סיקור מיוחד – בערוץ
המזנק שלנו .איך נכנסים?

הטלגרם

קריסה בלבנון? ביזה בארה”ב? קרבות ב”סוריה”? הפצצות מעל
סעודיה? טרור ערבי בארצנו? מלחמה פראית ב”לוב”? התפוררותה
של “עיראק”? פלישה מוסלמית ל”אירופה” ,והשכונות הסגורות
שם למשטרה?
את כל זה אנחנו מפרסמים בערוץ הטלגרם החינמי החדש
שלנו ,למה בטלגרם? כי שם יש פחות צנזורה .על כל סרטון או
ידיעה ,תוכלו לקבל פוש לסלולארי ,אם תרצו.
במה הערוץ משמש אותי? במהלך העבודה ,אני מרכז לשם סרטונים
ותמונות שאני רואה ,חומרי גלם ,ואולי אשתמש בהם אחר כך.
ולכן ,אלה חומרים טריים ,לעיתים קרובות נדירים ,ישר
מהשטח .לסרטונים אני מצרף הסברים קצרים.
ברור ששום דבר מזה לא תמצאו ב”תקשורת” בישראל ,שכבר מתה,

אך עדיין לא הודיעו לה על זה.
מה זה טלגרם? כמו ווטסאפ ,רק שמספר החברים אינו מוגבל.
לאחר שתיכנסו לאפ .הזו ,בצעו שם חיפוש ‘גיא בכור’ או
 ,Gplanetוהצטרפו .אפשר להצטרף גם דרך הלינק הזה כאן.
דרך התמונה שלי למעלה – אני מוסר לכם ד”ש.
ח ד ש:
עלה המאמר החדש והפנורמי של ד”ר גיא בכור ,לא תמצאו את זה במקום
אחר .בשל הביקוש ,ובשל המצב הכלכלי – מבצע ההנחה המיוחד של האתר,
למנויים חדשים ומחדשים -יימשך עוד קצת.
פרטים על המבצע – כ א ן.

רשימת חיסול :האם בריטניה החלה עכשיו

למחוק את עצמה?
ומי היחיד שיכול להציל את העולם מהחורבן הפרוגרסיבי? עלה
המאמר החדש של ד”ר גיא בכור – אל תחמיצו:

חדש של ד”ר גיא בכור :הצלחתו הפלאית
הנשיא טראמפ ,למרות הקורונה והפרעות?

של

בירת “איחוד הרוע עם הטיפשות” :איך נראים
סרטונים
–
היוקרה
בחנויות
ביזה
מעשי
בלעדיים:
מתפרנסי “הסכסוך” משמאל ומימין – בפניקה .כמו תרנגולת
ערופת ראש הם מסתחררים ,כמעט מתעלפים .מאיפה יביאו את כל
הכספים הזרים אחרי זה?
https://www.youtube.com/watch?v=TckauHUSdmE&t=149s

באבוד רשעים
לצלול ולהתפרק

רינה

–

העיתון

השנוא

ממשיך

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

