לכבוד
דוד גלפרין
שלום רב,

הנדון :ציון לשבח מייקל טפילנסקי
ברצוני להודות למייקל ,על עבודתו הנאמנה ,על ההשקעה ,חריצות ונחישות.
הרגשה שהוא "יהפוך עולמות" אך אינו מוכן לשמוע את המילה "לא".
איש שווק ופרסום משכמו ומעלה

בכבוד רב
שושי,
עיתון קניה שווה

נ.ב .הלוואי שהיה לי עובד כזה (כבעלת עסק ,הלוואי שהיה לי עובד כזה).
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בטאון 'העדה החרדית'
גיליון 1823

בס"ד פרשת מטות כ"ג תמוז תשע"ו

שנה ע'

כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בק"ק משכנות הרועים
המחיר בחנויות :בא"י  ₪ 9.90בארה"ב  ,4.00$באירופה 3.50€

השקפת "הרע במיעוטו" ממשיכה להרוס ולהחריב כל חלקה בחינוך החרדי:

תיקון חוק חינוך חובה מחייב להבטיח
לימודי הליבה בתתי"ם

תחת מסוה ביטול חוקי לפיד  -הנציגים החרדים בכנסת המינים יזמו שינוי בחוק חינוך חובה ששם קץ לשרידי עצמאות החינוך המתוקצב וברוח ההידברות" :שר החינוך מצליח
לכלול בהידברות עם המגזר החרדי לימודי מתמטיקה אנגלית והיסטוריה למוסדות החינוך החרדיים" "גם מוסדות הפטור ,לא אנקוב בשמות כי זה יעשה נזק ,אבל אנו מתחייבים
כי המוסדות החרדים ילמדו אנגלית בקרוב ,השיח רדוד ואנשים לא מבינים את הפרטים" אוי לאזנים שכך שומעות!
מאת י .רבינוביץ

שלום וברכה,

השקפת "הרע במיעוטו" ממשיכה
לנהל את סדר יומם של הנציגים
החרדיים בכנסת המינים ,תוך ויתור על
עוד ועוד מנכסיה של היהדות החרדית
בארה"ק ,והדברים שנשמת היהדות
תלויה בהם! הפעם הויתור הקשה הוא
על עצמאות החינוך החרדי המתוקצב,
תוך מתן אישור ל'שר החינוך' לקבוע
תקנות ככל העולה על רוחו במוסדות
החינוך החרדיים.
לאחר חקיקת חוק הגיוס הנורא,
בשיתוף פעולה "חרדי" ,כשהם
מסבירים לציבור כי אין ברירה מאחר
ובלי החוק שלהם המצב היה הרבה
יותר גרוע ,יצא לראשונה בהיסטוריה
חוק המחייב ציד נשמות בקנה מידה
המוני לשמד ממש ,בגושפנקא
"חרדית" .ואם לא די בכך הרי שלא
עברו ימים ספורים ומ"הרע במיעוטו",
החוק הפך ל"תשועה גדולה"!...
בשיטה מעוותת זו ממשיכים הם
לפעול גם כעת כסומים בארובתם.
בממשלה הקודמת חוקקו המפלגות
החילוניות חוק להגבלת עצמאות
החינוך החרדי ,כשהם מציבים תנאי
סף לתקצוב המוסדות החרדיים ,בהם

הכנסת לימודי הליבה ועוד כהנה.
אך הם הבינו כי לא יוכלו לכפות בבת
אחת את השינויים הללו ,כי תקום
סערה ביהדות החרדית (בפרט לאחר
שהמפלגות החרדיות התבוססו
באופוזיציה) ,ולכן נדחה החוק לשנת
תשע"ח.
בימים אלה נחקק חוק "מתוקן"
בשיתוף הנציגים החרדיים בכנסת,
שמבטל את החוק הקודם ,ומעניק כאן
ועכשיו את הסמכות לקביעת תקנות
ותכני הלימוד בידי שר החינוך (שכבר
הצהיר כמה פעמים כי מגמתו להחדרת
כל לימודי הליב"ה למוסדות החרדיים
"בדרכי נועם").
לגודל החרפה התראיין יו"ר דגל
התורה לתקשורת החילונית ,כשהוא
מתגאה בפניהם כי על אף התנגדות
חרדית מבפנים ,הוא העביר את חוק
הליב"ה החדש ,שמהוה עוד שלב
בהורדת המחיצות "המיותרות" בין
היהדות החרדית לפורקי העול...
ובה בשעה שהח"כים החרדים
חוגגים את 'הישג ביטול לימודי
הליב"ה' ,שרת המשפטים שקד חושפת
בהצהרה כי שר החינוך נ .בנט 'הצליח
לכלול בהידברות עם המגזר החרדי
לימודי מתמטיקה אנגלית והיסטוריה

