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אתם תמיד 
רואים אותנו ברחובות, 

במגוון צורות, 
אבל לא יודעים שזה אנחנו. 

! נעים להכיֱרֱֱ
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והפקות דפוס שונות,  
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בס"ד

04/2016

לכבוד:

פרסום גיל

דוד גלפרין

הנדון: המלצה

אני נעזרת בשירותי פרסום גיל כבר  שנים רבות בפרסום ההגרלות הסיניות שהננו עורכים 
במסגרת ארגון "עורה – קירוב רחוקים".

השירותים כוללים בין היתר הדפסות שונות ומורכבות, עיטופים, שרותי הפצה בתיבות דואר 
ודלת דלת ושרותי קד"מ.

בלו"ז  עמידה  מתפשרת,  בלתי  איכות  על  הקפדה  תוך  רצוננו  לשביעות  מתבצעת  העבודה 
ומענה זמין ואדיב בכל שעות היום.

בברכה

טובה כהן
02-5868904
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 בס"ד

 

 

 לכבוד פרסום גיל 
 שלום וברכה,

 
בהם אנו עובדים  שנים 5 -לאחר תקופה ממושכת של למעלה מ

 .בשיתוף פעולה
 

 אנו שמחים להביע הערכתינו לעבודתכם המסורה והמקצועית.
לקראת ארוע מידי שנה אנו מבצעים באמצעותכם פרסום 

הכולל הדבקת את "יריד הספרים" לקר"המבשר לבית" וכן 
 מודעות רחוב בכל הארץ, כניסות בניינים ובתי כנסת.

 הדבקת המודעות מתבצעת באופן מאסיבי ובמועד שנקבע.
ונות המבוצעות על ידכם באיכות ובזמינות וכן הפקות דפוס ש

 מעולה.
 

אין ספק שאתם נוטלים חלק בלתי מבוטל בהצלחת הפרוייקטים 
מבית "המבשר", שמגדילים את הפופולריות שלהם מידי שנה 

 ונעשו כבר חלק קבוע בלוח השנה במגזר החרדי.
 
 ברכת הצלחה והמשך שת"פב
 

 
 יחיאל עקשטיין
 מנהל אדמניסטרטיבי
 בעיתון 'המבשר'
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 ילכל מאן דבע

 .זכיינות של הדבקת מודעות רחוב בביתר עילית: בענין

 

, מאחר ונודע לנו כי בימים אלו מתנהל מכרז בקשר לזכיינות של הדבקת מודעות הרחוב בביתר עילית

' בהנהלת ר" פרסום גיל"י חברת "נעשית ע, המודעות בעירשהדבקת , זה מספר שנים, כידועוומאחר 

 :הננו מוצאים מן החובה לפנות בזאת כדלהלן, ברוב הצלחה מכל הבחינות, דוד גלפרון

 

לאורח חייהם של של מנהלי החברה את רגישותם הגבוהה והמיוחדת לשבח לציין וראשית יש להקדים 

, ובמודעות עצמם, ופגיעה בלוחות המודעות, סיהוהאוכלדבר שמנע עימותים מיותרים עם , תושבי העיר

 .וכאשר הכל נעשה בדרכי נועם ובמאור פנים

ב ללא שיקול בכל זמן ובכל מצ, ניםללא פשרות את הוראות הרב הביצעהחברה כי יש להדגיש , ובעיקר

רוח מודעה שהיה בה חשש שאינה מתאימה ל כלהרי , גם במקרה של ספק, אישי או כלכלי כלשהו

אלא , וכאשר התשובה היתה שלילית החברה לא התחשבה בנזק הכלכלי הגדול, נשלחה לביקורת, העיר

על , את המודעות שהודבקו בטעות  !!!!החברה כיסתה, ובמקרה מסוים,  עותדחתה את הדבקת המוד

 .אף ההפסד הכפול שהיה כרוך בכך

כי , נוכחנו, וקבים מקרוב אחר עבודתםעשכפי שאנו , כל זה בנוסף על עצם הצד המקצועי של העבודה

, במשך כל שנות עבודתה של החברה, למיטב ידיעתנוו ,ובדיוק מרבי, בעקביות, העבודה נעשית במסירות

 . רבים השבחים שנשמעו על עבודתם, ואדרבה, לא נשמעו מעולם טענות על  עבודתה

 

 .החברה בתפקידה זהלהמשיך את העסקת  ,בקשתנו לטובת העיר ותושביה, לאור האמור

 

 ו"ח לחודש כסלו תשע"ביום חמישי כח "ז באעה"וע
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כ"ח טבת תשע"ג

10 ינואר 13

לכל המעוניין

הריני להביע את שביעות רצוני מעבודתנו המשותפת עם חברת "פרסום גיל".

