מבצע ההנחה המסורתי לפסח –
דווקא ולמרות הכל .על שפל,
וגאות:
ומה הוא אומר לו ,בהגדה העתיקה
שעכשיו עוברת רסטורציה )בתמונה(?

הזו,

מן

המאה

ה-

,14

לא להתקרב אלי יותר מידי ..בבקשה לשמור על לפחות שני מטר
מרחק ..תנסה עם זום.
מאות שנים ,מגיפות ימי ביניימיות ,אז והיום ,והטקס שלנו
נמשך; ויחד איתו מבצע ההנחה המסורתי שלנו לחג הפסח,
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 המנויים החדשים :אם אינכם מצליחים להירשם ,סימן שאתם
כבר חברים ,ואז החידוש )או הרישום( ייעשה מן האיזור
האישי .נכנסים אליו עם שם המשתמש )המייל שלכם( והסיסמה.
אם אינכם זוכרים את הסיסמה ,אפשר לשחזר אותה למייל.
אצל המחדשים :החידוש נעשה מתוך האיזור האישי שלהם .המינוי
החדש יצטרף באופן אוטומאטי לתקופת הזמן שנותרה ,ובזמן
החידוש תוכלו לראות באיזור האישי מתי יסתיים המינוי
הכולל.
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.
https://www.youtube.com/watch?v=vRfkVUf9xrc&feature=emb_logo

סיפור של גאות ושפל :המאמר הזה פורסם כאשר היינו בתחושת
שפל ) .(2008הפניתי אליו מחדש כאשר היינו בתחושת גאות
) ,(2018ועכשיו שוב שפל?
הכל מחזורי )כולל הפתעות(:

הגדה שנשתכחה ,ובשאר אלאסד