למוסדות החינוך החרדיים'.
"ביטול החוק של לימודי הליבה
שקידם יאיר לפיד נעשה מתוקף
ההסכמים הקואליציוניים ,אבל בנט
מצליח להכניס בהסכמה את הלימודים
החשובים למוסדות החרדיים .הוא
נמצא בקשר עם מנהלי המוסדות

החרדים ,מכניס לימודי מתמטיקה,
חמש יחידות ואנגלית לתוך המוסדות
החרדים ,הוא עושה את זה דה-פאקטו
בלי כותרות בשקט בשקט".
"בנט מצליח בהידברות גם עם
מוסדות הפטור ,לא אנקוב בשמות
כי זה יעשה נזק ,אבל רוב התקשורת

שטחית ולא חושפת את הדברים .אנו
מתחייבים כי המוסדות החרדים ילמדו
אנגלית בקרוב ,השיח רדוד ואנשים לא
מבינים את הפרטים".
כמה גדולים דברי חכמים ,רבותנו
קדושי עליון שחזו כבר בזמנם את
הקלקול הנורא שעתיד לצאת מן ההנאה

מתקציבי ומנעמי השלטון ,שיגררו
אחריהם ויתורים והפקרת כל הקדוש
והיקר ,ולדאבוננו נבואתם מתקיימת
בשלמותה ,ועוד ביוזמתם של אותם
שנשלחו "להציל מבפנים" ,ועכשיו נותר
מהם רק "מסכימים מבפנים" על כל
הפשעים שמחולל השלטון.

הקו המסוכן החדש" :בשקט בשקט ובהידברות"
מאת י .ספרן
לאחר אין סוף דיבורים ,נאומים ,מאמרים,
כתבות ,ידיעות וסקופים ,סופסוף הועבר בכנסת
המינים בערבו של יום שני השבוע ,בהשתדלותם
הבלתי נלאית של חברי הכנסת ה'חרדיים' ,תיקון
לחוק לימודי הליבה שחוקק בימי לפיד.
שמחה וששון.
ובכן ,ירד הכורת מעל לראשינו? בואו נבדוק.
קדמו לתיקון החוק הזה מחאות והשגות רבות,
בעיקר משורות האופוזיציה ,ובייחוד מסיעת יש
עתיד ,שהיתה היוזמת והמחוקקת לכתחילה.
"מיליון ילדים יהיו חסרי השכלה בגלל
ההצבעה חסרת האחריות הזו" זעק לפיד מדם
לבו .איך ייתכן ,תהה בקול מר כצרעה ,שחברי
הכנסת החילוניים נותנים יד לפשע הזה שיותיר
את ילדי החרדים בבערותם ונגזור עליהם בורות

ברצונינו להודות לחברת פרסום גיל על שרותי הדפסה
קבועים ועיטוף יוצאים מן הכלל.
ההדפסה היא איכותית ביותר! אתם עומדים מצוין בלוח
הזמנים שקבעתם.

עולם?! איך אפשר לתת יד לטיוח נורא שכזה,
ולחוסר אחריות משוועת כל כך?!...
והדברים והדוברים המשיכו וייללו והורידו
דמעות תנין על עתידם הריקן של הילדים
החרדיים המתוקים ,ולבסוף החוק עבר ברוב
גדול .יופי.
על אף הגיחוך והלגלוג מדאגתו המזויפת של
מר לפיד וסייעתו לעתידם החינוכי של הילדים
החרדיים ,מתברר כי מדובר בעוד אחת מעסקאות
הטיוח וההרדמה הנוראית שמתבצעת דווקא על
ידי ההנהגה הפוליטית ה'חרדית' .היא זו שמובילה
את הציבור שלהם לקראת קריסת כל חומות
ההתבדלות והשמירה ומחיקת הזהות החרדית
מעל פני המוסדות ,שלב אחרי שלב.
בשבוע האחרון הורחב כאן מעל דפי "העדה",

