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שהכניסהמכיווןמעטשונההמצבהקורונה

ממדינותלתייריםרקמותרתדאבילאבו

באבוהמבקריםהאמירויותתושביירוקות.
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קורונהבדיקתלערוךכדיאלאשופינג,
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עלותללאבאיהפרסיםעטורותובאטרקציות

עדהטיסה(כרטיסמחירעלתשלום)מלבד

פינדלי,ליאםאומר,"1202בספטמברל־03

דאבי.אבוecneirepxEbuHמנכ"ל

אמסלםקבוצתשללדוגמהמחירים

אוגוסט:לחודשטורס

W: במלוןסטנדרטיזוגיבחדראדם

ישירהטיסה)כוללדולרמ־969החל

ארוחתבסיסעללילותדאבי,לאבו

פארקים(.לשלושהוכניסההעברותבוקר,

תעלהפנסיון,חציבסיסעלחבילה,אותה

לאדם.דולר541,1מ־החל

בחדרלאדםמחיראיילנדיאסבהילטון

טיסה)כוללדולרמ־997מתחילזוגי

בסיסעללילותדאבי,לאבוישירה

לשלושהוכניסההעברותבוקר,ארוחת

חציבסיסעלחבילה,אותהפארקים(.

לאדם.בבבדולרב־078מתחילהפנסיון,

חברתשלאורחתהייתה*הכותבת

ecneirepxEbuH ubA ibahDוקבוצת

טורסאמסלם

שטוטלנד
אילנה
איילנד,
יאס
צילומים:

דאבי.אבואיילנד,יאס

נופשכלשלחלומו
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2,53,4

4,4

צמ

למ

המ

@ynailroilmoc.liamg

673

1202.7.2
תשפ"אבתמוזכ"ב

ליאניליאור

שלהתשבציםמוסף

,09רמיזרנגר שיפלאש משה צילומים:
09 שיפלאש משה צילומים:

ו‘כ"בבתמוזתשפ“א1202.7.2 יום

09
פלאש
פרוש,
הדס
צילום:

בישראלהציבוריבמגזר
השכר

דוחDCEO–האסטרטגייתעל
מרבים ותק,לפי

מתוגמליםהמדינהעובדי
חושףסודותידועים:

צעיריםמוכשריםומעכבים

הדוחחוסמיםעבודה,סכסוכיעללהכריז
עםגםולמההבעיה

את לפתור איךאפשר חידושים.
4–5 עמ' אליציפורי,

כלום?בסוף
יעשולא

הזההמקומם

משפריצים
אלגנטיות

מדורטיפוח
במיםעמיד

ליסיבליה,

51–41עמ'

יאסבאי
כברהייתם?

אבודאבילוהטת,
רקמחום ולא
אילנהשטוטלנד,

6–7 עמ'

אנרגיה
שלילית

של הימיםהרעים
המניותהירוקות

מעוז, שלמה
2–3 עמ'

מספרי
סיפורים

משגעת סיטימדיה
אתענףהפרסום
טליהלוין,
8–9 עמ'

בתרי
זוזי

הצצהלעולם
החרדי הקמעונאות
גורמזרחי, חזיד"ר

עמ'11–01

לפח רגעלפנישיושלך

תשפ"אבתמוזכ"ב
ליאניליאור

מצורפים
למוסף
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