"פרסום גיל" ביצע עבורינו שירותי פרסום והפקת ארוע שהצליח מעבר למשוער.

השרות נין במקצועיות רבה תוך עמידה בכל סעיפי ההזמנה ואף מעבר לכך.

הזמינות של הצוות והמענה לכל בקשה ושאלה ראויה לשבח.

בתקווה להמשך עבודה פוריה.

בברכה,

ציון בסה

מנהל פרויקטים

האגף לתרבות וקהילה 

יריית חדרה
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6.10.16

לכל המעונין,

הריני להמליץ בכל פה על שרותי פרסום והפצות גיל.
פרסום והפצות גיל מבצע עבורינו עבודות דפוס ושרותי הפצה מגוונים, 
ביניהם תיבות דואר, כניסות בנינים ומודעות רחוב בהיקף של עשרות 

אלפי שקלים.
הזמינות, השרות, המקצועיות והעמידה בלוחות זמנים ראויים לשבח!

בברכה 

שמחי רובינשטיין
054-4848517

 
 

 

 פרסום גילעבור  –המלצה 
 

 לכל מאן דבעי 

 

 שיווק ממוקד אנו חברת גשרים 

 

  .עובדים זה כמה חודשים עם פרסום גיל הן בהדפסות חומרים כגון חוברות ומגזינים

  .םהחרדיי באזוריםבהדבקות רחוב ברחבי הארץ  והן

 

עם רצון לעשות מעבר ובמחירים אנו ממש מרוצים מהעבודה ,שנעשית באופן יעיל מקצועי וזריז 
 טובים 

 

 אנו מאחלים המון הצלחה 

 

 

 בברכה 

 

 חברת 

 

 גשרים שיווק ממוקד 
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 1122ינואר  12 שני יום         ד"בס

 

 

 

 לכל מאן דבעי

 

 

 

        עם משרד הפרסום וההפקות בהנאה זה מספר שנים שאני עובד בהצלחה 

, הדבקת כרזות רחוב, המבצעים עבורי מגוון רחב של הפקות דפוס, "פרסום גיל"

 .והפצות בדיוור רווי

 

צעתי בשיתוף עם המשרד מספר קמפיינים פרסומיים והתרשמתי מהרמה יב

 .המקצועית הגבוהה של הצוות והמנהלים

 

 .הפקות הדפוס והעמידה בזמנים ללא דופי, ברצוני לציין את איכות השירות

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 איתן דובקין

רח‘ רבא 1/17 אשדוד    טל: 08-8676039    פקס: 1538-8676039    שירות לקוחות: 05276-34-0-34 
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עיצוב גרפי, קופירייטינג
איכותיות דפוס  והפקות 

לוגו 
ניירת משרדית

פרוספקטים
קטלוגים
כריכות:

פרוצס והטבעות
הפקות מיוחדות

פרסום

לכבוד:          

דוד גלפרין
מנכ"ל

פרסום גיל
   

הנדון: שביעות רצון

במהלך עבודותינו, בחרנו  ב"פרסום גיל" שידאגו להדפסת 
והדבקת מודעות בכניסות בניינים בירושלים.

אנו ממליצים על השירות שקבלתי שהיה מעולה, הן מבחינת 
עמידה בזמנים, הן מבחינת זמינות בכל שעה, הן מבחינת איכות 

העבודה ומעל הכל היחס המסור.

בברכת הצלחה
פרי אויש
סטודיו כיוון
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ותן שירות 
ל פרמטר. 

 מים אותם

סימלי של 

 למצופה מנו
מוצלחת בכל

דולה בתחומ

ך ניצול מקס
  פים.

  הלר י

 נהל 

מעל ומעבר
אכן הוכחה כמ

על הצלחה ג

מיותרות תוך
ימים המועדפ

מויש

מנ

  עי,

 שלהם הוא
ו, והבחירה א

כן מספרים ע

ון בעלויות מ
מתאימות והי

מאן דב

קרת השירות
ור לקוחותינו

הלקוחות אכ

בעיקר חיסכ
ל המדיות המ

  כל הלב.