אודות ה'מהפכה השקטה' המתרחשת בגזרות
עולם החינוך החרדי המוכר .כך יוצאות המילים
ברורות מפיות שלל גורמים במערכות החינוך.
הובאו כאן מילותיו הברורות של ראש
ממשלת הכפירה שאמר כי "השילוב של הציבור
החרדי בשני תחומי חיינו ,הצבא והתעסוקה,
בעלייה מתמדת ומרשימה" .ומי כמוהו יודע על
מה הוא מדבר.
החרה החזיק אחריו 'סר החינוך' שהותקף
אודות החוק אותו התכוונו 'לתקן' ,הוא גילה
לאור המתקפה את הכוונה האמתית מאחורי
התיקון הזה .הוא אמר כי אדרבה ,הגישה הקודמת
של כפייה והכתבה היא זו שהובילה לנסיגה
ב'התקדמות' התהליכים בציבור החרדי ,ואילו

המשך בעמ ז'

מעמד אדיר בהקמת מוסדות חדשים על טהרת הקודש לאלפי בני תורה
בירושלים עיה"ק

מאת י .פערל

מעמד אדיר התקיים השבוע
להקמת מוסדות חדשים "על טהרת
הקודש" תוך התנתקות מוחלטת
מתקציבי מדינת השמד! עבור ציבור
אלפי אברכים בני תורה ההולכים
לאורו של הגאון הגדול ר' שמואל
אויערבאך שליט"א והתלכדו
יחד במטרה להתנתק מהמוסדות

המתוקצבים ולחנך את הילדים בת"ת
החדש "על טהרת הקודש".
המעמד נערך ביום ב' באולמי
תמיר בירושלים עיה"ק ,בראשות
רבנים וגדולי תורה ובהשתתפות
אלפי בני תורה ,זאת לאחר השלמת
הרישום למוסדות החדשים של
ציבור אברכים בני תורה בנשיאות
הגר"ש אויערבאך שליט"א שיוקמו
"על טהרת הקודש" תוך התנתקות

לחלוטין מתקציבי המדינה הציונית.
מרכז האירוע הוקדש לטובת
יסוד תלמוד התורה המרכזי "תפארת
יעקב" שיפתח בעזה"י בירושלים
בשנת הלימודים הבאה עבור מאות
תלמידים בני תורה מכל הגילים.
הרב אליהו טומבק שליט"א,
מנהל התלמוד תורה "תפארת יעקב"
בבני ברק שבעזה"י ינהל גם את
הת"ת החדש בירושלים ,פתח את
הכינוס בסקירה רחבה על התערבות
"משרד החינוך" הציוני והמחוז
החרדי בתכני הלימוד ,ועל הצורך
בעצמאות חינוכית למען חינוך
הילדים "ללא שום לקיחת תקציבים
מהמדינה הציונית" כלל.
אחריו דיבר הגאון רבי צבי
פרידמן שליט"א רבה של רמת בית
שמש ג' ,שאמר בין השאר כי על
חינוך הדורות הבאים באופן מעוות
ותחת השפעת רשעי ישראל ר"ל

נכרת השקעתכם הגדולה בכל זה עד למוצר המוגמר.
אנו נמליץ על שרותכם לכל המעוניין.

בהצלחה בכל
ליברמן
053-3199222

נאמר "למען לא ניגע לריק ולא נלד
לבהלה".
הגאון ר' יונה זלושינסקי שליט"א
מרבני ישיבת פוניבז' ,הרחיב בדבריו
כי הבעיות הקשות העומדות היום
לרגלי הורים בענין החינוך ,אלו
נסיונות של עיקבתא דמשיחא ,ואכן
הקמת מוסדות חינוך שיתנתקו
ממשרד החינוך הכפרני זו איננה
"קיצוניות" ח"ו ,אלא המשך ישיר
של מסורת החינוך של רבותינו גדולי
הדורות ,ואדרבה ,הקיצוניות הוא
מצד שלטונות הרשע ומצד פורקי
העול ,וכבר הוכח לכל בר דעת
שמחוייבים לפתוח מוסדות לבד ללא
שום קשר למדינה הציונית.
את הכינוס חתם רבם ומאורם
הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך
שליט"א שנשא את הנאום המרכזי,
ועמד בדבריו המאירים על תכלית
החיים שאין בהם מקום לקידום

חכמות זרות ח"ו ,והדגיש כי הצורך
בהקמת מוסדות על טהרת הקודש
ששום גורמים חיצוניים לא יוכלו
להשפיע ח"ו על חינוך הילדים -
איננה "הידור" או "פרומקייט" אלא
צורך אמיתי בשימור החינוך הטהור.
עוד השתתפו בכינוס :הגאון ר'
אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז',
הגאון ר' ברוך שמואל דויטש ראש
ישיבת 'קול תורה' ,הגאון ר' צבי

