ב ק ר ו ב של ד”ר גיא בכור:
עוד “מדינה ערבית” מתה? על
האנרכיה בלבנון:
בקרוב יעלה המאמר החדש והמקיף של ד”ר גיא בכור ,כולל
סרטונים שלא תראו במקומות אחרים ,על האנרכיה בכל הרמות
בלבנון .האם המדינה הזו עדיין קיימת?
במאמר פופולארי
ועכשיו ,התפרקות?

קודם

)דצמבר

(2019

קבענו

שהיא

גוססת.

האם לבנון גוססת? תמונת  CTמבהילה

מה מצב חיזבאללה ואיראן באנרכיה ,מקומם של ה”פלשתינאים”
בבעירה ,ואיך זה צפוי להשפיע עלינו?

המאמר יהיה עדיין במסגרת מבצע ההנחה המיוחד לרגל המצב ,אך
המבצע מתקרב לסיומו.
של
בדאווי
שכונת
הלילה,
המאמר:
מן
קטנה
טעימה
ה”פלשתינאים” ,ליד טריפולי ,צפון לבנון .לחצו על הסרטון:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2020/04בדווי.33-
mp4

בשל המצב המיוחד בו כולנו נמצאים ,ג’יפלאנט יצא במבצע
הנחה למנויים חדשים ומחדשים.
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 – 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

כוללת,
לתקופה

והמנוי יקבל את כל
אותה בחר; את כל

המאמרים
המאמרים

הסגורים ,שפורסמו
האיומים הבטחוניים
שהאתר פיתח ,לדעת
המדד לא טעה(; ואת

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,
האחרונים הבאים:

תוכלו

לקרוא,

בין

הייתר,

את

המאמרים

עם מעל למליון חולי קורונה ,ומעל מאה אלף
מתים ב”איחוד האירופי” – מה שחיכינו לו

מגיע?

המלחמה הסודית של צה”ל בחיזבאללה – מאחורי
הקלעים

המגירות הסודיות :על עשרה הישגים היסטוריים
לישראל ,דווקא בגלל הקורונה:

חדש של ד”ר גיא בכור :הצצה אל הסדר
העולמי החדש ,של עולם הקורונה

האם מיתון עולמי הגיע ,ומה אנחנו יכולים
לעשות ,כדי לשמור על עצמנו?
)כולל שידור פודקסט(