לכל 

שבק סום גיל,
של הפצה עב

ד השירות, וה

ת חזקות, וב
ץ והכוונה על

א עם חיוך ומ

.  

 שירותי פרס
ודות רבות ש

  יחס אישי.

גבוהים במדד

ימוש במדיות
קבלנו ייעוכן

 השירות הוא

מקסימה יחד.

  תיד.

על  בשמחה
נו עבורם עבו
לות ובעיקר י

הינו מהגלנו 

תאימה, השי
בת הלקוח. וכ

חוצים, תמיד

ות ועבודה מ

ד יחד גם בעת

אנו ממליצים
בצענ בתחום,

במהירות, יעיל

שקבלהמשוב
  פרסמו.

הפריסה המת
התקציב לטוב

ם בזמנים לח

תודה על שיר

אשמח לעבוד

א
ב
ב

ה
פ

ה
ה

גם

ת

א

 

 

gimmick.m@gmail.com :טל: 08-9744413  נייד: 054-8439553  דוא"ל

רחוב יהודה הנשיא 47/24 מודיעין עילית מיקוד: 71919 

M&G ִגיִמיק*
פרסום < מיתוג < יחסי ציבור

יהודה הנשיא 47/24 מודיעין עילית מיקוד: 71919 
gimmick@neto.net.il :טל: 08-9744413  נייד: 054-8439553  דוא"ל

www.gimmick-m.co.il

בכבוד רב,
חוה סין שלום
מנהלת מדיה

לכל מאן דבעי,

אני שמחה להמליץ על שירותי פרסום גיל,

השתמשתי בשירותיהם מספר פעמים עבור לקוחותי, והם יצאו מרוצים 

מאד.

ביצענו דרכם הדפסות מגוונות, מכל הסוגים בלו"ז צפוף עם דרישות 

איכות קפדניות.

העבודות יצאו באיכות הנדרשת תוך עמידה בלוחות זמנים ושירות מעל 

ומעבר להצלחת הפרוייקטים.

השירות שקבלנו היה מעל ומעבר, הזמינות, המענה, גם בזמנים לחוצים. 

ותמיד תמיד עם חיוך.

תודה על שירות ועבודה מקסימה יחד.

אשמח לעבוד יחד גם בעתיד.
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8.11בס”ד

לכבוד
פרסום גיל

לידי דוד גלפרין

הנדון: שירותי ההפצה של פרסום גיל

נתי קרויזר
052-7612162

לכל המעוניין,

מזה תקופה ארוכה חברתי משתמשת בשירותי ההפצה של פרסום גיל עבור 

לקוחותי,

ההפצה מתבצעת ברמה גבוהה, עפ”י מפות מדוייקות,

נמסרים דיווחים מדוייקים בצורה שוטפת, והזמינות היא בכל שעות היממה.

מיותר לציין שלקוחותי מרוצים מאד מהשירות, וגם אני ממליץ בכל פה על 

שירותיהם.

נמשיך לעבוד יחד גם בהמשך בעז”ה.
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  ד"בס
  
  
  
  

  א"ג חשון תשע"י                                                                                                 
  2010,  אוקטובר21                                                                                                  

  
  
  

  לכבוד
  פרסום גיל

  
  

  שביעות רצון מעבודותינו איתכם: הנדון
  
  

  !שלום רב
  

עבודות של הדפסה , במהלך התקופה האחרונה ביצענו על ידכם עבודות עבור לקוחותינו
  .החל מהפשוטות ביותר ועד המורכבות ביותר וכולן יצאו לשביעות רצוננו ורצון לקוחותינו

  
וגם , ובצענו הפצה ארצית עבור לקוחותינו, כמו כן נעזרנו בשירותיכם גם בנושא ההפצה

וכמובן , וכן ממערך בדיקה מקיף ומדויק, נהנינו מיחס ושירות יוצאים מן הכלל, בנושא זה
  .מעבודה איכותי ובהתאם ללוח זמנים שנקבע מראש

  
  ,לכן מרגישים אנו חובה נעימה להודות על השירותים שבעבר

  .וכמובן להמשיך ולהשתמש בשירותים גם בעתיד
  
  
  
  

  בברכה
  יחיאל פורוש
  פרסום מותגים
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בס"ד

לכל המעוניין

תשרי תשע”ו

הנידון: המלצה

שלום רב,

במהלך השנים האחרונות, נהניתי לבצע הדבקת מודעות רחוב בירושלים וביתר דרך חברת "פרסום גיל".