שינקר ראש ישיבת 'בית דוד' ,הגר"י
עלזאס ר"י דעת אליהו ,הגר"צ
וידר רב שכונת קרית יובל ,הגר"י
דזימיטרובסקי ועוד רבנים וגדולי
תורה .גדול היה המעמד ,מעמד של
הכרזה על התנתקות מרשעי ישראל
וכספיהם הטמאים ,ועל ביסוס
יסוודות איתנים של החינוך הטהור,
בסימן "אל תגעו במשיחי  -אלו
תינוקות של בית רבן".








לכל מאן דבעי,
שלום רב,








הרינילהמליץ,כימהיכרותומניסיוןרבשניםבעבודהעם'פרסוםגיל',אנוזוכיםלקבל
שירותמצוין,יחסאדיב,זמינותובעיקרהדפסהאיכותיתביותר .

עלכןאניממליץעל'פרסוםגיל'כמקוםמועדףומומלץ .
נשמחלהמשיךלשתףפעולה .
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הנדון :המלצה

בברכה,
שלמה הופנר
מחלקתשיווקודוברות 

 250-0447772
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בס"ד

לכבוד פרסום גיל
שלום וברכה,
לאחר תקופה ממושכת של למעלה מ 5 -שנים בהם אנו עובדים
בשיתוף פעולה.
אנו שמחים להביע הערכתינו לעבודתכם המסורה והמקצועית.
מידי שנה אנו מבצעים באמצעותכם פרסום לקראת ארוע
"המבשר לבית" וכן לקראת "יריד הספרים" הכולל הדבקת
מודעות רחוב בכל הארץ ,כניסות בניינים ובתי כנסת.
הדבקת המודעות מתבצעת באופן מאסיבי ובמועד שנקבע.
וכן הפקות דפוס שונות המבוצעות על ידכם באיכות ובזמינות
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.
בברכת הצלחה והמשך שת"פ
יחיאל עקשטיין
מנהל אדמניסטרטיבי
בעיתון 'המבשר'
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לכל המעוניין,
כבר מעל שנתיים שאנו מדפיסים את המוסף החודשי שלנו
"עולמות"
דרך פרסום גיל ,ומרוצים מאד,
מכל שלבי העבודה :הייעוץ ,המחירים ,הזמינות ,השירות,
איכות ההדפסה ,ההובלות ,מכלול של יתרונות שנותנים לנו
את ההרגשה של לקוח בלעדי.
אנו בהחלט שמחים על הבחירה המוצלחת וממליצים בכל
חום להדפיס דרך פרסום גיל.
תודה רבה
אהליאב אבוטבול
052.80.770.04
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בס"ד
0120/20/

לכבוד
פרסום גיל

בס"ד

תמוז ,תשע"ה

לצוות פרסום גיל

ברצוננו להביע את שביעות רצוננו מעבודתנו המשותפת בתחום הדבקת מודעות
רחוב ובתחום ההדפסה.

זה כבר שלוש פעמים ברציפות שבחרנו להפיק את הקטלוג המהודר
שלנו דרך פרסום גיל,
וב"ה היינו מרוצים מאד מתנאי השירות ,האיכות הגבוהה ,העמידה
בזמנים ובכל הדברים הנלווים.
אין ספק שהעבודה מולכם הקלה על המלאכה ,והפכה את ההפקות
לקלות ונעימות יותר...

העבודה מתבצעת במקצועיות ,בדייקנות ובעמידה בלוחות זמנים.

תודה רבה ,ונשמח לעבוד יחד בעתיד.

שלום וברכה:

השרות שאנחנו מקבלים מעולה ,ועולה על הסטנדרטים הקיימים ללא ספק.
ישר כוחכם!

בברכה,
יוסף מזרחי

בכבוד רב,
נפתלי רוזנברג -מנהל מדיה

כתובת בית המכירות :רח' הרב מימון  2ירושלים (ליד גשר המיתרים) | כתובת למשלוח דואר :ת.ד 36236 .מיקוד  9136102ירושלים
מייל | Email: jerusalemofgold1@gmail.com :אתרOur Site: www.Jerusalem-ofGold.com :
טל | Tel: 02-5877771 / 058-7-752-752 :פקסFax: 02-5704377 :
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לכבוד
פרסום והפצות גיל
סניף מודיעין עילית
שלום רב !

