפיסט ברקו זרו 

עדיין נשאל בסופר איפה 
הסלרי, אבל צוחק על זה

חגית גינזבורג / גלריה

דגל שחור
ההרג של נשים וילדים 

בעת ההתנקשות בבכירי 
הג'יהאד היה צפוי. על כן 
זוהי פעולה בלתי חוקית

אלי בכר / עמוד 11

מפלגת השלטון ביוון, דמוקרטיה חדשה, הבי־
סה את מפלגת השמאל סיריזה, כך עולה מספירת 
80% מהקולות בבחירות שנערכו במדינה אתמול. 
עם זאת, נראה שדמוקרטיה חדשה תשיג את הרוב 
להתקיים  צפויות  נוספות  שבחירות  כך  הדרוש, 
ביולי. ראש הממשלה קיריאקוס מיצוטקיס הכריז 
על ניצחונו. אף שאסון רכבות ופרשת האזנות סתר 
עוררו זעם ציבורי על ממשלת יוון, סיריזה נחלשה 
מ–31 אחוזי תמיכה בבחירות הקודמות ל–20 כעת. 

השמאל הובס בבחירות ביוון; 
סבב שני צפוי להיערך ביולי

אי�פי ורויטרס, עמוד 6

שיטפונות קשים שפקדו בימים האחרונים את 
צפון איטליה הביאו למותם של 14 בני אדם, ויותר 
במחוז  בתיהם  את  לפנות  נאלצו  איש  אלף  מ–36 
בתוצאה  מדובר  לדברי מדענים  רומאנה.  אמיליה 
של משבר האקלים, שמביא לעלייה בתדירות של 
כיום  יורדים  באיטליה  קיצוני.  אוויר  מזג  אירועי 
גשמים רבים יותר מבעבר, אך הם מתרכזים בימים 
ספורים. בשל השיטפונות עזבה ראשת הממשלה 

ג'ורג'ה מלוני את פסגת ה–G7 ביפן ושבה לארצה.

משבר האקלים הכה באיטליה: 
רבבות נעקרו בשל שיטפונות

אי�פי וגרדיאן, עמוד 6

ניר חסון ויעל פרידסון

הממשלה בלמה את קידומה 
מז־ לפיתוח  חומש  תוכנית  של 
מיועדת  שהיתה  ירושלים,  רח 
המיוחדת  בישיבה  לאישור 
מקורות  ירושלים.  יום  לציון 
כי  ל"הארץ"  אמרו  ממשלתיים 

סמוטריץ'  בצלאל  האוצר  שר 
וכי  התנגד לחלקים מהתוכנית, 
במ־ גם  בהתנגדות  נתקלה  היא 
אמורים  שהיו  הממשלה  שרדי 
אושרו  בישיבה  אותה.  לממן 
כמה תוכניות שצפויות להיטיב 
שלתו־ בעוד  ימין,  עמותות  עם 
ירושלים  למזרח  החומש  כנית 

אושרה רק מסגרת עקרונית.
בחצי  קידמו  התוכנית  את 
השנה האחרונה צוותים מהמש־
רד לענייני ירושלים, מהעירייה, 
לפיתוח  הממשלתית  מהחברה 
ירושלים  וממכון  העיר  מזרח 

למחקרי מדיניות.
המשך בעמוד 5

השרים התנגדו והתוכנית לפיתוח מזרח 
ירושלים ירדה מסדר היום של הממשלה

מיכאל האוזר טוב
ויהונתן ליס

אמרו  בקואליציה  בכירים 
האחרו־ בשבועות  כי  ל"הארץ" 
נים עושים אנשיה מאמצים שלא 
נגד  המחאה  את  מחדש  ללבות 
ההפיכה המשטרית, ועל כן נמ־
נעים מקידום מהלכים המעוררים 
כוונה  אין  כך,  בשל  מחלוקת. 

לקדם באופן חד־צדדי שינוי בה־
רכב הוועדה לבחירת שופטים.

"המחאה הרגה אותנו", אמר 
אחד הבכירים, "אם נעלה עכשיו 
חוקים שנויים במחלוקת, לא נצ־
ליח לחוקק אותם וגם נחזיר אנ־
שים למדורות באיילון". לדבריו, 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
המ־ לראשי  הבהירו  ומקורביו 
חוק  קידום  כי  החרדיות  פלגות 

המ־ את  יעצים  כמתוכנן  הגיוס 
חאה, ולכן הוחלט לדחות את קי־
לסגת  כוונה  אין  לנתניהו  דומו. 
מחלוקת הכספים הקואליציוניים 
שעמדה  החרדיות,  למפלגות 