לאורך כל השנים קבלתי עבודה מקצועית ובלו"ז הנדרשים, נהניתי לחזור ולהזמין את ביצוע העבודה דרכם.

קבלתי שירות ועבודה מעולה, זמינות ועדכונים שוטפים.

הפרסום היה טוב מאד וראינו את הפירות בשטח.

אני ממליץ בחום על שירותי פרסום גיל!

בברכה

מנדי וורטהיימר

052-2545213
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 לכל מאן דבעי

 

 המלצה על שירות פרסום גילהנידון: 

 

 הננו להמליץ בחום על מערך ההפצה של חברת "פרסום גיל".

כבר מעל שנה שאנו מבצעים הדבקת מודעות רחוב ע"י חברת "פרסום 

גיל" בערים: אשדוד, רמת גן, רחובות, פתח תקווה, אופקים, נתיבות 

 ואלעד.

 

מבוצעת על הצד הטוב ביותר, עפ"י הלו"ז אנו שמחים לציין שההדבקה 

 שנקבע ובהתאם להסכם,

 קפדני כל שבוע, יש זמינות גם הרבה מעבר לשעות העבודה,

וניכרת נכונות ומאמץ מכל צוות העובדים לתת מענה ולפתור בעיות ככל 

 שניתן ובמהירות האפשרית.

 

 בברכה                                                                                             

 ישראל אלי

 

 בס"ד

.1..9.0.90 
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  30.6.11תאריך: 
  

לכבוד
  דודשם מלא:

  גיל הפצות שם חברה:

  
  המלצה   הנדון:

  
  רב, שלום

תמשה בשירותי ההפצה של פרסום גיל, עבור לקוחותינו, הש חברתנובמהלך החודשים האחרונים, 

  .בערים כמו: ירושלים, בית שמש, אלעד, ביתר ועוד..

ו וגם של הלקוחות, והתוצאות היו מעל ומעבר, איכות החלוקה נבדקה גם ע"י פקחים שלנ

קוח משביעות רצון ומעידות על עבודה מכל הלב, הקפדה על כל הכללים הנדרשים ודאגה שהל

  השקעתו.יקבל את התמורה המקסימלית ל

  

  להעזר בשירותיכם גם בעתיד.אנו מודים לכם על העבודה יחד, ומקווים 

  

  תודה רבה

  גיא רזניק
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. בני ברק , ת.ד.  620ר' עקיבא  108
580050698מפר עמותה: 

 , 1-800-360-360טל':  03-5797020
03-5797474פקס: 

בס”ד

למר דוד גלפרין

מנכ”ל פרסום גיל

2011

במהלך מס' הקמפיינים האחרונים של מפעל הש”ס,

שמחנו להשתמש בשירותי ההפצה של חברת פרסום גיל, 

ובידע הרב של העומד בראשה מר דוד גלפרין.

הקמפיינים דרשו הפצה בריכוזים החרדיים בכל הארץ,

תוך עמידה בלוח זמנים צפוף ביותר ומערך בדיקות קפדני.

מיותר לציין שפרסום גיל בצעו עבודה מקצועית, איכותית, כמעט ללא תקלות,

תוך עמידה בלוח זמנים שנקבע מראש, עם דיווחים מדוייקים בכל עת,

וזמינות מלאה של כל הצוות כולל העומד בראשם.

אנו מודים על אשר היה,

ובטוחים שנשמח להשתמש בשירותיכם גם בקמפיינים הבאים בעז”ה.

