בשורה
לקושש
דירוג
מאושרר

טובה לנו ,ורעה למנסים
הון פוליטי מהקורונה:
–
ישראל
של
האשראי
שוב:

בימים של הורדות דירוג אשראי למדינות רבות ,ואפילו קריסה
של חלקן ,כלכלת ישראל מסתמנת שוב כסלע איתן של יציבות.
חברת דירוג האשראי פיץ’ הותירה את דירוג האשראי של ישראל
על אותה דרגה ,+A ,עם אופק יציב .קודם לכן השאירה חברת
 S&Pאת הדירוג שלה לישראל ,הגבוה עוד יותר ,-AA ,עם אופק
יציב.
כל זאת למרות משבר הקורונה העולמי ,ועוד לפני פירות השלום
ותמלוגי הגז המשמעותיים.
זו בשורה מצויינת לנו ,ובשורה רעה לעסקנים ,המנסים לקושש
הון פוליטי בהשחרת כלכלת ישראל ועתידנו .זו כמובן בשורה
רעה מאוד ל”תקשורת” ,המנסה ליצור תיבת תהודה של משבר
סופני .מישהו עדיין קורא או מאמין לאתרים ה”כלכליים”,
שנעים בספקטרום של פרוגרסיביות“ ,חברתי” ועד מארקסיזם?
אנחנו רוצים אתרים כלכליים קפיטליסטיים ,שיסעירו ויעצימו
את העסקים .אגב ,רוב האתרים האלה ,אם לא כולם ,מפסידים.

כל זה לא מפתיע אותנו ,ומומלץ לקרוא את המאמר השנתי שלנו
)בסידרה של  15שנים( ,על כלכלת ישראל מול כלכלות העולם,
בעידן הקורונה ,תבינו הרבה דברים מוסתרים:

כל ההפתעות במאמר אחד :לאחר שנת
הערבים
אירופה,
ישראל,
הקורונה,
והעולם  .2021התוצר לנפש,
את מי כבר עברנו?

לקראת אחת מעשרים הכלכלות הגדולות בעולם?
זינוק עצום במיקום הכלכלה של ישראל

וה”חברתיים”? לא להאמין לאורות כוזבים ,בסרט שכל המדינה
מדברת עליו .שלחו אותו למי שעדיין לא הבין? אימרו לו
שהסרט הזה חשוב להצלחתו ולאושרו:

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

ממשיך לשמח אותנו:
בעברית – מחסל את
נמשכת

העיתון האנטי ישראלי
מקומוניו .הקריסה שם

לחסוך מליארד שקלים בשנה :לסגור את תאגיד

“כאן” הבזיוני .למה שאתם לא תקבלו את הכסף
הזה?

הניסוי
נסיעות
החדשים .צפו:

של

הקורונעים

החשמליים

מתוך המאמר הזה:
אל תיבהלו מהקורונה ,היא נקודת זמן עבור רבים לעצור
בהמולה הגדולה ,ולתכנן ליום שאחרי .כל אחד חייב לתפוס את
התקופה הזו כנקודת זינוק לעצמה ,ולעצמו.

רכבת השלום דוהרת ,ואין לעצור אותה .חדשות
אסטרטגיות משמחות
לא נמאס לכם לראות את המילה ‘התחברות’ בראש האתר? למה
שהשם שלכם לא יפאר את האתר בראשו? איך זה ייראה? בוידאו:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2020/08שם-מנויm.
p4

כיצד תישארו
המיילים שלנו

איתנו
– כאן.

בקשר,

בימים

האלה?

נרשמים

לקבלת

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.

בעוד
אביב,
תל
העיר
התפעלות ,ואיך הצלחנו?

אטרקציה

בערוץ

מעוררת

