שריפת ענק ליד הכור הגרעיני
האיראני בבושהר .צפו בלהבות:
מה יהיה עם האיראן הזאת? פיצוץ אחרי אירוע אחרי פיצוץ.
סתם קארמה גרועה ,פתאום ,או שמישהו עובד ממש חזק ,ומטריף
את האומללים האלה .לפני זמן קצר – שריפת ענק במפעל “ליצור
אניות וספינות” ,השוכן בקרבת המתקן הגרעיני ליצור חשמל
בבושהר .בתמונה למעלה אפשר לראות את השלט הממקם את הכור
ואת השריפה:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2020/07בושהאר.2-
mp4

ומבט קרוב יותר:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2020/07בושאהרm.1
p4

על הפיצוצים המיסתוריים – בסרט החדש שלנו:
https://www.youtube.com/watch?v=hXv9BYLAr3g

ח ד ש – עלה המאמר החדש של ד”ר גיא בכור:

“מלחמות זה טוב”? על מאחורי הקלעים של שוק
הנשק העולמי והחשאי .נתונים חדשים:
איזה מדינות עלו השנה ,איזה ירדו ,מה חולל הנשיא טראמפ לתעשיית
הנשק האמריקנית ,מה עם התעשיות הביטחוניות שלנו ,למה מצרים
מתחמשת עד לצווארה ,על פחדי סעודיה ,מה מצב הנשק של רוסיה,
והנתון המפתיע של מכירות הנשק של פוטין למשטר בשאר ,לא מה
שחשבתם .אפשר ללמוד הרבה מתחום הרגיש והחשאי הזה .בשל המצב
הנמשך ,ובשל הרצון להכניס חברים נוספים ,מבצע ההנחה המיוחד
למנויים חדשים ומחדשים –נמשך.

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

חדש :שמי טהראן הוארו בלילה:
המתקן הגרעיני האיראני בפרצ’ין?

האם

הושמד

מבצע ההנחה
לחצו כאן
לקבלת התראה
המאמרים:
התראה

למנויים

למייל

האישי,

חדשים

ומחדשים,

ולקרוא

את

ראשונים

הצלחתו הפלאית
הקורונה והפרעות?

של

הנשיא

טראמפ,

למרות

תגובת השליטים הערביים לריבונות.
האי-צפיות של הפילוסוף הסיני?

ותכסיס

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