הנדון  :מכתב המלצה.

אנו ,הח"מ מטה ממליצים בחום על שירותיהם של "פרסום גיל" – סניף מודיעין עילית.
בשנת תשס"ח-ט' נעזרנו בשירותיהם מספר פעמים רב וזכינו לקבל מחירים סבירים,שרות
מקצועי ,סבלני ואמין שמוכן לעשות הרבה למען הלקוח ושביעות רצונו.
אנו מאמינים ששילוב בין כל האלמנטים הנ"ל מביאים את הפרסום להיות מוביל ומקצועי כמות
שהוא.

מקווים כי נמשיך בשיתוף הפעולה הפורה עימם בעתיד.

בברכה ,
ישיבת בנ"ע "לפיד מודיעין"
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לכל המעוניין!
אנו שמחים לעבוד עם פרסום גיל כבר מס' חודשים,
בהדפסה שבועית של  13000עותקים וכן בהדפסת
מוספי חג.
ההדפסה היא איכותית ,מקצועית ובצבעים יפים
וחיים.
אנו נהנים משירות מעולה ,זמינות בכל שעה נדרשת,
עמידה בלו”ז אף הצפופה ביותר ,מחיר אטרקטיבי
ותנאי תשלום נוחים.
אנו שמחים להמליץ גם לכם להנות מהשירות
הנפלא!
בברכה
שלמה גליס
קהילות רמות.

16

17

בס"ד
ח' שבט תשע"ד
לכבוד
פרסום גיל.
צוות יקר,
במהלך הדפסות ספרי הלימוד האחרונים שלי ,בחרתי להשתמש בשירותיכם,
והיחס והשירות שקבלתי היו מדהימים.
הליווי המקצועי משלב בחירת הפורמט עם האופציות השונות ,ההעתקי
שמש והאייריס שהגיע עד אלי הביתה ,התיקונים השונים ,הלו"ז הצפוף ועם
עיכובי הגרפיקות ולבסוף עמידה ביעד ,קבלת תוצר מושלם הזמן שנקבע.
הכל נעשה בחיוך ,בשמחה ובאדיבות מושלמת .שמחתי להנות מזה בכל
ספר מחדש.
תודה על הכל ,ונפגש בספר הבא.
חיה אביעזר
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בס"ד
לכבוד:
כל המעוניין

הנדון :הפקת חוברת אוצר הספר התורני 2
בימים אלו הופקה חוברת אוצר הספר התורני  ,2עוד בהפקה הקודמת זכינו
להכיר את "פרסום גיל" ולהיות מרוצים מהעבודה מולם,
בהפקה הנוכחית ,פנינו ל"פרסום גיל" עוד בראשית הדרך ,וקבלנו ייעוץ
והכוונה בבניה נכונה של החוברת ,דרכי הפצה מתאימים ,ופורמט אידיאלי
עבור החוברת ,כמו כן קבלנו ייעוץ בכל נושא ההדפסה ,הסוגים והיתרונות של
כל סוג.
לבסוף את הפקת הדפוס בצענו דרכם ,והתוצאה היתה איכותית ,טובה ויפה.
כמובן שהעניקו לנו פריסת תשלומים נוחה,
ומעל הכל שירות אדיב ,מקצועי וזמינות בכל עת.
אנו ממליצים בחום על שירותיהם.
בברכה
אוצר הספר התורני
הר' מאיר 077-2032973
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בס"ד

יום שני  12ינואר 1122

לכל מאן דבעי

זה מספר שנים שאני עובד בהצלחה בהנאה עם משרד הפרסום וההפקות
"פרסום גיל" ,המבצעים עבורי מגוון רחב של הפקות דפוס ,הדבקת כרזות רחוב,
והפצות בדיוור רווי.
ביצעתי בשיתוף עם המשרד מספר קמפיינים פרסומיים והתרשמתי מהרמה
המקצועית הגבוהה של הצוות והמנהלים.
ברצוני לציין את איכות השירות ,הפקות הדפוס והעמידה בזמנים ללא דופי.

בברכה,
איתן דובקין
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בס"ד
18.1.16
ח' בשבט תשע"ו

מומלץ!