בברכה
שמואל אלמליח

054-7602062

  ד"בס

  ! האתגר שלנו –האירוע שלכם 
  

  052-7643063,  08-9742242פקס / מודיעין עילית טל36/1מסילת יוסף 

  

  

  2010מרץ 

  לכבוד

  פרסום גיל

  

  

  ,שלום וברכה

  

  .רצינו להודות על שירות ויחס אישי שנתנו לנו על ידכם בעת הפקת סרט נשים לציבור הרחב

  .ולא ידענו כיצד ואיך להתחיל, זו לנו פעם ראשונה שהתעסקנו בענין

הורדתם מרשימת המטלות הרבה . יות רבה עשיתם לנו סדר בדבריםכאן נכנסתם לתמונה ובמקצוע

  .שלנו ולקחתם על כתפיכם

היינו רגועים כי ידענו , לוחות מודעות ועוד, עתונות במקומות שונים בארץ, כל נושא ההדפסות

  .שפרסום גיל מטפל בזה כמו שצריך

  .ונשמח להעזר בשירותכם שוב, על כך תודתנו והערכתנו

  

  

  ,בכבוד רב

  בילי פוקסברומר

  



49 48

תמוז תשע”אבס”ד

לכל המעוניין,

אנחנו ממליצים על חברת פרסום גיל, לאחר עבודה משותפת

במהלך השנה האחרונה, במס' קמפיינים.

השירות שקבלנו היה מיוחד, ולא רגיל. זמינות בכל שעות היממה, דיווחים שוטפים,

עמידה בלוח זמנים, ובצעו הדרישות בצורה מדוייקת וקפדנית.

כמו כן הייעוץ שקבלנו, והכוונה לביצוע פרסדום בצורה האפקטיבית ביותר,

היה מקצועי, ברור ומאד תועלתי.

תודה על הכל ונשמח לעבוד יחד גם בהמשך.

בתודה ובברכה
צחי אינדיג - מנכ”ל מאורות הדף היומי

054-7336663נייד 
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שלום דוד
מיום כניסתו של אלדן מדביק המודעות החדש עלי לציין שחל שינוי מאוד משמעותי בנושא ההדבקות על לוחות המודעות וניקיון 

תחנות האוטובוס.
העבודה מתבצעת לשביעות רצון ובצורה מסודרת ומקצועית .העבודה מתואמת ופועלת כמנגנון משומן עם כל הגורמים המטפלים 

בנושא המודעות.
כמו כן על פי הנוהל שנקבע ותואם בינינו .לאחרונה התעוררו בעיות אישיות עם אלדן שנפתרו עם יעקב לשביעות רצון כל הצדדים 

ותודה על כך.
שיתוף הפעולה מעורר כבוד ואני שמח שעברנו את התקופות הפחות טובות ואני תקווה שכך ימשך גם בעתיד.

יום טוב

בברכה,
יהודה בן חמו

מנהל אגף הביטחון - עיריית נצרת עילית
04-6011426ט.  פ.  04-6478830

ן ו ח ט ב ה ף  ג א

שלום דוד,

מיום כניסתו של אלדן מדביק המודעות החדש,

עלי לציין שחל שינוי מאוד משמעותי בנושא ההדבקות על לוחות המודעות וניקיון תחנות האוטובוס.

העבודה מתבצעת לשביעות רצון ובצורה מסודרת ומקצועית.

העבודה מתואמת ופועלת כמנגנון משומן עם כל הגורמים המטפלים בנושא המודעות.

כמו כן על פי הנוהל שנקבע ותואם בינינו.

לאחרונה התעוררו בעיות אישיות עם אלדן שנפתרו עם יעקב לשביעות רצון כל הצדדים ותודה על כך.

שיתוף הפעולה מעורר כבוד 

אני שמח שעברנו את התקופות הפחות טובות

ואני תקווה שכך ימשך גם בעתיד.

יום טוב

בברכה,
יהודה בן חמו

מנהל אגף הביטחון - עיריית נצרת עילית
04-6011426ט.  פ.  04-6478830
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                    : לכבוד
  דוד גלפרין

  ל"מנכ
  פרסום גיל

        
  שביעות רצון: הנדון

  
  
  

 "פרסום גיל"ב בחרנו , "הפרשה מספרת לי"הפצת ספרינו במהלך 
הדבקתם בלוחות מודעות ברחבי לוהדפסת מודעות רחוב ל שידאגו
בית שמש , אלעד, ת"פ, אשדוד, ביתר, מודיעין עילית, ב"ב, ם-י: הארץ
  ..ועוד

  
הן מבחינת , היה מעולהשהשירות שקבלתי אני ממליץ בכל פה על 

הן מבחינת איכות העבודה , הן מבחינת זמינות בכל שעה, עמידה בזמנים
  .ומעל הכל היחס המסור

  
  
  
  

  ת הצלחהבברכ
'הרב הופקוביץ
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לכבוד
פרסום גיל

הנדון: המלצה

לכל המעוניין,

אנו בחברת קיי. טי שיווק, מפיצים כבר מס' חוברות ועלונים של 
קרן משנת יוסף,

ובחרנו בחברת פרסום גיל להדפיס ולהפיץ לנו את החומרים 
בתיבות דואר בכמות של מעל מאה אלף תיבות ברחבי הארץ.