במוקד ההפגנות בסוף השבוע.
נת־ דחק  הממשלה  בישיבת 
לתמוך  הקואליציה  בחברי  ניהו 
בתקציב המדינה, "כדי להמשיך 
הלאומית  הממשלה  את  לקיים 
את  האשים  נתניהו  שלנו". 
פרועה",  ב"הסתה  האופוזיציה 
והוסיף כי "הממשלה נבחרה למ־
לא את ימיה, ואני בטוח שבימים 

הקרובים נגשר על הפערים".
הידיעות המלאות בעמוד 4

אחד הצעדים שסומנו כנפיצים הוא שינוי חד־צדדי בוועדה 
לבחירת שופטים. נתניהו דחק בשותפיו לאשר את התקציב

בכירים בקואליציה: 
אנחנו נזהרים כדי שלא 
להצית שוב את המחאה

של  הבעלים  של  ההכרזה 
חברת שכירי החרב הרוסית כוח 
יבגני פריגוז'ין, על השל־ וגנר, 
מת כיבוש העיר באחמוט לאחר 

עקובים  לחימה  חודשי  תשעה 
מדם, תפסה את נשיא אוקראינה 
וולודימיר זלנסקי לא מוכן. הוא 
מעט  מבולבלות  הצהרות  מסר 
אך  נחרבה  באחמוט  שלפיהן, 
"נשארה בלבנו". הצהרותיו סת־
רו לכאורה אמירות של בכירים 

בצבא אוקראינה על כך שחיילים 
בחלק  שולטים  עוד  אוקראינים 
קטן מהעיר ו ממשיכים להגן על 

נתיבי אספקה במחוז דונייצק. 
במסרים  האחידות  חוסר 
שזלנסקי  מכך  היתר  בין  נובע 
המאמץ  את  ישירות  מנהל  לא 

ולעתים  ארצו,  של  המלחמתי 
מתעדכן במתרחש בשדה הקרב 
שהה  אוקראינה  נשיא  באיחור. 
יותר  במשך  למדינה  מחוץ 
מבא־ וכשהחדשות  משבוע, 
נחת  בדיוק  הוא  הגיעו  חמוט 
 .G7 לפסגת  בדרכו  בהירושימה 

במסע  האחרונה  התחנה  זוהי 
שלו  ביותר  הארוך  הדילוגים 
מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה 
בשבוע  חודשים.   15 לפני 
ברומא,  ביקר  זלנסקי  האחרון 
ובכל  ובלונדון,  בפריז  בברלין, 
בחבילות  זכה  מהתחנות  אחת 

לסיוע  הבטחות  של  מכובדות 
כלכלי וציוד צבאי מגוון.

המשיך  באירופה  מביקוריו 
נשיא אוקראינה לפסגת הליגה 
שבסעודיה.  בג'דה  הערבית 
היא  לפסגה  זלנסקי  הזמנת 
העובדה  לנוכח  דופן  יוצאת 

שמאז תחילת המלחמה מהלכות 
וטרם  הטיפות  בין  ערב  מדינות 
שזלנסקי  העובדה  צד.  בחרו 
היא  הערבית  בליגה  התארח 
הדיפלומ־ האירוניה  התגלמות 

טית: זלנסקי, סמל לעמידתן של 
תוקפנות  מול  אל  דמוקרטיות 

מצד דיקטטורות, התארח בפס־
גה לצד נשיא סוריה בשאר אל־
לראשונה  אליה  שהוזמן  אסד, 
מהליגה  סולקה  שמדינתו  מאז 
מש־ של  המתמשך  הטבח  בשל 

טרו באזרחי סוריה.
המשך בעמוד 6

באחמוט אולי נפלה, אבל אוקראינה נותרת המנצחת הגדולה של הימים האחרונים
ישיבת הממשלה במנהרות הכותל, אתמול. נתניהו הבטיח "להשוות את תנאיו של ילד חרדי לאלה של ילד חילוני" צילום: יונתן זינדל/פלאש90

לפני חמש שנים 
עינת קליש�רותם 

היתה התקווה 
הגדולה של חיפה. 
חצי שנה לבחירות 

לראשות העיר 
נראה שהשאלה 

אינה אם תפסיד  
בהן — אלא למי
עדי חשמונאי, עמוד 3

צילום: רמי שלוש

אנשיל פפר

התקציב יוצא לדרך
היקף הכספים הקואליציוניים רושם שיא, 

השירותים לציבור בשפל נתי טוקר, 

צילום: קלאודיה גרקו/רויטרס צילום: מיכאל ורקלאס/אי�פי

צילום: לואיס רובאיו/אי�אף�פי

צילום: יונתן בלום