לכל מאן דבעי,
אנו מבצעים מידי שנה הדפסות של מידעונים וניירת ,כולל עיטוף החומרים
והפצתם ב"פרסום גיל".
יש לציין כי צוות "פרסום גיל" נכון לבצע כל בקשה בגמישות מיוחדת.
דגש מיוחד הושם על שביעות רצון הלקוח ,מהירות האספקה וביצוע
מושלם.

בברכה

בס״ד
בתי דפוס רבים היכרתי ,שנים רבות חזרתי ,והדפסתי...
ועכשיו ,נראה לי שאת המקום הקבוע מצאתי!
כשעובדים עם גב׳ שושי או בת-שבע היקרות ,אין הרבה התלבטויות!
אם גם אתם מחפשים  -דפוס איכותי ,עם שירות אמיתי,
תקשורת רצופה החל משליחת הקבצים דרך הצורך בתיקונים,
ועד הדרך של המוביל ,בטלפון או במייל ,כמעט תמיד זמינים.
הדפסה מדויקת ,כריכה לתפארת ,מהירות מסחררת.
תשוו מחירים ותחליטו...
מהעתק השמש עד הוצאה לאור העולם -
הדרך עוברת ב ...גיל!

מרכז השתלמויות
"הליכות בית יעקב"
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לכל מאן דבעי
אנו עובדים מזה כמה חודשים עם פרסום גיל ומדפיסים מגזין
חודשי אנו מאוד מרוצים מאיכות ההדפסה ,מהשרות האדיב,
מהזמינות ומהעמידה בלוחות זמנים.
אנו ממליצים בחום על שרותי פרסום גיל ומקווים להמשיך
ולהרחיב את שיתופי הפעולה גם בעתיד.
בברכה ובהערכה
ישראל לוינגר
מכון אור הצפון
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לדוד,שושי,בת שבע
וכל צוות פרסום גיל.
רציתי להודות על שרות נפלא בהזמנת עבודה להדפסת מגזין "להיות אמא".
עמידה בלוח זמנים! שרות ואיכות ללא מתחרים.
עשיתי הרבה עבודות דפוס בחיי ,כשפניתי אליכם חששתי שלא תעמדו בקצב
שלי (הכל כאן ועכשיו והכי טוב שיש!).
בת שבע היתה קשובה לכל בקשה שלי תמיד פנויה קשובה והכל באדיבות
ובסבלנות.
אין ספק שמצאתי לי בית לאוכל לסמוך עליו להמשך עבודה משותפת.
בהצלחה בהמשך
מלכי וייס.
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9.1.2014

לצוות פרסום גיל ולאבינועם היקר,

שמחנו לעבוד איתכם בקמפיינים האחרונים לבחירות המנציפאליות,
נהננו מהעבודה המהירה ,מהזמינות ומעמידה בלו"ז על אף הלחץ המאסיבי
שאפף את בתי הדפוס בתקופה זו.
גם בהפצות השונות שבצענו ,קבלנו עבודה מקצועית ,אמינה ,ביצוע הפצה
באיכות גבוהה הן בחלוקות והן במודעות רחוב.

תודה רבה על השירות החם והאדיב.

בברכה
אהרון קורן
מותג בפרסום
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בס"דד
בס"

2017

דבעי
מאןדבעי
לכלמאן
לכל
פרסום גיל
גיל
של פרסום
והפצה של
הפקה והפצה
שירותי הפקה
הנדון  ::שירותי
הנדון
מה שהיה
לכל מה
והדפסה לכל
קה והדפסה
הפקה
פרסום הפ
פתרונות פרסום
שהיה
המספקת פתרונות
גיל המספקת
פרסום גיל
חברת פרסום
עלחברת
ולהמליץעל
לברךולהמליץ
ברצונילברך
ברצוני
צורך.
בואצורך.
בוא
מקצועית וטובה
בצורה מקצועית
וטובה..
מריבית בצורה
זמינות מריבית
עם זמינות
המקצועי עם
הזמין המקצועי
השירותהזמין
אתהשירות
לצייןאת
חשובלילילציין
חשוב
בישראל..
כמותכםבישראל
שירבוכמותכם
שירבו
בברכה
בברכה
אריאל  משמרת השבת
אריאל  משמרת השבת
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בס"ד

יום שני  12ינואר 1122

לכל מאן דבעי

זה מספר שנים שאני עובד בהצלחה בהנאה עם משרד הפרסום וההפקות
"פרסום גיל" ,המבצעים עבורי מגוון רחב של הפקות דפוס ,הדבקת כרזות רחוב,
והפצות בדיוור רווי.
ביצעתי בשיתוף עם המשרד מספר קמפיינים פרסומיים והתרשמתי מהרמה
המקצועית הגבוהה של הצוות והמנהלים.
ברצוני לציין את איכות השירות ,הפקות הדפוס והעמידה בזמנים ללא דופי.

