הפרוגרסיבים
בדיחה:
איזו
ב”פרלמנט האירופי” בוכים על..
התערבות זרה אצלם .ומי מתערב?
“הפרלמנט האירופי” ,גוף השייך לארגון הפיקטיבי “האיחוד
אירופי” )“איחוד הרוע עם הטיפשות”( ערך דיון וירטואלי
בשאלה ,שמטרידה את הפרוגרסיבים שם :התערבות זרה בענייני
האיחוד.
ומי “מתערב” אצלם? רוסיה ,וארגוני “ימין” מהעולם.
סליחה??
“האיחוד האירופי” לא הפסיק להתערב בישראל ,ובבחירות שלנו,
דולרים
מליארדי
כאן
שפך
כאשר
שנים,
עשרות
במשך
ל”מומצאים” ,ולישראלים ,שמכרו את עצמם תמורת הכסף הטמא.
עמותות רוע התעשרו פה במשך שנים ,ועדיין מתעשרות .מדובר

על הפרוגרסיבים ,שלא מפסיקים לקנות פה ישראלים גם עכשיו.
והם מתלוננים שמתערבים להם ב”הליך הדמוקרטי”? אצל
הפרוגרסיבים כבר לא מתאמצים ,הם עברו לזיופים .המזל שלנו,
שיש לנו שיטת הצבעה “עתיקה” ,אך מאובטחת יחסית ,של פתקים
ממש .הייו בטוחים ,שהפרוגרסיבים פה ינסו לשנות גם את זה
ל”הצבעה ממוחשבת”.
עסקנים בממשלה ובכנסת :שנים אתם דנים בעצירת כסף ממשלתי
זר לישראל ,בדרך זו או אחרת ,ולא עשיתם דבר.
הנה הדיון המשעמם באיחוד הרוע עם הטיפשות:
https://www.youtube.com/watch?v=noi9n3twlAs&t=8116s

ומי הארגונים ,שקיבלו בשנת  2019כסף אירופי טמא להתערב
בענייני הפנים שלנו? ובכמה התעשרו השנה? צפו בסכומים.
במשפט האמריקני הם היו מוגדרים כ”סוכנים זרים” .שימו לב
לשמות הארגונים ,מעכשיו תדעו לזהות אותם:

מצעד “הישראלים” ,המוכרים את עצמם תמורת
כסף אירופי מזוהם – נמשך .מי בטור הקלון,
וכמה קיבלו ב?2019 -
כך צריך להתייחס אל נציגי “איחוד הרוע עם הטיפשות” ,שבאים
להורות לנו ,בעיר הבירה שלנו ,איפה לבנות .אולי הם עדיין

חושבים שבאו לגטו היהודי?
https://www.youtube.com/watch?v=NxGsrtunS6c&t=188s

לעמותות הרוע ,שמקבלות כסף טמא מגרמניה ,שימו לב ,מה הם
חושבים עליכם מאחורי הגב .הם בזים לכם ,כי אתם מאשרים להם
את הסטראוטיפ האנטישמי ,שאצל יהודים זה רק כסף ,והם יעשו
הכל תמורתו ,גם ימכרו את עצמם.
טוב שיש גרמני אחד ,שאומר את האמת בפנים ליורד ישראלי:
השמדנו לכם ששה מליון איש ,מה יש לך עוד לחפש בברלין?
אנחנו לא אוהבים אתכם:
https://www.youtube.com/watch?v=m3HIddl-xZU

פרפורי
בעברית.

הגסיסה

של
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שונא

ישראל

מישהו עדיין משלם על זה??

“ידיעות אחרונות” יפטר רבע מכתביו .הזהרנו
את העובדים ב”תקשורת” החודש לפני עשור .היה
להם מספיק זמן לברוח:
ח ד ש של ד”ר גיא בכור:

בהיסטוריה:
הגדולה
הבחירות
הונאת
המדינה הראשונה תעבור אל הנשיא טראמפ?

האם

מבצע ההנחה המיוחד
ומחדשים – לחצו כאן

למנויים

חדשים

בשל המצב המיוחד ,וכדי להקל על החברים להצטרף
ג’יפלאנט מקיים מבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים.

אלינו,

ההנחה למינוי של ששה חודשים היא  ,10%כלומר  236ש”ח במקום
;262
ההנחה למינוי של  12חודשים היא של  ,12%כלומר  394ש”ח
במקום ;448
וההנחה למינוי של  24חודשים היא  ,15%כלומר  642ש”ח במקום
 .755זו הנחה על הנחה ,ולכן זה המחיר המשתלם ביותר.
המחירים החדשים כבר מעודכנים.
המבצע מוגבל בזמן.
לכניסה לרישום במחירי ההנחה המיוחדים – כ א ן

הסרט החדש ,שכבר שובר שיאי צפייה:
https://www.youtube.com/watch?v=71-NJjeVXAY

הונאת
התנהלה
כך
המלא:
התחקיר
הבחירות הגדולה בתולדות ארה”ב ,עכשיו
לבית המשפט העליון .האם הנשיא טראמפ
ייכנע?

האם הרגע לו חיכינו הגיע?
כיצד תישארו איתנו בקשר? נרשמים לקבלת המיילים שלנו
כאן.

–

בסלולרי מומלץ לעמוד איתנו בקשר ,דרך ערוץ הטלגרם המזנק
שלנו .כך תקבלו פוש על דיווחים חדשים ,ותישארו צמודים.
ואיפה צופים בכל הסרטונים של ד”ר גיא בכור?
הפופולארי שלנו ביוטיוב ,הצטרפו גם אתם כחברים.

בערוץ