העבודה,  איכות  מהשירות,  מחדש,  נהנים  אנו  פעם  כל 
המקצועיות, הבדיקות והבקרה אחרי העבודה.

אנו שמחים להמליץ על שירותכם, וכמובן שנשמח לעבוד יחד 
גם בעבודות הבאות.

בברכה
שמעון לינדן
052-7632004

קיי.טי.יבוא ושיווק בע"מ
בית חלקיה 168

בית חלקיה 76815
טלפון: 072-24110402

עוסק מורשה: 514474410

2016
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                    : לכבוד
  פרסום גיל

        
  המלצה על שירותי פרסום גיל: הנדון

  
  
  

' כבר זמן רב בהדבקת מודעות רחוב במס" פרסום גיל"אנו עובדים עם 
  .ערים

  
מבחינת זמינות , הן מבחינת עמידה בזמנים,  מעולה שירותלנוקב חנואנ

  .ומעל הכל היחס המסורמבחינת איכות העבודה , בכל שעה
  
ולקבל יחס " פרסום גיל" אמליץ לכל המעוניין להשתמש בשירותי -לכןו

  .ושירות מעולה
  
  
  

  ת הצלחהבברכ
  דוד הלפרין

40/90אופטיקה 
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                    : לכבוד
  דוד גלפרין

  ל"מנכ
  פרסום גיל

        
  שביעות רצון: הנדון

  
  
  

  ,לאחר העבודות שעשיתי עמכם בתקופה האחרונה
ביתר , בית שמש, ת מודיעין עילי:כגון, ערים' הדבקת מודעות במס

  ...עילית ועוד
  

  ,מרגיש אני חובה נעימה להודות לכם
  .מדוייקת ומהירה, מקצועיתעל עבודה 

  .מקצועיעל יחס אדיב בכל שעות היום ושירות 
  
  

  ת הצלחהבברכ
  משה לודמיר

+Momמנהל 
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  :לכבוד
  כל הנוגע בדבר

  
פרסום , בכל הנוגע לשיווק" פרסום והפצות גיל" על להמליץהרינו 

  .והפצה במגזר החרדי
  

ומבצעים דרכם את ,  שנים3אנחנו עובדים עם פרסום גיל במשך 
הן כלפי לקוחותינו והן , סיניתההגרלה הרב העבודה של שיווק 
  .רתהמפרסמים בחוב, כלפי בעלי העסקים

  
, אמין, במשך שנים כאטרקטיבי פרסום גיל הוכיח את עצמו

  .ומקצועי ביותר על פי כל הבירורים שעשינו בין ספקים נוספים
  

  :נעזרנו בפרסום גיל בתחומים הבאים
  –תכנית השיווק . 1

  יעוץ בבניית תוכן שיווקי לחוברת
   –יעוץ פרסומי . 2

, פריסת מדיה נבונה, התמקחות מול המדיות, מדיות רלוונטיות
בנית קונספט פרסומי ועבודות , שיתופי פעולה מול המדיה

  .ייטיבקריא
   –דיוור ישיר . 3

כל סוגי הדיוור הישיר כולל הפצת חוברות בתיבות דואר בכל 
  תלי דלת ומודעות רחוב, הריכוזים החרדיים

  .אומיעבודה במגזר מתחזק ודתי ל, וכן
   –דפוס . 4

-מחלקת הדפוס של המשרד נתנה לנו מענה בנושאים רחבים החל מ
הדפסות של , אפים-רול,  חוברות וכלה בכרטיסי ביקור200,000
בנוסף לעיטוף בנילון , מדבקות ושאר צרכי דפוס, מודעות, קאפות
  .ועוד

  
  בברכה
  נתן בן עזרא
057-3155782 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ד"בס 10.10.09
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