בברכה,
איתן דובקין
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בס"ד

בס"ד

י"ג חשון תשע"א
 21אוקטובר2010 ,
מרץ 2010
לכבוד
פרסום גיל

לכבוד
פרסום גיל

הנדון :שביעות רצון מעבודותינו איתכם
שלום וברכה,

שלום רב!

רצינו להודות על שירות ויחס אישי שנתנו לנו על ידכם בעת הפקת סרט נשים לציבור הרחב.
זו לנו פעם ראשונה שהתעסקנו בענין ,ולא ידענו כיצד ואיך להתחיל.
כאן נכנסתם לתמונה ובמקצועיות רבה עשיתם לנו סדר בדברים .הורדתם מרשימת המטלות הרבה
שלנו ולקחתם על כתפיכם.
כל נושא ההדפסות ,עתונות במקומות שונים בארץ ,לוחות מודעות ועוד ,היינו רגועים כי ידענו
שפרסום גיל מטפל בזה כמו שצריך.

במהלך התקופה האחרונה ביצענו על ידכם עבודות עבור לקוחותינו ,עבודות של הדפסה
החל מהפשוטות ביותר ועד המורכבות ביותר וכולן יצאו לשביעות רצוננו ורצון לקוחותינו.
כמו כן נעזרנו בשירותיכם גם בנושא ההפצה ,ובצענו הפצה ארצית עבור לקוחותינו ,וגם
בנושא זה ,נהנינו מיחס ושירות יוצאים מן הכלל ,וכן ממערך בדיקה מקיף ומדויק ,וכמובן
מעבודה איכותי ובהתאם ללוח זמנים שנקבע מראש.
לכן מרגישים אנו חובה נעימה להודות על השירותים שבעבר,
וכמובן להמשיך ולהשתמש בשירותים גם בעתיד.

על כך תודתנו והערכתנו ,ונשמח להעזר בשירותכם שוב.

בכבוד רב,
בילי פוקסברומר

בברכה
יחיאל פורוש
פרסום מותגים

האירוע שלכם – האתגר שלנו !
מסילת יוסף  36/1מודיעין עילית טל/פקס 052-7643063 ,08-9742242
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תמוז תשע”א

בס”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
נייד 054-7336663
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בס"ד
לכל מאן דבעי.
הנידון :דברי ברכה ותודה לחברת "פרסום גיל".
כאחראי על מחלקת הפרסום של תנועת בני תורה אשר התמודדה בבחירות האחרונות בעיר
בני ברק ,העומס סביב מערכת בחירות קצרה ומלאת פעילות מסביב לשעון ,המתכון להצל־
חה היה במציאת חברת הפקת דפוס במהירות וביעילות גדולה ,עקב לו"ז קצר ,ועומס גדול
עד למאד.
בתחילת מסע הבחירות עבדנו עם מספר בתי דפוס ,אך השירות ,המהירות ,הרצון לסייע ,לא
היה משביע רצון לעומת הצורכים של תנועת בני תורה.
עד אשר הגענו ל"פרסום גיל" בהנהלתו של מר דוד שיחי' ובשירות אשר ניתן על ידי גברת
שושי יפה ,ומאז הליך ההתנהלות היה מעל למשביע רצון ,השירות היה כבן יחיד למרות
תקופה עמוסה ,ההפקות היו ברמה הגבוהה ביותר ,והעמידה בלו"ז צפוף עד כמעט בלתי
אפשרי היה משביע רצון.
לדוגמא :הזמנו הפקת דפוס אשר בכל בתי הדפוס המחיר היה גבוה מאד ,וזמן התגובה היה
כשבוע .אך כידוע לכל מערכת בחירות אין בה לא התקציב הגדול ,ולא את הזמן המיותר
להמתין להפקת דפוס ימים רבים כל כך ,בחברת "פרסום גיל" קיבלנו שרות מעולה ומהיר,
ובמחיר אשר היה כמעט כמחצית מבתי דפוס אחרים.
אין לי אלא להמליץ לכל חברה ו/או מוסד אשר זקוקים להפקות דפוס לעבוד עם חברה זו,
אשר שירות ברמה שלה ,ומהירות הפקה גם בשעות שאינם שעות הינו סמל ודוגמא לניהול
מושלם.

