בקרוב של ד”ר גיא בכור :צחצוח
חרבות וטילים .מלחמה בין מצרים
לאתיופיה?
בקרוב יעלה המאמר החדש והמקיף של ד”ר גיא בכור :מצרים
הכריזה על מצב כוננות צבאית עליון; אתיופיה פרסה סוללות
טילים נגד מטוסים מסוג פנציר ,סביב סכר “התחיה” ,שעל
הנילוס .מה חלון ההזדמנות של מצרים לתקוף?
מה קורה שם? אלה הסיפורים האמיתיים ,לא המומצאים.
מתי מתחילה ההזרמה ,והאם מצרים תפסיד בכל מקרה? ממה יחיו?
לאן יהגרו? ואיך זה משפיע עלינו )דיר א-סולטן(? אלה
אירועים קיומיים.

רוחות הרפאים מן העבר עולות ,נוקמות:
המאמר יהיה לחברי מועדון ג’יפלאנט פריים .בשל
ג’יפלאנט יצא במבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים:

המצב,

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 ,ולחידוש ,במחירי ההנחה המיוחדים – כאן

ההנחה היא למנויים חדשים ,המוזמנים אל האתר שלנו ,וכמובן
למחדשים.
אצל המחדשים :המינוי החדש יצטרף באופן אוטומאטי לתקופת

הזמן שנותרה ,ובזמן החידוש תוכלו לראות באיזור האישי מתי
יסתיים המינוי הכולל .המנויים מחדשים מתוך האיזור האישי
שלהם .לחברים בחו”ל :הרישום והחידוש נעשים בשקלים.
חשבונית מס נשלחת במייל לכל רישום ,ותוכלו למצוא אותה גם
באיזור האישי ,תמיד.
המינוי הוא חבילה
הסגורים העתידיים
הסגורים ,שפורסמו
האיומים הבטחוניים
שהאתר פיתח ,לדעת
המדד לא טעה(; ואת

כוללת ,והמנוי יקבל את כל המאמרים
לתקופה אותה בחר; את כל המאמרים
מאז שנת ) 2008אלפי מאמרים(; את מדד
החודשי ,מאז שנת ) 2007אלגוריתם מתמטי,
מה המצב הבטחוני הכולל שלנו כל חודש.
הפודקסטים ,בקולו של ד”ר גיא בכור.

הערה :בסלולרי ניתן להיכנס לאתר דרך הרשת ,כמו כל אתר,
והוא יעלה במהירות ובאופן מותאם .אנחנו לא תומכים
באפליקציה ,שאין בה עוד צורך .באתר דרך הסלולרי ניתן לבצע
להקשיב
האישי,
לאיזור
להיכנס
לדפדף,
לקרוא,
הכל:
לפודקסטים ,לשתף ,להירשם ,ולחדש .הקדשנו תשומת לב רבה
לתכנות האתר בסלולרי; רוב קוראי האתר נכנסים אליו דרך
הנייד.

במסגרת המינוי ,תוכלו לקרוא ,בין הייתר ,גם את המאמרים
האחרונים הבאים:

ההתחצפות של בשאר כלפי פוטין ,האם זה יעבור
בשלום?

מיוחד :על המלחמה הסודית של צה”ל בחיזבאללה
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

