הקסם יפוג ,כמובן ,בחצות ,עם
סיום המבצע של המדינה ,הנחה-
על-הנחה .הספירה לאחור⏰ :
בכל המדינה ,כולל ב”תקשורת” הישנה ,מדברים בעניין רב על
מבצע ההנחה-על-הנחה המיוחד שלנו ,החל עכשיו ,לרגל הפסח.
כולם יודעים שלא מדובר במינוי סתם ,אלא בסוג של פוליסת
ביטוח אישית ,הקיימת כבר  15שנים ,מאז שנת  ,2006בנאמנות
ובדייקנות ,עם עולם חדש ,מפתיע ,ומכושף.
אבל מתי בדיוק המבצע מסתיים ,כדי שאיש לא יפספס אותו?
המבצע יסתיים בעוד:
זו הנחה על הנחה ,לזמן המבצע בלבד:
לשנתיים 580 :ש”ח במקום ;755
לשנה 355 :במקום ;448

ולחצי שנה 216 :במקום  .262המחירים כבר מעודכנים למבצע.
המינוי לשנתיים הוא המשתלם ביותר; מידע פנורמי וייחודי,
ושקט נפשי לשנתיים שלמות ,עם ההעשרה העצומה ביותר שקיימת
באינטרנט בעברית :ניתוח חד ,המזרח התיכון ,אקטואליה,
היסטוריה ,אסטרטגיה ,העצמה אישית ,אמנות ,תרבות ,מוזיקה,
קולנוע ,ציונות והגורל שלנו ,של המזרח התיכון ושל העולם.
העתיד.
זה לא רק מינוי ,זו פוליסת ביטוח.
המינוי כולל את המאמרים הסגורים ,וכן את נספח מדד האיומים
הבטחוניים החודשי ,המתפרסם מאז שנת  .2007המדד בנוי על
אלגוריתם מתמטי ,עם נתונים אובייקטיביים וסובייקטיביים,
הכולל גרף חודשי משווה לאורך השנים ,והמדד לא טעה .איך
אפשר בלי הכלי הזה?
כל המחירים כוללים מע”מ ,וחשבונית מס תישלח במייל לכל
עיסקה ,והיא גם תמתין לכם באיזור האישי שלכם באתר .היעוץ
הזה חשוב לכל בעל עסק ,בעולמנו המשוגע.
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 המשוכלל
שלכם .המינוי החדש יצטרף באופן אוטומטי לתקופת הזמן
שנותרה ,ובזמן החידוש תוכלו לראות באיזור האישי מתי
יסתיים המינוי הכולל.
לכניסה ישירה לרישום )או לחידוש( במחירי ההנחה המיוחדים – כאן

אירופה :הספירה לאחור) :הקצב בשיר מתאים לספירה לאחור
שלנו? אהה .חיזרו למעלה ,וצפו בשניות ,ביחד עם המוזיקה.
פתאום השניות תראינה לכם רוקדות .יש התאמה ,ויותר טוב
מפֹּה(

הנרשמים כבר יקראו בסוף השבוע הזה כאלפיים מאמרים ,כולם
מיוחדים:

המאמרים הגדולים של האתר,
בסדר כרונולוגי
החברים יוכלו לקרוא גם את המאמר הזה ,עם אחת האסטרטגיות
המבריקות ב”סוריה” נגד בשאר ,השיעים והרוסים ,שכל אחד
יכול לרתום גם לתועלתו:

המלכה אליזבת הראשונה חונקת את בשאר,
השיעים והרוסים ב”סוריה? )(2018
מתוך המאמר החשוב הזה:

ההסכם
האם
איראן?
למכירת
ההסכם
האיראני-סיני ל 25 -שנה הוא קללה או
ברכה מבחינתנו?

מלחמות של עבר והתעקשות הזיכרון :כל
מה שחשבתם ,התהפך
ברצינות ,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

אבו מאזן ,האו”ם ,ויכולת התמרון של
השוגון )(2014

הצרות של פוטין:
נסיגה רוסית?
התראה

מה

תעשה

למזרח

התיכון

האם חמאס
ברמאללה?

חדש
שוב?

ומיוחד:

ישתלט

אז

בקרוב

היהודי

על

האחרון

הרשות

בגרמניה,

מסעו האחרון של קפטן קוק :אז מי יחשוף את
היבשת האבודה ,יבשת אירופה?

לבנון ,נסגר המעגל .ומה הלקח משם?
התראה