בברכה
שמואל גולדשמיד
בא כח התנועה.
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ִ
ימיק M&G
*ג ִ

פרסום > מיתוג > יחסי ציבור

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.

בכבוד רב,
חוה סין שלום
מנהלת מדיה

www.gimmick-m.co.il

רחוב יהודה הנשיא  47/24מודיעין עילית מיקוד71919 :

דוא"לgimmick@neto.net.il :
gimmick.m@gmail.com
054-8439553דוא"ל:
נייד054-8439553:
08-9744413נייד:
טל08-9744413:
טל:
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רחוב רוזובסקי יוסף  6פ"ת
טל03-9324171 :
פקס03-9324173 :
מיילb9324174@gmail.com :

מהדורת

2016

לכבוד פרסום גיל היקרים.
אין בפינו מילים להודות ולא קיימות מילים שיבטאו כראוי את ההפקה האדירה של
מסיבת החומש.
אנשים חשבו שיבואו למסיבת חומש ככל מסיבות החומש הרגילות ,ואתם באתם
עם מעוף מיוחד רעיונות כבירים וארגון מפעים ,וגרמתם לנו ממש להפתיע אפילו
את עצמנו!
כידוע אנו מוסד בהקמה ,חששנו להשקיע ,לא ידענו כמה אפקטיביות תצא מאירוע
מושקע ,אך כאמור  -השקעתם את הנשמה ,ימים כלילות לא נחתם ולא שקטתם
עד שהכל יהיה מושלם עד לפרטי פרטים!
לא נהסס להשתמש בשירותכם בהפקות הבאות ,ואף נמליץ לכל שואל או מתלבט
שאם הוא מעוניין באירוע בליגה מפתיעה  -פרסום גיל! פרסום גיל!
תודה רבה רבה לצוות העובדים ולכל הארגון המטורף הזה ששמו פרסום גיל!
תודה ,תודה
ושוב תודה
בברכה ובהערכה
הנהלת מוסדות תורת ראובן זורח  -דגל ראובן.
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קיי.טי.יבוא ושיווק בע"מ
בית חלקיה 168
בית חלקיה 76815
טלפון072-24110402 :
עוסק מורשה514474410 :

לכבוד
פרסום גיל

2016

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.
כל פעם אנו נהנים מחדש ,מהשירות ,איכות העבודה,
המקצועיות ,הבדיקות והבקרה אחרי העבודה.
אנו שמחים להמליץ על שירותכם ,וכמובן שנשמח לעבוד יחד
גם בעבודות הבאות.
בברכה
שמעון לינדן
052-7632004
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בס"ד

10.10.09

לכבוד:
כל הנוגע בדבר
הרינו להמליץ על "פרסום והפצות גיל" בכל הנוגע לשיווק ,פרסום
והפצה במגזר החרדי.
אנחנו עובדים עם פרסום גיל במשך  3שנים ,ומבצעים דרכם את
רב העבודה של שיווק ההגרלה הסינית ,הן כלפי לקוחותינו והן
כלפי בעלי העסקים ,המפרסמים בחוברת.
פרסום גיל הוכיח את עצמו במשך שנים כאטרקטיבי ,אמין,
ומקצועי ביותר על פי כל הבירורים שעשינו בין ספקים נוספים.
נעזרנו בפרסום גיל בתחומים הבאים:
 .1תכנית השיווק –
יעוץ בבניית תוכן שיווקי לחוברת
 .2יעוץ פרסומי –
מדיות רלוונטיות ,התמקחות מול המדיות ,פריסת מדיה נבונה,
שיתופי פעולה מול המדיה ,בנית קונספט פרסומי ועבודות
קריאייטיב.
 .3דיוור ישיר –
כל סוגי הדיוור הישיר כולל הפצת חוברות בתיבות דואר בכל
הריכוזים החרדיים ,תלי דלת ומודעות רחוב
וכן ,עבודה במגזר מתחזק ודתי לאומי.
 .4דפוס –
מחלקת הדפוס של המשרד נתנה לנו מענה בנושאים רחבים החל מ-
 200,000חוברות וכלה בכרטיסי ביקור ,רול-אפים ,הדפסות של
קאפות ,מודעות ,מדבקות ושאר צרכי דפוס ,בנוסף לעיטוף בנילון
ועוד.
בברכה
נתן בן עזרא
057-3155782
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